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LANDSKAPSBRO I ROBERTSFORS

En ny och vackert gestaltad bro – vad kan väl bättre skildra landskapets möte mellan 
himmel och jord! Här finns förutsättningar till ett harmoniskt samspel med naturens 
närmast pastorala idyll som kan skapa en gemensam identitet för hela området. Vi 
menar att bron kan bli en nutida tolkning av mötet mellan kultur och natur som med 
ett elegant axialt uttryck utgör ett landmärke i Robertsfors. Vi vill främja en positiv 
upplevelse av att vara i området. Vår ambition är en bro med ett minimum av kvantitet 
men med ett maximum av kvalitet som berättar om en ny historia mellan människa 
och landskap. En symbol för vad Norrbotniabanan, en samtida infrastruktursatsning, 
kan bidra med.
 
Vi säjer. ”Skönhet genom samspel”
 
ATT SPEGLA BRON MED DEN ENKELHET SOM BARA NATUREN ÄGER
 
Vi upplever inte att Robertsfors är i behov av en bro med en starkt iögonfallande 
gestaltning eller ”attityd”. Utan snarare att ett kvalitativt resultat, som skapar goda 
förutsättningar för att generera positiva upplevelser, uppnås med en enkelhet i det 
tillägg som en ny bro innebär.
 
För att fånga landskapets mjuka skuggspel och svagt böljande former är vårt svar 
en arkitektur där brons gestalt är ren och enkel med graciösa bropelare och inslag 
av reliefmönster.  Genom att forma bron som ett precist horisontellt streck över 
odlingslandskapet, speglar den lika tydligt de skarpa linjerna i alléer och trädrader 
som korsar dalgången.

Brons signifikanta former är därför inspirerade och i samklang med naturens skönhet, 
för att ge ett samlat raffinerat uttryck som kan upplevas såväl på avstånd som mer 
nära. 

I de teman som följer förenas därför vårt förslag till ny bro med områdets värden. Till 
grund ligger vår landskapsanalys om att ny bro och natur måste ses som sammanflätade 
värden för att uppnå målet om att kunna samverka.
 
BRON SMYGER UT UR SKOGSKANTEN OCH GÅR MED STORA STEG ÖVER DET 
ÖPPNA LANDSKAPET

En Landskapsbro ska vara så transparent i sin konstruktion att både natur- och 
kulturvärdena ostört kan leva vidare.
Genom en försiktighet som respekterar odlingslandskapets klara avgränsning smyger 
vi med bron ut i skogskanten genom ett stort spann på 56 meter över Rickleån, på ett 
följsamt och för vattendraget unikt sätt. På så sätt värnas riksintresset för naturvården 
och djurlivet längs ån. För att bevara utsikter och vyer stegar vi sedan med spann 
på 42 meter över odlingslandskapet, med balanserad och vacker proportion mellan 
pelare och balkhöjd.

Vi tar oss an uppgiften med en bro av hög verkshöjd som samspelar med 
omkringliggande natur och människans upplevelser.

EN LOGISK OCH EFFEKTIV BRO

Vi föreslår en logik och ett formspråk som harmonierar med naturens. Det gäller både 
lådbalkens fågelvingeform och de svagt avsmalnande pelarna, vilket resulterar i en 
såväl elegant som stabil bro. Samtidigt är valet effektivt genom att den horisontellt 
utsträckta lådbalken samlar rälor och ballast rakt över bärande pelare med lager, vilket 
ger ett konstruktivt och driftmässigt optimalt koncept.

Valet av betong bedömer vi vara det miljömässigt, underhållsmässigt och ekonomiskt 
mest lämpliga materialet ur ett helhetsperspektiv. Exempelvis generar betong minst 

buller på en järnvägsbro. Valet av betong medger även möjligheten att genom en ljus 
nyans få bron att smälta in i de kulturmiljömässiga värdena i området som man värnar 
om.

