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PM Hantering av befintlig bro 

Bakgrund 

Arbetet med att ta fram en detaljplan för Klippanvägens förlängning pågår. I 
samband med detta kan konstateras att nuvarande bro inte går att behålla på 
befintlig plats. Frågan kring hur den befintliga bron ska hanteras har då 
aktualiserats.  
 
Huvuduppdrag Samhälle har lyft frågan i den politiska styrgruppen för 
trafikutveckling, då man ser att det i samband med detaljplanens samrådsskede 
kommer finnas ett behov av information från politiken kring hanteringen av 
befintlig bro 
 
Den politiska styrgruppen gav projektsamordnaren i uppdrag att ta fram en 
kort PM som översiktligt beskriver möjligheterna att hantera och återanvända 
befintlig bro.  

 
PM beskriver översiktligt möjligheterna till återanvändning av bron, helt eller  
delvis.  
 
Avstämningar har gjorts internt på kommunen med driftansvarig för 
kommunens broar tillika projektledare för den senaste renoveringen av 
Pyttebron (2016).  
 
Observera att några ytterligare utredningar inte gjorts i dagsläget, då dessa är 
förenade med kostnader och omfattningen av dem är beroende av vilken 
inriktning som väljs i det fortsatta arbetet.  
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1. Hantering av befintlig bro 

Bron kan antingen hanteras i sin helhet eller plockas ner i delar. Nedan 
beskrivs kort möjligheterna för respektive metod. 
 
1.1 Bron hanteras i sin helhet 
Ska bron hanteras i sin helhet och hållas intakt, behöver den lyftas. Att lyfta 
broar är möjligt, se figur 1 nedan. För att kunna säkerställa att Pyttebron klarar 
ett lyft behöver dock en utredning göras som tittar på om och i så fall hur 
befintlig konstruktion klarar ett lyft.  
 

 
Figur 1 Lyft av Folke Bernadottes bro, Stockholm 

 
 
I samband med utredningen kring bron skick, måste även sättet den eventuellt 
kan lyftas på studeras.  
 
För att lyfta en bro krävs en större kran. Ska bron lyftas från vattensidan 
behövs pråmar, dels som kranen kan stå på och dels en pråm som kan 
transportera bron, se figur 1 ovan. 
 
Om bron därefter ska transporteras längs Rönne å är detta beroende av att 
vattendjupet är tillräckligt samt att höjden över vattnet och i övrigt fritt 
utrymme under de broar som ska passeras är tillräckligt för att rymma bro och 
pråm. Vattendjupet kan variera kraftigt i Rönne å beroende på årstid och 
väderläge, och det är osäkert om det över huvud taget är möjligt att 
transportera bron längs ån. En utredning behöver tas fram i samråd med 
företag som är specialiserade på denna typ av transporter.  

 
Ska bron lyftas från landsidan krävs en tillräcklig stor hårdgjord yta där kranen 
kan stå. Det kräver också att tillräckligt utrymme finns i luften för att hantera 
brolyftet utan att påverka befintliga fastigheter, byggnader, skyddsvärd träd etc. 
 
Att transportera denna typ av konstruktion med hänsyn till längd och vikt 
kräver specialfordon och en väg som tillåter detta. En bedömning är att 
utrymmet och den typ av vägar som krävs inte finns i området kring befintlig 
bro i dagsläget, men frågan behöver utredas vidare för att få ett definitivt svar.  
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1.2 Bron hanteras i delar 
Om det konstateras att bron inte är möjlig att lyfta i sin helhet, kan ett 
alternativ vara att montera ner i delar.   
 
1.3 Övriga aspekter 
I samband med renoveringen blästrades och rostskyddades bron i sin helhet. 
All hantering som görs i efterhand, exempelvis ett lyft, påverkar rostskyddet. 
Då rostskyddet är uppbyggt som ett system med ett flertal lager olika färgskikt, 
räcker det inte att bättringsmåla enstaka skador utan bron i sin helhet måste, 
om rostskyddet påverkas, målas om. Vid renoveringen stod rengöring och 
ommålning av bron för cirka 1,7 miljoner kr.  

 

2. Alternativ användning av befintlig bro 

2.1 Placering av bro på annan plats över Rönne å 

Om lyft och transport visar sig möjliga att genomföra skulle bron kunna 
återanvändas på annan plats längs Rönne å. Det är dock värt att notera att bron 
då tas ”ur sitt sammanhang” och att intrycket av bron på en annan plats kan 
förändras mot idag.  
 
2.2 Annan användning 
Om inte bron ska återanvändas som just bro över Rönne å, kan möjligheterna 
ses över för att kunna använda hela eller delar av bron i ett annat sammanhang. 
Det är dock svårt att ge ett generellt svar på vad som är möjligt respektive inte 
möjligt, detta får utredas vidare när det finns mer konkreta förslag framme.  

3. Tidplan 

Den övergripande tidplanen för detaljplanen är inte beroende av om och på 
vilket sätt befintlig bro ska återanvändas, då grundförutsättningen för planens 
genomförande är att befintlig bro tas bort från sin nuvarande plats. Däremot 
måste frågan vara löst i god tid innan en byggnation av Klippanvägens 
förlängning påbörjas. I dagsläget beräknas anläggande av Klippanvägens 
förlängning påbörjas hösten 2022. Tidplanen förutsätter att detaljplanen inte 
blir överklagad.  

4. Sammanfattning 

För att definitivt kunna svara på frågan om bron kan hanteras och användas på 
annan plats, krävs ytterligare utredningar som kikar dels på skicket av befintlig 
bro, dels på möjligheterna att lyfta och transportera den samt även lämplig 
plats för återanvändning. För att kunna svara på frågan om bron kan 
återanvändas i ett annat sammanhang behöver mer konkreta förslag tas fram. 
 

 
  

 


