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TRÄBRO I VIRSERUM. MOTTO: KJOL 

 Beskrivning

Förslaget försöker forma en  bro i trä för spännvidder upp till ca 16,0 m. Brons uttryck har reducerats  för att både framhäva  dess 
alldaglighet och för att den skall passa in i skilda sammanhang.

En homogen, tvärspänd limträplatta med en beräknad höjd av ca 0,6 m har bedömts vara den enklaste och sannolikt också den 
ekonomiskt mest fördelaktiga konstruktionen. Kravet på minst 80 års beständighet förutsätter intäckning av de bärande delarna. Det 
sker genom ett obrutet tätskikt av mastix och asfalt på ovansidan och en sned träkjol efter broplattans sidor. Kjolen står öppen nedåt 
och medger därmed inspektion av spännstagen och räckets infästningar.

Den begärda minsta våta arean om 32kvm ger vid högsta högvattenstånd en minsta fri bredd om ca 11,2 m. Brons spännvidd från 
lagercentrum till lagercentrum är därför satt till 11,8 m.

Grundläggningen på ca +110,6 ger med den begärda släntlutningen av 1:2 och den fria höjden +114,9 förhållandevis stora 
landfästen. Avsikten har därför varit att komponera samman landfästen och broplatta till en hel och sammanhängande form trots de 
skilda byggnadsmaterialen.

 Broplattans överhöjning, som  följer en båge med radien ca 90m, har dragits vidare över landfästenas vingmurar, Tillsammans med 
broplattans kjol, som lutar 45 grader mot broplattans plan, bildas därmed  ett mot ändarna avsmalnande snitt ur en enkelkrökt yta 
som vänts upp mot ett ständigt skiftande ljus. Landfästenas vertikala vingar följer detta snitts kontur i plan och beskriver jämte 
kjolens nedre kant därmed samma båge som överhöjningen gör.

För att dölja vägprofilens gradvisa utplaning har räckets yttersta delar utformats som en barriär av betong sammanhängande med 
landfästet. Det ordinarie räcket avslutas mot denna barriär. Rörräckets öppna delar föreslås utfyllda med skivor i limträ, som 
tillsammans med träkjolen över broplattans sidor avfärgas i tjärblandad falurödfärg.

Räcket fästes i brobaneplattan på sätt som Svenska Träbroar har utvecklat - dvs för att undvika genomföringar i tätskiktet endast 
från sidorna och skruvat till ett i broplattan  försänkt plattstål för den mest belastade övre infästningen. Räckesståndarnas rörelser 
vid påkörning förutses upptagna med ett hål i den täckande kjolens övre del. Hålet liksom kjolens kant mot asfalten täcks av rostfri 
plåt.

För att undvika räcke mellan gc-väg och bilväg och därmed  ej önskvärda genomföringar,  föreslås en förhöjning av gc-vägen med 
en i asfalten klistrad kantsten som skiljer de olika trafikslagen åt. Bron avvattnas på grund av skevningen och överhöjningen enbart 
nedströms med två brunnar utanför brobaneplattan vid räckesavslutningen mot betongbarriären.

Virserumsån tänkes omgrävd så att en vinkelrät och så kort bropassage som möjligt  kan åstadkommas. Uppströms har denna 
omgrävning nyttjats till att forma en  cirkulär, speglande damm som tar upp även Lillåns  riktning. Nedströms föreslås att den gamla 
vägbanken schaktas bort och att den huggna naturstenen i den nuvarande brons landfästen används till att forma en ränna närmast 
den nya bron.

Vegetationen runt ån föreslås rensad, delvis med fristående träd. Från öster - den eventuella nya infarten -  föreslås ingen 
vegetation längs vägen mot bron för att den svaga förhöjningen av brons krön skall bli tydlig och genom den sneda förkortningen i 
vilken den ses ytterligare accentuerad. Förhoppningen är att brons närmast teckenartade enkelhet ändå skall vara tillräcklig för att 
beskriva hur till synes konstlöst en nutida träkonstruktion kan bära människor och trafik över ån och in till Virserum

Teknisk beskrivning

Bron har enligt förutsättningarna beräknats för full trafiklast enligt gällande ATB ( Bro 2002 säkerhetsklass 2) med en teknisk 
livslängd av 80 år.Hela farbanan är dimensionerad för full trafiklast vilket innebär att gc-fältet framdeles kan nyttjas som körfält. För 
tekniskt utförande av räckesinfästningar, dräneringar mm har Svenska Träbroar konsulterats.

Farbanan utförs som en plattbro i  ett spann. Det bärande systemet består av längsgående limträbalkar på högkant vilka i 
tvärriktningen är ihopspända med spännstag till en samverkande träplatta. Den har beräknats få en tjocklek av 580 mm. Se vidare 
konstruktionsberäkningen. Farbanan är sammankopplad med brons båda landfästen via fasta och rörliga lager. Landfästena är 
båda av ordinär konstruktionsbetong förutom bottenplattorna som gjuts av undervattensbetong ( UV-betong ). Bottenplattorna 
grundläggs på en tunn bergkrossbädd på utgrävd botten. Framför bottenplattorna mot ån läggs erosionsskydd.

Material

Trä                       Limträ L40
Betong                 C32/40
UV-betong           C28/35
Armering             B500BT

Beräkningsmetodik

Överbyggnaden kontrolleras i längsled för en meterstrimla.
Underbyggnadens mängder som utgörs av konventionella landfästen tas fram via erfarenhetsvärden förutom bottenplattans tjocklek 
som har dimensionerats för uppflytning i byggskedet. Se vidare mängdförteckningen. Vattennivån för länshållning har förutsatts vara 
+113,0.
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