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Sammanfattning

Den här rapporten redovisar resultatet från projektet ”Framtidssäkrad bro” som
genomförts på uppdrag av Umeå kommun. Syftet med projektet har varit att ta
fram ett koncept för en framtidssäkrad broförbindelse mellan Umeås fastland och
Norra Ön. Konceptet bygger på idéer och insikter från experter inom arkitektur,
hållbarhet, innovation och transportsystem. Uppdraget har genomförts av Elisabet
Spross, Fabian Lindén och Magnus Hjälmdahl, med stöd av praktikanterna
Annika Olsson och Johan Wikestedt, från Stockholms Tekniska Institut, STI.

Broar är en förutsättning för mobilitet och har stor påverkan på ett område som
Norra Ön. Broar är också en typ av infrastruktur som har en lång tidshorisont och
hur de utformas kommer att påverka Norra Ön under lång tid framåt. Vårt
föreslagna koncept visar på vikten av att utforma en broförbindelse med inbyggd
flexibilitet som tar höjd för framtida förändringar, till exempel till följd av ett
förändrat klimat eller ett förändrat transportbehov. Konceptet har också ett tydligt
hållbarhetsfokus, framförallt vad gäller klimatpåverkan och social hållbarhet.
Lösningarna som föreslås uppskattas bidra till ett hållbart resande och en hållbar
mobilitet.

Vår bro är mer än bara en transportsträcka, den är även en social mötesplats och
ett resmål i sig. Vår bro attraherar fotgängare och cyklister men även andra
långsamt gående fordon, som el-scootrar, segways och andra typer av
transportmedel som vi ännu inte vet hur de ser ut. Bron är även utformad för att i
framtiden kunna inrymma småskalig autonom kollektivtrafik. Då bron är ett
attraktivt resmål i sig kommer antalet resenärer till och från ön att öka, vilket
möjliggör för framtida handels- och rekreationsmöjligheter som ökar Umeås
attraktivitet.

Konceptet fokuserar på viktiga egenskaper, funktioner och övergripande
utformning för att bemöta de prioriterade aspekterna. Vidare har konceptet tagits
fram med hänsyn till att föreslagna lösningar ska kunna genomföras på kort sikt.
Samtidigt har vi velat lyfta in nya tekniker och processer som initialt kan komma
att kosta mer än traditionella tekniker och processer. Detta har ansetts nödvändigt
för att kunna bemöta de prioriterade aspekterna, som delvis förutsätter nya sätt att
planera, projektera, bygga, drifta och underhålla.

Vi hoppas att vårt koncept ger inspiration i det fortsatta arbetet med planering och
byggande av broarna till Norra Ön och annan framtida transportinfrastruktur.
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1 Inledning

Transportsystemet är en samhällsbärande nyckelfunktion som de flesta av oss använder
dagligen och vi står just nu mitt i ett kulturskifte där de globala trenderna driver
utvecklingen. I takt med den urbanisering som pågått under lång tid ställs allt högre
krav på förbättrade och mer effektiva lösningar för människors resor och transporter.

Med teknologier såsom automatisering, digitalisering och elektrifiering finns möjlighet
att möta dessa utmaningar och skapa hållbara och effektiva mobilitetslösningar.
Automatiseringen av fordon förväntas bidra till ökad säkerhet och optimering av
trafiken i tätbebyggda områden. Elektriska fordon erbjuder hållbarare mobilitet med
minskade lokala emissioner och koldioxidutsläpp. Digitaliseringen, och i synnerhet
Internet of Things (IoT), förväntas också ha inflytande på framtidens mobilitet. Tanken
bakom delad mobilitet är att mindre resurser används och i gengäld blir resan för
användaren billigare och mer tillgänglig.