Samtidigt är betong ett material som medger hög grad av bearbetning för att uppnå 
sofistikerade detaljer. Betongens form understryks med en slät ytbehandling vilket 
effektfullt kontrasterar reliefmönstret av konsolens ribbor på brons undersida, något 
som även minimerar materialförbrukningen avsevärt. Slutligen förses de svagt böjda 
pelarna med lodräta streck av urtag som bryter ned ytan och skapar en visuell slankhet.

Andra gestaltningsinslag som betonar vårt lågmälda förslag är det ensidiga och låga 
bullerskyddet i plexiglas, räcken av stålwire, eller konstruktionen vid landfästena med 
bara frontmuren synligt vilande in i landskapets backar, vilka gestaltas som integrerade 
delar av bron för att uppnå minst påverkan. Ett lågmält tillägg av infrastruktur gäller dag 
som natt, därför vill vi inte att bron ska vara upplyst kvällstid, som upplevs störande på 
håll, utan snarare  genom en lätt och sofistikerad ljusättning bidra med liv nära bron. 
 
SMÅ TILLÄGG SOM FÖRSTÄRKNINGAR AV BEFINTLIGA LANDSKAPSELEMENT 
VILKA FRÄMJAR UPPLEVELSEN AV LANDSKAPET

Med utgångspunkt i ett vackert naturområde som nyttjas av många människor krävs 
inlevelse av hur man närmar sig bron, upplever och lämnar den bakom sig. Bron ska ha 
en läsbar identitet i många rum och från många olika perspektiv. Det är en upplevelse 
och resa i sekvenser.

Vid banvallarnas landfäste har stor omsorg av gestaltningen därför gjorts, för att de ska 
framstå som en naturlig del av landskapet. Svårhanterliga lutningar har krävt särskilda 
lösningar och att ny skog etableras som exempelvis vid Rickleån där vi föreslår en 
förlängning av den befintliga skogskanten. På så sätt döljer vi bron något i det känsliga 

mötet med det öppna landskapsrummet, mötet mellan sluten skog och öppet 
landskap.
 
Ett annat tillägg är att förstärka redan tydliga linjer i landskapet som kulturjärnvägens 
banvall och övergången mellan odlingslandskap och golfbana. Det gör vi med 
planteringar av trädgrupper. Därigenom förstärks och underlättas läsbarheten 
av siktlinjer, men även övergången mellan odlingslandskapet och golfbanan. 
En annan viktig del för upplevelsen är att vi har skapat en till landskapet mer 
anpassad rörelse för cykelväg längs med riksvägen 651 och vandringsleden 
längs Rickleån, i sina respektive passager av bron.   

Slutligen föreslår vi att befintlig bilplats vid Rickleån flyttas då den kommer 
i konflikt med sträckning för ny bro. För de som nyttjar vandringsleden, och 
besöks- och turistnäringen, ser vi en stor potential i att förstärka porten in till 
Robertsfors. Vårt förslag innebär en mötesplats av rekreativ karaktär i form av 
en cirkulär träterrass, ett grepp som förstärker upplevelsen av det stora öppna 
landskapsrummet som i sig själv har stora kvaliteter.
 
Genom vårt lågmälda förslag låter vi naturen berätta områdets historia genom 
att anpassa bron till landskapets förutsättningar. Det säkrar inte bara siktlinjer 
och vyer utan innebär en minimal påverkan på platsens värdeskapande själ 
”Genius Loci”.
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SITUATIONSPLAN 1:2000

FYRA LANDSKAPSTEG:

NATURANPASSAT DÄR BRON MÖTER LANDSKAPET  

Stor omsorg av gestaltningen av banvallarna vid landfästet, har gjorts för att de ska 
framstå som en naturlig del av landskapet, likaså för cykelväg och vandringsled. 
Med en ny rekreativ mötesplats som cirkulär träterrass markeras porten in till 
Robertsfors.

BEFINTLIG MORFOLOGI 

Vi läser området som ett öppet landskapsrum med små backar som ger en mjuk 
topografi. I öst och väst reser sig berget vilket ger en påtaglig och närmast unik 
känsla av dalgång. 

