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Ny vägbro och ny järnvägsbro 
över Österdalälven i Oxberg

1 Arrangör
Trafikverket anordnar en inbjuden projekttävling för max 5 team om  
gestaltning av ny väg- och järnvägsbro över Österdalälven i Oxberg.  
Tävlingen genomförs i samarbete med Sveriges Arkitekter. 

2 Bakgrund
Över Österdalälven, strax norr om Oxberg i Mora kommun, fanns mellan år 
1900 till 2017 en av Sveriges mycket få kombinerade väg- och järnvägsbroar 
med gemensam bana. På grund av brons omfattande skador togs 2015 ett 
beslut att demontera den. En tillfällig bro finns på plats och ska ersättas med 
två separata broar: en järnvägsbro och en vägbro. Järnvägsbron kommer att 
bli ett landmärke som bland annat exponeras för omvärlden vid Vasalopps-
arrangemangen.

Trafikverket har som vision att skapa hållbara, välfungerande och vackra 
anläggningar. För att uppnå detta har Trafikverket beslutat att arrang-
era fler projekttävlingar. I linje med detta beslut kommer en projekttävling 
att arrangeras för de två nya Oxbergsbroarna. Huvudsaklig uppgift är att 
gestalta den nya järnvägsbron. Eftersom Trafikverket vill att de båda broarna 
och dess omgivning hanteras som en helhet har även vägbron och entréplat-
serna inkluderats i projekttävlingen.

Bilden visar den nu rivna Oxbergsbron samt förslag för ny dragning av vägbron.

 − De båda broarna 
och dess omgivning 
ska hanteras som 
en helhet därför har 
även vägbron och 
entréplatserna  
inkluderats i  
projekttävlingen.
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3 Syfte med tävlingen
Tävlingens syfte är att få genomförbara och utvecklingsbara förslag där 
järnvägsbron, vägbron samt entréplatserna blir en väl gestaltade helhet. 

Syftet är också att, utan föregående annonsering, handla upp konsulttjänster 
av det vinnande teamet i det fortsatta arbetet med färdigställande av väg-
plan, förfrågningsunderlag för totalentreprenad, produktion och uppfölj-
ning. Se vidare 11.6 Uppdrag efter tävlingen. 

4 Prekvalificering
Tävlingens syfte är att få genomförbara och utvecklingsbara förslag där 
järnvägsbron, vägbron samt entréplatserna blir en väl gestaltade helhet. 

5 Vision
Projektet ska i sin gestaltning utgå från ett helhetsperspektiv där järnvägs-
bron, vägbron och kulturlandskapet samspelar. Järnvägsbron ska präglas 
av en gestaltning som både förvaltar det kulturhistoriska avtryck som den 
gamla bron lämnar efter sig, och skapar värden som kommande generatio-
ner känner stolthet över. Järnvägsbron ska vara ett landmärke med starka 
symboliska värden som berättar ”det här är den nya Oxbergsbron”. Den nya 
vägbron ska underordna sig järnvägsbron men bilda en gemensam gestaltad 
helhetsmiljö, tillsammans med den nya järnvägsbron och det omkringlig-
gande kultur- och naturlandskapet.

6 Mål
Tävlingsförslaget ska utformas: 
• Som en väl gestaltad helhet, med utgångspunkt i värden i omgivande 

natur- och kulturlandskap. 

• Med hänsyn till människorna som rör sig längs Österdalälven och bidra 
till en fortsatt positiv utveckling av friluftsliv och turism. 

• Som välfungerande, vackra och hållbara anläggningar som gestaltas 
med hänsyn till såväl besökares som trafikanters perspektiv. 

Järnvägsbron ska: 
• Likt den historiska Oxbergsbron bli en symbol för vår tid, där järnvägen 

blir allt viktigare i utvecklingen mot mer hållbara färdsätt. 

• Vara ett landmärke som samspelar med landskapet och gestaltar för-
bindelsen över Österdalälven samt lyfter fram Oxberg som plats, ur ett 
nationellt perspektiv.  

• Ha låg livscykelkostnad där förvaltningsperspektivet är en självklar del. 

• Fungera väl för dagens och framtidens järnvägstrafik och är utveck-
lingsbar, utifrån framtida behov eller på grund av förändrade funktio-
nella, tekniska och ekonomiska förutsättningar.

 − Det här är den nya 
Oxbergsbron
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Vägbron ska: 
• Underordna sig järnvägsbron och samspela med denna liksom omgivande 

natur- och kulturlandskap. 

