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Trafikverket har arrangerat en inbjuden projekttävling 
för fem team om gestaltning av ny väg- och järnvägsbro 
över Österdalälven i Oxberg i samarbete med Sveriges 
Arkitekter. 

Tävlingens syfte är att få genomförbara och 
utvecklingsbara förslag där järnvägsbron, vägbron 
samt entréplatserna blir en väl gestaltad helhet. 
Syftet är också att, utan föregående annonsering, 
handla upp konsulttjänster av det vinnande teamet i 
det fortsatta arbetet med färdigställande av vägplan, 
förfrågningsunderlag för totalentreprenad, produktion 
och uppföljning. 

Tävlingsuppgiften består av följande tre delar: 
•  att utforma ett bearbetat förslag för en ny järnvägs-

bro 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. 

Kort om tävlingen
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Efter en prekvalificering bjöd Trafikverket in fem team 
som tog fram varsitt förslag till
gestaltning av ny väg- och järnvägsbro över 
Österdalälven i Oxberg under perioden 14 februari – 
15 maj 2020. På grund av coronapandemin önskade 
teamen förlängd tävlingstid vilket resulterade i ett nytt 
inlämningsdatum den 30 juni 2020. 

Inlämnade förslag:
• Kinetik
• Spår
• Trätoppar
• Växla 
• The Oxberg Gateway

Eftersom The Oxberg Gateway lämnades in på engelska 
istället för på svenska och därmed inte uppfyllde 
programkraven togs förslaget bort från fortsatt 
utvärdering av juryn. 

Deltagande arkitektkontor:

• COWI – Dissing+Weitling
• Kjellander Sjöberg arkitektkontor
• &Rundquist arkitekter
• Sweco Architects
• Tyréns 

Tävlingsförslagen har bedömts av en jury  
bestående av:
• Johan Folkesson, chefsarkitekt, Trafikverket 

• Ibrahim Coric, enhetschef järnvägsbroar,  
Trafikverket 

• Mats Broman, arkitekt, Trafikverket 

• Susanna Klang, åtgärdsplanerare, Trafikverket 

• Yngve Aartun, arkitekt, PLAN arkitekter AS,  
utsedd av Norske arkitekters landsforbund (NAL)  

• Henrik Undeland, landskapsarkitekt, Ramboll, 
utsedd av Sveriges Arkitekter 

• Frida Ryhag, länsarkitekt, Länsstyrelsen i Dalarnas 
län

Jurygruppens sekreterare har varit Anna Forsberg, 
Sveriges Arkitekter. Tävlingsfunktionär har varit Ove 
Malmberg, Trafikverket. 

Juryn har under bedömningstiden, utöver individuellt 
arbete för inläsning av förslagen, haft fyra 
heldagsmöten för sitt bedömningsarbete. Sakkunniga 
och referensgrupper inom konstruktion, drift, bygg- 
och fastighetsekonomi, hållbarhet och natur- och 
kulturmiljö har rådfrågats under processens gång. 
Förslagen har varit anonymiserade under hela 
bedömningsprocessen.

Genomförande av tävlingen
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Juryn har granskat och bedömt förslagen utifrån de 
kriterier som utan inbördes ordning eller viktning 
legat till grund för tävlingen samt utifrån de krav och 
önskemål som ställdes i programmet. 

GESTALTNING 
Hur väl tävlingsförslaget 
−  bottnar i ett starkt och relevant koncept som ger 

förutsättningar för att järnvägsbron kan bli ett arki-
tektoniskt landmärke som symboliserar vår tid 

−  utgår från ett helhetsperspektiv där järnvägsbron, 
vägbron och landskapet samspelar  

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

−  ger förutsättningar för välfungerande, vackra och 
hållbara anläggningar över tid 

FUNKTION 
Hur väl tävlingsförslaget  
−  tillgodoser behovet av en funktionell och samman-

bindande länk över Österdalälven som bidrar till 
god orienterbarhet och förbättrade flöden. 

