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1 Arrangör 
Trafikverket anordnar en inbjuden projekttävling för 

max fem team om gestaltning av en järnvägsbro för 

Norrbotniabanan genom Robertsfors. Tävlingen 

genomförs i samarbete med Sveriges Arkitekter. 

 

2 Bakgrund 
Norrbotniabanan är en 27 mil lång enkelspårig järnväg 

som planeras längs kusten mellan Umeå och Luleå. 

Den nya järnvägen kommer till största delen att gå 

genom skogslandskap, men i Robertsfors kommer 

Norrbotniabanan att vara väl synlig i det öppna 

landskapet genom en ca 850 meter lång landskapsbro. 

Bron passerar Rickleån, kulturlandskapet och 

golfbanan samt väg 651 för att ansluta till bank och 

regionaltågstation i tallskogen vid Stantorsbergets fot. 

Bron passerar även nära Robertsfors bruk. En 

landskapsbro är en bro som är tillräckligt lång och hög 

för att tillåta de naturliga ekologiska processerna att 

fortsätta under denna. Landskapsbron sträcker sig 

genom två riksintressen: Rickleån, riksintresse för 

naturvården och Robertsfors, riksintresse för 

kulturmiljövården.  

 

Med tanke på riksintressena och synligheten i 

landskapet har Trafikverket beslutat att genomföra en 

projekttävling för att få fram den optimala föreningen 

av form, funktion, hållbarhet och ekonomi och 

samtidigt välja den för uppdraget mest lämpade 

arkitekten. Trafikverket har också tagit ett 

principbeslut att arrangera fler projekttävlingar för att 

uppnå visionen att skapa fler hållbara, välfungerande 

och vackra anläggningar. Vidare har även Trafikverket 

fattat beslut om finansiering av detaljprojektering för 

bygghandlingar. Beslut om finansiering för uppförande 

av anläggningen är förväntat men inte taget ännu. 

 

3 Syfte med tävlingen  
Tävlingens syfte är att få genomförbara och 

utvecklingsbara förslag på en väl gestaltad 

landskapsbro utformad i samspel med omgivande 

landskap. 

Tävlingen syftar även till att, utan föregående 

annonsering, upphandla konsulttjänster för 

detaljprojektering av det vinnande teamet i det 

fortsatta arbetet med framtagande av bygghandlingar 

för utförandeentreprenad. Se vidare 13.6 Uppdrag efter 

tävlingen. 

 

4 Urvalsprocessen 
Arrangören har efter urvalsprocessen beslutat att fem 

intressenter bjuds in att delta i tävlingen. 

 

 

Vy från Stantorsberget 

 



5 Vision 
Landskapsbron ska vara ett byggnadsverk som 

kommande generationer känner stolthet över, som  

synliggör Norrbotniabanan och dess betydelse för 

Norrlands kustland och för Robertsfors. Gestaltningen 

ska utgå från ett helhetsperspektiv där landskapsbron, 

ån, det öppna kulturlandskapet, bruksmiljön, 

golfbanan och den övriga järnvägsanläggningen 

samspelar. 

 

6 Mål 
Landskapsbron ska utformas: 

• Som en väl gestaltad helhet, en vacker konstruktion 

med ett medvetet arkitektoniskt uttryck i samspel med 

omgivande natur- och kulturlandskap. 

• Med utgångspunkt i platsens historiska sammanhang 

och sambandet mellan bruket och odlingslandskapet. 

• Med hänsyn till tågresenärer och till människor som 

rör sig i området. Viktiga aspekter är väl avvägda 

avstånd mellan bropelare och en omsorgsfull 

gestaltning av bron med tanke på hur den upplevs på 

nära håll. 

 

Landskapsbron ska: 

• Bli en symbol för Norrbotniabanan och för en 

utveckling mot mer hållbara färdsätt, där järnvägen 

blir allt viktigare.  

• Vara robust mot klimatförändringar och utformad 

med en hög miljöprofil avseende materialval. 

• Ge ett lågt klimatavtryck och en låg livscykelkostnad 

med tanke på byggskede, förvaltning- och underhåll 

samt arbetsmiljö. 

• Visa på inlevelse och förståelse för platsen och på 

omsorg i gestaltningen av de olika passagerna: 

Rickleån, Kulturjärnvägen, golfbanan och väg 651. 

• Utformas med väl gestaltade övergångar mot bank 

och omgivande landskap. 

7 Tävlingsuppgiften  
Det bearbetade förslaget ska redovisa landskapsbrons 

uppbyggnad inklusive alla dess element: bropelare, 

överbyggnad, bullerskyddsskärmar, räcken mm. 

Eftersom bron och dess omgivning ska hanteras som 

en helhet ingår även landskapsanpassningen. I 

uppgiften ingår gestaltningen av mötet mellan bank 

och bro söder om Rickleån. Vidare ska passagerna av 

kulturlandskapet, golfbanan och Kulturjärnvägen 

hanteras. Dessutom ska passagen av väg 651 och 

övergången från bro till bank gestaltas. 

Utgångspunkten för tävlingen är att plan- och 

profillägen järnvägsspåret är förutbestämda genom 

järnvägsplanen. Förslaget ska ha ett hållbart koncept 

som tål att bearbetas i den fortsatta projekteringen. 

Bron bör kunna genomföras inom ramen för beslutad 

budget och tidplan.  

 

 

Bruksallén  
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8 Krav 

8.1. Funktionella krav 
 Bron ska vara en enkelspårsbro med ballasterat 

spår. Den får inte beträdas av fotgängare annat än 

för underhållsarbete eller av räddningspersonal. 

 Broarna ska dimensioneras för lastmodell LM 71 

och SW/0 där α=1,33. 

 Hastigheten för lastmodell LM 71 och SW/0 där så 

krävs , där α=1,33, sätts till 200 km/h. 

 Den tillåtna hastigheten för lastmodell HSLM ska 

vara 250 km/h. 

 Det ska finnas strandpassager på båda sidor om 

Rickleån. Dessa ska vara minst 4 m breda och ha 

en fri höjd mellan mark och underkant 

broöverbyggnad på minst 4 m. Brostöd ska inte 

placeras i Rickleån. 

