
Koncept
En spänstig enkelhet med ett elegant 
uttryck. Den bärande idén i förslaget är 
att åstadkomma en konstruktion som 
utstrålar lätthet och luftighet. De ingående 
delarna är intrikata till sin form med en 
grund uppbyggd på en klar systematik. 
Brons pyloner tillför rytm till rörelsen, 
visuell identitet på distans och har fått en 
särprägling med ton av origami. Dragstänger 
väver samman pylonerna och upplevs 
som nätta med dess kontrasterande runda 
form. Underspänningen och brodäcket 
har en svagt böljande form vilken ger en 
följsam mjukhet till rörelsen över ån. I detta 
koncept har alla element sin tydliga roll som 
tillsammans bildar en karaktär att minnas.

Konstruktion
För att hålla konstruktionen slankast 
möjligast återutnyttjas befintliga stödlägen 
för nuvarande bron. Brons grundform 
förhåller sig med en spegelvänd identisk 
rytmik som förskjuvats för att bibehålla 
befintliga stödlägen underordnade åns 
riktning. De två befintliga landfästena 
behålls om möjligt och förstärks efter 
behov. Brostödet ersätts av ett nytt med 
dubbelpelare med genomsikt däremellan i 
ny fortsättning med slankare intryck.

Huvudspannet förblir cirka 37 meter och 
hålls upp av den krökta brobanan, de 
underspända dragstängerna samt av 
pyloner och dragstänger i en fackverksform. 

Redovisat är tio stycken pyloner med 
tätare avstånd mot brons ändar för bättre 
lastomhändertagande och en mer levande 
rytm. De finns mån att justera antal och 
höjd inom ramen för konceptet.

Det böljande brodäckets maximala lutning 
tangerar fyra procent. Brodäcket verkar 
då mer i tryck samtidigt som det ger plats 
för den underspända konstruktionen 
som vid lägsta nivå +4,9 har marginal för 
tillökning. Brodäcket har lufttät konstruktion 
för beständighet. Redovisad konstruktion 
innehåller principer som kan bearbetas 
utefter utvecklade beräkningar. 

Material
Bron utförs företrädesvis i rostfritt stål för 
att ge ett glimrande uttryck och enkelt 
underhåll. Om målat rostskydd väljs förordas 
en neutral tron som låter konstruktionens 
uttryck vara sammanhangets primadonna. 

Beroende på möjlighet och behov av 
förstärkning av befintliga landfästen får 
brostödet en utformning som harmoniserar. 
Om förstärkningsbehov av befintliga 
landfäste förekommer undersöks 
förutsättningarna att bibehålla någon del 
som bestående fasad i den förstärkta 
versionen.

Brons räcke har klara genomsiktliga 
glasskivor som huvudalternativ, folierade vid 

behov. Det viktiga är att det är genomskinligt 
för att inte bryta den visuella identitet som 
uttrycks av konstruktionen varför även ett 
vajerräcke kan utgöra ett alternativ. 

Belysning
Brons pyloner bildar naturliga element för 
belysning av farbanan med möjlighet till 
infälld belysning i toppföljaren för extra 
ljus. Pylonerna kan accentueras med 
effektbelysning riktad uppåt från kantbalken. 
En mer stämningsfull belysning föreslås till 
gångbanan som går mellan landfästet och 
brostödet på brons östra sida.

Rörelse och vistelse
Brons lätt krökta form lämnar ett eftertryck 
i rörelsen över för fotgängare, cyklister. 
Högsta punkten blir given och tillfälle för 
paus och utblick. Detaljer i konstruktionen är 
tydligt exponerade för den intresserade. Den 
befintliga trappan på den östra sidan av ån, 
norr om bron, ersätts av en ny soltrappa på 
södersidan. Trappan landskapsmodelleras 
med terrängen och ges en svängd form för 
variation i utblicksvinklar som täcker ån och 
den nya bron.

Vi den nedre delen där det nya 
dubbelpelarbrostödet går ihop bildas en 
regnskyddad och solavskärmad plats där 
man kan sitta, i sin egna stillsamhet eller med 
sällskap, och vila med fötterna dinglandes 
ner i vattnet vid tillfälle. PUTTE
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