−  är utformat med hänsyn till både dagens och framti-
dens järnvägstrafik 

−  uppfyller de tekniska krav som beskrivs i program-
met 

UTVECKLINGSBARHET 
Hur väl tävlingsförslaget  
−  bedöms kunna utvecklas vid en fortsatt process 

utan att gestaltningsidén går förlorad 

−  är flexibelt för förändrade behov i framtiden. 

GENOMFÖRBARHET OCH FÖRVALTNING 
Hur väl tävlingsförslaget 
−  är möjligt att genomföra med hänsyn till påverkan 

på natur- och kulturvärden. 

−  är utformat med hänsyn till framtida förvaltning 
och underhåll. 

−  är robust mot klimatförändringar. 

−  är utformat med en hög miljöprofil avseende mate-
rialval, byggnation och drift och ger en låg miljöbe-
lastning sett till brons hela livscykel 

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

Bedömningskriterier
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Juryn konstaterar att teamen har angripit de 
komplicerade förutsättningarna i tävlingsuppgiften på 
olika sätt och i varierande grad svarat mot den målbild 
som finns. 

De föreslagna järnvägsbroarna representerar fyra helt 
olika brotyper; en snedstagsbro, en spännverksbro, 
en bågbro och en balkbro. Jurygruppen har haft ett 
intensivt bedömningsarbete där förslagens olika 
konstruktion också gjort dem svåra att jämföra. 
Successivt har en allt större samsyn uppstått i 
jurygruppen om avgörande frågeställningar. 

Utgå från platsen
Ett mål med tävlingen är att järnvägsbron ska bli ett 
nytt arkitektoniskt landmärke som symboliserar vår 
tid. Begreppet landmärke har tolkats på mycket olika 
sätt i bidragen, från att handla om hållbarhet, till att 
signalera rörelse eller koppla till bygdens historia i 
materialval och siluett. Hur väl broarna samspelar med 
landskapet runt Österdalälven har varit en nyckelfråga, 
där juryn bedömt det som särskilt viktigt att de inte 
blockerar utblickar över älvdalen.

Trätoppar är det förslag som tydligast utgår från 

kulturmiljön i Oxberg, med två tjärade träbroar och 
med sittbänkar och markbeläggning av bergarten 
älvdalskvartsit - som bryts i Mångsbodarna några 
mil bort. I Växla är den föreslagna bågbron istället 
en vidareutveckling av den gamla Oxbergsbron, och 
knyter på så sätt an till platsens historia. Kinetik och 
Spår har ett mer självständigt formspråk i relation 
till kulturmiljön och har istället haft landskapet som 
utgångspunkt. I Spår reflekteras naturen i brons 
glänsande undersida och i Kinetik upplevs brons 
svängda siluett en del av det kuperade landskapet.

Det har varit viktigt för juryn att förslagen vittnar om 
god lokalkännedom - och kännetecknas av en slags 
anspråkslöshet som funktionen godsjärnväg i glesbygd 
kräver. Broarna ska passa just här i Oxberg och inte 
vara så generiskt utformade att de kan placeras 
varsomhelst. 

Helhetsgrepp
I tävlingsprogrammet efterfrågas ett helhetsgrepp 
för järnvägsbron, vägbron samt entréplatserna. 
Järnvägsbron har varit tävlingens huvuduppgift vilket 
också ska avspeglas i utformningen. 

Hierarkin mellan broarna är mycket tydlig i både 
Kinetik och Trätoppar, med en enkel och lågmäld 
vägbro som tydligt underordnar sig järnvägsbron. 

Juryns generella bedömning

Trätoppar

Spår
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I Spår är broarna istället kontrasterande, med 
en smäcker och stram järnvägsbro i rostfritt stål 
och en vägbro i form av en tung träkonstruktion. I 
Växla har båda broarna ett starkt eget uttryck med 
återkommande vinkelformade kantbalkar i cortenstål 
som ger en sammanhållen karaktär. 

Gestaltningen av järnvägsbron har vägt tungt i 
utvärderingen, men juryn har också tagit i beaktande 
om förslaget som helhet ger en bra grund för fortsatt 
utveckling.