Entréplatserna ska: 
• Vara välkomnande, väl gestaltade och bidra till att introducera besökaren 

till området.
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Tävlingsuppgiften

Ny vägbro och ny järnvägsbro över Österdalälven i Oxberg
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7 Tävlingsuppgiften
Tävlingsuppgiften består av följande tre delar:

• att utforma ett bearbetat förslag för en ny järnvägsbro  
över Österdalälven. 

• att ta fram idéskisser för en ny vägbro.

• att ta fram idéskisser för entréplatserna invid brofästena. 

Broarna och entréplatserna ska kunna genomföras inom ramen för  
beslutad budget och tidplan. 

Förslaget ska även redovisa ett förslag på en lösning som medger gång-  
och cykeltrafik över älven. Huvudalternativet är att den funktionen inte-
greras i järnvägsbron. Alternativa lösningar får redovisas. Förslaget ska 
vara utformat på så sätt att den gestaltningsmässiga bärande idén inte faller 
om Trafikverket beslutar att sådan funktion inte ska beaktas. Förslaget ska 
alltså kunna fungera både med och utan en gång- och cykelbana.

7.1 Järnvägsbron
Järnvägsbron ska utformas från ett helhetsperspektiv där järnvägsbron, 
vägbron och det omgivande natur- och kulturlandskapet samspelar. Bron 
Broarna ska anpassas till landskapet genom mjuka övergångar linjefö-
ringar till anslutande järnvägs- och vägnät. Järnvägsbron ska ligga kvar 
i ursprungligt läge i höjd- och sidled för att inte spåret på ömse sidor om 
älven ska behöva åtgärdas. I uppgiften ingår även att ta fram ett koncept 
för ljussättning av bron som redovisar hur den upplevs både dag och natt. 
Brolängden uppskattas till ca 110 meter.

7.1.1 Funktionella krav 
• Bron ska vara en enkelspårsbro med ballasterat spår. Den får inte beträdas 

av fotgängare annat än för underhållsarbete eller av räddningspersonal.

• Den ska kunna trafikeras med största tillåtna hastighet (STH) 120 km/
tim, största tillåtna axellast (STAX) 22,5 ton och med en metervikt på 
6,4 ton. RÖK (räls överkant) +211,410 m på båda sidor älvstranden. 

• Fri höjd under bron ska vara minst 0,3 m över högvattenstånd (HHW) 
för att möjliggöra passage under broarna. Vid val av fri höjd tas hänsyn 
till drift och underhåll och framtida klimatförändringar. 

• Andra viktiga parametrar är komfortfrågor såsom bullerstörning,  
vibrationer och svängningar.

7.1.2 Genomförbarhet
Förutsättningar för järnvägsbron är att den ska kunna byggas under kort tid. 
Kreativa men pålitliga lösningar bör vara en ledstjärna för att skapa en bro 
av god kvalitet som kan vidmakthållas under 120 år. Beprövad teknik ska 
tillämpas i bygget av brodelar och dess funktioner. Vid val av utformning och 
materialval ska hänsyn tas till genomförbarhet för bygg-, drift- och under-
hållsarbete. Detta arbete ska kunna utföras med god arbetsmiljö och låg 
miljöbelastning under brons livslängd. Det är av största vikt att hög trafik-
säkerhet och framkomlighet kan upprätthållas under hela brons livslängd. 
Trafiken på den tillfälliga bron behöver inte fungera under byggtiden.
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7.1.3 Förvaltning
Bron ska konstrueras på sådant sätt att underhållspersonal, räddningsper-
sonal med flera får god tillgång till bron och banan. Även behov av snabba 
evakueringar av resenärer ska beaktas i arbetet. 

7.1.4 Hållbarhet
Bron ska präglas av ett hållbarhetsperspektiv med låg livscykelbelastning 
med avseende på ekonomi, miljö, arbetsmiljö, tillgänglighet, energi och 
sociala aspekter.

Vid utformningen av bron ska möjlighet till framtida återanvändning av 
delar, detaljer och material från bron beaktas. Från den gamla bron finns 
huggna granitblock i landfästen och stöd att använda vid gestaltning av de 
nya broarna. 

Bron ska utformas så att strömningsförhållanden i älven inte påverkas 
negativt samt att den klarar ökade flöden beaktat framtida effekter av 
klimatförändringar. 

