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Vision 
Den nya bron är nyskapande och innovativ i sin ge-
staltning, där konstruktionen samspelar med formen. 
Den mänskliga skalan är närvarande i funktion, ma-
terial och detajer

Funktion.
Att utforma ett förslag för en ny vägbro för bil-, kol-
lektiv-, cykel- och gångtrafik över Rönne å.
Landfästena är utformade med tanke på förbipas-
sernade under bron, så att åpromenaden längs Rön-
ne å kan löpa obruten

Kontext - hur
Bron kommer att bli en del av den nya stadsplane-
ringen över väg och cykelväg. Bron ska:   
- bilda harmoni med det naturliga landskapet 
- bevara minnet av tidigare brofäste genom 
  återanvändning av existerande sten 
- bli ett nytt landmärke i staden 
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ARBETSGÅNG VID BYGGANDE

1. Befintlig bro rives. Stenar från befintligt landfäste lagras. 

2. Eventuella pålar placeras.

3. Tätsponter installeras vid båda landfästerna. 

4. Landfästen byggs i betong.

4. Samtidigt tillverkas stålöverbyggnaden på verkstad. 

5. Stora sektioner av ståldäcket kan transporteras till broläget.
 
6. Förmontera huvudbalken i 3 stora segment.

7. Placera tillfälliga stöd på platsen för befintliga landfästen vid älven 
(ca. 7,0 m från de nya landfästen).

8. Två segment på 10-12 m lyfts på plats med mobilkran.

9. Mellansegmentet (32 m) lyfts på plats och svetsas ihop.
 
10. Svetsa de utskjutande segmenten på båda sidor til balken.

11. Bron asfalteras och räcken och andra brodetaljer monteras. 

12. Avsluta landskapsarbeten. 

Arbetet utförs utan användning av tillfälliga stöd i floden.

GEOTEKNIK

Geotekniska undersökningar vid bron är inte tillräckligt utförda. Den 
förväntade metoden för fundamentering är på pålar, men funda-
mentering direkt på grunden bör övervägas i senare faser.

DIMENSIONERANDE LASTER 
Bron är dimensionerad för laster enligt eurokod SS-EN 
1991-2 och TDOK 2016 för broar.

ÖVERBYGGNADEN

För att korsa floden Rönne och samtidigt lämna 
tillräckligt med utrymme på båda sidor om floden 
för gångvägar under bron, föreslås att man ställer 
en enspannsbalkbro, konstruerad i stål, som ersätter 
den tidigare bågbron. Bron, som är rät i horisontal-
planet, består av ett spann med spännvidd 55,0 m.

Brodäcket består av en högst 2000 mm hög og 6500 
mm bred lådbalk av stål med kurvad undersida som 
löper centrisk i tvärrsnittet, under det ortotropiska 
brodäcket. Mellan huvudbalken och kantbalkarna, 
som utgörs av hålprofiler i stål, spänner tvärgående 
stålprofiler (omvänd T) 3,0 m, med en delning av ca 

4,0 m, under gång- och cykelfält. Kantbalken utgör 
också stöd för räcket av plattstål. Den valda över-
byggnadskonstruktionen ger ett slankt men vridstyvt 
tvärsnitt med låg vikt. Elastomeriksa brolager an-
vänds för att överföra lasterna till landfästen i be-
tong.

Bron har en elegant, konvex krökning, med en mild 
lutning mot landfästen för att evakuera vattnet. Det 
kommer också att finnas tvärgående lutningar.

Gestaltningen kommer inte att skapa hinder för båt-
trafiken under bron och det kommer inte att finnas 
några problem med de maximala förväntade flöde 
och vattennivåer.

UNDERBYGGNADEN

Landfästerna kommer att vara av armerad betong 

som överför lasterna från bron till grunden och som 
också kommer att rymma stödmurar på båda sidor 
för att möjliggöra åtkomst från bron till älven för fot-
gängare. Avsikten är att återanvända de befintliga 
stenarna för att klä de nya landfästerna.

GENERELL INFORMATION

Brotyp:   Enspannsbalkbro 
Spann:     55,0 m 
Bredd:    12,5 m
 - Bredd körbana 2 x 3.25 = 6,5 m 
 - Bredd gång och cykelväg: 2 x 3,0 = 6,0m

MATERIAL
 
Stål S355 J2 SS-EN 10025-3
Betongkvalitet C30/37 För underbyggnad  
Armeringskvalitet: K500-T

Existerande sten Röd stål Träräcke med 
ljussättning

Materialanvändning:

Typiskt tvärsnitt

Typiskt tvärsnittTvärssnitt landfäste

Längdsnitt bro


