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Alby är en fantastisk plats i ett unikt landskap fyllt av naturupple-
velser. Den karaktäristiska, kuperade naturen skapar höjder och dalgångar, små 

skog med många bryn mot öppna fält, och med vattnet alltid närvarande är 
det lätt att förstå att många älskar Alby. Här har människor i långa tider valt att 
bo och bygga, alltid med utgångspunkt i landskapets former när man placerat 
vägar och byggnader. Att prästgården ligger på kullens kant med överblick 
mot fälten och sjön är ingen slump. Det förtjänar respekt och ödmjukhet. 
Landskapets huvudformer är därför också utgångspunkten nu när nytt ska 

-
staltningen av entré och bro.

Dalgången söder om Prästgården är en fantastisk möjlighet att skapa en ny 
tydlig huvudentré med en stark karaktär. Ett vackert landskapsrum som 
leder nya och gamla besökare in till alla upplevelser i Alby och Tyresta. 
Höjderna vid Nyforsviken erbjuder förutsättningar att skapa en lätt och elegant 
bro som bär över vikens vatten utan att störa landskapsbild och vattenspegel. 
Så blir bron en ny målpunkt och en länk på naturens villkor som ger rika möj-
ligheter till upplevelser vid alla tider på året under dygnets alla timmar. 

Den nya Albyslingan kopplar ihop Alby friluftsområdes många olika 
attraktioner till en upplevelserik och lättorienterad helhet. Med Albyslingan får 
alla chansen att närma sig naturen i den takt man vill och kan. En trygg väg in 
i naturen för den som aldrig varit där. En tydlig länk till en större värld för den 
som vill ta sig vidare. Albyslingan är en del av besöksmottagandet i Alby, en 
del av entrén som är mer än en plats. En lättillgänglig stomme för upplevelser i 

det läggs nu bron och tematiska upplevelsestigar. En för barnen, en för nära 
upplevelser av det lilla livet i skogen, en för den som vill hitta en stund i sin 
egen lugna vrå, en för en botanisk vandring om våren, en till fågellokalen, en 
till klätterträdet, en till utsiktsplatsen. Alla väl skyltade från Albyslingan. De kan 
skifta över tid men stommen, Albyslingan består. 

Albyslingan knyter samman entré och bro. En tydlig obruten länk hela 
vägen från Myggdalsvägens busshållplats till den nya bron och Tyresta na-
tionalparks norra entréplats. Sörmlandsleden och stigen ner mot bron går 
den enklaste vägen ned mot vattnet och udden där dagisgrupper och andra 
gärna samlas. I en mjuk böj leder den vidare mot brons norra landfäste invid 
den sydvästvända bergväggen där bryggan breddas till en fantastisk, solig 

-
gare en plats att sitta ned. Här är förmiddagssolen och utsikten mot öarna en 

nationalpark. Från landfästet kan du enkelt kliva av på den härliga klippan vid 
vattnet. 

Alby - Tyrestabron är i samklang med naturen och omgivningen. De 
omgivande klipporna bär den fritt över vattnet. Den tar kortaste vägen över 
viken, en naturlig förlängning av det stråk som blir en del av Sörmlandsleden. 
Dess tunna siluett ger fri blick från det inre av Nyforsviken ut mot Albysjön. 
Utformad som en hängbro använder den minsta möjliga material; däck och 
balkar i trä tycks sväva på de inspända stålkablarna. Bron är omsorgsfullt 
placerad för att utnyttja terrängen. Mindre fundament på de omkringliggan-
de klipphöjderna ersätter behovet av pyloner. Klippkanterna ger stöd genom 
minimala stålfundament för att undvika element under vatten. Anslutningarna 
till gångvägar blir mjuka trots att bron i sig går rakt över Nyforsviken. Räcken 
är helt transparenta för utsikt och vyer. 

 kom-
pletterar landskapet med några precisa tillägg som orienterar, informerar och 
leder besökaren in i naturen.  Markören, skyltstället och muren är huvudde-
larna i bygglådan. Trä och granit i modernt men formmässigt hållbart snitt 
ger Alby friluftsområde en tydlig identitet samtidigt som det bygger vidare på 
de traditionella byggmaterial som länge format kulturlandskapet. Bygglådans 

former, längder bredder och höjder. Den formar skyltställ och bänkar, ryggstöd 
och orienteringstavlor. Den låga, sittbara granitmuren av enkla blockstenar 
markerar gränser, visar entréer som leder in mot naturen och bygger platser 
för människor att slå sig ned, att samlas. Vegetation bygger bryn som skär-

är viktiga för att värna ostörda naturupplevelser. 