När vi planerar, designar och bygger morgondagens hållbara transportsystem är det flera
olika aspekter som försvårar och möjliggör. När det gäller förändring ligger tekniken
ofta flera steg före andra viktiga möjliggörare. Idag finns möjligheter med till exempel
IoT, digitala tvillingar, artificiell intelligens och nyttjande av blockchain-teknik
tillsammans med BIM. De möjligheter som digitaliseringen medför är viktiga
pusselbitar för framtidens hållbara transportsystem och teknikutvecklingen går allt
snabbare. Men för att få igenom förändringar och innovationer krävs även politisk vilja,
policyförändringar, förändringar av regelverk och organisationsstrukturer, modern
upphandling, nya affärsmodeller och utvecklade partnerskap mellan olika aktörer.

När städer förändras behöver vi ny förståelse för hur man kan utnyttja stadsområdena
optimalt. Broar är en viktig del av transportinfrastrukturen, särskilt för rörligheten i
städer och samhällen, för tillgängligheten och för anslutningar. Historiskt sett har
broarnas huvudsakliga funktion varit att ansluta olika geografiska områden, men de
kommer också att fungera som viktiga sociala kontakter när våra städer expanderar. För
att utforska den fulla potentialen i våra broar måste vi tänka på nya sätt. Broar bör inte
längre bara vara strukturer som underlättar transporter – de bör erbjuda ett mervärde för
staden och dess medborgare.

Den här rapporten redovisar resultatet från Sweco: s arbete med uppdraget
Framtidssäkrad bro. Utöver själva konceptbeskrivningen finns även en beskrivning av
metod samt rekommendationer för fortsatt arbete. Till leveransen finns två bilagor, den
ena innehåller alla bilder från visualiseringen och levereras separat och den andra är en
sammanställning av olika idéer som uppkommit under arbetets gång och bifogas längst
bak i denna rapport.
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2 Metod för genomförande

I arbetet med konceptframtagning för en framtidssäkrad bro valde vi att tillämpa en
innovationsprocess, som startade med idégenerering och avslutades med ett färdigt
koncept med förslag på utformning, funktioner och egenskaper.

Arbetsprocess
Arbetet inleddes med en planeringsfas där vi planerade innehåll och genomförande av
innovationsworkshopen och tog fram en plan för hur resultaten från workshopen skulle
tas vidare i nästa steg. Workshopen genomfördes för att säkerställa att alla de
prioriterade aspekterna togs i beaktande och integrerades i det slutliga konceptet. I
workshopen deltog experter inom hållbara resor, attraktiva stadsrum, gång, cykel,
kollektivtrafik, säkerhet, trygghet, klimat, social hållbarhet och digital infrastruktur. På
workshopen deltog även studenter inom infrastruktur för att bredda perspektiven. På det
sättet fick vi en multidisciplinär idéinjektion som vi sen tog vidare in i
konceptframtagningen.

Workshopen resulterade i tre idébeskrivningar och en mängd fristående idéer. Efter
workshopen analyserades idéförslagen utifrån deras bidrag till de prioriterade
aspekterna samt deras genomförbarhetsgrad och ett urval gjordes med en prioritering av
vilka idéer vi ville ta vidare i processen.1 Därefter påbörjades arbetet med att skriftligt
och visuellt beskriva konceptet. Arbetsprocessen avslutades med en muntlig redovisning
av konceptet för representanter från Umeå kommun.

Innovationsworkshop
En innovationsworkshop genomfördes i syfte att generera idéer för konceptet.
Deltagarna delades in i tre grupper och fick i uppgift att ta fram varsin idébeskrivning
för en framtidssäkrad broförbindelse.

1 Alla idéer, även de som inte ingår i det slutliga konceptet, finns med i idébanken som ingår som bilaga
till denna rapport.