I såväl tävlingsuppgiften som i fortsatt uppdrag ingår därför att göra aktiva 
val vad gäller system, material och gestaltning och som leder till reduce-
ring av minimerad klimatpåverkan. Se bilaga ”Klimatkrav i planläggning, 
byggskede, underhåll och på teknisk godkänt järnvägsmateriel”.

Se bilaga ”Klimatkrav i planläggning, byggskede, underhåll och på teknisk 
godkänt järnvägsmateriel”.

7.2 Vägbron
I uppgiften ingår att ta fram idéskisser för hur vägbron kan utformas i  
samklang med järnvägsbron och det omgivande natur- och kulturlandska-
pet. Läget för den nya vägbron är redan fastställt och framgår av bilaga 6. 
Avståndet mellan vägbro och järnvägsbro ska vara 80 m för att ge vägtra-
fikanterna möjlighet att blicka ut över järnvägsbron och älven. Bron ska 
ha en fri brobredd på 8,0 m, två körfält med bredden 3,5 m vardera samt 
vägrenar. Längden uppskattas till ca 80 m.

7.3 Entréplatserna
I uppgiften ingår även att ta fram idéskisser för utformning av välkomnande 
entréplatser vid brofästena - med tydliga kopplingar till omgivande vägnät, 
rekreationsstråk och rastplatser. 

I samband med entréplatsernas gestaltning ska stor vikt läggas på aspekten 
hur broarna landar i det omgivande landskapet.

Entréplatsernas vid vägbron ska utformas med fokus på besökare och erbjuda 
sittplatser, informationstavlor och parkeringsplatser för cykel och bil. Vid 
järnvägsbron kommer säkerhetsstängsel att begränsa tillgängligheten för 
allmänheten närmast bron. Uppgiften handlar därför i första hand om 
markanpassning vid brofästet och kopplingen till rekreationsstråk längs 
Österdalälven. Vid brofästet för järnvägsbron ska det också finnas parke-
rings- och arbetsytor för underhållsarbeten.
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8 Tävlingsområdet och planeringsförut- 
sättningar

8.1 Tävlingsområdet   
Tävlingsområdet följer Österdalälven på gränsen mellan Mora och Älvda-
lens kommuner i Dalarna. Intill den tillfälliga brons södra brofäste finns 
en före detta banvaktarstuga, men i övrigt finns ingen bebyggelse i brons 
direkta närhet. Byarna Oxberg och Blyberg med ett hundratal invånare 
vardera ligger ca en kilometer från bron. Strax söder om bron finns en gam-
mal stationsbyggnad  invid vilken startplatsen för Tjejvasan och Kortvasan 
är placerad. Deltagare och åskådare kommer att passera över vägbron, 
vilket medför att det kommer att vistas många människor på bron vid täv-
lingstillfällena. 

Bilden visar projektets geografiska läge och relation till tätorten Mora.

8.2 Gällande planeringsförutsättningar
Området är beskrivet i översiktsplanen för Mora kommun och i en fördjup-
ning om Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) som är ett tema-
tiskt tillägg till översiktsplanen. Enligt uppgifter i LIS hyser strandområdet 
öster om bron höga naturvärden. Vasaloppsspåret är utpekat som ett kom-
munalt naturreservat. Järnvägsbron och det tilltänkta läget för vägbron 
ligger inom ett utpekat riksintresseområde för rörligt friluftsliv enligt 4 
kap 2§ miljöbalken. Inom riksintresseområdet ska hänsyn tas till turismens 
och friluftslivets intressen tas hänsyn till så att verksamheter inte påtagligt 
skadar områdets natur- och kulturvärden. 

Att beakta för de tävlande
Tävlingsbidragen ska utformas med utgångspunkt i kommunens am-
bitioner för området som beskrivs i översiktsplanen och LIS. Det De 
ska även utformas med hänsyn till de värden som utgör riksintresset.
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9 Platsens förutsättningar

9.1 Historik
Bebyggelsen i Oxberg går att spåra tillbaka till 1500-talet. För det gamla 
bondesamhället var skogen, som gav timmer, kol och tjära, central. Järn-
vägens material av järn och stål var i detta hänseende banbrytande och 
fungerade som en tydlig symbol för övergången mellan bondesamhället 
och industrialismen. Järnvägen, järnvägsbron och järnvägsstationen har 
även varit historiskt viktiga för omlastning av gods från och till för mindre 
industrier i närheten – det befintliga sågverket i Blyberg med anor från 
mitten av 1800-talet använder fortfarande järnvägen för att transportera 
timmer från och till sågverket. 

