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1 NOMENKLATUR 

 

1. Grundläggning:  Gränssnittet mellan bron (vederlag, stenkista eller rustbädd) och 
 undergrund där lasterna från trafik och bro överförs till  
 marken.  

1.1. Rustbädd Stockar oftast utlagda som ett rutnät. Utgör övergång mellan 
brons stenar och undergrunden. Grundläggning mot mark med 
begränsad bärighet. 

1.2. Stenkista En låda uppbygd av trästockar som fylls med sten. Stenkistan 
kan ligga upplagd direkt på mark med bra bärighet eller på en 
rustbädd. 

2. Vederlag: Det vertikala murverk som valvet vilar på. Vederlaget kan ligga 
direkt på berg eller på en stenkista alternativt på en rustbädd. 

3. Anfangsten: Koppling mellan vederlag och valv. Består oftast av en större 
 sten för att kunna ta upp valvets tryckkraft. 

4. Valv:  Huvudbärverket är utformat som ett valv av sten. Valvet ska vara 
 helt täckt med fyllning. Valvet kan vara förstärkt med bakgjutning, 
 hel platta eller kantlister. 

5. Pilhöjd:  Vertikala avståndet mellan anfangen (upplagen) och uk. valv.  

6. Överfyllnadshöjd:  Överbyggnadens höjd ovanför ök. valvstenen, ju högre desto 
 bättre. 

7.   Fri öppning: Invändigt avstånd mellan vederlagen. 
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8.   Sidomur:  Stödmur för brons fyllning. 

9.   Skolsten:  Mindre sten som fyller ut håligheter mellan större ojämna stenar.  

10. Plockad sten:  Obearbetad sten som är hämtad i brons närhet.  

11. Kilad sten:  Plockad sten som genom klyvning (kilad) erhållit en slät sida. 

12. Huggen sten:  Bearbetad sten från stenbrott eller bearbetad plockad sten. 
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2 ALLMÄNT 

Darholm Engineering AB utförde en särskild inspektion / okulärbesiktning av 
Stenvalvbro över Ätran i Svenljunga kommun 2022-12-01. Det har även utförts en 
dykinspektion av Under Ytan 2022-12-14, se bilaga 2. 

Den 10/11 2022 inträffade ett ras i västra valvet där halva valvet föll ned i vattnet, se 
foto nedan och bilaga 6 foto.  

 

 Figur 1, foto på ras nedströms.  

 

Bron är en stenvalvbro i två spann som går över Ätran i Svenljunga. Den är upplåten 
för GC-trafik. Dock är bron för närvarande avstängd för all trafik. 

Som underlag för bedömningen har även dokumentation från arbeten och utredningar 
som utfördes i samband med renoveringen 1998 används. 

3 SYFTE 

Inspektionens/rapportens syfte är att bedöma brons tillstånd utifrån noterade skador. 
Samt utreda orsak till raset och föreslå åtgärder. 

4 BEFINTLIG BRO 

Bron är utformad i två spann med 9,3 och 9,8 meters öppningar. Den totala brolängden 
är 45 m och fri brobredd är 4,65 m, se figur nedan samt bilaga 1. Räcket består av 
stengardister sammanbundna med kätting. Bron är utformad med kilad natursten i 
kallmur 
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Bron byggdes i början på 1800-talet. Den ersattes i början av 1900-talet av en ny bro 
strax nedströms. I mitten på 1900-talet när den nya bron byggdes om användes 
stenvalvbron tillfälligt för vägtrafik. Strax efter detta inspekterades stenvalvbron och en 
inmätningsritning upprättades se nedan. Vissa förstärkningsåtgärder utfördes. Dock 
något oklart vad som utfördes av det som beskrivs i rapporten från inmätningen se 
bilaga 3. 1994 stängdes bron av på grund av erosionsskador. Diverse utredningar 
följde och olika förstärkningsförslag diskuterades. Beslutet blev att plocka ned valven 
ned till vederlagsmurarna för att sedan bygga upp valven på nytt. I samband med 
denna reparation så övergick ägandet av bron från Vägverket till Svenljunga kommun. 

