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FRAMTIDSÄKRAD BRO

UTFORMNING FÖR ATT SKAPA EN EFFEKTIV OCH 
ATTRAKTIV RESA FÖR FOTGÄNGARE OCH CYKLISTER.
Förslaget redovisar en bro med en mjuk linjeföring i en svag sinusform som gör bron 
mindre monoton och samtidigt dämpar vind. 

Brobanan väderskyddas med en skärm med 30-50% hålighet vilket ger optimal 
vinddämpning och mindre turbulens. Väderskydd i form av paraplyliknande tak 
placeras längs bron där gående och cyklister kan söka skydd för plötsliga skyfall. 

I början och i slutet av bron finns servicestationer och laddstationer för cyklar under 
väderskydden. Den framtida brolösningen bör även kunna erbjuda induktiv laddning 
av elfordon (elcyklar/sparkcyklar/elmopeder mm.) På bron läggs laddspår under 
vägbanan för induktionsladdning när man passerar.

Bron ska ge utrymme för olika typer av cyklister, gående, löpning skidåkning med 
mera. Körfälten för cyklar bör vara reversibla för att kunna styra trafiken under 
rusningstid eller vid evenemang. Vi tänker oss att fälten regleras med ljuslister i 
brobanan. I förslaget ryms även ett skidspår för att kunna ta sig till Öbackaparken 
och vidare mot Gammlia. I detta förslag tänker vi oss ett året runt spår av typ www.
summerski.se eftersom bron ska vara uppvärmd men ett spår med naturlig snö är 
givetvis att föredra.

Brobredden ska vara så tilltagen så att det finns möjlighet att färdas i olika hastigheter 
på ett tryggt sätt allt från snabba cyklar till lugna promenader, se sektion på sidan 9. 

I syfte att tillgängliggöra broarna och inspirera till rörelse ska broarna enkelt 
kunna nås från flera håll. Höga anslutande vägbankar ska undvikas för att öka 
tillgängligheten för människor i allmänhet och funktionshindrade i synnerhet. 
Eventuella nivåskillnader tas upp med pelare och indragna landfästen för att få god 
tillgänglighet och bra landskapsanpassning. Den organiska formen kan göra det 
lättare att variera brons profil så att den får naturliga anslutningar på ömse sidor av 
älven. 

För att ge förutsättningar för en flexibel användning av brobanan bör orienteringen 
ske med hjälp av ljudsignaler kopplade till mobil eller headset istället för fysiska 
ledstråk. 

FLEXIBEL ANVÄNDNING ÖVER TID
Den del av bron som används för transport ska vara flexibel och utformas utan 
nivåskillnader, stolpar, taktila stråk eller möbler som kan försvåra framkomlighet 
eller skapa konflikter med tillfälliga evenemang. Flexibiliteten möjliggörs genom  
tidigare nämnda reversibla transportfält som styrs av ljusslingor i vägbanan.
Ljusstyrningen möjliggör flexibilitet i form av möjligheten att omfördela ytor mellan 
olika transportslag under dygnet, mellan årstider, alternativt utifrån framtidens 
transportmedels ytbehov. Därmed kan exempelvis utrymme skapas för mindre 
elshuttle-bussar att trafikera bron under önskade tider på dygnet. 

Som ett komplement till transportytan på bron föreslås en spårbunden shuttle som 
fästs i broräcket i nivå med brobanan. Den spårbunda shuttlen kan på kort sikt 
vara en spännande attraktion och ett annorlunda sätt att uppleva staden och älven 
samtidigt som den ger transport över älven, men kan också på lång sikt inkluderas i 
ett utvidgat shuttlebaserat transportsystem i staden. Placeringen ger passagerare en 
god överblick jämfört med en placering under brobanan.
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UTFORMNING FÖR ATT SKAPA ATTRAKTIVA OCH TRYGGA 
MÖTESPLATSER I DET OFFENTLIGA RUMMET SAMT 
FRÄMJA RÖRELSERIKEDOM
Bron är ett vistelserum som rymmer både långsamma och snabba trafikanter såsom 
cykel, el sparkar, skateboard, gående, joggande, permobiler, rullatorer och skidåkare 
för möten på ett tryggt och lustfyllt sätt. Broarna ska ge upplevelser som gör att 
människor vill besöka broarna. Blir det mycket folk i rörelse blir det också tryggare.