Form och konstruktion
Att rita en järnvägsbro är en tekniskt mycket 
komplicerad uppgift och för ett lyckat resultat är 
samarbetet mellan arkitekt och konstruktör avgörande. 
Form och konstruktion behöver samverka i både helhet 
och detalj. Juryn vill särskilt framhålla förslaget 
Kinetik, vars robusta och enkla järnvägskonstruktion 
också genererat en stilig form – och där varje del av 
bron är bärande. Samtliga övriga bidrag innehåller 
brokonstruktioner som skulle behöva förenklas 
eller förstärkas i fortsatt process för att vara fullt ut 
genomförbara. 

Hållbara val
Bland förslagen finns många goda exempel på hur 
framtidens broar kan bli mer hållbara än dagens, som 
järnvägsbroar i trä, återbruk av befintliga brostöd 
och att använda cortenstål istället för svartstål för att 
minska underhållskostnader.

För att hålla nere klimatpåverkan är det några val 
som är särskilt viktiga. Genom att använda svartstål 
istället för rostfritt stål och minimera användandet 
av betong går klimatpåverkan ner betydligt. Växla 
är det bidrag som ger allra lägst klimatpåverkan; att 
jämföra med Spår vars klimatbelastning är ca 70% 
högre. Den största anledningen till att Spår och även 
Trätoppar innebär en hög klimatpåverkan är för att 
broarna i olika grad är byggda av rostfritt stål istället 
för svartstål. De har också stora mängder betong 
i sina konstruktioner, vilket sammantaget ger hög 
klimatpåverkan

Utvecklingsbara förslag
Det finns en begränsad budget för att bygga de båda 
broarna, något som varit en utmaning att klara för 
flera av teamen. Enbart Kinetik bedöms hålla sig helt 
inom budget, och de andra överskrider den i varierande 
grad. Genom att byta ut rostfritt stål mot svartstål 
blir förslagen generellt sett billigare att anlägga och 
ger också lägre klimatpåverkan. Även om cortenstål 
är något dyrare än svartstål, så har det mycket låga 
underhållskostnader och kan därför löna sig att 
använda över tid. 

Sammantaget anser juryn att tävlingen har genererat 
många nya idéer och att tävlingsbidragen håller en 
hög kvalitet. Tillsammans ger de en god illustration 
av vad som krävs för att gestalta vackra och hållbara 
järnvägsbroar utan att ge avkall på de tekniska kraven.

Växla
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Efter avslutad bedömning har juryn utsett Kinetik till 
vinnare i projekttävling om en ny väg- och järnvägsbro 
över Österdalälven i Oxberg. Juryn rekommenderar 
förslaget för fortsatt bearbetning och genomförande.

Juryns beslut

Johan Folkesson, chefsarkitekt, Trafikverket 

Ibrahim Coric, enhetschef järnvägsbroar,  
Trafikverket 

Mats Broman, arkitekt, Trafikverket 

Susanna Klang, åtgärdsplanerare, Trafikverket 

Yngve Aartun, arkitekt, PLAN arkitekter AS,  
utsedd av Norske arkitekters landsforbund (NAL)  

Henrik Undeland, landskapsarkitekt, Ramboll, utsedd 
av Sveriges Arkitekter 

Frida Ryhag, länsarkitekt, Länsstyrelsen i Dalarnas län
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Juryns omdömen
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Kinetik är ett helgjutet förslag, där 
form, konstruktion och genomförbarhet 
har vägt lika tungt och vittnar om ett 
mycket lyckat samarbete mellan arkitekt 
och konstruktör. De två broarna är 
utformade som en arkitektonisk helhet 
och utgör en vacker siluett på håll - men 
de är också genomarbetade in i minsta 
detalj och har kvaliteter även i den nära 

skalan. Järnvägsbrons robusta och enkla 
stålkonstruktion smälter väl in i omgivande 
skogslandskap samtidigt som den har 
potential att bli ett nytt landmärke i bygden. 
Kinetik är ett gott exempel på hur en 
järnvägsbro längs en industrijärnväg kan 
utformas - som ger inspiration till framtida 
brobyggande i hela Sverige 

FÖRSLAGSSTÄLLARE: 