 

 

Figur 2, inmätningsritning från 1957. (elevation från uppströmssidan) 

5 SÄRSKILD INSPEKTION  

Inspektionen är utförd som en okulärbesiktning. På grund av rasrisk kunde inte bron 
inspekteras på handnära avstånd. Båt användes vid inspektionen och det östra valvet 
kunde inspekteras underifrån i sin helhet. Under vatten har bron inspekterats av 
dykare, se rapport bilaga 2. Men även i detta fall så har inspektionen begränsats av 
rasrisk och det är också mycket rasmassor som blockerar för en inspektion av 
grundläggningen. 

5.1 Noteringar 

Generellt är valvens spännvidd förhållandevis stora, valven är flacka och 
överfyllnadshöjden är liten. Endast små deformationer i valven noteras. Dessa kan ha 
uppstått när valven byggdesom. Passningen mellan stenarna är dålig och det finns ett 
stort antal skolstenar. Spruckna stenar noteras, dock är omfattningen av spruckna 
stenar ej anmärkningsvärt stor. Nedtryckta stenar och utfallna stenar i valvet 



 

 7(11) 

c:\users\thomas\documents\arbete\svenljunga\rapport\rap001 svenljunga.docx 

Rev. 

Sida nr / Page No. 

Rev.dat. / Date of rev. 

Stenvalvbro över Ätran i 
Svenljunga  
 

Rapport från särskild inspektion samt 
förslag till handlingsplan 

RAPPORT 

Fackområde, Avd / Discipline, Dept 

Dokumenttyp / Type of document 

Projekt, Uppdrag, Ärende / Project, Assignment, Subject 

Kapitel / Chapter 

Dokumentnr / Document No. 

Utfärdare / Issuer 

Datum / Date 
ANLÄGGNINGSTEKNIK 

2022-002-RAP001 

   
 

Thomas Darholm 

2023-01-28  

Darholm  
Engineering AB 

förekommer endast i något enstaka fall. Vi noterar även en viss uttryckning av 
sidomuren öster om rasområdet. 

Delar av västra valvet och mittstödet har rasat. Raset har startat vid mittstödet och 
sträcker sig 2/3 ut i valvet. Det är svårt att bedöma hur raset startade. Vederlaget i 
nedströmssidan har givit vika. Man får intrycket att det uppstått en sättning, vederlaget 
lutar ned mot nedströmssidan. Man ser också att sidomuren buktar ut. 

 

Figur 3, Rasområdet. 

Det har också konstateras vid dykinspektionen att botten släntar brant från 
mellanstödet och i nedströmsriktningen. Vi ser det även av de fåtal lodningar som 
utförts. 

6 BÄRIGHETSBEDÖMNING  

Med de skador som noterats ovan rekommenderas att bron är avstängd för all trafik. 
Vid höga vattenflöden finns risk att ytterligare delar av eller hela det västra valvet rasar. 
Om västra valvet rasar tappar östra valvet delvis sitt mot och det finns då viss risk att 
även det östra valvet rasar. 

Förutom i rasområdet ser bron ut att vara i förhållande vis god kondition. Om man 
bortser från skadan är vår bedömning att bron skulle kunna upplåtas för GC-trafik 
inklusive lättare servicefordon. 

7 ORSAK TILL SKADA 

Utifrån de uppgifter vi har är det svårt att fastställa skade orsaken. Vi kan dock 
konstatera att raset började vid mittstödet, västra valvets östliga anfang på 
nedströmssidan. Intrycket är att raset började i överkant på vederlagsmuren, en eller 
flera stenar i vederlaget lossnat och ramlat bort.  
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Vi kan se tre orsaker till skadan: 

1. Instabilitet eller sättning i undergrunden som består av siltig sand kan vara en 
orsak till raset. Vertikaltrycket i vederlaget minskar så kraftigt att stenarna 
tryckts ut av horisontalkrafterna från strömmande vatten med ras som följd. 
Detta skulle också kunna ge deformationer i sidomurarna. Detta kan ske lokalt 
under den aktuella delen av vederlaget. Den branta slänten på nedströmssidan 
kan vara instabil. 