 Placeringen av brostöd ska undvika att 

Kulturjärnvägen och befintlig vatten- och 

spillvattenledning berörs.  

 Eventuell ljussättning av bron ska ta hänsyn till 

djurlivet såsom fladdermössen. 

 Fri höjd över väg 651 ska vara minst 4,7 m för att 

möjliggöra passage under bron.  

 Genomsiktlig bullerskyddsskärm 1,2 m över RÖK 

mot Robertsfors samhälle, räcke på motsatt sida. 

8.2. Genomförbarhet 
Förutsättningar för järnvägsbron är att den ska kunna 

byggas under relativt kort tid, ca tre år. Kreativa 

lösningar och robusta konstruktioner bör vara 

ledstjärnor för att skapa en bro av god kvalitet som kan 

vidmakthållas under 120 år. Vid val av utformning och 

vid materialval ska hänsyn tas till genomförbarhet för 

bygg-, drift- och underhållsarbete. Detta arbete ska 

kunna utföras med god arbetsmiljö och låg 

miljöbelastning under brons livslängd. Det är av 

största vikt att hög trafiksäkerhet och framkomlighet 

kan upprätthållas under hela brons livslängd.

 

8.3. Förvaltning 
Bron ska konstrueras enligt gällande regler och 

riktlinjer. Underhållspersonal, räddningspersonal med 

flera ska få god tillgång till bron och banan, samt även 

åtkomst under bron för inspektion. 

8.4. Hållbarhet 
Bron ska präglas av ett hållbarhetsperspektiv, låg 

livscykelbelastning med avseende på ekonomi, miljö, 

arbetsmiljö, tillgänglighet, energi och sociala aspekter. 

Vid utformningen av bron ska möjlighet till framtida 

återanvändning av delar, detaljer och material beaktas. 

Såväl i tävlingsförslaget som i fortsatt uppdrag ingår 

att göra aktiva val vad gäller system, material och 

gestaltning i syfte att uppnå så låga utsläpp av CO2-ekv 

som möjligt. 

Rickleån 

 



9 Tävlingsområdet  
Tävlingsområdet sträcker sig från Rickleån i söder till 

och med väg 651 i norr längs den planerade järnvägens 

sträckning. Ett öppet landskap utbreder sig mellan 

Rickleån och väg 651. Området utgörs bland annat av 

en historiskt intressant bruksmiljö med bevarade 

byggnader, strukturer (tex brukskanalen) och 

jordbruksmarker, dessutom finns en golfbana som 

gränsar mot väg 651. En elektrifierad järnväg från år 

1900 band samman Robertsfors bruk med hamnen i 

Sikeå, den kallas idag för Kulturjärnvägen. En bevarad 

sträcka av denna enkelspåriga järnväg finns inom 

tävlingsområdet (se Figur 1). 

 

Tillsammans med Rickleåns dalgång är detta 

landskapsrum av riksintresse för kulturmiljövården 

söder och öster om Robertsfors.  

Den mark som kommer att tas i anspråk för 

landskapsbron är ny järnvägsmark med servitutsrätt. 

För väg 651 under landskapsbron är marken nytt 

vägområde med vägrätt. För anslutande bank i norr 

och söder är marken ny järnvägsmark med äganderätt 

(se kapitel 13.10 Programhandlingar, plankartor). 

Figur 1. Tävlingsområdet är markerat med röd punktlinje. 



10 Planförutsättning 

10.1. Översiktsplan för Robertsfors  
Den nu gällande översiktsplanen antogs år 2019. Den 

planerade sträckningen för Norrbotniabanan ger 

möjligheter till att etablera näringsverksamhet och 

handel i närheten av järnvägen. Enligt översiktsplanen 

planerar Robertsfors kommun en förtätning av 

bostäder koncentrerat till tätorterna samt byar med 

pendlingsvänliga lägen. Kommunen har planer på att 

öka bebyggelsen från Robertsfors tätort och österut 

mot Sikeå och havet. Översiktsplanen anger vidare att 

allmänhetens tillgång till Rickleån ska stärkas. 

10.2. Fördjupad översiktsplan för 
Rickleån  

En fördjupad översiktsplan för Rickleån antogs år 

1994. Syftet med planen är att säkerställa 

uppvandringsmöjligheter för lax och öring i ån, bland 

annat vid kraftstationerna i Robertsfors, se även 

kapitel 10.8 Återkallande av tillstånd för 

vattenkraftverk. 

10.3. Järnvägsplan 
Järnvägsplanen för den aktuella sträckan, Gryssjön-

Robertsfors, har skickats till fastställelse. Fastställelse 

av planen är beräknad till i slutet av 2022. 

Järnvägsplanen är ett viktigt underlag att förhålla sig 

till för de tävlande. Läget i plan och profil för 

järnvägsspåret är bestämt i järnvägsplanen. Syftet med 

valet av profilläge var att Rickleåvägen, söder om 

Rickleån, skulle kunna passeras på ett bra sätt 

samtidigt som landskapsbron hålls nere i höjd och 

bergsskärningen i norr vid Stantorsberget begränsas. 

Stationsläget innebär en plattform i bergsskärning i 

skogslandskapet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4. Riksintresse för naturvården 
Den planerade landskapsbron kommer att passera 

genom ett riksintresseområde för naturvården, 

Rickleån som innehar högsta naturvärde (se Figur 2). 

Den aktuella sträckan mellan Robertsfors och 

mynningen är unik genom att den inte är 

flottningspåverkad och många områden har relativt 

opåverkad strand- och vattenvegetation. Ån är ett 

viktigt reproduktionsområde för lax. Även nejonöga, 

lake och havsöring finns i ån. 

10.5. Riksintresse för 
kulturmiljövården 

Landskapsbron kommer även att korsa ett 

riksintresseområde för kulturmiljövården, Robertsfors 

(se Figur 2). Riksintresset utgörs av ett 

industrisamhälle med bebyggelse som speglar 

utvecklingen från 1750-talets järnbruk fram till våra 

dagar. I riksintressemiljön ingår bruksområdet med 

välbevarade arbetarbostäder, herrgård och mekanisk 

verkstad samt Rickleån med dammar, kraftverk och 

bevattningskanal. I riksintresset ingår även ett större 

sammanhängande landskapsavsnitt med ett öppet 

odlingslandskap söder och öster om bruksområdet. 

