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 Datum 

 2004-02-12  
 
 

Träbro över Virserumsån 
Program för inbjuden formgivningstävling 

 
 

Innehållsförteckning 
1. Inbjudan    sid 1 
2. Syfte     sid 1 
3. Bakgrund    sid 1 
4. Tävlingsuppgiften    sid 2 
5. Programförutsättningar   sid 2 
6. Tävlingstekniska bestämmelser   sid 4 

 
 

Bilagor 
Bilagor finns på CD-skiva som medföljer programmet. 
 

1. Inbjudan 
Vägverket inbjuder enligt de former som framgår av detta program till form-
givningstävling om utformning av träbro över Virserumsån. 
 

2. Syfte 
Vägverket vill öka erfarenheterna av att bygga broar i trä för biltrafik dimen-
sionerade för full trafiklast enligt gällande ATB (Bro 2002). Hur teknik i trä-
konstruktioner 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 vatten-
drag om 15-25 m, ofta i bebyggd miljö.  
 

3. Bakgrund 
Den nuvarande bron ska ersättas av en ny bro. Bron ligger i anslutning till Vir-
serums konsthall i en f d industrimiljö som präglas av träbebyggelse. Vägen 
som bron betjänar är idag en mindre väg men som kommer att utgöra porten 
till Virserum den dagen riksvägen genom orten läggs om till en förbifart. I 
Vägverkets ambitioner att öka kunskapen om träbroar i ”vardagsvägnätet” är 
platsen och förutsättningarna för att genomföra ett tävlingsförfarande väl val-
da.  
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Den nuvarande bron, benämnd H 88, på väg 672 över Virserumsån vid Kyr-
kogatan/Tvetavägen i Virserum har nedsatt bärighet. Brons kondition har be-
dömts vara så bristfällig att reparation inte är möjlig. Vägen trafikeras idag av 
ca 680 fordon per årsmedeldygn (ådt). Tillåten högsta hastighet är 50 km/h. 
Vägverket har beslutat att bygga en ny bro ca 20 m uppströms den nuvarande. 
Den nya bron, benämnd H 892, ska uppfylla krav på full trafiklast. Byggandet 
av den nya bron medför att väg 672 byggs om på en mindre sträcka på vardera 
sidan om bron, totalt ca 270 m.  
 
Vägverket har upprättat ett förslag till arbetsplan för projektet. I förslaget pas-
serar vägen snett över ån. För att få en kortare spännvidd och därmed billigare 
bro föreslås en omgrävning av ån så att denna passerar vinkelrät mot bron. Ett 
genomförande av projektet är planerat till år 2005. 
 

4. Tävlingsuppgiften 
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 brons gestaltning och 
samverkan med sin omgivning och att utformningen är kostnadseffektiv.  
 

5. Programförutsättningar 

Arbetsplanen 
Det förslag till arbetsplan som är framtaget är en viktig förutsättning, och an-
ger möjligheter men också begränsningar. Förslag till bro ska rymmas inom 
det redovisade vägområdet. Smärre avvikelse får förekomma.  
 
I förslaget till arbetsplan redovisas en omgrävning av ån för att få en vinkelrät 
passage mellan bron och ån. Det står de tävlande fritt att bestämma om eller 
vilken omgrävning som erfordras och i vilken vinkel som bron ska möta ån. 
Huvudsaken är att utformningen faller inom det redovisade vägområdet. Profi-
len över bron får höjas maximalt 1,0 m. Fri höjd under bron ska uppfylla kra-
ven enligt Bro 2002. Brons utformning och spännvidd/spännvidder ska anpas-
sas så att kraven för den våta arean för Virserumsån uppfylls. Se bilagda tvär-
sektionsritning. 
 
De geotekniska undersökningar som gjorts visar preliminärt att bron kan 
grundläggas på packad fyllning efter urgrävning till nivån ca 111,0 m.  
 
Den nya vägen över bron är en 7 m bred belagd väg med en 3 m bred åtskild 
gång- och cykelbana. På ömse sidor om bron tillkommer en 2 m bred skilje-
remsa mellan vägen och gång- och cykelbanan.  
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Bron ska dimensioneras och utföras enligt Bro 2002 och med en teknisk livs-
längd av 80 år. 

Bron och dess omgivning 
Ca 20 m norr om det nya broläget ligger den nuvarande bron som är i betong 
och med landfästen i huggen kallmurad sten. Bron är planerad att rivas. I täv-
lingsförslaget ska lämnas förslag på hur området iordningställs efter det att 
bron rivits ur, då detta tillhör den nya brons närmaste omgivning nedströms. 
På motsvarande sätt är området närmast bron uppströms av intresse, för att 
beskriva hur bron möter omgivningen.  
 