Alby är för alla. Oavsett vana och kunskaper kan man lätt hitta sitt 
Alby. Det spelar ingen roll om man kommer för första gången och egentligen 
är lite rädd för skogen eller om man som van vandrare ska ut till sina sedan 
länge kända svampmarker – Albys nya utformning ger alla samma goda start.
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Entréplatsen
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ALBYSLINGAN

Sörmlandsleden

Mot Uddby gård

Badplats

Mot Rundmar gård och 
Tyresta nationalpark

Norra landfästet med 
södervänd sittplats mot den 
karaktäristiska bergväggen.
En härlig samlingspats vid bron och 
entré till Alby för den som kommer 
gåendes från Tyresta

Muromgärdad grillplats 
inpassad i det öppna 
landskapet

Södra landfästet med vistelseyta i 
förmiddagssol och utsikt mot Albysjön 
och öarna. Det här är också Tyresta 
Nationalparks norra entéplats med 
informationstavla.

Entréplats till 
”Upplevelsestig” 
utmed Albyslingan,
Tydlig information 
och vägvisning.

Entréplatsen vid huvudentrén välkomnar 
alla med tydlig infornation och leder in 
mot friluftsområdets öppna ytor  genom 
den vackra dalgången, ”pelousen” vid 
Prästgården.
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M
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Busshållplats

Gångväg till Alby på södra sidan av Alby 
skogsväg. Tydlig, säker gångväg med belysning 
hela vägen från Myggdalsvägens busshålllpats 
till entréplatsen

Nya skyltar välkomnar och 
leder in till Alby Friluftsområde
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 De omgivande klipporna bär Alby-Tyrestabron 
fritt över vattnet och bron blir en tydlig länk som 
kopplar ihop Alby Friluftsområde och Tyresta Na-
tionalpark
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Situationsplan 1:800

Sektion C - C 1:100

Väderskydd vid busshållplats

Sadelfundament för hängkabel 
Sektion1:200

Fundament för brobanekabel 
Plan och sektion 1:200

Muromgärdad cykelparkering
Kan utföras i olika storlekar och enkelt 
inpassas även i öppna landskap

Muromgärdad grillplats
Murprincipen kan tillämpas för 
olika funktioner

Princip för mur med motfyllnad
Bygger platser och kan dölja anlägg-
ningar i det öppna landskapet

Markör Skyltställ i olika storlekar Vägvisare och stigmarkör

Mur med skylt och bänk. 
Principen används vid sekundära entréer

Mur med skylt och bänk vid entré till 
upplevelsestigar utmed Albyslingan

Tydlighet och orienterbarhet är avgörande för en bra en-

för ett lyckat resultat. Dalgången söder om Prästgården ger möjlighet att 
skapa en tydlig och vacker entréplats med logiska samband mellan angöring 
och friluftsområdets centrala landskapsrum. 

Redan vid Myggdalsvägens busshållplats möts besökaren av Alby friluftsom-
rådes nya identitet. På den stora bergschaktväggen annonserar sig friluftsom-

vägledande skyltning in mot huvudentrén.

att korsa Alby skogsväg. Gångvägen ligger i naturmark och är väl avgränsad 
-

luftsområde.  Hela gång-
vägen från Myggdalsvägen till Prästgården är belyst. Det är tryggt att röra sig 
här även under årets mörka timmar.

När bussen går hela vägen fram till entréplatsen kliver besökaren av i bästa 

här för första gången eller en stammis. 

Entréplatsens angöring avgränsas tydligt in mot friluftsområdet med hjälp av 
en låg sittbar mur, kompletterande planteringar, busshållplatsens väderskydd 
och skyltställ med information om friluftsområdet. Markören är väl synlig från 
hela entréplatsen. Muren leder besökaren in i friluftsområdet. Här vid sittmuren 
samlas grupper, skolklasser och kompisar vid ankomst och avfärd. ”Vi ses vid 
markören.” ”Vi sätter oss på muren och väntar.” ”Jag passar på att läsa på om 
naturen när jag väntar på bussen.” ”Nu ser jag hur jag ska röra mig i området.” 
”Jag följer Albyslingan idag.” ”Det verkar enkelt att gå till den nya bron.” ”Jaså, 
är det så nära till Tyresta.” ”Aha cafét är öppet fortfarande.” ”Jaså minsann, bä-
vern har byggt en ny hydda.”

