
 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Vägverket inbjuder till prekvalificering  

till formgivningstävling för utformning av 
 

Träbro över Virserumsån 
 

 

Sista dag för intresseanmälan är 2004-01-27 

 

 
 

Upprättad 2004-01-12                                    
 



 

Region Sydöst 2 

 

1    INFORMATION 
 

Vägverket vill öka erfarenheterna av att bygga broar i trä för biltrafik. Hittills har flertalet 
träbroar som byggts i Sverige varit gång- och cykelbroar. Träbroar dimensionerade för 
full trafiklast enligt gällande ATB (Bro 2002) vill Vägverket vidga kunskaperna om. Hur 
teknik i träkonstruktioner och ekonomi kan förenas i god arkitektonisk utformning är den 
centrala frågan. Frågan har i sin tur bäring på ”vardagssituationen” som den intressanta, 
dvs. de vanliga landsvägarnas passager över normalt breda vattendrag om 15-25 m, ofta 
i bebyggd miljö.  

 

 

1.1 Allmän information om uppdraget 

 

Den nuvarande bron över Virserumsån ska ersättas av en ny bro. Bron ligger i anslutning 

till Virserums konsthall i en f.d. industrimiljö som präglas av träbebyggelse. Vägen som 

bron betjänar är idag en mindre väg i det statliga vägnätet men som kommer att utgöra 

porten till Virserum den dagen riksvägen genom orten läggs om till en förbifart.  

 

Vägen planeras med 7 m körbana och 3 m gång- och cykelbana och ån som bron ska 

överbrygga är ca 15 m bred, ett ganska vanligt förhållande. Den byggda miljön kring bron 

är en träindustrimiljö av ett mer ovanligt slag. Dessa förutsättningar har inspirerat oss till 

att detta är den plats lämplig för en tävling om utformningen av en träbro i vardagsvägnä-

tet. Även om bron i det här fallet appliceras i en speciell miljö kommer stort avseende 

också att fästas vid brons generalitet och möjlighet att verka i vardagssituationen. Inte helt 

ovidkommande är Träbiennalen 2004 som Virserums konsthall arrangerar under året. Trä-

biennalen kommer att avspegla framtidens trätekniska landvinningar och upplevelsen av 

trä. I Träbiennalen är träbron och utställningen av tävlingsförslagen med prisceremonin ett 

centralt inslag.  

 

1.2 Syfte 

 

Uppdraget avser formgivning av en träbro, dimensionerad för full trafiklast enligt gällande 

ATB, över Virserumsån. Bron ska ha en konstruktion av trä. Då Vägverket vill få ökade 

erfarenheter av den här typen av brokonstruktioner är detta ett centralt inslag i uppdraget. 

Av vikt är också att utformningen ska vara kostnadseffektiv.  

 

Som förutsättning gäller handlingar i den arbetsplan som håller på att tas fram för pro-

jektet.  

 

Beställaren kommer att, efter prövning av kvalifikationerna hos de sökande, inbjuda högst 

fem konsulter för att lämna förslag på broutformning. 

 

1.3 Beställare 

 

Vägverket Region Sydöst 

551 91 JÖNKÖPING 

 

Besöksadress: Kaserngatan 10 

 

Upphandlare: Lars Axelson          tfn 036-19 20 35 
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                                                     fax 036-16 66 81 (säkerhetskodad) 

    e-post lars.axelson@vv.se 

 

Projektledare: Anna Karlsson      tfn  0470-74 74 34 

 

Projektsekreterare: Peter Hermansson  tfn  0455-36 65 18 

 

 

1.4 Upphandlingsföreskrifter 

 

      För upphandlingen gäller Lagen om offentlig upphandling, LOU (1992:1528) 

      Upphandlingsform: Selektiv upphandling 

      Ersättningsform: Fast arvode. 

Deltagare, vars bidrag utnyttjas i bygghandlingen, innebär inget jäv för deltagande i  

      anbudsgivning i entreprenadskedet. 

 

       

2 ANSÖKAN 

 

2.1 Allmänt 

 

Beställaren kommer endast att anta sökande som är registrerade för redovisning och betal-

ning av mervärdesskatt, innehållen preliminär A-skatt, F-skattesedel och arbetsgivareav-

gifter i Sverige eller motsvarande i det egna hemlandet. 

 

Prövning och urval kommer endast att baseras på den information som översändes i ansö-

kan. 

  

I ansökan skall redovisas: 

– bolagsstruktur, organisation och annan juridisk information 

– vid eventuell konsortiebildning skall framgå vilka som ingår i partnerskap 

– finansiell ställning 

– förteckning över personal (uppdragsledare ev. specialister, annan personal) som sökan-

den avser använda i projektet samt CV för dessa personer 

– förteckning över referensobjekt med namn och telefonnummer till åberopade referens-

personer 

 

Urvalskriterier 

 

Nedanstående kriterier kommer att ligga till grund för prövning och urval av sökande: 

 

1 Teknisk kompetens 

Deltagare ska förfoga över kompetenser, inom såväl brokonstruktion som arkitektur. I del-

tagarnas sammantagna kompetens ska ingå dokumenterad kunskap om modernt trä-

byggande. 