COWI – Dissing+Weitling
Ingenjör Bro: Projektledare/samordnande projekteringsledare Niels Bitsch
Arkitekt Bro: Jesper Henriksen, Dissing+Weitling
Arkitekt landskap: Per Axelsson, Arkitema (COWI A/S)

VINNARE KINETIK
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Uppseendeväckande snedstagsbro
Den mörkt glänsande järnvägsbron är en enkel men 
uppseendeväckande variant av snedstagsbro med 
mjukt svängda dragstag som vilar på en centrerad 
mittpylon. Stålet är målat i en mörkgrå kulör som 
tydligt avtecknar sig mot himlen och på ett elegant sätt 
reflekterar ljusets och vattnets skiftningar. De bärande 
huvudbalkarna utgår från befintliga landfästen i 
älvdalskvartsit som enbart har kompletterats med ett 
prismatiskt format brostöd i betong, mitt i älven. Den 
prismatiska formen återkommer även i utformningen 
av vägbron, där en träbeklädd utsiktsplats i övrigt är 
den enda utsmyckningen. Vägbron är en enkel plattbro 
i platsgjuten betong som på ett tydligt sätt underordnar 
sig järnvägsbrons mer iögonfallande gestaltning - i 
linje med intentionerna i programmet. Tillsammans 
bildar de nya Oxbergsbroarna en stram och återhållen 
komposition som samspelar väl med landskapets 
kuperade topografi.
 
Landskapsvård 
I Kinetik finns ett genomtänkt förslag för landskapet 
runt broarna, med nya entréplatser som länkar ihop 
strandområdet och en utveckling av den befintliga 
campingplatsen. Förslaget anknyter till lokala 

traditioner i materialval och landskapsvård, med inslag 
som slåtter, plantering av lokala träslag och spånklädda 
tak. Träbryggor under järnvägsbron är ett fint inslag, 
men det finns inte tillräckligt med utrymme längs 
södra landfästet för de fotgängare som hellre vill röra 
sig längs älvkanten.

Enkel och robust konstruktion
Kinetik är det enda av bidragen som håller sig 
inom den uppsatta investeringsbudgeten och ger 
samtidigt en god driftsekonomi tack vare de lättskötta 
ytskikten. Tack vare att det enbart tillförs ett brostöd 
i älven kan grundläggningsarbetet för järnvägsbron 
påbörjas samtidigt som trafiken är igång - vilket 
drar ner byggtiden och minimerar påverkan på 
älvens vattenflöden. Kinetik ger förhållandevis låg 
klimatpåverkan tack vare genomtänkta materialval 
och en kompakt form. Sammantaget är Kinetik ett 
mycket väl genomförbart förslag, där genomtänkta 
konstruktionslösningar kombinerats med god 
gestaltning och platsanpassning. Den begränsade 
budgeten har inte blivit ett hinder, utan har tvärtom 
utnyttjats på ett föredömligt sätt för att skapa en 
enkel och robust konstruktion där alla delar fyller en 
funktion. 
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Bra grund för fortsatt process
Tack vare att Kinetik är ett så väl genomarbetat 
förslag, både konstruktivt och arkitektoniskt ger det 
en mycket god grund för fortsatt process. Förslaget för 
järnvägsbron är bearbetat in i minsta detalj och enbart 
mindre modifieringar kommer att behövas. Även 
förslaget för vägbron och omgivande landskap bidrar 
till en väl gestaltad helhet och kommer att vara en 
viktig utgångspunkt vid omarbetning av vägplanen. 

I fortsatt process behöver följande frågor 
studeras vidare:
• Dimensionering: Se över mötet mellan dragstagen 

och den horisontella balken, både avseende 
dragstagens dimensionering och dess placering, 
för att utreda om de kan flyttas lite närmare 
landfästena för att få smäckrare proportioner.

• Gångpassage: Säkerställ att det finns gångpassager 
längs stranden under järnvägsbron invid dess 
södra landfäste

• Kontaktledningsstolpar: Förbered förslaget 
för en framtida placering av eventuella 
kontaktledningsstolpar. 

• Ljussättning: Utred om föreslagen ljussättning 
behövs och hur den kan anpassas i högre grad till 
förutsättningarna på platsen. 