Figur 1 Arbetsprocessen
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Workshopen började med en introduktion och fortsatte sedan med en presentation av
uppdraget, prioriterade aspekter och en inspirationsföreläsning om Naturvårdsverkets
innovationstävling Transformativ infrastruktur. Därefter genomförde grupperna två
olika idégenereringsövningar. Med det underlag som samlades in kunde grupperna gå
vidare till att formulera varsin idébeskrivning för en framtidssäkrad bro. Grupperna
presenterade sedan sina idébeskrivningar för varandra och därefter avslutades
workshopen med en summering och en utcheckning.

Figur 2 Workshopupplägg

Insikter och
inspiration

Idégenerering Idébeskrivning PresentationIntro Avslut
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3 Presentation av konceptet – En bro värd en resa

Vårt brokoncept har skapats med utgångspunkt i Umeås prioriterade aspekter och behov
samt arbetsgruppens kompletterande aspekter, se bild nedan. Underlaget baseras på
idéer och förslag från innovationsworkshopen och projektteamets egna idéer. Vi har
fokuserat på övergripande utformning, viktiga egenskaper och funktioner och på hur
vårt förslag tar hänsyn till de prioriterade aspekterna.

Attraktiv resa Flexibilitet Multifunktionalitet

Förbindelsen främjar en
attraktiv resa för fotgängare och
cyklister inkl. möjlighet att
vistas i det offentliga rummet

Förbindelsen möjliggör flexibel
användning över tid

Förbindelsen är multifunktionell
och strukturer samutnyttjas

Trygghet Rörelserikedom Väderskydd

Förbindelsen utformas så den
upplevs som trygg

Förbindelsen främjar
rörelserikedom

Förbindelsen väderskyddas för
att framförallt gynna fotgängare
och cyklister

Kollektivtrafik Klimatpåverkan Klimatanpassning

Förbindelsen möjliggör framtida
småskalig kollektivtrafik i
samspel med fotgängare,
cyklister och andra fordon

Förbindelsen bidrar till minskad
klimatpåverkan

Förbindelsen klimatsäkras för
att hantera konsekvenser av ett
förändrat klimat

Livscykelperspektiv Uppkopplad infra Innovativa tekniker och
processer

Förbindelsen utformas utifrån
ett livscykelperspektiv - från
planering till projektering,
byggande, förvaltning och
underhåll

Förbindelsen förbereds för att
bli en del av en uppkopplad
infrastruktur

Förbindelsen utformas med
innovativa tekniker och
processer

Figur 3 Prioriterade aspekter

Prioriterade aspekter för en framtida broförbindelse

Konceptet kan ses som en helhetslösning för en framtidssäkrad broförbindelse eller som
en beskrivning av olika delar som går att plocka ur konceptet, beroende på kommande
broprojekts omfattning, budget, tidplan etc. Konceptet är framarbetat med bron som går
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mellan Konstnärligt campus och nordöstra sidan av ön i åtanke. Men konceptet går att
applicera även på andra planerade broar mellan fastlandet och ön.

I vårt koncept är hållbara resval, så som gång-, cykel- och kollektivtrafik,
konkurrenskraftiga alternativ till bilen och bron är mer än bara en transportsträcka. Den
erbjuder ett attraktivt stadsrum som lockar människor och bjuder in till sociala
aktiviteter. Vår bro är social, klimatsmart och flexibel. Inspiration har hämtats från
bland annat Pont Neuf i Paris med sina rundade balkongsoffor och Karlsbron i Prag som
är en social mötesplats och ett viktigt landmärke för staden. Vi föreslår en klimatvänlig
konstruktion i trä alternativ fiberkomposit av återvunna turbinblad från vindkraftverk,
läs mer under avsnitt ”Klimatsmart bro”.

Bron utgörs av två huvudstråk, det ena avsett för fordon och det andra för
gångtrafikanter. Fordonsstråket är ett bilfritt stråk som tillåter övriga fordon med en
maxhastighet på 30 kilometer i timmen, så som cyklar, el-scootrar, segways med mera.
Längs gångstråket finns ett antal utbuktningar, så kallade balkonger, med möjlighet till
vila, väderskydd och social interaktion. Vid brofästena på gångstråkssidan finns en
social yta med möjlighet till fysisk aktivitet och socialt umgänge.