2. Att stenarna börjat sakta röra sig utåt på grund av starkt strömmande vatten. 
Skolstenar kan succesivt ha lossat. Man har då fortfarande full bärighet men de 
bärande stenarna blir något instabila och kan röra sig lättare vid horisontella 
belastningar. Till sist ramlar stenarna ut. Om detta sker på flera intilliggande 
stenar och då i synnerhet i hörnet kan valvet bli instabilt och rasa 

3. Underspolning av stödet i aktuellt område. Vilket då medfört att vederlaget 
tappat bärighet och stenarna kan då ha glidit ut 

 

 

Figur 4, Vederlaget i rasområdet. 

Vi vet inte hur bron är grundlagd. Men troligen har man grävt ut till fast botten och 
sedan byggt stenfundament utifrån den nivån. Vi tror inte fundamenten är pålad och vi 
tror inte heller att man lagt ut en rustbädd som man sedan byggt stenfundamentet på. 
Det är möjligt att det finns någon form av stenkista ovan ett fast jordlager.  

Utifrån geoteknisk undersökning utförd av Kjessler & Mannerstråle, daterad 1995-02-
21 (se bilaga 4) bedöms grundförhållandena vara goda. Om det skett någon rörelse i 
den branta undervattensslänten så skulle den också kunna vara en orsak till 
instabiliteten som så småningom lett till raset. Dykarna som dock har en mycket 
begränsad sikt i vattnet har inte hittat några tecken på instabiliteter i slänten. För att 
utesluta att orsaken till raset ligger i grundläggningen behöver bottengeometrin / djupen 
kartläggas mer i detalj. Bottenmaterialet (sandig silt) är mycket erosionskänsligt så 
slänten kan ha blivit brantare och längre med åren och till slut börjat röra sig. 

Det finns inga tecken på underspolning i de delar som kan inspekteras. Men för att 
kunna se vederlaget anslutning mot botten skulle också de nedrasade stenarna 
behöva tas bort. 
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8 ÅTGÄRDER OCH FÖRSLAG TILL HANDLINGSPLAN 

Om man väljer att reparera bron vilket i princip betyder att det västra valvet behöver 
plockas ned och byggas om i princip som det gjordes i slutet på 1990-talet. Enligt vår 
uppfattning behöver man till detta göra någon form av förstärkning så att man inte 
riskerar ett nytt ras om 20 år. Man borde också överväga om man kan öka 
genomströmningsarean på något sätt. Kan man bygga en förbigångstrumma eller 
något liknande. 

Det kan också bli aktuellt att fylla ut djuphålan så att vi stabiliserar slänten och man bör 
även överväga att lägga ut erosionsskydd för att säkra botten och anslutningen mot 
bron för att undvika underspolningar. 

När det gäller själva bron så tycker vi att man skall titta på en förstärkning av 
grundläggningen på mittstödet och på sidostöden. Detta kan ske genom en 
kringgjutning som håller ihop stödet och minskar risken för rörelser. Detta har utförts på 
ett stort antal kallmurade stenfundament. Vid förra reparationen när valvet lades om 
fanns det också ett förslag att utföra en bakgjutning av valvet. Man valde vid det tillfället 
att inte utföra en bakgjutning av valvet. Detta framför allt beroende på kulturhistoriska 
skäl, det är svårt att återställa ett bakgjutet valv till sitt ursprungs skick. Vi tycker att 
man skall överväga en bakgjutning på nytt, se figur 5 och 6 nedan och bilaga 5. Man 
diskuterade vid förra tillfället livslängd på betonggjutningen. Men det är en 
samverkanskonstruktion så blir betongen med tiden dålig så bär ändå stenvalvet. 

Om resten av västra valvet och ytterligare delar av mittstödet rasar kan det finnas risk 
att östra valvet tappar sitt horisontalstöd och också rasar. 

 

  

Figur 5, Vederlaget, kringgjutning         Figur 6, Tvärsektion på bakgjutning. 
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Nedan lämnar vi förslag till handlingsplan: 

1. Länsstyrelsen informeras om vilka åtgärder som planeras 

2. Upprätta en batymetrisk karta för området kring bron för att klarlägga botten 
geometrin. Framför allt slänt och djuphåla på nedströmssidan. 