Broarna ska ha en öppen och överskådlig karaktär både längs brobanan och ut mot 
älven och stadslandskapet. Tack vare den mjuka linjeföringen skapas en varierad 
rumslighet längs bron. Utblickar på barnens nivå ska skapas genom små kikhål i 
räcket eller genom upphöjningar som gör det möjligt att se över broräcket/skärmen. 

Belysningen av brobanan integreras i broräcket och har ett varmvitt ljus. Ljuset 
fungerar både som funktionsljus och lyser igenom den perforerade skärmen. Bron 
bildar en mjuk böljande linje över älven och framträder naturligt i landskapet. 
Kompletterande ljuspunkter finns i brons möblering, skyltar m.m.

Det är viktigt att broarna har hög attraktivitet för gående. Konst ska vara en integrerad 
del i upplevelsen av bron. Konsten kan dels utgöras av taktila skulpturer som blir 
”milstolpar” inte minst för barn som vistas på bron. Konsten kan även utgöras av 
videoprojektioner som kan bytas ut över tid och locka besökare att vistas på bron.  

Inbjudande mötesplatser ska finnas såväl uppe på bron och under bron. 
Mötesplatserna uppe på bron redovisas i förslaget som utskjutande balkonger/
plattformar som bildar mindre avgränsade rum. På bilderna figur 1-7 redovisas olika 
exempel på funktioner och attraktioner som plattformarna kan innehålla.  

Kopplingen ovan bron och under bron accentueras med en tornliknande byggnad. 
Byggnaden uppe på bron kan inrymma ateljéer, utställningslokaler, café eller annan 
öppen verksamhet. Byggnaden under bron inrymmer bastu med badmöjligheter både 
sommar och vintertid (bad i isvak). Vintertid blir bastun en lockande målpunkt för 
aktiviteter på isen såsom skidåkning och skridsko. 

Under bron skapas även bryggor för fiske, brostöden kan utnyttjas som klätterväggar 
och slacklinelinor kan spännas upp för spännande utmaningar. Brostöden kan även 
utgöra en plats för laddning av eldrivnabåtar och eldrivna skotrar.

Figur 1. Vy som visar en samlad bild av vår tolkning av framtidssäkrad bro över Umeälven. 
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Figur 2. En tornliknade byggnadskropp annonserar entrén till verksamheterna under bron. Byggnaden kan vara kopplad 
till bildmuseets verksamhet typ utställningslokaler, ateljéer, eventuellt restaurang och kan även fungera som utsiktstorn. 
På fasaderna som exponeras för trafikanter på bron kan konst i form av videoprojekteringar visas som byts ut succesivt 
för att locka till återkommande besök på bron, kvällstid. 

Figur 3. Broarna ska bidra till ökad vattenkontakt och aktiviteter. En efterlängtad bastu placeras vid en bropelare, nätkor-
gar håller badande inom ett avgränsat, säkert område. Bryggor anläggs mellan bropelarna för fiske. Bropelarna nyttjas 
som klätterväggar. Slacklinelinor spänns upp för spännande utmaningar.
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Figur 4. Mötesplatser av olika typ anläggs längs gångstråket. Utrymme och elanslutning för foodtrucks skapar förutsätt-
ningar för lunchmöten med barbord i räcket som är vända mot solen där man kan blicka ut över älven eller långbord där 
en stor grupp människor kan samlas.

Figur 5. Bron ska inrymma enkla redskap för rörelse och lek som kan nyttjas för både barn och äldre, exempelvis studs-
mattor och balansplattor. Kikare kan sättas upp på broräcket. Taktila skulpturer och titthål i lämplig nivå för barn kan 
integreras i broräcket
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Figur 6.  Bron ska inrymma spännande upplevelser. En mötesplats kan utformas med ett golv av kraftigt nät där man kan 
sitta och ligga och uppleva älven, kvällssolen, natthimlen eller en film som visas på väderskyddets undertak.