Upplevelsen och läsbarheten av det öppna 

odlingslandskapet i hela dess utbredning söder och 

öster om bruksmiljön, inklusive de delar som idag 

nyttjas som golfbana, har en avgörande betydelse för 

förståelsen av jordbruksverksamhetens centrala roll i 

Robertsfors och i Norrlands historiska utveckling. 

 

 

 

 

 

 

 

Att beakta för de tävlande:  

Landskapsbron ska utformas utifrån de värden 

som anges i beskrivningen av riksintresset för 

naturvården. 

Att beakta för de tävlande:  

Landskapsbron ska utformas utifrån de värden och 

samband som anges i beskrivningen av 

riksintresset för kulturmiljövården och i PM 

Alternativa utformningar genom riksintresse för 

kulturmiljövården. 
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Figur 2. Riksintresset för kulturmiljövården Robertsfors (röd markering) och riksintresset för naturvården Rickleån (blå markering). 
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10.6. Golfbanan 
Landskapsbrons sträckning innebär att golfbanans 

utformning kommer att behöva justeras. En konsult 

har på uppdrag av Trafikverket tagit fram skissförslag 

och kostnadskalkyl till en anpassad banlayout för en 

fortsatt likvärdig funktion inom kommunal fastighet 

(se kapitel 13.10 Programhandlingar, Utdrag från PM 

Konsekvensanalys: Norrbotniabanans påverkan på 

golfbanan). Kostnadskalkylen ska utgöra underlag för 

beräkning av en intrångsersättning för järnvägens 

påverkan på golfbanan. Projektering och ombyggnad 

utförs av kommunen. 

10.7. Detaljplaner och 
områdesbestämmelser 

Detaljplanen vid idrottsområdet, Stantorsvallen, är 

upphävd på grund av järnvägsplanen. För delar av 

golfbanan gäller områdesbestämmelser för Robertsfors 

bruk, dessa är upphävda där järnvägen kommer att 

ligga, men är fortsatt gällande på båda sidor om den 

kommande järnvägen. 

10.8. Pågående kommunal planering 
Kommunen har tagit ett inriktningsbeslut vad gäller 

området vid regionaltågsstationen och kommer att 

påbörja detaljplanearbetet för stationsområdet. Genom 

den industriella utvecklingen i Västerbotten och den 

nya regionaltågsstationen finns förutsättningar för 

tillväxt och kommunen planerar för en stor ökning av 

befolkningen. Det är möjligt att befolkningen i 

huvudorten ökar signifikant till år 2030 och kommer 

att vara fördubblad till 2040. 

 

10.9. Återkallande av tillstånd för 
vattenkraftverk 

Skellefteå Kraft planerar att ansöka för återkallande av 

tillstånd för de tre vattenkraftverk som ligger närmast 

uppströms den planerade landskapsbron över 

Rickelån, kraftverken Bruksfors, Sågfors och 

Fredriksfors, Sågfors. En avveckling av dessa 

vattenkraftverk skapar förutsättningar för en bättre 

vattenmiljö i Rickleån och för fiskens 

vandringsmöjligheter. Förhoppningsvis kommer de 

historiska spåren av dessa vattenkraftverk att bevaras.  

 

Att beakta för de tävlande:  

Tävlingsbidraget ska utformas med tanke på den 

vandringsstig som går längs Rickleån, Fiskestigen, 

och som har potential att utvecklas med tanke på 

den planerade avvecklingen av vattenkraftverk 

uppströms landskapsbron. 

Golfbanan 

 



11 Platsens förutsättningar 

11.1. Historik och kulturmiljö 
Robertsfors bruk anlades på 1750-talet och val av plats 

styrdes till stor del av lämpligt fall på Rickleån som 

kunde ge vattenkraft samt tack vare att omgivande 

skogar var lämpliga för kolframställning (se Figur 3). 

En annan viktig lokaliseringsfaktor var närheten till 

utskeppningsplats vid kusten. Järnbrukets verksamhet 

var som störst under 1800-talet men vid 1800-talets 

slut tog trävaruindustrin över för att från 1940-talet 

ersättas av pappersmassetillverkning. I slutet av 1800-

talet byggde bruksarbetarna en järnväg från bruket till 

utskeppningshamnen i Sikeå. Det var Västerbottens 

första järnväg som redan år 1900 elektrifierades och 

var i och med det världens nordligaste smalspåriga 

elektrifierade järnväg. Den kallas idag för 

Kulturjärnvägen. 

Parallellt med bruksrörelsen drev bruket ett 

storjordbruk för matförsörjningen till bruksarbetarna 

och deras familjer. Här inrättades Norrlands första 

mejeri och det anlades försöksfält där anställda 

agronomer bedrev vetenskapliga experiment för att få 

fram grödor som passade att odla i det norrländska 

klimatet.  

Jordbruket blev en förebild för ett 40-tal 

mönsterjordbruk i Västerbotten och Norrbotten. 

Brukets jordbruksverksamhet fortsatte ändra fram till 

1960-talet slut. Brukshotellet används idag som 

klubbhus för Robertsfors golfklubb. Det gamla 

sädesmagasinet inhyser idag Robertsfors 

Bruksmuseum. Mellan 1962-2016 fanns en industri i 

Robertsfors som tillverkade syntetiska diamanter.  

Ett egnahemsområde anlades enligt 

trädgårdsstadsplan från 1901. Ett villaområde med 

tidstypisk bebyggelse från tidigt 1900-tal till 1970-tal 

byggdes mellan industriområdet och bruksmiljön. 

Folkrörelse- och frikyrkobyggnaderna, 

centrumanläggningen från 1969 och bebyggelsen vid 

Tundalsskolan är också karaktäristiska för Robertsfors. 

Idag har Robertsfors tätort ca 2000 invånare, medan 

kommunen har ca 5800 invånare. I Robertsfors 

kommun fanns 2018 ungefär 2100 arbetstillfällen. 