3. En ritning på bron upprättas. 

4. Bron skannas eller vägs av på nytt för att utreda om det sker några rörelser i 
bron. 

5. Samråd avseende grundförhållandena bör hållas med en geotekniker 

6. Stabiliteten för undervattensslänten kontrolleras utifrån batymetriska kartan. 
Alternativt kan lodningar av botten ligga till underlag för kontrollen. 

7. Rensa bort rasade stenar. Detta för att kunna inspektera anslutningen mellan 
botten och stenfundament. 

8. Ta tekniska lösningar för reparation inklusive kostnadsberäkningar utarbetas. 
Grovt bedömer utifrån vad vi vet i dag att kostnaden för en reparation blir 8 - 10 
miljoner kronor. 

9. Ta fram en kostnad för rivning av befintlig stenvalvbro. Vid en rivning behöver 
man också sannolikt söka miljödom, detta avgörs efter samråd med 
Länsstyrelsen. Så totala kostnaden för en rivning kan bli betydande. 

10. Samråd med Länsstyrelsen och antikvariska myndigheter avseende föreslagna 
åtgärder 

11. Sammanställa ett beslutsunderlag med alternativa förslag på åtgärder. 

12. Beslut om åtgärder fattas dels politiskt men sedan också på teknisk nivå. 

13. Projekteringen upphandlas och bygghandlingar för en utförande entreprenad 
upprättas. Det bästa vore även om entreprenören upphandlades tidigt så att 
han kan ge input till projekteringen. 

14. Upphandling av entreprenör. 

15. Reparationen genomförs och bron tas i drift på nytt. 
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9 SAMMANFATTNING 

Bron kan för närvarande inte upplåtas för någon trafik. Vid höga flöden finns en risk att 
ytterligare delar rasar. De delar av bron som inte berörs av raset förefaller vara i god 
kondition. I Det östra valvet finns endast några få mindre skador. 

Enligt vår bedömning startade raset i anslutningen mellan vederlag och valv på 
mellanstödets västra sidan, nedströms. Orsaken är svår att säkert fastställa. 
Undersökningen av orsaken har också försvårats av rasrisken i skadeområdet där 
grundläggningen också täcks av rasmassor. Men vi bedömer att antingen är det ett 
lokalt brott där stenarna succesivt rört sig utåt och sedan lossnat helt. Detta är den 
mest troliga orsaken. Alternativt kan det vara ett grundbrott där man fått deformationer i 
grunden eller en underspolning. Där då vederlags och valvstenar tappat sitt stöd och 
rasat ut. 

Enligt vår uppfattning är det alltså troligen inte ett grundbrott eller underspolning. Men 
för att utesluta detta behövs mer undersökningar och även en geotekniker bör 
involveras.  
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1. Bakgrund 

Under Ytan Dyk & Inspektion AB har fått i uppdrag av Thomas Darholm, Darholm 

Enginering AB, att utföra särskild inspektion under vatten av en kommunalt förvaltad 

stenvalvsbro i Svenljunga.  

Vi har innan inspektionen tagit del av muntlig information. Konstruktionen är ej registrerad i 

BaTMan. Stenvalvsbron som är belägen över Viskan i centrala Svenljunga är 200 år gammal 

och har i slutet på 90-talet varit föremål för en större reparation där enligt uppgift valven 

plockades ner och återuppbyggdes. Brons grundläggningssätt är för oss okänd. 

Bron sträcker sig i väst-östlig riktning med strömriktning mot söder. 

Inspektionen har initierats av ett ras som skett i mittstödets sidomur samt västra valvets södra 

sida. Innan det aktuella broraset inträffade så noterades sjunkgropar i vägbanans överyta i 

anslutning till det raserade området. Man noterade även att stengardister (räckesståndare) i 

området var mer snedställda än tidigare. Sammantaget indikerar detta att förloppet inte var 

helt plötsligt. 