Den gamla bron, Oxbergsbron, uppfördes som järnvägsbro år 1900 men 
ändrades 1937 om till att bli en gemensam bro för väg- och järnvägstrafik. 
Bron var en 107 meter lång parabelfackverksbro, byggd i tre spann och 
var med sitt arkitektoniska formspråk tidstypisk för det sena 1800-talet. 
Mittspannet var nästan dubbelt så långt som sidospannen vilket gav bron 
en tilltalande symmetri. Underbyggnaden bestod av kvaderhuggen granit-
sten. Bron var dominerande för på platsen men harmonierade väl med den 
natursköna Österdalälven. 

För detaljerad beskrivning av järnvägsbrons historia, se bilaga Kulturhisto-
riskt dokument av Oxbergsbron. Mora och Älvdalens kommuner, Dalarnas 
län. Trafikverket 2017-06-15.
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Bilden visar järnvägssträckningen och den gamla vägsträckningen över Österdalälven.

Att beakta för de tävlande
De nya broarna ska utformas med ett medvetet förhållningssätt till 
platsens historiska betydelse och de fysiska lämningarna som finns 
kvar från Oxbergsbron.

9.2 Landskapet
Bron ligger naturskönt i en bred skogbevuxen dalgång och korsar Österdal-
älven i nord-sydlig riktning. 

Norra sidan av älven består av skogsmark samt anslutningen av väg 1012 
mot riksväg 70. Landskapet kring vägarna karakteriseras av ett bergkulle-
landskap med markanta dalsystem som åtskiljer höjderna i en storkuperad 
terräng. Landskapet är storskaligt men dess omväxlande topografi ger en 
variation av rumslighet med vattendrag, mindre sjöar och myrar. Väster om 
bron är stränderna branta och skapar tydliga väggar ner mot älven. Öster 
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om bron är stränderna betydligt flackare. Älven är starkt reglerad av flera 
stora kraftverk och dammar. 

Älven fungerar som vattenled för kanotpaddling och fiske. Strax öster om 
befintligt broläge ligger en rastplats med vindskydd och grillplats.

Området för de nya broarna ligger i inom Siljansområdet, ett utpekat 
riksintresse för turism och friluftsliv. Området erbjuder ett rikt utbud av 
friluftsaktiviteter och naturupplevelser. De mest använda stråken i området 
går längs med stränderna och över Österdalälven med den befintliga rast-
platsen öster om järnvägsbron som närmaste mål. 

Att beakta för de tävlande
Det är viktigt att utforma tävlingsbidraget med hänsyn till gångstråken 
längs vattnet och befintliga rastplatser. 

9.3 Geoteknik och hydrologi
Jorden inom området består av friktionsjord, sand och grus till varierande 
djup i allmänhet mellan 2- 6 meter som till största delen är fast lagrad. På 
5-7 meter under markytan finns skikt med lösare lagring. Detta innebär goda 
markförhållanden som inte kommer att kräva stora förstärkningsåtgärder.

SMHI har tagit fram dimensionerande flöden och motsvarande vattennivåer 
för planerade brolägen i Österdalälven, se tabell. 

Tabell 1. Dimensionerande flöden och vattennivåer i Österdalälven vid respektive brolägen. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram en över-
svämningskartering för Dalälven. Karteringen visar utbredningen av 
vattenytan vid 100-årsflöde och vid högsta beräknad vattennivå. 

Att beakta för de tävlande
Flöden och vattennivåer ska utgöra grund för dimensionering av  
brostöd och nivå på underkant bro. Det ska vara möjligt med strand-
passager för gående samt passage för mindre båtar på älven vid  
medelvattenstånd.
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Figuren ovan visar Dalälvens utbredning vid 100-årsflöde (blå yta) och vid beräknat högsta flöde (BHF, 
blå streckad yta) (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2017).

9.4 Vasaloppet
Vasaloppet är världens största långlopp på skidor. Vasaloppet har utveck-
lats från en vintervecka med längdskidåkning till att även inkludera en 
sommarvecka med mountainbikecykling och löpning. Startplatsen för 
Tjejvasan, Kortvasan, Halvvasan och Cykelvasan ligger 500 meter söder 
om den tillfälliga bron. Fältet för starten var tidigare timmerterminal, 
vilket förklarar närheten till järnvägen. Varje år lockas 100 000 deltagare, 
som tillsammans med arrangörer och åskådare blir gör platsen mycket 
välbesökt under tävlingsveckorna. Första Vasaloppet genomfördes den 19 
mars 1922. Sedan starten har över 1,5 miljoner deltagare genomfört loppet 
som går från Sälen till Mora. Oxberg var en officiell kontroll vid första upp-
lagan av loppet och är så än idag. 