Inpendlingen låg på ca 400 och utpendlingen på ca 

1200. Pendlingen sker idag i huvudsak med bil, i 

mindre del med buss. 

 

 

 

11.2. Rickleåns vatten- och naturmiljö 
Söder om Robertsfors präglas landskapet av närheten 

till Rickleån med omgivande jordbruksmarker. Ett 

flertal mindre vattendrag samt sjöar och våtmarker 

finns kring Robertsfors. I området kring den planerade 

järnvägenssträckningen är Rickleån en större å (35-45 

meter bred) med naturligt lopp i omväxlande 

jordbruks- och skogslandskap delvis kantad av ett 

smalt område med lövträd och har ett lite större 

vattendjup. För den delen av Rickleån som berörs av 

den planerade järnvägen är bottensubstratet mjukt och 

består vid stranden av finsediment. Åkermarken löper 

ända in till vattendragets kant. Ån har generellt en 

dokumenterat rik bottenfauna. Bäver och utter (NT ) 

finns rapporterade från ån. Rickleån har även stor 

betydelse för flera vattenlevande arter. Sträckan där ån 

flyter fram mellan Robertsfors och havet är en sträcka 

på cirka 15 kilometer som inte har flottledsrensats 

vilket är unikt för ett norrländskt vattendrag av denna 

storlek. Rickleån är en av tre indexälvar i Sverige för 

förvaltning av lax i Östersjön (Art- och 

habitatdirektivet Bilaga 2 och 5). Fritidsfisket är 

omfattande liksom fisket efter flodnejonöga (nätting). 

Den hävdade betesmarken i anslutning till Rickleån 

innehar högt naturvärde. Här växer flera hävdgynnade 

kärlväxter så som prästkrage, ängsskallra och 

höstfibbla. Den rödlistade växtarten grönskära (VU ) 

förekommer allmänt i betesmarken.

Att beakta för de tävlande:  

Strandpassager för stora däggdjur och fladdermöss 

ska utformas på respektive sida av Rickleån för att 

bibehålla en god framkomlighet. 

För skyddade djurarter kopplade till vattendrag, 

såsom utter och vissa fiskarter ska 

broutformningar och skyddsåtgärder säkerställa att 

djuren fortsatt kan röra sig naturligt längs 

vattendraget.  

Störning under byggskede får inte medföra någon 

bestående påverkan på skyddade arter kopplade till 

vattendrag. Då fladdermöss av de flesta arter flyger 

så skyddat som möjligt längs stråk av träd och 

buskar är vegetationens kontinuitet viktig även vid 

brons passage av Rickleån. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2.1. Rickleåns miljökvalitetsnormer 
Rickleån är en vattenförekomst. Sträckan Bruksforsen 

– mynningen i havet berörs av passagen för järnvägen. 

Vattenförekomster omfattas av juridiskt bindande 

miljökvalitetsnormer (MKN). För att få tillstånd för en 

erksamhet eller för att få en plan godkänd får inte 

möjligheten att uppnå MKN äventyras. För ekologisk 

status gäller att ett projekt inte får påverka 

kvalitetsfaktorer på ett sådant sätt att möjligheten att 

uppnå miljökvalitetsnormen för ekologisk status 

äventyras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som otillåten försämring räknas en sänkning till lägre 

statusklass för en enskild kvalitetsfaktor eller varje 

försämring inom en kvalitetsfaktor om den befinner sig 

i den lägsta statusklassen. För ytterligare information 

se PM Miljökvalitetsnormer för ytvatten 

Norrbotniabanan Gryssjön – Robertsfors. 

 

 

 

 

 

Figur 3. Ett utsnitt av lagaskifteskartan från 1892 som visar bruksområdet. Den planerade järnvägsanläggningen är 

markerad i vitt. 

 

Att beakta för de tävlande:  

Planens bedömningar av miljöeffekter och 

beräkningar av MKN bygger på att brostöden 

placeras utanför vattendraget och dess svämplan. 

 



 

11.3. Rekreation och friluftsliv 
Rickleån erbjuder ett mycket bra sportfiske i 

strömmande vatten. Bland annat finns det lax, gädda, 

havsöring och harr. Utmed Rickleån går en 

vandringsstig från Överklinten till mynningen vid 

havet. Längs vandringsstigen nära den framtida 

landskapsbrons norra brofäste finns en liten anordnad 

rastplats. Vandringsleden Fiskestigen sträcker sig från 

Robertsfors tätort längs med Rickleåns strand och 

vidare ned till Rickleåns mynning i havet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leden erbjuder en lätt vandring utan större 

höjdskillnader i ett naturskönt område med 

iordningsställda rastplatser (se Figur 4).  

Skidspår finns förutom på Stantorsberget även i form 

av Golfspåret (två slingor fem respektive sju kilometer) 

med start på golfbanan i Robertsfors. En befintlig 

skoterled kommer dessutom att passera under den 

framtida landskapsbron.

Figur 4. Rekreationsleder. 

 



 

11.4. Landskap 
Landskapet är tydligt påverkat av inlandsisens 

rörelseriktning vid avsmältning från nordväst till 

sydost med vattendragens riktning från inland till kust 

och där emellan liggande moränformationer i form av 

drumliner, åsryggar och kullar som följer isens rörelse. 

Rickleån utgör exempel på ett vattendrag som på ett 

tydligt sätt delar upp landskapet topografiskt. 

Odlingsmarken och golfbanan skapar tillsammans med 

Rickleåns dalgång ett flackt öppet landskap med långa 

siktlinjer sydöst om Robertsfors. Kulturjärnvägen, den 

smalspåriga järnväg som band samman bruket med 

hamnen i Sikeå, sträcker sig genom detta flacka 

landskap. Landskapsrummet ramas in av skogsmarker 

som ligger på högre terräng och av Stantorsberget med 

kringliggande sport- och friluftsområden samt ett 

vattentorn som landmärke. Väg 651 utgör entrén till 

Robertsfors från kusten. 