Figur 4 Översiktsbild av bron

Brons yttre räcken är konstruerade av transparenta solcellspaneler och fungerar även
som vindskydd, tack vare dess tilltagna höjd. Balkongerna är delvis försedda med tak
för att även de ska fungera som väderskydd vid till exempel nederbörd.  Gång- och
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fordonsstråket separeras från varandra med hjälp av kantsten. Detta möjliggör
trafikseparering med gåendes trygghet i fokus men också alternativa
användningsområden såsom marknader, motionslopp eller ändrade trafikförutsättningar.
Lyktstolparna ger ljus åt fordonsstråket medan gångstråket förses med ljus från
ljuskällor på lägre höjd, genom handledare med armatur (cirka 90 cm högt) som belyser
gångytan. Ljuspunkter på lägre höjder ger en mer småskalig känsla och är en trevligare
upplevelse för fotgängare.

Bron förses med effektbelysning för att skapa ett blickfång och framhäva bron som ett
intressant landmärke i staden. Effektbelysningen skapar också ett mervärde för de som
färdas över bron. För att brons belysning ska ge en positiv effekt både för de som vistas
ovanpå bron och för de som ser bron på håll föreslås en kombinerad belysningslösning.
LED-belysning monteras i handräcken på båda sidorna på mittersta delen av bron över
körbanan. Belysningen tonas sedan ut för att övergå i pollarbelysning. I anslutning till
brofästena kan vegetation med fördel belysas. Detta för att markera entréer till bron och
för att förankra bron rent visuellt för de som betraktar den på avstånd. För att bron ska
bli ett blickfång på håll placeras belysning med strålkastare som ger ett släpljus längs
bron. För att man inte ska uppleva att bron svävar fritt förankras den visuellt genom att
bropelarna belyses, även dessa med strålkastare alt LED-lister.

Figur 5 Ljussättning av bron



10 (28)

2020-09-25

Figur 6 Ljussättning av bron

Bron har en modulär pelar- balkkonstruktion som kan utföras i trä, stål eller varför inte
återvunna turbinblad från vindkraftverk. Den modulära uppbyggnaden underlättar
underhåll där delar enkelt kan underhållas och successivt bytas ut vid behov. Bron
byggs upp av två moduler, en rak transportmodul och en social modul med balkong.
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3.1 Brons tre mobilitets- och aktivitetsområden

Brons tre huvudområden är fordonsstråket, gångstråket och den sociala aktivitetsytan
vid brofästena. Nedan beskrivs respektive område.

Fordonsstråket
Fordonsstråket sträcker sig från brofäste till brofäste. Det är cirka 7 meter brett med en
körbana i varje riktning för fordon som rör sig i hastighetsspannet 15-30 kilometer i
timmen, till exempel cyklar, el-scooters, segways, hoverboards och (el-) mopeder.
Stråket är dimensionerat för en framtida småskalig, autonom, kollektivtrafik. De fordon
som används som kollektivtrafik kan även användas för godsleveranser under lågtrafik
och/eller nätter. Bron förbereds för en autonom kollektivtrafik genom visuella
kännetecken som fungerar som stöd för fordonens kamerasystem vid navigering. Detta
kan till exempel handla om extra tydlighet av vägmarkeringar, särskilt vid på och avfart
men kan även vara utsmyckning i form av figurer och former som kamerasystem lätt
kan känna igen.

