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SPÅR
Spår genom landskapet
Spår av en tid som flytt
Spår av vår tid 
Spår och speglingar…
Natur, kultur och övergången, förhållandet och kontrasten mellan dessa utgör grunden för 
gestaltningen av broarna och omgivningen. Den nya järnvägsbron över Österdalälven i Oxberg är 
ett tillägg till det natursköna området. Bron reflekterar landskapet och älven. Den är främmande 
samtidigt som den nästan upplevs som osynlig.

Spår av en tid som flytt
Liksom den gamla Oxbergsbron var en symbol för sin tid under industrialiseringen, med en 
synlig, stark stålkonstruktion och manifesterande av den mänskliga förmågan att tämja stålet 
och naturen, är den nya Oxbergsbron en symbol för tiden vi lever i nu och det förhållningssätt 
vi har till naturen och omgivningen vi lever i idag. Trots att den nya bron framstår som något 
helt platsfrämmande och människoskapt så har den förmågan att smälta in och nästan upplevas 
som osynlig då den reflekterar vattnet och den omgivande naturen i sin blanka undersida. 
Ledordet ”Transport” står fortfarande i fokus och som ett spår av vår tid tillförs möjligheten av en 
elektrificerad järnväg samt ett tillgängligt stråk över älven även för de oskyddade trafikanterna 
– detta skapar en årsring - ett spår, från 2020-talet i den befintliga, väletablerade natur- och 
kulturlandskapet.
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Spår genom landskapet
Redan när du kör på väg 70 kan du ana järnvägsbron glänsa till mellan trädstammarna. När du 
sedan svänger av (på väg 1012) mot Oxberg kan du åter se bron skymta genom skogen och om du 
väljer att svänga av så öppnar vägen upp sig i en glänta där du kan ställa din bil. 

I anslutning till parkeringsplatsen finns en informationsbyggnad där du kan läsa på om platsens 
historia, arkitektur och de natur- och landskapsvärden som finns på platsen. Här finns även en yta 
för naturcamping om du skulle vilja stanna en natt eller två. 

Från informationsbyggnaden kan du följa stigen till brofästet och vidare under järnvägsbron längs 
älvstranden vidare mot bilbron. Mellan broarna öppnar stråket upp sig i en glänta där du kan slå 
dig ned och se ut över älven och broarna. Platserna i anslutning till broarna är en del av den slinga 
som för besökaren genom närområdet, längs älvstranden och via vägbron över älven. Slingan 
leder besökaren runt genom området och över vägbron, för att sedan koppla sig på ett gång-och 
cykelstråk mot Vasaloppsstarten och Oxberg samt åt andra hållet, Blyberg. 

Landskapets gestaltning refererar till platsens historia och den verksamhet som tidigare bedrivits 
i och omkring älven, genom en lek med timmerstockar i grusbeläggningen. Stockarnas mönster 
stärker orienterbarheten i området och refererar till mönstren som timret bildade på älven under 
flottningen. På några utvalda platser växer stockarna upp ur marken och bildar sittplatser. 

Spår att följa
Gestaltningen av broarna och omgivande landskap stödjer bra tillgänglighet med en naturlig 
koppling mellan älvens sidor, ett stråk som kan användas i vardagen till motion, utflykter och 
daglig transport. Genom att skapa platser och siktlinjer blir naturen och upplevelsen av broarna 
tillgänglig för alla, oavsett om du passerar området på vägbron, stannar för att sträcka på benen, 
väljer att slå upp ditt tält och övernatta vid älvstranden eller om du joggar på det nya stråket över 
älven. 

Platsens befintliga kvaliteter förstärks och förädlas, anpassas och förbättras. Tilläggen är små, 
känns naturliga i sin omgivning och bygger på en grundlig förståelse av platsen och dess 
befintliga kvaliteter. Vi använder oss i stor del av de material som redan finns på platsen eller 
går att framställa lokalt. De tillägg som görs ska tillföra värden som tillgänglighet, trygghet och 
stimulans av sinnena.

Vattenbrynet bevaras naturlig och orört samtidigt som i de brantaste delarna av älvbrinken tas 
upp med infällda trappsteg av timmerstockar för att göra det lättare att ta sig ner mot vattnet för 
att och röra vid vattenytan. Stigarna är naturliga och slingrar sig runt befintliga, bevarade träd. 
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Spår av vår tid
En modern, elegant och skir design bidrar till det tidlösa landskapet. En utformning som utgår från 
en önskan om att minimera klimatpåverkan och underhåll. Gestalningen av den nya järnvägsbron 
med sin metalliska yta är en symbolisk och fysisk spegling av det omgivande landskapet och 
vattnets virvlar i älven. Brodesignen är en enkel, slank, strömlinjeformad kontinuerlig stållåda i 
tre spann med två stöd i vattnet. Stöden är utformade som två lutande ben med elliptisk form. 
Designintentionen är att minimera klimatpåverkan på alla områden men omfattar framförallt att 
bl.a. hålla nere de använda materialens CO2-avtryck.