 

 

 

 

 

 

11.5. Geoteknik och hydrologi 
Undergrunden utgörs överst, till stora delar av lösjord 

av sulfidhaltiga finkorniga sediment med en tjocklek 

på upp till 8 m. Mäktigheten är störst närmast 

Rickleån och varierar därefter främst mellan 4 och 5 m 

djup fram till de sista ca 150 m av brosträckan där 

undergrunden utgörs av moränjord strax under 

markytan. I några sonderingspunkter har bergfritt 

djup kunnat konstateras ner till 12-15 meters djup 

under markytan.  Stöd som anläggs nära Rickleån 

kommer att behöva grundläggas på pålar, för övriga 

stöd kan det vara aktuellt med antingen 

pålgrundläggning eller grundläggning med platta på 

mark på packad fyllning som vilar på morän.  

Grundvattenytan ligger i området på mellan 0,5 och 1,5 

m djup under markytan.  

 

 

 

 

SMHI har tagit fram dimensionerande flöden och 

vattennivåer för större vattendrag vid planerade 

brolägen på sträckan för aktuell järnvägsplan, där 

ingår Rickleån. 

På den berörda delen av Rickleån är bottensubstratet 

mjukt och åkermarken löper ända in till vattendragets 

kant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dim. Flöde Rickleån (m³/s) 

HHQ200 150 
HHQ100 138 
HQ50 126 
MHQ 66 
MQ 16 
MLQ 4,7 
LLQ50 1,9 

Dim.  flöde 
Rickleån 

Nivå 
(m) 

Hastighet 
(m/s) 

HHW200 37 1,7 
HHW100 36,9 1,6 
HW50 36,8 1,6 
MHW 36 1,4 
MW 34,7 1,1 
MLW 34,1 1 
LLW50 33,9 1 

Tabell 1 Dimensionerande flöden för Rickleån. 

 

Tabell 2 Dimensionerande flöden och 

vattennivåer där järnvägen korsar Rickleån. 

Att beakta för de tävlande:  

Det historiska och visuella sambandet mellan 

bruket och den öppna jordbruksmarken är en viktig 

aspekt som de tävlande ska förhålla sig till under 

framtagandet av förslaget till den nya 

landskapsbron. 

 

Att beakta för de tävlande:  

Bron ska utformas med tanke på risken för 

dämning och översvämning. 
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11.6. Trafik och rörelsestråk 
Den planerade järnvägen löper mer eller mindre 

parallellt med väg E4, som utgör en viktig väg för gods-

och persontrafik. Landskapsbron kommer att passera 

den allmänna vägen 651 som binder samman 

Robertsfors med väg E4. I samband med passagen 

kommer dragningen av väg 651 och tillhörande gång- 

och cykelväg att justeras något. Från väg 651/Storgatan 

går Bruksallén mot bruksområdet, en mindre väg med 

björkallé. Vid Bruksalléns slut tar Herrgårdsvägen vid 

och den korsar senare Rickleån. Från Herrgårdsvägen 

går det att ta sig till Bruksmuseet och vidare längs en 

stig till vandringsleden vi Rickleån, anslutningen ligger 

nära det framtida brofästet. En enskild väg korsar 

jordbruksmarken nära gränsen mot golfbanan. Vägar 

och parkeringar som kommer att ansluta till den 

framtida regionaltågsstationen är under utredning och 

ger ingen direkt påverkan på landskapsbrons 

utformning. 

 

 

 

 

11.7. Teknisk försörjning 
Inom tävlingsområdet finns idag en befintlig 
kraftledning. Den går parallellt med den så kallade 

Kulturjärnvägen. Denna ledning kommer med största 

sannolikhet att grävas ner i passagen med den nya 
landskapsbron. Det finns idag en vatten- och 
spillvattenledning som passerar under den tänkta bron 
(se kapitel 8.1 Funktionella krav).  

 

 

 

 

 

12 Tidplan och budget 
Tidplan 

Fastställelse av järnvägsplan: 2022 

Förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad: 2022-

2024 

Byggande av järnvägsbro: 2025-2028 

 

Budget 

Projektets budgeterade kostnad för Landskapsbron 

uppgår till ca 210 MSEK.  

Projektets budgeterade kostnad för entreprenaden där 

Landskapsbron och övriga anläggningsdelar ingår 

uppgår till 347 MSEK (se kapitel 13.6 Uppdrag efter 

tävlingen. 

Att beakta för de tävlande:  

Att beakta utblickar från vägar och stigar i området 

mot den framtida landskapsbron. 

 

Väg 651 mot Robertsfors 

 



 

 

13 Tävlingstekniska 
bestämmelser 

13.1. Tävlingens form och antal 
tävlande 

Projekttävlingen följer de bestämmelser som finns i 17 

Kap Lag (2016:1146) om upphandling inom 

försörjningssektorerna. Efter en öppen urvalsprocess 

har fem tävlingsdeltagare valts ut att tävla. Endast 

dessa har möjlighet att delta. Trafikverket har för 

avsikt att tilldela ett kontrakt enligt bestämmelserna 

om förhandlat förfarande utan föregående annonsering 

för det vinnande teamet för det fortsatta arbetet med 

framtagande av förfrågningsunderlag för 

utförandeentreprenad för landskapsbron, samt för 

övriga anläggningsdelar som kommer att ingå i samma 

entreprenad. 

13.2. Tävlingsregler 
Tävlingen följer ”Byggsektorns gemensamma 

tävlingsregler för svenska tävlingar inom arkitekternas, 

ingenjörernas och konstnärernas verksamhetsfält” från 

2016. 

13.3. Sekretess 
Enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

gäller absolut anbudssekretess till dess att 

tilldelningsbeslut har fattats eller upphandlingen 

dessförinnan har avslutats. Därefter blir anbud och 

andra i upphandlingen ingående uppgifter allmän 

handling. 

Uppgifter i anbud kan dock omfattas av sekretess på 

grund av andra bestämmelser enligt offentlighets- och 

sekretesslagen. Trafikverket prövar detta varje gång en 

allmän handling begärs utlämnad. 

Även om en anbudsgivare har begärt sekretess är det 

ingen garanti för att uppgiften i fråga kommer 

omfattas av sekretess. För sekretess erfordras att 

uppgifterna avser affärs- eller driftförhållanden för 

anbudsgivaren samt att det av särskild anledning kan 

antas att anbudsgivaren lider skada om uppgifterna 

röjs. 

