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Å(rs)ringar

KONCEPT
En bågbro är både en poetisk och en pragmatisk 
lösningen. Bågen har använts sedan romartiden och 
har en lång tradition både som statisk princip och 
arkitektonisk form. Det är en form och en konstruktion 
som blivit en arketyp tätt förankrad i vår kultur både i ett 
lokalt och i ett globalt perspektiv. Det är en form som tål 
att ständigt förnyas i relation till den aktuella kulturella 
kontexten och tiden.

Förslaget Å(rs)ringar är utformad med bågar som 
harmonierar med å-rummet och som ansluter till dess 
naturliga slänter. Brokonstruktionens gestaltning bygger 
på ett spel mellan den kraftiga bågen i trä och de 
tunnare mer detaljerade delarna i stål som med lätthet 
låter ljuset silas igenom brons stag. Bågen är en klassisk 
elegant form och har tydlig referens till den befintliga 
Pyttebron men genom en konstruktion av trä och genom 
att bågarna är lutade utåt ges bron  en egen karaktär. 

Genom separering av trafikslagen och breddat mått 
i å-rummet skapas nya generösa rörelsestråk och 
upplevelser.

GESTALTNING 
Bron är placerad i gränslandet mellan den täta staden 
och stadens glesare villabebyggelse. Den är även en 
tydlig punkt på vägen ut mot havet. När du passerar 
över bron lämnar du ett sammanhang och rör dig in 
ett nytt. Bron fungerar som en passage och är formad 
för att markera det. Brons struktur kopplar ihop den 
omkringliggande stadens beståndsdelar, träet i 
gångbanor och handledare anknyter till de äldre villorna, 
den stora bågen och trafikflödena ansluter till staden i 
söder och ljusspelet i de smäckra stagen och de stabila 
bågarna kan leda tankarna till träden i skogen och 
parken.

Genom att bågslutet förs ner till åns nivå binds gaturum 
och å-rum samman. Den längre bågen möjliggör också 
att landfästena flyttas bort från ån så att vyn under bron 
vidgas.  Att bågen placeras mellan körbana och gång- 
och cykelbanan för bågarna närmare varandra vilket 
ger en smäcker siluett i både gatans och å-rummets 
perspektiv. De långa träbågarnas kraftfulla silhuett 
framträder tydligt i kontrast till de tunna dragstagen. 
Den klassiska bågformen balanseras genom den lätta 
lutningen utåt med en mer samtida dynamik till ett 
identitetstarkt uttryck.

Platsbildningar: över och under bron.Kopplingar: gång, cykel, bil.
Heldraget: nytt förbättrat eller separerat.

Sammanhang: gränslandet mellan stadskärna, 
villabebyggelse och park.

Kör- och gångbanorna har getts en lätt höjning i mitten 
av bron för att teckna en lång kontinuerlig och elegant 
linje i landskapsrummet. Genom att trafikfälten separeras 
av bågen bildas ett släpp som ger bron en elegant 
och luftig karaktär som möjliggör genomblickar ner 
på vattnet eller upp mot himlen beroende på om man 
passerar under eller över bron. Landfästena livar med 
utsidan av bågen medan gång-och cykelbanorna kragar 
ut från landfästet vilket ger en lätt karaktär i körbanans 
anslutningen till land på ömse sidor om ån. De östra 
befintliga landfästena är möjliga bevara.

UPPLEVELSE
Genom att gående och cyklister separeras från 
fordon på bron ges de gående en mer avskild och 
trygg upplevelse, närmre vattnet och öppenheten. 
På bron skapas ett antal platser som lämpar sig som 
vilopunkter och som ger fina siktlinjer längs å-rummet 
och möjligheten att för en stund ta del av utsikten och 
parkrummet. Under bron på den västra å-sidan, skapas 
en ny passage med en platsbildning på det delvis 
demonterade landfästet. Trä som huvudsakligt material 
ger bron en vänlig karaktär på nära håll och erbjuder 
stora upplevelsevärden för passerande – både under 
och över bron. 

Fotomontage Perspektivbild på gång- och cykelbana

Längdsektion från havet till staden Å(rs)ringar

Kopplingar: GÅNG  CYKEL  BIL
Heldraget: nytt / förbättrat / separerat
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Konceptdiagram

Sammanhanget: gränslandet mellan STADSKÄRNA, 
VILLABEBYGGELSE och PARK.

Platsbildningar: ÖVER  och UNDER bron.Platsbildningar: över och under bron.Kopplingar: gång, cykel, bil.
Heldraget: nytt förbättrat eller separerat.

Sammanhang: gränslandet mellan stadskärna, 
villabebyggelse och park.

Platsbildningar: över och under bron.Kopplingar: gång, cykel, bil.
Heldraget: nytt förbättrat eller separerat.