Brons överbyggnad är smäcker och strömlinjeformad, den utgör en huvudsaklig del av det 
arkitektoniska uttrycket vi vill uppnå. De skarpa kanterna och den krökta undersidan är homogen 
utan påsvetsade detaljer som stör den tydliga formen. Detta står i kontrast till traditionella 
järnvägsbroar som där konstruktionerna som tagits fram för att klara utmattningslaster från de 
tunga tågen (även för broar med lågintensiv trafik) är tydliga i dess gestaltning. Vårt förslag har 
noga bedömts för att klara laster och lång hållbarhet, men uttrycket är istället modern, elegant och 
skirt.

Reflexionsförmågan i brons yta är en viktig del i upplevelsen av förslaget, inte minst nattetid. 
Den släta metallen reflekterar månskenet skapar ett föränderligt och milt sken som kanske 
kan för tankarna till skogens mystik och de oändligt vackra upplevelserna som en natt i dessa 
naturområden kan ge. 

En LED-slinga längs undersidan av servicebryggans handledare med ett lågintensivt ljus ger ett 
svagt ledljus på bron, utan att blända eller skapa störande reflexer. Överordnat är intentionen 
att bevara en mörk natthimmel, undvika ljusföroreningar och ljus som påverkar den naturliga 
omgivningen.

Järnvägsbron | Sektion B1 | 1:50

Järnvägsbron- Tekniska sektioner

Järnvägsbron

1. Brofäste av armerad betong 
format av förtillverkade paneler
2. Tvärbalk
3. Bärlager
4. Dräneringsbrunn
5. Brostöd

6. Bärlager (dolt bakom 
borttagbart skydd) 
7. Dräneringsrör
8. Ny grundläggning
9. Tvärbalkar, tre meter c/c
10. Hermetiskt förseglade lådor

15. Längsbanan under rälsen
16. Vattentätt membran
17. Säkerhetszon
18. Böjd underplatta t=20-35m
19. Avtagbart hölje i rostfritt stål, (fågelskydd)
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11. Toppfläns t = 40-70mm
12. Ballast > 300 mm
13. Service- och dränerings-
ledningar under serviceväg i 
galvaniserat stål (avtagbar) 
14. Huvudbanor t=15-25mm

Upplevelse genom...
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Järnvägsbron | NattvyJärnvägs- och vägbron 
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Informationsbyggnad | Sektion C2 | 1:200

Återanvända stenblock 
från befintliga brostöd används i 
informationsbyggnades ena vägg

Informationsbyggnad
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Sittplatser av timmer Avgränsning av timmer

Vindskydd | Sektion C1 | 1:200

Entréplatser | Sektioner

Spår i naturen
Vårt förslag föreslår som en del av den pågående 
klimatkrisen en ny standard för Sveriges framtida 
vägbroar. Träkonstruktionen är anpassningsbar till olika 
typiska situationer och hanterar den vitala betydelsen 
av ett miljöansvar. Bron har en betydligt lägre långsiktig 
miljöpåverkan än en motsvarande typisk samverkansbro i 
stål och betong.

De två broarna står i kontrast till varandra och stärker 
på så sätt deras individuella design. En slags yin och 
Yang. Vägbron är nedtonade med naturlik gestaltning, 
järnvägsbron i metall som speglar omgivningen – båda 
med vördnad för naturen i Oxberg.

Vägbron | KonstruktionsprinciperVägbron | Teknisk sektion

Entréplatser | Placering och miljö

Vägbro

Vindskydd

Informationsbyggnad

Plan:

Sektion:

1 spann
2 körfält  
2 gång- och cykelbana

3 spann 
2 körfält 
1 gång- och cykelbana

8 spann 
4 körfält 

Vägbron 

Fika- och utsiktsplats

1. Prefabricerade limträbalkar
2. Platta av armerad betong 
(sammansatt med balkar) 
3. Prefabricerade betongpelare som bildar 
stöd. Gjuts ihop med grundläggning på plats.

4. Körbana 
5. Serviceväg 
6. Gång- och cykelbana 
(valfritt)

11. Dräneringsbrunn och bärarrör
12. Prelimenär grundläggning 
(platsgjutna pålar och pålfundament)
13. Platsanpassat räcke, sträckmetall i 
cortén

7. Säkerhetsräcke (cortenstål)
8. Elastomera lager
9. Gångbanestöd i timmer
10. Timmerbalkar 
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Vägbrons flexibilitet och möjligheter till platsanpassning | Exempel

Produktionsmetoden förutsätter 
prefabricering vilket möjliggör enkel och 
snabb montering vilket också ger maximerad 
kvalité och minimerad kostnad samt mindre 
störningar på platsen. Denna byggsats-lösning 
kan utvecklas till att bli en ny standard för Sveriges 
framtida vägsbroar.

Betongpelarna som bildar stöden kommer att prefabriceras 
och levereras till platsen där de sedan monteras med kran. På 
plats gjuts sedan pelarna ihop med grundläggningen. 

Limträbalkarna kommer att tillverkas på fabrik och levereras i 
hanterbara längder till platsen. De kommer därefter att lyftas på plats 
med kran, genom att först placera balkarna över stöden med hjälp av 
temporära stöd lutande ut från betongstöden. Därefter lyfts balkarna ut i 
fält och kopplas med specialbeslag till de tidigare monterade balkarna över 
stöd. Slutligen gjuts betongplattan och därefter läggs tätskikt och beläggning.

Vägbron  | Sektion D | 1:50