• Brostöd: Se över vinklingen av mittstödet på 
vägbron i relation till älvens vattenföring.

• Stålyta: Utred om cortenstål kan vara ett 
alternativ till svartstål, utifrån aspekter som 
underhållskostnader och visuellt uttryck. 
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Trätoppar anknyter till den lokala 
trätraditionen i Oxberg, samtidigt som 
förslaget visar vägen mot nya sätt att bygga 
järnvägsbroar. Broarna i tjärbehandlat 
trä blir en självklar del av den omgivande 
tallskogen och är ett mycket vackert och 
poetiskt tillägg till Österdalälvens dalgång. 
Den allt för komplicerade och kostsamma 
konstruktionen drar dock ner juryns 
helhetsintryck. 
 
Lokal prägel
Järnvägsbron är utformad som en spännverksbro där 
snedställda stöttor sammanbinds i fyra träpyramider, 
med hög detaljeringsgrad på nära håll men som även 
ger en utmärkande siluett på håll. Trästöttorna som 
reser sig mot himlen ger associationer till det historiska 

FÖRSLAGSSTÄLLARE: 

&Rundquist arkitekter

&Rundquist: Henrik Rundquist, arkitekt SAR/MSA, ansvarig arkitekt; Elin Pääjärvi, arkitekt SAR/MSA; Clara Rodríguez Lorenzo, arkitekt MSA
ELU konsult: Magnus Kollén, civilingenjör, ansvarig konstruktör
Nivå Landskapsarkitektur: Göran Lindberg, landskapsarkitekt LAR/MSA, ansvarig landskapsarkitekt; Stina Hellqvist, landskapsarkitekt LAR/
MSA; Ludvig Bratt, landskapsarkitekt MSA
Black Ljusdesign: Alexander Cederroth, Landskapsarkitekt MSA, ljusdesigner, ansvarig ljusdesigner; Anna Tomschik, arkitekt MSc, ljusdesigner 
samt rådgivare träteknik: Roberto Crocetti, adj. professor KTH och Novana AB

TRÄTOPPAR

timmerflottandet på Österdalälven. Spännverksbron 
utgår från två nya landfästen som klätts med 
återvunnen älvdalskvartsit och vilar på tre brostöd i 
rödfärgad betong. 

Älvdalskvartsiten återkommer sedan i gestaltningen 
av sittplatser, markbeläggning och murar. Tack vare 
nya passager under broarna på norra älvstranden 
och en kompletterande lägerplats blir området mer 
tillgängligt för besökare. 

Vägbron har en något schematiskt löst konstruktion 
i form av en tvärspänd platta med träinklädda 
brobalkar. Broarna samverkar på ett genomtänkt sätt 
och det är positivt att vägbron så tydligt underordnar 
sig järnvägsbron. Sammantaget tillför de nya 
Oxbergbroarna nya kulturvärden till Oxberg samtidigt 
som de anspelar på äldre kulturuttryck.
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Komplicerad konstruktion
Sammantaget är Trätoppar ett förslag som imponerar 
avseende gestaltning och hantering av kulturvärden 
men där de konstruktiva lösningarna drar ner 
helhetsintrycket. Järnvägsbron är uppbyggd med ett 
alltför komplicerat statiskt system som skulle behöva 
förenklas för att bli mer rationellt och mindre kostsamt 
att anlägga. Att blanda trä och stål i konstruktionen är 
tidigare oprövat för järnvägsbroar i Sverige och innebär 
en osäkerhetsfaktor över tid. 

Trätoppar är också kostsamt att bygga och att 
förvalta. Produktionsbudgeten bedöms överskridas 
väsentligt och den tjärbehandlade fjällpanelen är 
kostsam att underhålla. Trätoppar innebär även en 
hög klimatpåverkan på grund av valet att använda 

rostfritt stål istället för svartstål. Eftersom det tillförs 
ytterligare en bropelare i älven jämfört med idag, 
riskerar förslaget att bidra till försämrad vattenföring.