Från entréplatsen får besökaren direkt kontakt med ett av friluftsområdets 
vackra landskapsrum, en gräsbevuxen dalgång som sluttar svagt österut. En 
pelouse som leder vyn in mot de öppna gräsfälten och vidare mot Albysjön. 

I söder avgränsas entrérummet av en väl markerad höjd. På den norra sidans 
höjd presenterar sig Prästgården och här i den södervända sluttningen kan 
de historiska trädgårdarna vid Prästgården återuppstå för lust, pedagogik och 
som en del av naturskolans spännande verksamhet. Så blir områdets karaktä-
ristiska natur- och kulturmiljöer en påtaglig och naturlig del av entréplatsens 
gestaltning. För besökarens förståelse och upplevelse en oslagbar kombina-
tion.  

 Alby friluftsområde får sin iden-
titet av platsens natur och kulturlandskapets historia. Att renodla och lyfta fram 

-
bär att gallra, plocka bort och reducera för att lyfta fram det karaktärsstarka 
och unika. 

Den nya bygglådan för entréerna kompletterar och tydliggör identiteten. Den 
utformas för att gå väl ihop med både naturmiljön och kulturlandskapet och 
dess byggnader. Genom en konsekvent tillämpning av en enkel princip skapas 
en stark karaktär med ett hållbart formspråk som är robust över tid. Stommen 

är en robust regel som återkommer i alla delar. Den monteras med distans så 
att den kan vävas omlott så att de bildar sittytor och ryggstöd, skyltställ och 
stag som stöd för markör etc. Enkla stålfundament mot mark bär trädetaljer av 
enhetliga dimensioner. De relaterar till skyltar och spänger i Tyresta national-
park i material och dimensioner, men är ändå något tydligt eget för Alby.

 ger förutsättningar för 
ostörda naturupplevelser. Gående rör sig på egen gångväg från Myggdals-
vägen till entréplatsen och vidare in i friluftsområdet ledda av Albyslingans 
markör. Cyklister har en tydlig och väl avgränsad parkering i direkt anslutning 
till entréplatsen och med tydlig koppling till Prästgården. Busshållplatsen vi 
entréplatsen byter läge med dagens bilparkering för att få bästa koppling till 
entrén. Bilparkering anordnas i två sammankopplade ytor med infart från Alby 

-
jar dagens hårdgjorda ytor med mindre kompletteringar.

De nya skyltställen och möblerna har ett gemensamt formspråk som lätt kan 
utvecklas. Genom en konsekvent tillämpning av en enkel princip skapas en 
stark karaktär med ett hållbart formspråk som är robust över tid.
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Alternativa fördelningar av 
parkering och busslinga

Huvudförslag. 
Busshållplats i bästa läge. 
Busshållplats och bilparkering byter 

150 parkeringsplatser.

Alternativ 2

150 parkeringsplatser.

Alternativ 1
Inre delen av Alby skogsväg 
byter plats med parkerings- och 
upplagsytor. 
180 parkeringsplatser.

Bussuppställning
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Alby-Tyrestabron är en efterspänd hängbro utan pyloner, utfor-
mad med upplevelsen i fokus och med minimal påverkan på naturen 
och byggd med minsta möjliga resurser. Bron utnyttjar ett efterspänt 
kabelsystem vilket reducerar vibrationer och ökar stabiliteten. Hängka-
blarnas krökning i höjdled och plan är utformad för att maximera brons 
vertikala lastbärningsförmåga och stabilitet i sidled. De passerar under 

en stabil plattform och öppnar samtidigt upp mellersta bron för utsikt. 
Brobanekablarna ligger under brobanan i en krökning vilket skapar ett 
mothåll mot hängkablarna. Hängkablarna kopplas till balkar genom ver-
tikalstag i de delar de är över brobanan, och dessa har en solfjäderform 
i brons längdriktning för att ge hängkablarna en mjuk krökning. Häng-
kablarnas fundament är utformade för att kunna gjutas för hand utan 
större ingrepp i den känsliga miljön. De är placerade på de närliggande 
höjderna som utgör naturliga stödpunkter. En gjuten sadel tar kablarnas 
vertikala laster, och sänkta fundament döljer kablarnas infästning. Bro-
banekablarna är förankrade i berget under gångvägen längs stränder-
na. Efterspänningen skapas genom att hängkablarna spänns, vilket lyfter 
upp bron till sin slutgiltiga position.