Vasaloppet har en hållbarhetsstrategi som innebär att den ska värna om 
historien och samtidigt utvecklas i takt med omvärlden. 

Att beakta för de tävlande
Brons exponerande läge medför att både deltagare och åskådare 
kommer att uppleva de nya broarna över älven. På vägen till och 
från startplatsen kommer de att passera på vägbron och uppleva 
järnvägsbron på nära håll. Det är därför betydelsefullt att bro-
arna har höga arkitektoniska värden både som helhetskomposi-
tion och i detaljutformning.
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10 Tidplan och budget

10.1 Preliminär tidplan för projektet

Underlag från tävling till vägplan: augusti 2020

Färdigställande av vägplan: hösten 2020 

Förfrågningsunderlag för totalentreprenad: 2022 

Byggande vägbro: 2025

Byggande av järnvägsbro: 2026

10.2 Budget
Uppskattad total produktionskostnad för de två broarna exklusive vä-
ganslutningar och entréplatser är bedömd till ca 75 miljoner kronor där 
järnvägsbron står för ca 50 miljoner kronor. De presenterade förslagen ska 
rymmas inom denna budget.
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11 Tävlingstekniska bestämmelser

11.1 Tävlingens form och antal tävlande
Tävlingen genomförs som en projekttävling enligt 18 kap. i lagen (2016:1145) 
om offentlig upphandling (LOU). Efter en öppen prekvalificering har max 
5 tävlingsdeltagare valts ut att tävla. Endast dessa har möjlighet att delta. 
Efter avslutad tävling avser arrangören att förhandla, utan föregående 
annonsering, med vinnande förslagsställare om fortsatt uppdrag.

11.2 Tävlingsregler
Tävlingen följer ”Byggsektorns gemensamma tävlingsregler för svenska 
tävlingar inom arkitekternas, ingenjörernas och konstnärernas verksam-
hetsfält” från 2016.

11.3 Sekretess
Tävlingen kommer att följa Sveriges Arkitekters rekommendation kring 
sekretess vid arkitekttävlingar. Sekretess gäller för upphandlingen. Att 
uppmärksamma för tävlingsdeltagare:

De tävlande uppmärksammas på att de förbinder sig att inte röja sitt delta-
gande i arkitekttävlingen i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen 
(OSL) 19 kap 3§ 2 stycket om absolut anbudssekretess, vilket gäller fram 
till dess att tilldelningsbeslut har delgivits. Sekretessen bryts efter tilldel-
ningsbeslut, det vill säga efter beslut om vinnare i projekttävlingen. 

11.4 Tävlings- och projektspråk
Projektspråk är svenska. Tävlingsspråk är svenska. Juryns utlåtande 
kommer att ges på svenska.  

11.5 Tävlingsarvode
Tävlingsdeltagare kommer vardera att ersättas med ett arvode om 250.000 
SEK exklusive moms efter korrekt inlämnat och av juryn godkänt tävlings-
förslag i enlighet med tävlingsprogrammet. Arvodet utbetalas mot faktura. 

11.6 Uppdrag efter tävlingen
Avsikten är att efter genomförd tävling, genom förhandlat förfarande utan 
föregående annonsering, handla upp konsulttjänster av det vinnande teamet 
i det fortsatta arbetet med förfrågningsunderlag för totalentreprenad, 
färdigställande av vägplan, produktion och uppföljning. 

Förfrågningsunderlaget för järnvägsbron ska reglera 

• utformning, 

• färg- och ljussättning, 

• materialval avseende ytskikt, 

• konstruktionsprinciper, 

• markbehandling vid brofästena.
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Den utformning som redovisas i förfrågningsunderlaget säkras med res-
pektive disciplins konsult så att det inte ska uppkomma behov av ändringar 
i utformning och viktiga detaljprinciper i detaljprojekteringen. 

Under totalentreprenaden
Totalentreprenören detaljprojekterar sedan fram till färdiga bygghand-
lingar. Det vinnande teamet kommer att fungera som beställarens stöd med 
ansvar för att förverkliga gestaltningen i det vinnande förslaget. På så vis 
kommer arkitekten att ha insyn och möjlighet till påverkan i totalentrepre-
nörens projektering. Förverkligande av det vinnande förslaget är ett över-
ordnat mål och arrangören avser att fästa stor vikt vid vinnande arkitekts 
synpunkter. 