Sammanhang: gränslandet mellan stadskärna, 
villabebyggelse och park.



Elevation 1:100Sektion A 1:100

KONSTRUKTION OCH MATERIALANVÄNDNING
Materialvalen och formen på bron har tagits fram 
med hänsyn till konstruktion, gestaltning, hållbarhet, 
beständighet, cirkuläritet och ekonomi. Utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv har vi valt att utforma så stora delar 
av bron som möjligt i trä.  De bärande träkonstruktionerna 
skyddas så att de kan få ett långt liv. Trä som används 
för att ge bron en mjuk närvaro för de som rör sig över 
bron långsamt, har valts med omsorg, för att hålla länge. 
Där en träkonstruktion inte kan skyddas har vi för att 
säkerställa önskad livslängd istället valt stål och betong.
 
Brons bågar har en spännvidd på 51,6 meter mellan 
anfangen. De svagt utåtlutande bågarna är formade som 
tvåledsbågar. Lasterna förs från banorna till bågarna via 

ett antal tvärbalkar i stål. Kopplingen mellan tvärbalkarna 
och bågarna sker via V-formade stag i stål. Tvärbalkarna 
spänner mellan bågarna och kragar ut utanför bågarna 
för att ge stöd till gång- och cykelbanorna.

TRÄHYBRID
Den dominerande delen i konstruktionen är de två 
mäktiga bågarna. Trä är ett självklart val för bågarna 
tack var den höga styrkan i förhållandet till sin vikt 
samt materialets enkla formbarhet. Dessutom möjliggör 
träets låga egenvikten för ett snabbt, enkelt och billigt 
montage. Knäckning kan vara ett problem på den här 
typen av konstruktion, både i bågens plan och ut ur 
planet. För att minimera risken för knäckningen i planet 
med behållen konstruktionsslankhet valdes V-formade 

hängare, som gör att den fria knäcklängden för bågarna 
reduceras avsevärt. För att undvika att bågarna 
knäcker ut ur planet har ett mycket brett tvärsnitt valts. 
Dessutom bidrar den svaga lutningen på bågarna till ett 
ökade motstånd mot knäckning ut ur planet. Av denna 
anledning har förankringspunkterna mellan hängare och 
tvärbalkar placerats excentriskt  i förhållandet till bågens 
rotationsaxel, så att hängarna tillför extra stagning mot 
knäckning ut ur planet av bågarna.

UNDERHÅLL OCH LIVSLÄNGD
Både körbaneplatta och bågar är tänkta att byggas 
i form av tvärspända limträelement vilket bidrar till 
en mycket robust och beständig konstruktion. Både 
bågar och körbanan kommer att täckas in så att vatten 

och UV-strålning inte nedsätter deras beständighet. 
Gång-och cykelbanorna utförs av syll och plank av 
tryckimpregnerat virke. Syllarna täcks in på ovansida så 
att beständigheten inte nedsätts. Plankorna betraktas 
som slitmaterial och är tänkta bytas ut snabbt och enkelt 
vid behov, troligtvis varje 15-20 år. 

Räcket är av profiler och fallskyddsnät av rostfritt stål 
och handledarna görs av acetylerat trä. De delar av bron 
som är svåra att skydda mot väder och vind om de hade 
gjorts i trä, utförs i stål.

ÅTERBRUK OCH CIRKULARITET
Brokonstruktionen är gestaltad så att enstaka 
konstruktionsdelar kan enkelt bytas ut i fall av oförutsedd 
händelse och de delar som utsätts för slitage är enkla 
att byta ut, till exempel handledare och slitplank på 
gång och cykelbanor.   Dessutom kan de flesta delarna 
av konstruktionen demonteras, separeras och antingen 
återanvändas eller återvinnas när livslängden tagit slut, 
vilket bidrar till cirkuläriteten.

TRAFIKSÄKERHET
Genom att bågarna lutas utåt säkerställs 
säkerhetsavstånd för påkörning av fordon.

BELYSNING
Funktionsbeslysning till gång och cykelbanor integreras 
i handledaren medan funktionsbelysning till körbanan 
placeras på bågens insida alternativt diagonalstagen. 
De mörka timmarna på året och dygnet kompletteras 
den med en belysning i underkant av bågen som tecknar 
dess form – en ljuseffekt som låter bågformen träda fram 
både i rörelse över bron och vid passager i årummet.

DAGVATTEN
Dagvatten från vägen kan ledas ner längs brobanans 
kanter, där det sedan leds till regnbäddar under brons 
gång och cykelbanor. Här kan dagvattnet renas och 
fördröjas och sedan ledas vidare ner i än.

Å(rs)ringarSektion B 1:100

Situationsplan 1:400 Perspektivbild / Passage under bron
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