 

 

 

 

 

Om anbudsgivaren anser att uppgifter i anbud 

omfattas av sekretess, bör anbudsgivaren skriftligen 

begära sekretess och precisera vilka uppgifter som 

avses samt vilken skada som anbudsgivaren skulle lida 

om uppgifterna röjs.  

De tävlande uppmärksammas på att de förbinder sig 

att inte röja sitt deltagande i arkitekttävlingen i 

enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 

19 kap 3§ 2 stycket om absolut anbudssekretess. 

Sekretessen gäller fram till dess att beslut om 

tävlingsvinnare har delgivits. 

13.4. Tävlings- och projektspråk 
Tävlings- och projektspråk är svenska. Juryns 

utlåtande kommer att ges på svenska. 

13.5. Tävlingsarvode 
Tävlingsdeltagare kommer vardera att ersättas med ett 

arvode om 300.000 SEK exklusive moms efter korrekt 

inlämnat och av juryn godkänt tävlingsförslag i 

enlighet med tävlingsprogrammet. Arvodet utbetalas 

mot faktura. 
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13.6. Uppdrag efter tävlingen 
Tävlingen syftar även till att, utan föregående 

annonsering, i ett förhandlat förfarande enligt LUF 

6kap 12§ upphandla det vinnande teamet för det 

fortsatta arbetet med framtagande av bygghandlingar 

för utförandeentreprenad.  

Det fortsatta uppdraget består i att i samverkan med 

Trafikverket planera och utföra detaljprojektering av 

järnväg- och väganläggning avseende mark och 

byggnadsverk enligt AB04 för utförandeentreprenader 

för landskapsbron, samt för övriga delar som kommer 

att ingå i samma entreprenad.  

Entreprenaden är geografiskt uppdelad i en sträcka vid 

Dalkarlsån och en sträcka i Robertsfors (se Figur 5).  

På sträckan vid Dalkarlsån ingår: 

 Bro över Dalkarsån. 

På sträckan i Robertsfors ingår: 

 Landskapsbro. 

 Järnvägsbank norr om väg 651 fram till 

regionaltågsstationens plattformsanslutning. 

 Kombinerad plattformsanslutning och vägport 

under järnväg. Plattformsanslutning ska utföras 

med trappa, hiss och väntrum.  

 Plattform för resandeutbyte samt där tillhörande 

informationssystem i järnvägsmiljö.  

 

Arbetet innebär framtagande av ett 

förfrågningsunderlag (FU)/bygghandlingar (BH) för 

utförandeentreprenader. I uppdraget ska även ingå, 

bland annat: 

 Hantering av tillstånds- och anmälningsärenden 

för bl.a. vattenverksamhet och arkeologi.  

 Geotekniska fältundersökningar. 

 Projektering för omläggning av ett antal luft- och 

markförlagda ledningar. 

 Att miljösäkra lösningar och utföranden. 

 Kompletterande naturvärdesinventeringar. 

 Komplettering av anslutningsnät i plan och höjd.  

 

 

Det vinnande teamet ska i förhandlingen om fortsatt 

uppdrag samverka med beställaren kring de 

kompletterande kompetenser som krävs i fortsatt 

uppdrag.  

Det vinnande teamet är tilltänkt kontraktspart och styr 

därmed uppdraget med tillhörande underkonsulter om 

så är aktuellt. 

Trafikverket förväntar sig att det vinnande teamet ska 

tillhandahålla konsulter med bland annat följande 

kompetenser: 

 arkitektur/landskapsarkitektur, 

stationsarkitektur, byggnadsverk 

(brokonstruktion), mark/avvattning, geoteknik, 

miljö, bana (spår), el, signal och tele samt 

kanalisation. 

 BIM-samordning, datasamordning, 

mätningsteknik, anläggningskostnadskalkyl, 

markförhandling, säkerhet/arbetsmiljö, 

tillståndshantering, ledningssamordning. 

 uppdragsledning, förvaltningsdata, 

kravhantering, AMA-redaktör och bygghandling, 

entreprenadjuridik, produktionsfrågor. 

 

En mer utförlig beskrivning av kompetenskrav för 

dessa områden kommer att framgå av 

uppdragsbeskrivningen. Trafikverket ska godkänna 

konsultgruppen. 

Efter att tävlingsförslagen lämnats in kommer 

uppdragsbeskrivning, administrativa föreskrifter och 

uppdragskontrakt att tillgängliggöras på Kommers för 

alla tävlande. Där ingår även ett prisformulär som 

kommer att ligga till grund för förhandling och 

reglering av det efterföljande uppdraget. Juryns 

utvärdering omfatter ej konsultens prissättning. 

Förhandlingen kommer att påbörjas efter att det 

vinnande teamet utsetts. 

Finner Trafikverket skäl att frångå juryns 

rekommendation ska samråd ske med Sveriges 

Arkitekter. Om tävlingen efter två år ännu inte har lett 

till projekteringsuppdrag för eller inledda 

förhandlingar med vinnaren, trots att erforderliga 

beslut fattats, får vinnaren ytterligare en ersättning 

motsvarande tävlingsarvodet. 
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13.7. Tidplan för tävlingen 
 Sista dag för frågor i samband med tävlingen: 29 

april 2022 

 Sista dag för svar i samband med tävlingen: 6 maj 

2022  

 Sista dag för inlämning av tävlingsförslag: 27 maj 

2022 

 Tillkännagivande av juryns beslut: oktober 2022 

13.8. Frågor och svar 
Frågor gällande tävlingen ska ställas till 

tävlingsfunktionären via KOMMERS. Svar på frågor 

delges samtliga tävlande

Figur 5. Översiktskarta 



 

13.9. Jury 
Tävlingsförslaget kommer att bedömas av en jury 

bestående av sju personer. Jäv får inte föreligga. 