Även om brons samverkan med sin närmaste omgivning och den byggda mil-
jön är av betydelse för brons utformning så kommer stort avseende också att 
fästas vid brons generalitet och möjligheter att verka i ”vardagssituationen”. 
 
Vägverket avser att söka formellt tillstånd för vattenverksamhet hos miljö-
domstolen, som bl a har att ta ställning till villkoren för genomförandet. En 
omgrävning av ån i omfattning enligt förslaget i arbetsplanen avses redovisas. 
Förslag som redovisar liknande eller mindre förändringar av åns lopp är givet-
vis fullt möjliga medan mera omfattande ingrepp som går utöver det arbets-
planen visar kan inte medges.  
 
Virserumsån har ett högt naturvärde med förekomst av öring, elritsa och lake. 
I ån finns en rödlistad dagslända, Rhithrogena germanica. Åtgärder som före-
slås i miljökonsekvensbeskrivningen för att minska negativ påverkan är bl a att 
utföra en passage för utter under bron och att begränsa grumling av vattendra-
get under byggtiden.  

Bron sett i ett framtidsperspektiv 
Brons tillkomst och dess utformning kan ses i ett inte alltför avlägset framtids-
perspektiv. Vid en omläggning av väg 138 förbi Virserum blir vägen över bron 
den huvudsakliga infarten till tätorten. Anslutningen till väg 138 är tänkt att 
utformas som en cirkulationsplats. Trafiken över bron kommer att öka från 
idag 680 ådt till uppskattningsvis 1500- 1800 ådt. Området mellan bron och 
Dackestop används idag till säsongsvisa arrangemang och parkeringsplatser 
och kan komma utvecklas genom aktiviteter i konsthallens regi. Planer finns 
även att anlägga en bensin- och serviceanläggning och en rastplats öster om 
ån.  
 

6. Tävlingstekniska bestämmelser 
 
6.1 Tävlingsarrangör 
Vägverket genom Vägverket Region Sydöst (VSÖ) 
551 91 Jönköping 
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6.2 Tävlingens form 
Tävlingen är en inbjuden formgivningstävling och genomföres i enlighet med 
Lagen om Offentlig Upphandling. 
 
 
6.3 Tävlingsspråk 
Tävlingsförslag ska vara utfört på svenska. 
 
 
6.4 Deltagarrätt 
Tävlingen är öppen endast för följande inbjudna arkitektföretag/team, utvalda 
genom ett öppet kvalificeringsförfarande: 
• Dissing & Weitling 
• Ahlgren, Edblom Arkitekter och ELU-konsult 
• Arne Eggen Arkitekter 
• WSP Samhällsbyggnad 
 
 
6.5 Jury 
Tävlingsförslagen kommer att bedömas av en jury med följande sammansätt-
ning; 
Rolf Johansson Vägdirektör, VSÖ 
Robert Ronnebrant expert broteknik, Vägverket, Samhälle och trafik 
Fredrik von Platen ledamot i VSÖ:s råd för miljö och skönhet 
Göran Andersson broutformning, VSÖ 
Henrik Rundqvist arkitekt MSA, representant utsedd av Sveriges   

Arkitekter 
Peter Hermansson landskapsarkitekt MSA, tillika juryns sekreterare, 

VSÖ 
 
Juryn kan komma att tillkalla ytterligare sakkunniga som rådgivare. 
 
 
6.6 Tävlingsfunktionär 
Tävlingsfunktionär är Lars Axelsson  
Tel;  036- 19 20 35 
Fax; 036-19 22 00 
Adress; Vägverket region Sydöst, 551 91 Jönköping 
Besöksadress; Kaserngatan 10   
E-post; lars.axelson @vv.se 
 
 
6.7 Programhandlingar 
Programhandlingarna utgörs av detta program samt följande bilagor på CD; 
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• Grundkarta.dwg 
• Ortofoto.dwg 
• Typsektioner.dwg 
• Väg i plan.dwg 
• Åsektion.dwg 
• Översiktskarta.doc 
• Framtida utbyggnad.jpg 

 
 
6.8 Startmöte 
Samtliga tävlande inbjuds till ett gemensamt startmöte för visning av platsen 
för den planerade bron, i Virserum 2004-02-19 kl 11.00 Dackestop. Dackestop 
och Virserums konsthall ligger i anslutning till bron, skyltar finns från väg 138 
i centrum. Anmälan om deltagande och antal personer ska göras till tävlings-
funktionären senast 2004-02-17.   
 