11.6.1 I uppdraget under detaljprojekteringen ingår
• Att delta i möten med projektledare och entreprenörer där beslut på om 

den arkitektoniska utformningen och kvaliteten tas. Avsteg från förfråg-
ningsunderlagets systemhandling kommer inte att godkännas utan att 
vinnande arkitekt finner ändringen motiverad.

• Att anlitas som A-granskare vid detaljprojektering till bygghandling 
samt vid granskning av handlingar i byggfasen.

• Att på beställarens begäran ta fram förtydligande skisser som på ett peda-
gogiskt sätt förmedlar det vinnande förslagets arkitektoniska kvaliteter. 

11.6.2 Vägbron
Trafikverket reserverar sig för möjligheten att arbeta vidare med en vägbro 
av standardtyp, förutsatt att samspelet med omgivning och den nya järn-
vägsbron medger detta ur ett arkitektoniskt kvalitetsperspektiv. Utform-
ningen av standardbron kommer i så fall hanteras med vinnande team som 
gestaltningsstöd.  

Finner arrangören skäl att frångå juryns rekommendation skall samråd ske 
med Sveriges Arkitekter. Om tävlingen efter, trots att erforderliga beslut 
fattats, två år ännu inte har lett till uppdrag för, eller inledda förhandlingar 
med, vinnaren tillkommer det denne ytterligare en ersättning motsvarande 
tävlingsarvodet. 

11.7 Tidplan för tävlingen
• Sista dag för frågor i samband med tävlingen: 24 april 2020

• Sista dag för svar i samband med tävlingen: 30 april 2020

• Sista dag för inlämning av tävlingsförslag: 15 maj 2020

• Juryns arbete pågår: 15 May–25 June 2020

• Tävlingsförslagen ställs ut: 25 maj–25 juni 2020

• Tillkännagivande av juryns beslut: 25 juni 2020 

11.8 Frågor gällande tävlingen
Frågor gällande tävlingen ska ställas till tävlingsfunktionären via CTM. 
Svar på avidentifierade frågor delges samtliga tävlande. 
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11.9 Jury
Tävlingsförslaget kommer att bedömas av en jury bestående av 7 personer, 
dels representanter från Trafikverket och Statens Vegvesen i Norge samt 
två ledamöter utsedda av Sveriges Arkitekter:

• Johan Folkesson, chefsarkitekt, Trafikverket 

• Ibrahim Coric, enhetschef järnvägsbroar, Trafikverket 

• Mats Broman, arkitekt, Trafikverket 

• Catherine Kotake, regionchef Planering Region Mitt, Trafikverket 

• Yngve Aartun, arkitekt, Statens Vegvesen utsedd av Norske arkitekters 
landsforbund (NAL) 

• Henrik Undeland, Landskapsarkitekt, Ramböll, utsedd av Sveriges  
Arkitekter 

• Frida Ryhag, Länsarkitekt, Länsstyrelsen i Dalarnas län

Som stöd till tävlingsjuryn kommer att antal referensgrupper att knytas. 
Syftet är att referensgrupperna gör analyser av vissa delar i förslagen som 
exempelvis konstruktion, drift, bygg- och fastighetsekonomi, hållbarhet 
och natur- och kulturmiljö. Referensgrupperna ska fungera som kvalitets-
säkring i utvärderingsarbetet. Juryn avser också att vid behov rådfråga 
annan expertis inom olika sakområden. 

Tävlingssekreterare: Anna Forsberg, landskapsarkitekt LAR/MSA,  
processledare tävlingar, Sveriges Arkitekter

Tävlingsfunktionär: Ove Malmberg, Trafikverket 

11.10 Programhandlingar
Bilagor: 

1. Baskarta

2. Ortofoto

3. Foto som underlag till perspektiv från anvisad plats 

4. Fotografier från platsen 

5. Kulturhistoriskt dokument 

6. Anläggningsmodell

7. Trafikverkets Arkitekturpolicy 

8. Trafikverkets miljökrav



TÄVLINGSPROGRAM  21

11.11 Inlämningskrav
Tävlingsområdet

• Redovisning av analys över området – valfritt antal figurer/diagram/
volymstudier

• Kortfattad skriftlig beskrivning som motiverar förslaget och beskriver 
hur visionen uppfylls. 