Brobanan består i huvudsak av trä för att bidra till upplevelsen av bron, an-
knyta till omgivningen och hålla nere vikten. Trädäcket i konstruktionsvirke 
vilar på längsgående balkar, vilka i sin tur kopplar mellan tvärbalkar res-
pektive ramar i mikrolaminerat trä (LVL), inspända i kabelsystemet. Räcket 
är integrerat i brobanan genom stålstolpar placerade på balkar och ramar, 
täckta av ett lätt och transparent stålvajernät, med överliggare i vajer och 
handledare i trä.

Den föreslagna lösningen på hängbron ger en frihet i brobanans utform-
ning och  Hängkablarnas placering 
under brobanan ger ett högre spann. Trädens placering inventeras nog-
grant innan hängkablarnas sadelfundament slutligen fastställs. Avsakna-
den av stöd i vatten , och undviker 
komplicerade och miljömässigt riskfyllda arbetsmoment. Broba-
nans utformning minskar även skuggning i vatten längs med kanterna där 
vattnet är grundare och djurliv påverkas mer. Lösningen medger en bygg-
process med enkla medel och undviker behovet av tunga maski-
ner för att inte påverka den speciella naturmiljön. En bredare bro medges 
också av konstruktionen.
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Sektion A-A

Sektion B-B

Tvärsektion B-B, 1:20Tvärsektioner 1:50

Brons system Brons delar

Föreslagen byggordning

1. Uppförandet av bron kan inle-
das när strändernas gångvägar är 
på plats, inklusive brobanekablar-
nas fundament. Alla balkar och 
ramar prefabriceras. En temporär 
arbetsplattform skapas på pon-
toner. Brobanekablar dras mel-
lan strändernas fundament, och 
balkar och ramar fästs in.

2. Kablar spänns upp till ett första 
läge, för att senare kunna efter-
spännas. Parallellt gjuts hängk-
ablarnas sadelfundament på de 
närliggande höjderna. Jord schak-
tas försiktigt ut för att exponera en 
horisontell men skrovlig bergsyta. 
Betongen gjuts med hjälp av små 
betongblandare och handkraft. 

Stålplåtar gjuts in för att sprida 
lasten från kabel till fundament. 
Förankringar borras i berget 
bakom sadelfundamenten och 
förbereds för infästning av häng-
kablar. Hängkablar fästs i den 
södra änden och läggs ut på brons 
arbetsplattform. Hängkablarna 
ansluts till balkar, ramar och ver-
tikalstag. 

3. Hängkablarna hissas genom 
manuella vinschar i den norra 
änden. Stag ansluts till balkar och 
ramar succesivt med brons hö-
jning. Hängkablarna spänns tills 
alla vertikalstag är på plats och 
brobanan antagit sitt efterspända 
läge. Hängkablarna säkras i de 
norra fundamenten. 

4. Brobanan monteras med räcken 
när bron uppnått sitt slutgiltiga 
läge. Arbetsplattform och ponton-
er skeppas bort och kan återan-
vändas. 

Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4

Situationsplan 1:500

Sektion D - D 1:100
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1. Eftermiddagsplats i solen, i lä av bergshällen

i väst samt vattnet i öst.

mot Albysjön 

Brobana Hängkablar, övre läge

Vertikalstag

Handledare, trä 

Längsgående balkar, LVL

Hängkablar, nedre läge
Ramar, LVL

Balkar, LVL

Brobanekablar

Längsgående metallvajer

Metallnät

Vertikalstag

Hängkablar

Tvärgående 
balkar/ramar

Längsgående balkar

Brobanekablar
Sadelfundament

Fundament, 
liknande på båda sidor 

Räcke - stålkabel
Räcke - Stålstolpe 20 mm

Räcke - trähandledare 35 mm

Räcke - metallnät, 
maskor 50x50mm

Trädäck 150x60
Balk LVL 75x300
Balk LVL 75x200
Plattstål 100X5

Brobanekabel 1x20 mm 

CNC-fräst LVL ca 300x75

Hängkablar 4x25 mm
Igenpluggade, infrästa kanaler 

för hängkablar

Inslitsad stålplåt
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