2. Inspektion  

Inspektion utfördes från dels dyksläp och dels med lättdräkt. Dagen var kall, – 8 grader men 

med klart väder. Vattennivån var runt medelvatten men vattenföringen var besvärande och 

sikten i vatten ca 1 meter. Inspektion alldeles under de hängande/lösa stenarna i valvet 

undveks i största möjliga mån.  

Inspektionen inleddes med en okulär inspektion utförd i lättdräkt där vi kontrollerade 

vederlagen och dess anslutning mot botten på samtliga stöd. Därefter vidtog en 

dykundersökning med förhoppningen att kunna klargöra händelseförloppet. 

Dykinspektionen filmades och filmen görs tillgänglig till TD enligt överenskommelse. 

3. Resultat av dykinspektion 2022-12-13 

På brons samtliga vederlagsmurar noteras viss oordning samt tendenser till rörelse, i 

synnerhet på mittstödets södra del på motsatt sida om rasområdet, (se bild 3, östra valvets, 

västra vederlagsmur) där en grupp sprickor/glipor möjligen antyder en förskjutning nedström 

likt det som skett i rasområdet. Dessutom kan en antydan till rörelse noteras i västra valvet i 

skadeområdets förlängning västerut, där glipor i valvets stenar ned mot vederlaget antyder att 

även dessa rört sig söderut, förmodligen i samband med raset, (se bild 7). 

För övrigt noteras inga dramatiska rörelser eller uppenbart nya dito. 

Vederlagen ansluter mot botten på +0,3 – 0,7 meters vattendjup där de försvinner ned bakom 

uppvallade massor (motfyllnad?) av sten i fraktioner mellan 100 – 500 mm som släntar ned 

mot botten som befanns på 1,2 – 1,7 meters vattendjup mellan vederlagen, med ökande 

bottendjup nedströms. 

Nedströms bron (utanför sidomuren i rasområdet) släntar botten ganska brant nedåt från ca + 

0,5 meter vid muren till ca – 6 m ca 6-7 meter nedströms densamma.  

Då rasmassorna från bron döljer grundläggningen så går det ej utifrån dykinspektionen att 

klargöra huruvida raset initierats av att nedre delen/grundläggningen glidit ut eller att raset 

börjat högre upp i sidomuren. 

 



 

Sida 4 av 9 

 

4. Sammanfattning/funderingar 

Intrycket från vår inspektion är att raset skett ovan vatten på grund av den buktande 

sidomuren. Det finns dock inga klara belägg eller bevis för detta påstående då 

grundläggningen i området döljs av rasmassor. 

Men botten utanför rasmassorna består av sedimenterade massor och sand, skulle en 

underspolning av grundläggningen varit orsaken till raset skulle vi troligen sett hårdare 

material i slänten och raset skulle troligen skett mycket tidigare då bron varit utsatt för 

betydligt hårdare vattenföring tidigare i dess tvåhundraåriga historia än vad som varit 

aktuellt vid tiden för raset. Ingenting av brons grundläggning är synlig på grund av 

fyllnadsmassor som ansluter upp mot verdelag och sidomurar, men med tanke på det 

ansenliga djupet och den branta slänten nedströms mittstödet är detta stöd möjligen grundlagt 

på en stenkista.  

5. Foton 

 

Bild 1 – Drönarbild visar bron från ovan 
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Bild 2 – visar det östra vederlaget i östra valvet 

 

Bild 3 – visar västra vederlaget i östra valvet med där markerade sprickor och glipor kan antyda en 

sidoförskjutning nedströms liksom som skett i rasområdet 
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Bild 4 – visar västra valvets östra vederlag där det raserade området syns till höger i bild 

 

Bild 5 – visar rasområde med den buktande sidomuren samt rester av vederlagsmuren 
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Bild 6- visar som föregående bild, men något annorlunda vinkel. 

 

Bild 7 – visar västra vederlaget i det västra valvet. 
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Bild 8 – visar rasområdet från ovan. 

 

Bild 9 – visar östra valvets norra sida 
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Bild 10 – visar västra valvets norra sida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning  

 Johan Skoglöf 
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