Figur 7. Bron ska inrymma spännande upplevelser. En plats kan utgöras av ett glasgolv där man kan uppleva älven och 
båttrafiken eller exempelvis dansa tango.
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SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EN UPPKOPPLAD 
INFRASTRUKTUR
För att kunna tillvarata digitaliseringens möjligheter och få ut de nyttor som 
digitaliseringen ger är en av grundförutsättningarna en väl byggd digital infrastruktur.
Det krävs såväl ett utbyggt digitalt nät med hög kapacitet och tillgänglighet samt en 
digital plattform som en nod och lagringsplats av både data och applikationer. 

Det digitala nätet i bron består både av trådburet (fiber) och trådlöst (4G, 5G, Wifi) 
längs med hela bron. Den digitala plattformen är en molnlösning till vilka brons 
sensorer är kopplade. 

På plattformen sker automatisk analys av indata från sensorer som i sin tur styr 
anläggningar på bron, exempelvis uppvärmning av bron, belysning och reversibla 
körfält. Från den digitala plattformen (molntjänsten) skapas och tillhandahålls 
tjänster och utbud till medborgare och besökare. Tjänster och utbud är exempelvis 
öppettider, bokning av bastu, cykeluthyrning, vindstyrkor, tillgänglighet eller trängsel 
mm. Digitala tjänster och utbud tillhandahålls både genom uppkoppling via appar till 
mobiler och klickbara digitalskärmar på bron.

Genom plattformen sker kommunikationen på ett säkert och tillförlitligt sätt genom 
uppsatta säkerhetsregler för bl.a. GDPR och informationssäkerhet. 

DRIFT OCH UNDERHÅLL.
Driftpersonal ska ha tillgång till den digitala plattformen på distans och kan manuellt 
gå in och styra anläggningen. I och med insamlande av brodata analyseras även brons 
tillstånd och utifrån detta kan underhållsåtgärder prioriteras och planeras för effektiv 
resursanvändning. 

Bron ska vara självförsörjande på energi som alstras från sol, vind och vatten.  Modern 
energiteknik ska användas och integreras i brokonstruktionen på ett smart och 
estetiskt tilltalande sätt. Se avsnitt Klimatpåverkan. 

Bron ska vara uppvärmd för att skapa god framkomlighet året runt. En uppvärmd bro 
bidrar till att driftkostnaderna för halkbekämpning och snöröjning minimeras. Broarna 
och räcken/skärmar ska utformas med utgångspunkt att skapa goda förutsättningar 
för att minska snömängderna, snödrev och isbildning.  

Material ska vara långsiktigt hållbara. Ytskikt som inte blir halkiga av fukt och is 
ska användas. Material och kulörer som är smutstålig och lätta att klottersanera ska 
användas. Broarna ska antingen accentueras med färg eller ges en färgsättning som 
harmonierar med sin omgivning. Vita kulör ska undvikas eftersom dessa står i stor 
kontrast till omgivande landskap och är mindre smutstålig. 

Belysningen ska vara både funktionell och skapa upplevelser men en viktig aspekt är 
att belysningen monteras på ett sätt så att det är lätta att nå utan dyra maskiner. 

BROBANANS MINIMIMÅTT
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MINSKAD KLIMATPÅVERKAN 
Målet är inte bara att uppnå minskad klimatpåverkan, utan det är att uppnå 
klimatpositiva broar. Klimatpositiva broar kan inte uppnås om de planeras att 
byggas inom några år. Minskad klimatpåverkan uppnås genom att all planering och 
projektering görs ur ett klimatperspektiv. För att uppnå en klimatpositiv bro krävs en 
helhetssyn över hela bygget där både planering, byggprocess och driftsfas utreds. I 
dessa tre faser finns stora möjligheter att minska klimatpåverkan genom att i detalj 
utreda hur respektive fas påverkar klimatet. 

