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IDÉ OCH SAMBAND

Virserumsån och Lillån med sina vegetationsklädda stränder, skogspartier, formar stilla fåror i det
öppna landskapet. Tillsammans med åkrar och vattendrag utgör de kvaliteter som bör tas till vara
vid den framtida utbyggnaden i landskapet.

Den nya bron skall förmedla och binda samman landskapet öster om ån med Virserums samhälle.
Genom framtagna planer för omläggning av väg 138 kommer bron att utgöra huvudangöring och
ny port till Virserum. Sett i detta perspektiv är det en önskan att skapa ett landmärke som i kraft av
sin spänstiga utformning också ger en upplevelse på avstånd.

Trafikbron och gång-/cykelbron etableras som två separata broar, och placeras med inbördes
avstånd motsvarande ett grönområde mellan körväg och gång-/cykelväg. Med högst olika krav på
belastning och hastighet skall trafikbron dominera landskapet, till skillnad från gång-/cykelbron
som underordnar sig landskapet. Ett gemensamt brofundament för de två broarna definierar och
begränsar ingrepp i landskapet. Åarnas vattenflöden och vegetation utanför brofundamenten är
kvaliteter värda att bevara, och bör ej förändras. Det bör vara ett både generellt, liksom i det här
fallet specifikt, krav att broar måsta anpassa sig till vattendrag och landskap, och inte tvärt om.

Broprojektet skapar möjlighet att etablera en ny och representativ infart till Virserum genom att
strama upp Papperstorgets geometriska ramar. Bron och vägen placeras parallellt med
Trollhätteplatsens byggnad. Som en pendang till broportalen föreslås etablering av ett trafiktorg
där trafiken dämpas och fördelas vidare in till Virserum. Geometrin förstärks med plantering av en
allé utmed trafik- och gångvägen, vilka tillsammans med ån ramar in Papperstorget.

På Dansösidan kan både körväg och gång-/cykelväg knytas direkt till existerande vägnät, vilket
framgår av tävlingsunderlaget. En framtida omläggning av väg 138 med rondell bör utformas så att
angöringsvägen skapar en tydlig axel från rondellen till trafiktorget med broportalen som
huvudmotiv.

Vid en framtida etablering av rondell, bensin- och serviceanordningar på Dansösidan förelås att
Lillån bevaras i sin nuvarande form. Existerande landskapskvaliteter är attraktiva också i anslutning
till rastplatser.Det bör undersökas om det finns möjlighet att genom enkla ingrepp använda
existerande bro som gång-/cykelbro – en charmerande vandring genom igenvuxna stigar.

TRAFIKBRON

Bron har en total spännvidd på ca 26 m. Brodäcket utformas som ett 9 - tums tvärgående trädäck,
och bärs upp av en underliggande tvärställd stålkonstruktion med centrumavstånd på ca 2,8 m.
Huvudkonstruktionen utgörs av en kraftig diagonal limträbalk, bågformad, vilken bär brodäcket
med hjälp av töjningssäkra stålvajrar, vilka är spända mellan limträbågen och den tvärbärande
stålkonstruktionens ytterkanter. För att säkerställa tillräcklig trafikprofil, sticker tvärbärarna ut under
trädäcket och högra sidans kablar fästs till den högra halvdelen av limträbågen medan vänstra
sidans kablar fästs till den vänstra halvdelen av limträbågen. Denna lösning bidrar till att kablarna
erhåller en vinkel på ca 20 grader till horisontalplanet och får stöd i bågens plan, men även ut från
bågens plan.
En fristående båge kan inte bära ett sådant kraftmönster ensam, speciellt med tanke på
trafikbelastningens stora variation som i tillägg vill utgöra den dominerande lasten för en såpass
liten och lätt brokonstruktion. Utformningen förutsätter därför att limträbågen förstärks med
separata förankringar på varje sida av bron. Den statiska bärkonstruktionen till bron kommer därför
att mer få funktionen av en snedkabelbro än en bågbro där den nedre delen av bågen motsvarar
snedkabelbrons torn.
I en snedkabelbro överförs normalt kablarnas horisontala kraftkomponent som en tryckkraft genom
brodäcket till dess fundament. Så blir inte fallet här på grund av den tvärställda förlängda
stålkonstruktionen. Brons utformning kommer därför att lösas som ett horisontalt tryckrör genom
toppen av tvärbärarna vilka överför kraften till landfästen och vidare till den bakomliggande
förankringen.

Förankringen är inte dimensionerad då detta förutsätter mer kunskap om
grundläggningsförhållandena. Förankring kan utformas som en ren gravitationsförankring i form av
en massiv betongkonstruktion eller en betongkorg fylld med ballast. Alternativt kan den utformas
som en ren bergsförankring beroend på i vilken omfattning det förekommer berg, och djupet till
detsamma.

Limträbågen som har en total längd på nästan 40 m, produceras i två eller tre delar som
transporteras till byggplatsen och sätts samman där. Efter att landfästen och förankringar är utförda,
monteras limträbågen och hålls i position med hjälp av stagen mellan bågen och förankring.
Därefter monteras tvärbärarna och tryckrör.Till sist läggs beläggning, trädäcket, på vanligt vis som
ett tvärgående däck ovanpå en tvärställd stålkonstruktion
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