Form som följer funktionen
Juryn bedömer att förslaget skulle vinna på att 
förenklas så att funktionen hänger ihop med formen på 
ett mer övertygande sätt. Den största rationaliseringen 
skulle kunna uppnås med tre spännverk istället för 
fyra, med ökade dimensioner för att inte riskera 
stabiliteten. För att minska klimatpåverkan skulle det 
även vara positivt att ersätta det rostfria stålet med 
svartstål. Vid en sådan utveckling är juryns bedömning 
att den originella och nyskapande järnvägsbron skulle 
kunna bli ett nytt landmärke i Oxberg.
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VÄXLA

Växla bygger vidare på formspråket från den 
historiska Oxbergsbron, med en järnvägsbro 
som med sina två robusta bärande bågar 
passar väl in i omgivande skogslandskap 
i både skala och utformning. De nya 
broarna utförs i cortenstål - vilket både är 
underhållsfritt och ger en anslående rödaktig 
yta över tid. Juryn anser att förslaget är 
utfört med stor kunskap om hållbarhet 
och ger lägst klimatpåverkan av samtliga 
bidrag. Däremot håller skisserna för vägbron 
och omgivande landskap inte samma höga 
kvalitet som järnvägsbron och därmed brister 
helheten

FÖRSLAGSSTÄLLARE:   
 
Sweco Architects
Andreas Hansson, landskapsarkitekt LAR/MSA uppdragsansvarig, Sweco Architects; Anna Undén, arkitekt SAR/MSA brogestaltning, Sweco 
Architects; PeGe Hillinge, arkitekt SAR/MSA landskaps- brogestaltning, Sweco Architects; Mathias Ahlgren, landskapsarkitekt LAR/MSA 
landskapsgestaltning, Sweco Architects; Sara Wiik, arkitekt MSA layout/grafik, Sweco Architects; Arne Brataas, civilingenjör brokonstruktör, 
Sweco Civil; Tom Osborne, Architekt RIBA gestaltningsansvarig bro, Knight Architects; Martin Knight, Architekt RIBA brogestaltning, Knight 
Architects; Ley Braddin, Bridge Designer brogestaltning, Knight Architects; Arianna Levantesi, Bridge Designer brogestaltning, Knight Architects

Traditionell bågbro i cortenstål
Järnvägsbron är en traditionell bågbro, med ett 
centrerat stöd istället för de två som fanns tidigare. 
Stående målade plåtar används som stabiliserande stag 
i bågarna och ger stor genomsiktlighet från älven, men 
bildar en nästan helt sluten vägg från andra platser. 
En fin koppling till den historiska Oxbergsbron är att 
sten från de gamla fundamenten återanvänds i de nya 
landfästena. Det kraftiga brostödet mitt i älven är 
dimensionerat med tanke på ett förändrat klimat och 
ger goda förutsättningar att klara ökade vattenflöden. 

Vägbron är en traditionell balkbro där balken viks 
ner i en spetsig vinkel mitt på bron på ett sätt som 
liknar järnvägsbrons bågspetsar. Både i form och färg 
finns ett släktskap mellan broarna, men juryn anser 
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att vägbrons utmärkande design i alltför hög grad 
konkurrerar med järnvägsbron. 

I Växla tas radikala grepp i utformningen av 
omgivande platser, med en flyttad rastplats och kraftig 
gallring av träd för att stärka siktlinjer mot bron. Svagt 
krökta stigar täckta av betongplattor sammanbinder 
entréplatsen med gångstråket längs älven. Juryn 
efterlyser en större lyhördhet inför platsens värden och 
är frågande till den omfattande trädavverkningen.

Framtidssäkrat förslag
Växla är utformat med hänsyn till framtida krav - både 
vad gäller klimatet och avseende teknisk utveckling. 
Förslaget ger lägst klimatpåverkan av samtliga bidrag 
och är också utformat för att klara ett förändrat klimat. 
De kraftiga brostöden står emot ökade vattennivåer och 
järnvägsbron är utformad med tanke på en framtida 
elektrifiering. Det är också positivt att det enbart är ett 
brostöd i älven, både med tanke på byggtid och för dess 
låga påverkan på älvens vattenflöden. 