 
6.9 Tävlingsfrågor 
Begäran om klarlägganden eller kompletterande uppgifter om programhand-
lingarna skall göras skriftligen, genom brev eller e-post till tävlingsfunktionä-
ren. Tävlingsfrågor skall vara tävlingsfunktionären tillhanda senast 2004-03-
12. Tävlingsfrågor och juryns svar kommer snarast därefter att skickas till 
samtliga tävlande. 
 
 
6.10 Tävlingsförslaget 
Tävlingsförslaget skall vara anonymt. Samtliga inlämnade ritningar och övriga 
handlingar skall i nedre högra hörnet vara försedda med ett motto. 
 
Tävlingsförslaget skall vara monterat på styvt A1format och får omfatta högst 
4 planscher. Därutöver skall en omgång av dessa planscher lämnas i A1 pap-
persformat samt i digitalt format (pdf).  
 
Ev. handlingar utöver dessa kommer att tas undan från bedömning. 
 
Tävlingsförslag skall redovisa följande:  
• Situationsplan som visar bron och dess närmaste omgivning. 
• Erforderliga planer, sektioner och elevationer som visar utformning och 

konstruktion av bron och dess landanslutningar. Redovisning i skala 1:50 i 
syfte att erhålla en åskådlig framställning men där en detaljeringsgrad mot-
svarande skala 1:100 är tillräcklig. 

• Detaljer i den omfattning som krävs för förståelse av konstruktion etc. 
Minst ett perspektiv eller fotomontage som visar bron i sitt sammanhang. 

• Beskrivning av förslaget, dess arkitektoniska utformning, konstruktion, 
material och i övrigt vad som erfordras för bedömningen enl. pkt 6.13.   
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• Överslagsmässig konstruktionsberäkning. 
• Underlag för kostnadsberäkning med mängdförteckning. Underlaget ska 

vara uppdelad på följande delar: grundläggning, underbyggnad och över-
byggnad. 

 
 
6.11 Inlämning 
Tävlingsförslaget skall vara lämnat till post- eller budbefordran senast den 
2004-04-16, adresserat till tävlingsfunktionären. Tävlande skall på anmodan 
kunna styrka inlämningsdag. 
Tävlingsförslag kan även, senast samma dag kl 16.00, lämnas direkt till täv-
lingsfunktionären, Kaserngatan 10, Jönköping. 
 
Förslaget skall åtföljas av ett förseglat ogenomskinligt kuvert, märkt med för-
slagets motto. Detta kuvert skall i sin tur innehålla två kuvert. Det ena kuvertet 
märkt ”namnsedel” ska innehålla uppgifter om namn på förslagsställaren och 
ev. medarbetare. Det andra kuvertet märkt ”anbud” ska innehålla offert för 
framtagande av kompletta konstruktionshandlingar till bron i bygghandlings-
skedet. 
 
 
6.12 Tävlingsarvode 
Varje tävlande som inom utsatt tid inlämnat förslag i enlighet med detta pro-
gram erhåller ett arvode om 100 000 kr exkl. moms. Arvodet utbetalas mot 
faktura sedan juryn godkänt inkomna förslag.  
 
 
6.13  Bedömning  
Juryns bedömning kommer att grundas på angivna kriterier och förslagen 
kommer att värderas utifrån dess arkitektoniska värde, dvs. hur förslagen för-
enar broteknik med ekonomi och estetik till en funktionell och tilltalande bro-
utformning.   
Följande kriterier kommer att ligga till grund för bedömningen, utan inbördes 
rangordning; 
• Estetik 
• Bro- och träbyggnadsteknik 
• Ekonomi 
• Generalitet  
• Miljöhänsyn 
 
Det vinnande förslagets anbud för fortsatt projektering granskas, fortfarande 
under anonymitet. Granskningen avser tävlingsarrangörens krav på fullstän-
dighet och affärsmässighet samt ur skälighetssynpunkt. Om underlaget visar 
på stora brister eller bedöms som oskäligt ska tävlingsarrangören överväga 
handlingsväg i samråd med Sveriges Arkitekter och juryn. Detta kan resultera 
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i en förnyad prövning av tävlingsförslagen. Om brister i anbudet bedöms som 
obetydliga kommer förlagsställaren att kontaktas av arrangören för komplette-
ringar i syfte att reda ut oklarheter.  
Bedömningen beräknas vara avslutad senast 2004-04-30. Resultatet kommer 
att meddelas de tävlande personligen. 
 