 

 Johan Folkesson, chefsarkitekt, Trafikverket 

 Lars Bergdahl, projektchef Norrbotniabanan, 

Trafikverket 

 Henrik Rundquist, arkitekt, utsedd av Sveriges 

Arkitekter 

 Helle Juul, arkitekt, utsedd av Sveriges 

Arkitekter 

 Mattias Lidén, landskapsarkitekt 

Norrbotniabanan, Trafikverket 

 Katrine Nygren, tf länsantikvarie, Länsstyrelsen 

Västerbotten 

 Jessica Erlaskog, arkitekt, Robertsfors kommun 

 

Som stöd till tävlingsjuryn kommer ett antal 

referensgrupper att knytas. Syftet är att 

referensgrupperna gör analyser av vissa delar i 

förslagen. Referensgrupper inom följande 

ämnesområden kommer att konsulteras: klimatavtryck 

och LCC, konstruktion och kalkyl, drift underhåll och 

arbetsmiljö, naturmiljö, kulturmiljö. 

Referensgrupperna ska fungera som kvalitetssäkring i 

utvärderingsarbetet. Juryn avser också att vid behov 

rådfråga annan expertis inom olika sakområden.  

 

Tävlingssekreterare: Anna Forsberg, 

landskapsarkitekt LAR/MSA, processledare tävlingar, 

Sveriges Arkitekter. 

Tävlingsfunktionär: Anders Hyllborn, kvalificerad 

inköpare, Trafikverket.

 

13.10. Programhandlingar 
Bilagor: 

1. Utdrag ur Riksintressen för kulturmiljövården - 

Västerbottens län (AC), Riksantikvarieämbetet. 

2. Utdrag ur Riksintressen för naturvård - 

Västerbottens län, Länsstyrelsen Västerbottens län. 

Meddelande 4-2001. 

3. Utdrag ur Gestaltningsprogram från 

järnvägsplanen. 

4. PM Alternativa utformningar genom riksintresse 

för kulturmiljövården Robertsfors  

Norrbotniabanan, Gryssjön-Robertsfors, 

Robertsfors kommun, Västerbottens län, 

Järnvägsplan JP03. 

5. Utdrag från PM Miljökvalitetsnormer för ytvatten 

Norrbotniabanan Gryssjön – Robertsfors. 

6. Utdrag från PM Konsekvensanalys: 

Norrbotniabanans påverkan på golfbanan. 

7. Illustrationskarta 1:2000 underlag till 

järnvägsplanen. JP03-00-452-0028 och JP03-00-

452-0029. 

8. Plankarta 1:2000 från järnvägsplanen. JP03-00-

451-0028 och JP03-00-451-0029. 

9. Digitalt underlag: 

- Projekterat CAD-underlag från byggstyrande 

underlag och järnvägsplanen. 

- Markmodell (terrängmodell) 

- Markmodell med draperat ortofoto 

- Ortofoto 

10. Fotografier för montage perspektiv från anvisad 

plats 

11. Fotografier och filmer från platsen 

12. Trafikverkets arkitekturstrategi 

 

 

 



20 (24) 

13.11. Tävlingsförslag – redovisning 
Tävlingsförslaget ska vara anonymt. Allt inlämnat 

material ska vara rensat på all spårbar information om 

upphovsman och liknande för att garantera full 

anonymitet. Samtliga planscher och övriga handlingar 

ska i nedre högra hörnet vara försedda med ett motto 

för förslaget. Bidragen skickas in tillsammans med en 

separat namnsedel i PDF där förslagsställaren 

redovisas (med namn, titel, kontaktuppgifter) samt de 

personer som medverkat vid framtagandet av 

tävlingsförslaget. 

 

13.11.1. Digitalt format 
Tävlingsförslagen ska presenteras på planscher i 

liggande A1-format och får omfatta högst 5 planscher, 

numrerade 1–5. Samtliga planscher, separata bilagor, 

och namnsedel, samt digital modell av landskapsbron i 

IFC2x3, DWG 2013 eller DGN V8 ska lämnas in 

digitalt via KOMMERS. Digital modell placeras i rätt 

koordinatsystem med rätt placering mot spårgeometri i 

plan och höjd. Referenssystem i plan: SWEREF99 20 

15, referenssystem i höjd: RH2000. 

Planscherna ska tillhandahållas i två versioner, en med 

hög upplösning och en för webbpublicering. Varje fil 

består av en flersidig PDF, namngiven med förslagets 

motto. Den ena ska kunna skrivas ut i full skala och i 

A3 till juryn och vara max 25 MB. Den andra PDF-filen 

ska fungera för webbpublicering och vara max 5 MB. 

Planscherna kan komma att ställas ut för allmänheten. 

 

13.11.2. Inlämning 
Tävlingsförslag och namnsedel ska lämnas in 

elektroniskt via KOMMERS senast 2022-05-27 för att 

tas upp till bedömning. 

 

13.11.3. Inlämningskrav 
Generellt 

Tävlingsspråk är svenska. 

Tävlingsområdet 

 Redovisning av analys över området – valfritt antal 

figurer/diagram/volymstudier 

 Kortfattad skriftlig beskrivning som motiverar 

förslaget och beskriver hur visionen uppfylls.  

 Situationsplan som redovisar landskapsbron, 

bruksområdet, Rickleån, Kulturjärnvägen, väg 651 

med cykelväg i skala 1:2000. 

 

Landskapsbron 

 Plan och elevation i skala 1:1500 samt elevationer i 

skala 1:500 som visar viktiga passager.  

 Tre perspektiv från angivna platser samt valfritt 

antal illustrationsbilder som visar samspelet med 

omgivande landskap.  

 Tekniskt snitt på bron, grundläggning, 

bullerskyddsskärm, räcken, material, ytskikt i 

skala 1:100 / 1:50. 

 Digital 3D-modell av landskapsbron i IFC format. 

 Allmän teknisk beskrivning (separat bilaga) under 

rubrikerna:  

1. Allmänt (hur koncept och konstruktion 

samverkar) 

2. Lastförutsättningar 

3. Brokonstruktion 

4. Brodetaljer 

5. Brounderhåll (även vintertid) 

6. Markanslutningar 

 Max 9000 tecken 

 Kortfattad beskrivning av hur miljökrav uppnås 

(separat bilaga) under rubrikerna:  

1. Klimatkrav  

2. Beskrivning av vilka åtgärder som har vidtagits 

för att minska brons klimatpåverkan, gällande 

till exempel utformning och materialval. 