Växla bygger på enkla konstruktionsprinciper, men 
trots detta bedömer juryn att det kan bli svårt att 
låsa det statiska systemet. De föreslagna plåtarna är 
tveksamma både som konstruktiv lösning och för att de 
blockerar utblickar över älven. Cortenstål ger positiva 
effekter på underhållskostnaderna men materialet kan 
vara svårt att kombinera med målade ytor eftersom det 
lätt orsakar missfärgningar. Investeringsbudgeten för 
bron bedöms överskridas och trots valet av cortenstål 
blir även kostnaderna för drift och underhåll höga.

Utvecklingsbar
Järnvägsbrons enkla bågform är en övertygande idé 
som går att hålla fast vid i fortsatt utveckling, men 
det saknas ett helhetsgrepp för de båda broarna och 
omgivande landskap. Det skulle krävas modifieringar 
av förslaget i en fortsatt process, både vad gäller 
järnvägsbrons konstruktion och utformningen av 
vägbron och omgivande landskap. 
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SPÅR

Spår består av två kontrasterande broar, en 
smäcker och elegant järnvägsbro i rostfritt 
stål och en robust och kraftig vägbro i trä och 
betong. Järnvägsbrons mest spektakulära 
inslag är den rundade högblanka undersidan 
som speglar och reflekterar det omgivande 
älvlandskapet - men i övrigt smyger sig in 
i landskapet på ett nästan omärkligt vis. 
Järnvägsbron har stora kvaliteter som objekt, 
men det futuristiska uttrycket har mycket 
lite att göra med Oxbergs bebyggelsemiljöer 
och speglar inte heller dess funktion som 
godsjärnväg.  

Svävande elliptisk form
Järnvägsbron är konstruerad som strömlinjeformad 
balkbro som vilar på slanka och lutande brostöd i 
älven. Bron har ett lätt och nästan svävande uttryck, 
helt utan tillägg som stör den genomarbetade elliptiska 
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formen. Vägbron är däremot rejält dimensionerad 
och uppfattas nästan som klumpig, med kraftiga 
limträbalkar och en farbana i betong. Kontrasten 
mellan järnvägsbron och vägbron gör att det är svårt 
att läsa ihop dem som en gestaltad helhet. Vägbrons 
tunga och dominanta träkonstruktion utmärker sig mer 
än järnvägsbron, vilket inte är i linje med intentionerna 
i tävlingsprogrammet.

Landskapet runt broarna är väl gestaltat, med 
trevliga och inbjudande platser för vistelse, fika och 
övernattning. Med enkla medel används timmerstockar 
till stigar, sittbänkar och trappor och ger associationer 
till den historiska flottningen av timmer i 
Österdalälven. 

Kompakt form
Förslaget för järnvägsbro uppfyller de tekniska kraven 
men det finns några frågetecken rörande brons 
lansering och iskrafternas påverkan på de smala 
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brostöden vintertid. Eftersom brons mittstöd saknar 
stagning i toppen behöver pelarna antagligen förbindas 
för att klara de krafter som uppstår vid lanseringen av 
bron. 

Järnvägsbrons kompakta form resulterar i 
en materialsnål lösning som ger låga drift- och 
underhållskostnader över tid. Klimatpåverkan blir 
ändå hög på grund av att konstruktionen är i rostfritt 
stål. Investeringskostnaden bedöms också ligga högt 
över den uppsatta kostnadsramen.

Svår att utveckla
Den minimalistiska utformningen av järnvägsbron 
gör den svår att utveckla utan att den tappar sina 

arkitektoniska kvaliteter. Vid en framtida elektrifiering 
behövs kontaktledningsstolpar på bron, vilket bedöms 
äventyra det arkitektoniska uttrycket. Detsamma gäller 
om brostöden behöver sammanbindas. 

En möjlig förändring är att byta material från 
rostfritt stål till svartstål, vilket skulle minska 
klimatpåverkan avsevärt och få bron att passa in bättre 
i omgivningen. 

Juryn anser sammanfattningsvis att järnvägsbron i 
sig är mycket stilig och genomarbetad, men att den inte 
i tillräckligt hög grad är anpassad till platsen . Juryn 
efterlyser också en mer bearbetad komposition där 
järnvägsbron och vägbron samspelar i högre grad. 
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