 
6.14 Utställning/Publicering 
Tävlingsförslagen kommer efter bedömningstiden att ställas ut på Träbienna-
len i Virserum genom arrangörens försorg. Utställningen beräknas finnas un-
der Träbiennalen från och med invigningen den 6 juni. Vinnande förslag of-
fentliggörs vid en prisceremoni som beräknas avhållas i Virserum 2004-06-11. 
 
Tävlingsjuryns utlåtande kommer att tillsändas samtliga tävlande senast en 
vecka efter det att tävlingens resultat offentliggjorts. 
 
All publicering av tävlingsförslag efter avslutad tävling kommer att ske med 
angivande av förslagsställarens namn. 
Sveriges Arkitekter äger rätt att publicera samtliga tävlingsförslag på sin hem-
sida.  
 
 
6.15 Äganderätt, upphovsrätt och nyttjanderätt 
Arrangören innehar den materiella äganderätten till tävlingsförslagen. 
  
Förslagsställarna innehar upphovsrätten och behåller nyttjanderätten till sina 
förslag. Direkt nyttjande av förslag, helt eller i väsentliga delar, kan ske först 
efter avtal med förslagsställaren.  
 
Utan hinder av patent, upphovsrätt eller annan immateriell skyddsrätt  äger 
staten genom Vägverket Region Sydöst rätt att inom statens verksamhetsom-
råde utan särskild kostnad fritt utnyttja vinnande förslag i dokumenterad form, 
systemlösningar, konstruktioner, ritningar, datorprogram, metodbeskrivningar, 
mönster och uppfinningar samt annat tekniskt eller administrativt underlag 
som kommer fram som ett resultat av uppdraget. 
 
Beställaren äger inte överlåta denna rätt till annat rättssubjekt. 
 
Nyttjanderätten innebär att beställaren äger rätt att framställa exemplar av 
ovan nämnda arbetsresultat i såväl ursprungligt som ändrat skick. 
 
Upphovsmannen skall namnges enligt god sed. 
 
 
6.16 Uppdrag efter tävlingen 
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Syftet med tävlingen är att Vägverket vill öka erfarenheterna av att bygga trä-
broar dimensionerade för full trafiklast och med en spännvidd som kan betrak-
tas som vanligt förekommande. Det förslag som juryn rekommenderat avses 
ligga till grund för fortsatt projektering och genomförande.  
 
Arrangören kommer utifrån lämnat anbud från förslagsställaren, till det förslag 
juryn rekommenderat, att påbörja förhandling om uppdraget att ta fram kom-
pletta konstruktionshandlingar till bron, under förutsättning att förslaget svarar 
upp mot de krav Vägverket ställer på tekniskt utförande, god vägarkitektur och 
att det ekonomiska genomförandet inte är oskäligt.  
 
Uppdraget att ta fram handlingar är planerat att påbörjas omedelbart efter det 
att vinnande förslag har offentliggjorts. Arbetet bedrivs som underkonsult till 
den konsult som har uppdraget att ta fram bygghandlingar till projektet i dess 
helhet. Planerad byggstart av projektet, vari bron ingår, är 2005. 
 
Finner arrangören skäl att frångå juryns rekommendation skall samråd ske 
med Sveriges Arkitekter. 
 
 
6.17 Tävlingsprogrammets godkännande 
Detta program är upprättat i enlighet med "Regler för svenska tävlingar inom 
arkitekternas, ingenjörernas och konstnärernas verksamhetsfält", 1998. Reg-
lerna gäller om inte programmet anger annat. 
 
Program och bilagor är godkända av juryns ledamöter, vilka svarar för täv-
lingens genomförande. Ur tävlingsteknisk synpunkt är programmet granskat 
och godkänt för de tävlande av Sveriges Arkitekters tävlingsnämnd. 
 
 
Jönköping, 2004-02-13 
 
 
 ………………………………………… 
 Peter Hermansson 
 För juryns räkning 
 
 

 
 …………………………………………… 
 Thomas Nordberg 
 För Sveriges Arkitekters Tävlingsnämnd 
 


	Träbro över Virserumsån
	Program för inbjuden formgivningstävling
	Innehållsförteckning
	Bilagor

	1. Inbjudan
	2. Syfte
	3. Bakgrund
	4. Tävlingsuppgiften
	5. Programförutsättningar
	Arbetsplanen
	Bron och dess omgivning
	Bron sett i ett framtidsperspektiv

	6. Tävlingstekniska bestämmelser