    

   Brokonstruktörer: 

   – Konstruktör ska inneha svensk civilingenjörsexamen, Väg- och vattenbyggnad med    

konstruktionsinriktning eller motsvarande utländsk teoretisk utbildning samt  relevant 

utbildning i materialteknik. 
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– Minst en (1) konstruktör i gruppen ska besitta lång erfarenhet av fortlöpande verksam-

het med självständigt konstruktionsarbete för broar. 

– Minst en (1) konstruktör i gruppen skall besitta erfarenhet av arbete med Vägverkets 

brotekniska bestämmelser 

 

Arkitekter: 

         – Arkitekt ska inneha svensk utbildning på högskolenivå eller motsvarande utländsk     

         teoretisk utbildning. 

– Minst en (1) arkitekt i gruppen ska besitta lång erfarenhet av fortlöpande verksamhet 

med självständigt formgivningsarbete. 

 

2  Finansiell och ekonomisk ställning 

 

3 Administrativ och organisatorisk förmåga avseende genomförandet 

 

4 Erfarenhet av liknande projekt 

 

 

2.2       Ansökan om deltagande 

 

2.1.1 Ansökningstid 

 

Ansökan om deltagande ska vara beställaren tillhanda senast 2004-01-273 under 

adress enligt moment 1.3. 

 

Ansökan ska märkas: ”Intresseanmälan Träbro över Virserumsån” 

 

2.1.2 Förfrågningar 

 

Förfrågningar beträffande denna PM ska ställas skriftligt (e-post) till under moment 

1.3 angiven upphandlare. 

 

2.1.3 Sekretess beträffande handlingar 

 

Handling som inlämnats av sökande är sekretessbelagd till dess urvalet har meddelats. 

 

2.1.4 Ansökan från konsortier/Joint Ventures 

 

Om ansökan inlämnas gemensamt av en grupp förutsätter beställaren att samarbetet 

kan godkännas enligt Konkurrenslagen (SFS 1993:20 ). 

 

1. Sökande får kvalificera sig på endast ett (1) sätt, antingen ensam eller i konsor-

tium. 

2. Sökande får ej ingå i mer än ett (1) konsortium. 

3. Från konsortium ska en (1) företrädare insända ansökan vari uppgifter för vart och 

ett av de i konsortiet ingående företagen skall framgå. 

 

2.2.5    Antagande av konsulter 
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Antagna konsulter kommer att meddelas senast 2004-02-13. Programhandlingar kommer 

att distribueras veckan därpå och uppdraget påbörjas. 

 

 

3 ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV FORTSATT UPPDRAG 

  

Beräknad tidplan för uppdraget är att broförslag skall vara inkommet till beställaren senast 

2004-04-05. Efter juryns bedömning ställs samtliga deltagares förslag ut under Träbienna-

len och vinnande förslag offentliggörs vid en prisceremoni som hålls i mitten av juni.   

 

Avsikten är att vinnande förslag ska genomföras och förslagsställaren kommer då att få i 

uppdrag att ta fram kompletta konstruktionshandlingar till bron. Arbetet sker som under-

konsult till den konsult som har uppdraget med bygghandlingen och vägdelen. Att notera 

är att bygghandlingsskedet i tiden följer direkt efter prisceremonin. Planerad byggstart av 

bron är 2005.  

 

3.1 Ersättning 

 

Inlämnat förslag, som uppfyller ställda krav, ersätts med SEK 100 000 exkl. moms.  

 

3.2 Bedömningskriterier 

 

En jury bestående av 5-6 personer, kommer att bedöma tävlingsförslagen. I juryn ingår 

sakkunniga inom berörda områden, representant från Vägverkets miljö- och skönhetsråd 

samt av Sveriges Arkitekter utsedd juryledamot. Inlämnat förslag kommer att värderas uti-

från dess arkitektoniska värden dvs. hur förslaget förenar broteknik med ekonomi och es-

tetik till en funktionell och tilltalande broutformning. Följande kriterier kommer att värde-

ras: 

 

 Estetik 

 Bro-och träbyggnadsteknik 

 Ekonomi 

 Generalitet 

 Miljöhänsyn 

 

3.3 Underlag som tillhandahålls 

 

Beställaren kommer att tillhandahålla tävlingsprogram och relevant underlag som tagits 

fram i den arbetsplan som finns för projektet. 

 

3.4 Redovisning av förslaget 

 

Inlämnat förslag ska, för att tas upp till prövning, innehålla bl a följande: 

 

 Ritningar 

 Perspektiv eller fotomontage 

 Beskrivningar 

 Överslagsmässiga konstruktions- och kostnadsberäkningar 

 LCC-kalkyl (livscykelkostnad) 