• Situationsplan som redovisar järnvägsbron, vägbron och entréplatserna 
samt anslutningar till omgivande gångvägar, vägar och platser i skala 
1:500 

Järnvägsbron

• Planer, fasadelevationer och tvärsektioner i skala 1:200

• Ett perspektiv Perspektiv från angiven plats samt valfritt antal illus-
trationsbilder som visar samspelet med omgivande landskap och med 
vägbron. Minst en nattbild.

• Längdprofiler Längdsektioner som visar anslutningar till omgivande 
mark i skala 1:100 (H) och 1:1000 (L).

• Tekniskt snitt på bron, grundläggning, räcke, material, ytskikt i skala 
1:100 / 1:50

• Digital 3D-modell i sketch-up som visar järnvägsbron och vägbron.

• Allmän teknisk beskrivning (separat bilaga) under rubrikerna: 

1. Allmänt (hur koncept och konstruktion samverkar)

2. Lastförutsättningar

3. Brokonstruktion

4. Brodetaljer (inklusive belysning och ljussättning)

5. Brounderhåll

6. Markanslutningar

 Max 6000 tecken

• Kortfattad beskrivning av hur miljökrav uppnås (separat bilaga) under 
rubrikerna: 

1. Klimatkrav

2. Natur- och kulturmiljö

3. Brukarperspektiv

4. Materialval

5. Produktion

6. Drift och underhåll

 Max 4000 tecken
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Vägbron

• Idéskisser för vägbrons utformning i valfri skala och med valfritt pre-
sentationssätt 

Entréplatserna

• Idéskisser för landskapsutformning runt brofästena i valfri skala och 
med valfritt presentationssätt

Övrigt material som skickas in kommer ej att tas upp till bedömning. 

Förslaget ska ha en sådan detaljutformning att det går att översiktligt be-
döma att kostnaderna ligger inom uppställd kostnadsbudget.

11.12 Tävlingsförslag – redovisning
Allt inlämnat material, såväl digitalt som analogt, ska vara rensat på all 
spårbar information om upphovsman och liknande för att garantera full 
anonymitet. Samtliga planscher och övriga handlingar ska i nedre högra 
hörnet vara försedda med ett motto. Bidragen skickas/lämnas in tillsam-
mans med ett slutet kuvert med en namnsedel där förslagsställaren redo-
visas (med namn, titel, kontaktuppgifter samt medarbetare och deras roll i 
projekt). 

11.12.1 Tryckt format
Tävlingsförslagen inklusive beskrivande texter ska presenteras på plan-
scher i stående A1-format och får omfatta högst 5 planscher, numrerade 1 
– 5 och monterade på styvt underlag. Planscherna kan komma att ställas ut 
för allmänheten. 

11.12.2 Digitalt format
Samtliga planscher och namnsedel ska även lämnas in digitalt via CTM. 
Planscherna ska tillhandahållas i två versioner, en med hög upplösning 
och en för webbpublicering. Varje fil består av en flersidig PDF, namngiven 
med förslagets motto. Den ena ska kunna skrivas ut i full skala, och i A3 till 
juryn.

Den andra PDF-filen ska fungera för webbpublicering och vara max 5 MB. 

11.13 Inlämning
Tävlingsförslag och ifyllt namnsedelformulär ska lämnas in elektroniskt 
via CTM senast 15 maj 2020 för att tas upp till bedömning. Som stöd för be-
dömningen ska tävlingsförslag och namnsedel även skickas i fysiskt format 
via post eller budbefordran samma dag som anbuden lämnas in via CTM, 
det vill säga med poststämpel senast 15 maj 2020. Försändelsen märks ”Ar-
kitekttävling Oxberg”. 

Tävlingsförslagen ska skickas/lämnas till nedanstående adress:

Leveransadress: Trafikverket, Röda vägen 1, 781 70 Borlänge

Postadress: Trafikverket, 781 89 Borlänge
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Tävlingsförslagen (monterade planscher med motto) kan lämnas direkt till 
receptionen på Trafikverket, Röda vägen 1 i Borlänge. Även för leverans 
med bud används denna adress. Behöriga tjänstemän att ta emot anbuds-
handlingar är personal i Trafikverkets reception.

Receptionen är normalt bemannad under vardagar mellan 08.00 – 16.00. 
För förslag som lämnas direkt till receptionen utlämnas kvitto som bekräf-
tar att förslaget tagits emot av Trafikverket. 