Om vi använder dagens kunskap så kan vi genom att göra successiv klimatkalkylering 
när vi väljer byggmaterial till bron att kunna minska klimatpåverkan med 50 % 
jämfört med dagens traditionella teknik. Vi kan också minska klimatpåverkan vid 
entreprenadarbetena med 50% om vi använder den bästa kunskapen som finns idag. 
För att uppnå klimatpositiva broar behöver vi ha kommit längre med utvecklingen av 
processerna för tillverkning av betong och stål. Räknar vi in den energi som broarna 
kan genera under drifttiden så skulle man kunna uppnå en klimatpositiv bro totalt 
under en drifttid på 50 år. Använder vi mer andel trä och räknar in kol lagringen i träet 
så kan klimatpositiv bro uppnås snabbare.

Genom att använda klimatsmarta byggmaterial kan man på så sätt minska utsläpp. 
Men från att gå från en klimatneutral till klimatpositiv bro krävs det att både grön 
mikroproduktion av el samt innovationer för minskad elanvändning tillämpas. Detta 
är områden/marknader som växt ordentligt de senaste åren och även väntas fortsätta 
växa. Detta i takt med att forskning och de generella intresset för decentraliserad 
elproduktion växt. Redan idag finns ett flertal innovationer för hur man på olika sätt 
kan generera grön el utan att behöva tillsätta någon form av bränsle och hur man kan 
minska elanvändningen. 

För att bli klimatneutral krävs bland annat att elanvändningen minskas och för att 
klara detta krävs det innovationer inom smarta belysningssystem. I dessa broar 
är det främst belysning som är den stora elkonsumenten under drift. Med smarta 
uppkopplade belysningssystem kan man ex med hjälp av sensorer dimra belysningen 
när färre eller inga trafikanter är på bron. 

Men för att bli klimatpositiv krävs ytterligare ansträngning och det finns även en rad 
olika innovationer inom grön mikroproduktion av el som skulle göra detta möjligt. 
Några förslag på detta är solcellsbeklädnad av större broytor samt belysningsstolpar. 
Idag finns möjligheten att anpassa solcellers färgval samt geometri (böjbara solceller) 
utifrån brons material samt utformning för att de ska smälta in i konstruktionen 
och inte i allt för stor grad påverka det arkitektoniska.  Även strategiskt utplacerade 
vindsnurror eller mikroturbiner placerade i strömt vatten kan bidra, elvägar antingen 
genom laddning via räls i marken eller via kontaktledningar. Utöver detta bör man 
även utreda möjligheten till batterilagring för att kapa så kallade energitoppar. 
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VAD VI DISKUTERAT OCH VALT BORT

VÄDERSKYDD I FORM AV TAK  
Vi har valt bort större takkonstruktioner. Tak på broar har ett mycket starkt visuellt 
utryck och måste användas på ett medvetet sätt. Ett tak ger skydd för snö och regn 
men avskärmar även solinstrålningen. Solens strålar och värme är synnerligen viktiga  
faktorer att ta tillvara för att skapa trivsamma och njutbara platser i Umeås klimat.

VEGETATION 
Vi har valt bort vegetation på bron eftersom växter kräver jordvolymer för att kunna 
växa och som vi uppfattar det finns inte detta utrymme. En trädrad på bron skulle 
kunna tillföra positiva upplevelsevärden och ett bättre klimat men medför även större 
skötselkostnader och ökade halkrisker pga. av löv.

Däremot kan träd med fördel planteras i anslutning till landfästen för att ge visuell 
ledning för trafikanter, bidra till CO2 upptag samt dämpa vindar.

TRÄNINGSREDSKAP
Vi föreslår inga träningsredskap/utegym på broarna eftersom utrymmet är begränsat 
och det känns viktigare att skapa en utformning och ett innehåll som främjar rörelse 
för alla.



12



Tyréns AB, 118 86 Stockholm, www.tyrens.se