Redovisning av brons ungefärliga 

konstruktionsmängder.   

3. Natur- och kulturmiljö 

4. Brukarperspektiv (omgivnings- och 

resenärsperspektiv) 

5. Materialval 

6. Produktion 

7. Drift och underhåll 

Max 6000 tecken 

Övrigt material som skickas in kommer ej att tas upp 

till bedömning.  

Förslaget ska ha en sådan detaljutformning att det går 

att översiktligt bedöma kostnaderna. 
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13.12. Bedömningskriterier 
Förslagen kommer att bedömas utifrån följande 

kriterier, utan inbördes ordning, samt utifrån de krav 

och önskemål som ställts i programmet och dess 

bilagor: 

13.12.1. Gestaltning 
Hur väl tävlingsförslaget 

 bottnar i ett starkt och relevant koncept som utgår 

från en förståelse för platsen. 

 utgår från ett helhetsperspektiv där landskapsbron 

gestaltas med utgångspunkt i platsens historiska 

sammanhang och sambandet mellan bruket och 

odlingslandskapet. 

 visar på inlevelse i komposition, volymhantering, 

materialval, ljussättning och detaljbearbetning och 

ger förutsättningar för att uppnå en välfungerande 

och vacker anläggning över tid. 

 utformas som en symbol för Norrbotniabanan och 

för hållbara färdsätt. 

 

13.12.2. Funktion 
Hur väl tävlingsförslaget 

 uppfyller de funktionella krav som beskrivs i 

programmet. 

 visar att konstruktionen och formspråket är 

integrerade och utgör en helhet. 

 

13.12.3. Utvecklingsbarhet 
Hur väl tävlingsförslaget 

 bedöms kunna utvecklas i en kommande 

detaljprojektering utan att gestaltningsidén går 

förlorad. 

13.12.4. Hållbarhet 
Hur väl tävlingsförslaget 

 bedöms vara utformat i syfte att uppnå ett lågt 

klimatavtryck. 

 bedöms vara utarbetat för att ge en låg 

livscykelkostnad. 

 bedöms vara robust mot klimatförändringar och 

visa på materialval med hög miljöprofil.  

 är utformat med tanke på den sociala hållbarheten, 

särskilt vad gäller de människor som rör sig i 

området.

 

Trafikverket kommer att bedöma brons 

klimatpåverkan genom att beräkna förslagets 

koldioxidutsläpp baserat på utsläpp från 

materialproduktion och -inbyggnad (A1-A5 i en LCA). 

Brons klimatpåverkan kommer att beräknas med hjälp 

av trafikverkets klimatkalkyl, version 7.0: 

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-

branschen/miljo---for-dig-i-branschen/energi-och-

klimat/Klimatkalkyl/ Trafikverket kommer i sin 

klimatkalkyl att tillhandahålla emissionsdata för 

betongkvalitet, stålsort eller övriga materialsorter som 

tävlingsbidraget aktualiserar. Trafikverket kommer att 

ta hänsyn till broförslagens underhållsbehov i 

bedömningen, men komponenternas 

livslängsprestanda tas inte med i beräkningen av 

koldioxidutsläpp. 

 

13.12.5. Genomförbarhet och förvaltning 
Hur väl tävlingsförslaget 

 är möjligt att genomföra med hänsyn till påverkan 

på riksintressena för natur- och kulturmiljövården. 

 är utformat med hänsyn till byggskede, förvaltning- 

och underhåll samt arbetsmiljö. 

 bedöms kunna genomföras inom den tidplan och 

budget som anges i tävlingsprogrammet. 
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13.13. Utställning och publicering 
Tävlingsförslagen kan under bedömningstiden komma 

att ställas ut, anonymt, av arrangören. Juryns 

utlåtande kommer att publiceras i samband med att 

tävlingsresultatet offentliggörs. Resultatet av tävlingen 

offentliggörs på Sveriges Arkitekters hemsida, 

www.arkitekt.se, samt i upphandlingssystemet 

KOMMERS. 

13.14. Ägande, nyttjande- och 
upprättshovsrätt 

Förslagsställarna innehar upphovsrätten till sina 

förslag.  

Trafikverket får full nyttjanderätt till handlingar som 

lämnas in i syfte att använda för bedömning av aktuellt 

projekt. Trafikverket och Sveriges Arkitekter får 

publicera förslagen i tryckt form och digitalt samt för 

utställning utan särskild ersättning till 

förslagsställarna. All publicering efter anonymitetens 

brytande kommer att ske med angivande av 

förslagsställarens namn, innan dess med förslagets 

motto. 

Direkt nyttjande av förslag, helt eller i väsentliga delar, 

kan ske först efter avtal mellan förslagsställarna och 

Trafikverket. 

Trafikverket har dock rätt att i projektet dra nytta av 

det samlade tävlingsresultatet och idéer från samtliga 

tävlingsförslag förutsatt att det inte strider mot svensk 

lag om upphovsrätt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.15. Tävlingsprogrammets 
godkännande 

Detta program är upprättat i enlighet med 

byggsektorns gemensamma ”Tävlingsregler för svenska 

tävlingar inom arkitekternas, ingenjörernas och 

konstnärernas verksamhetsfält, 2016”. Programmet 

och tillhörande bilagor är godkända av juryns 

ledamöter. 

Ur tävlingsteknisk synpunkt är tävlingsprogrammet 

granskat och godkänt för de tävlande av Sveriges 

Arkitekters tävlingsnämnd.  Även juryn har granskat 

och godkänt programmet. 

 

 

 

Digitalt signerat: 

Johan Folkesson, chefsarkitekt, Trafikverket 

Lars Bergdahl, projektchef Norrbotniabanan, 

Trafikverket  

Henrik Rundquist, arkitekt, utsedd av Sveriges 

Arkitekter 

Helle Juul, arkitekt, utsedd av Sveriges Arkitekter 

Mattias Lidén, landskapsarkitekt Norrbotniabanan, 

Trafikverket 

Katrine Nygren, tf länsantikvarie, Länsstyrelsen 

Västerbotten 

Jessica Erlaskog, arkitekt, Robertsfors kommun
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