11.14 Bedömningskriterier
Förslagen kommer att bedömas utifrån följande kriterier, utan inbördes 
ordning, samt utifrån de krav och önskemål som ställts i programmet och 
dess bilagor: 

11.14.1 Gestaltning 
Hur väl tävlingsförslaget

 − bottnar i ett starkt och relevant koncept som ger förutsättningar för 
att järnvägsbron kan bli ett arkitektoniskt landmärke som  
symboliserar vår tid

 −  utgår från ett helhetsperspektiv där järnvägsbron, vägbron och land-
skapet samspelar 

 − visar på inlevelse med brukarna av platsen och är utformat med hän-
syn till såväl friluftsliv, trafikant- som betraktarperspektiv

 − ger förutsättningar för välfungerande, vackra och hållbara anlägg-
ningar över tid

11.14.2 Funktion
Hur väl tävlingsförslaget 

 − tillgodoser behovet av en funktionell och sammanbindande länk över 
Österdalälven som bidrar till god orienterbarhet och förbättrade flö-
den.

 − är utformat med hänsyn till både dagens och framtidens järnvägstrafik

 − uppfyller de tekniska krav som beskrivs i programmet 

11.14.3 Utvecklingsbarhet
Hur väl tävlingsförslaget 

 − bedöms kunna utvecklas vid en fortsatt process utan att gestaltningsi-
dén går förlorad

 − är flexibelt är för förändrade behov i framtiden. 

11.14.4 Genomförbarhet och förvaltning
Hur väl tävlingsförslaget

 − är möjligt att genomföra med hänsyn till påverkan på natur- och kul-
turvärden.
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 − är utformat med hänsyn till framtida förvaltning och underhåll.

 − är robust mot klimatförändringar.

 − är utformat med en hög miljöprofil avseende materialval, byggnation 
och drift och ger en låg miljöbelastning sett till brons hela livscykel

 − bedöms kunna genomföras inom den tidsplan och budget som anges i 
tävlingsprogrammet. 

11.15 Utställning och publicering
Tävlingsförslagen kan under bedömningstiden komma att ställas ut, ano-
nymt, av arrangören. Juryns utlåtande kommer att publiceras i samband 
med att tävlingsresultatet offentliggörs. Resultatet av tävlingen offentlig-
görs på Sveriges Arkitekters hemsida, www.arkitekt.se, samt i upphand-
lingssystemet CTM.

Sveriges Arkitekter och arrangören äger rätt att publicera samtliga täv-
lingsförslag på sina hemsidor samt i tidningarna Arkitekten och Arkitektur. 

11.16 Ägande, nyttjande- och upprättshovsrätt 
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 mellan förslagsställarna och arrangören/byggherren. Ar-
rangören har dock rätt att i projektet dra nytta av det samlade tävlingsre-
sultatet och idéer från samtliga tävlingsförslag förutsatt att det inte strider 
mot svensk lag om upphovsrätt. Arrangören och Sveriges Arkitekter äger 
rätt att publicera förslagen i tryckt form och digitalt samt för utställning 
utan särskild ersättning till förslagsställarna. All publicering efter anony-
mitetens brytande kommer att ske med angivande av förslagsställarens 
namn, innan dess med förslagets motto.

11.17 Returnering av förslaget
Förslagen kommer inte att returneras.

11.18 Tävlingsprogrammets godkännande
Detta program är upprättat i enlighet med byggsektorns gemensamma 
”Tävlingsregler för svenska tävlingar inom arkitekternas, ingenjörernas 
och konstnärernas verksamhetsfält, 2016”. Programmet och tillhörande 
bilagor är godkända av juryns ledamöter.

Ur tävlingsteknisk synpunkt är tävlingsprogrammet granskat och godkänt 
för de tävlande av Sveriges Arkitekters tävlingsnämnd. 
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Juryns underskrifter:

Johan Folkesson, chefsarkitekt, Trafikverket

Ibrahim Coric, enhetschef, järnvägsbroar, Trafikverket

Mats Broman, arkitekt, Trafikverket

Catherine Kotake, regionchef Planering Region Mitt, Trafikverket

 Yngve Aartun, arkitekt, Statens Vegvesen,  
utsedd av Norske arkitekters landsforbund (NAL)

 

Henrik Undeland, Landskapsarkitekt, Ramböll,  
utsedd av Sveriges Arkitekter

Frida Ryhag, Länsarkitekt, Länsstyrelsen i Dalarnas län
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Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1
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