BEFINTLIG GRÖNSTRUKTUR

Skogen, i mötet med det öppna landskapet, ger området en tydlig och närmast 
unik karaktär. I norr utgör allén med björkar vid herrgården ett markant element. 
Mindre tydliga linjer i landskapet utgörs av lövträdsbuskage och dungar.

TILLÄGG SOM FÖRSTÄRKNINGAR I LANDSKAPET

Exempel är att täcka landfästen och banvall med skog,  förlänga befintlig 
skogskant vid Rickleån samt att förstärka redan tydliga linjer i landskapet som 
tex. kulturjärnvägen och övergången mellan odlingslandskap och golfbana. 
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PERSPEKTIV FRÅN GOLFBANAN

ELEVATION BRO 1:1500

PLAN LANDSKAPSBRO 1:1500
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PERSPEKTIV FRÅN RICKLEÅN GENIUS LOCI



TEKNISK SNITT 1:50

ILLUSTRATION LANDFÄSTE VID RICKLEÅN ILLUSTRATION LANDFÄSTE VID VÄG 651

TEKNISK BESKRIVNING

Järnvägsbron utförs i betong som en lådbalksbro med en lång kontinuerlig lådbalk 
som stöds av brons två landfästen i norra och södra änden samt av totalt 19 mellanstöd. 
Lådbalken hålls fast i norra landfästet och längdrörelser p.g.a. temperatur absorberas i 
en fog i södra landfästet.

Ett spann på 42 meter är valt som generelt pelaravstånd. Lådbalken har en konstant 
höjd, 2,5 meter, i hela brons längd, utom i det större spannet över Rickleån, där 
balkhöjden ökar över pelarna (haunches/voter) och i brons kortare nordligaste spann 
över väg 651, där balkhöjden är reducerad av hänsyn till frihöjden över vägen.

Överbyggnaden består av en smal sluten lådbalk med efterspända kablar och med 
konsoler/brovingar. Bredden av lådbalken är avvägd så att liven är direkt under rälerna 
för att uppnå ett optimalt kraftförlopp. Liv är dessutom svagt lutande som pelarnas 
för att skapa plats för brons lager och för att öka stabiliteten. Spåret utförs som 
ballasterat spår, där ballast placeras direkt på ovansidan av konstruktionsbetongen 
utan användande av fuktisolering och skyddsbetong.

Grundläggningen består av ett pål-ok/bottenplatta med 20 st. ingjutna slagna 
betongpålar. Vid brons nordligaste 100 m (3 fundament), bedöms direkt grundläggning 
som möjligt. En 1,2 m hög genomsiktlig bullerskärm etableras på den sidan av bron 
som vänder mot Robertsfors och ett vanligt räcke etableras på motsatt sida. 

Brons längd och det stora antalet upprepningar gör att en konstruktionsmetod, där 
Moveable Scaffolding System (MSS) används för att bygga överbyggnaden, är särskilt 
lämplig och kostnadseffektiv. Det blir därigenom möjligt att bygga bättre, fortare, 
billigare och med mindre ingrepp i omgivningarna. 

Både det norra och det södra landfästet utförs som armerade betongkonstruktioner, 
där det utöver inpassning i omgivningarna skapas goda utrymmen och åtkomstvägar 
för framtida drift och underhåll av lager och övergångskonstruktioner.

Det norra landfästet ska ta upp alla längsgående krafter från bromspåverkan 
och är därför grundlagt helt speciellt, och det södra landfästet etableras med 
övergångskonstruktioner som kan ta upp alla längsgående rörelser orsakade av 
lådbalkens temperaturutvidgningar.

ILLUSTRATION LÅGMÄLT LJUSSÄTTNING AV BRON GENIUS LOCI
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PERSPEKTIV PÅ ANVISAD PLATS VID RICKLEÅN

PERSPEKTIV PÅ ANVISAD PLATS VID VÄG 561

ILLUSTRATION AV KULTURJÄRNVÄGENS PASSAGE UNDER BRON

ILLUSTRATION AV BRON ÖVER GOLFBANAN
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