Figur 7 Fordonsstråket
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Gångstråket
Gångstråket är cirka 3 meter brett och löper längs fordonsstråket. Det är ett stråk för
gående som ska över till andra sidan men även ett stråk som är en attraktiv mötesplats
för Umeåbor och andra besökare. De yttre räckena har inbyggda solceller och fungerar
även som vindskydd. Räckena är lägre vid balkongerna för att få en mer öppen känsla
och bättre utsiktsmöjligheter för besökarna. Vintertid kan en del av gångstråket
eventuellt omvandlas till skidspår och/eller sparkbana. Längs gångstråket finns ett antal
utbuktningar - balkonger - som bildar rum för olika aktiviteter. De kan till exempel
fungera som utsiktsplatser och viloplatser men även användas för till exempel
miniutställningar, fiske och andra aktiviteter. Balkongerna har även digitala interaktiva
inslag i form av QR-koder som aktiverar erbjudanden från lokala företag, till exempel
butiker och restauranger och information om vad som är på gång på ön och i Umeå stad.
Balkongernas sittplatser har inbyggda uttag för laddning av mobiltelefoner.

Figur 8 Gångstråket
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Den sociala aktivitetsytan
Det här området utformas för att nyttja ytorna i direkt anslutning till bron. Vid
brofästena vidgas bron för att ge utrymme åt ett torg som kan användas för olika sociala
aktiviteter, till exempel torghandel, restauranger och kaféer. En gradäng går ner till en
terrass längs vattnet där det finns möjlighet till olika sociala och fysiska aktiviteter, så
som träning i ett utegym, fiske och socialt umgänge. Här kan man också anlägga en
badplats i till exempel en flytbassäng med vattengenomströmning. Då får Umeåborna
möjlighet att bada nära stadskärnan utan att riskera att dras med av strömmarna.

Figur 9 Den sociala aktivitetsytan

3.2 Klimatsmart bro

Nedan beskrivs hur bron kan minska sin klimatpåverkan. Förbindelsen ska så långt
som möjligt drivas med förnyelsebar energi. Bron bör även utformas för att på sikt vara
självförsörjande vad gäller energi och helst leverera ett överskott. Energikällor som
identifierats är sol, vind, vatten och kinetisk energi från passerande fordon (det
sistnämnda finns nog dessvärre ingen teknisk lösning för i dagsläget). Brons yttre
räcken har inbyggda solcellspaneler för drift av bland annat uppvärmning och
belysning. Det är önskvärt med transparenta solcellspaneler, vilket är möjligt men
tekniken är ännu i sin linda. Vindkraft är naturligt då broar är utsatta för vind och
möjligheten (kostnadseffektiviteten) för småskaliga vindkraftverk på bron bör
undersökas. Även vattenkraft är naturligt då bron ligger i ett strömt läge och även här



14 (28)

2020-09-25

handlar det om småskalig vattenkraft, framförallt avsedd att försörja bron.
Möjligheterna att lagra värme i pylonerna eller ha energilagring i fundamenten var en
idé som dök upp under arbetets gång och är värd att undersökas mer.

Förbindelsen inbjuder till hållbart resande såsom gång-, cykel- och kollektivtrafik. Bron
kommer inte att behöva dimensioneras för tung trafik, vilket borde minska dess
klimatpåverkan. Det är viktigt att förbindelsen utformas utifrån ett livscykelperspektiv.
Detta innebär att varje steg i processen behöver ske utifrån ett hållbarhetsperspektiv -
från planering till projektering, byggande, förvaltning och underhåll.

Vidare behöver bron klimatanpassas för att hantera konsekvenser av ett förändrat
klimat. Klimatanpassning innebär att ”ta hänsyn till” konsekvenserna av framtida
klimatförändringar och vidta de åtgärder som krävs för att anpassa infrastrukturen till
framtida förhållanden. Att säkerställa att infrastrukturen är klimatbeständig kommer att
bidra till att minska direkta förluster och minska de indirekta kostnaderna för störningar.
Vad gäller klimatanpassningsmetoder är det dock viktigt att de inte förvärrar för
klimatet, till exempel genom att använda klimatvådlig cement för att få en robust
konstruktion. Man måste använda smart klimatanpassning för att främja minskad
klimatpåverkan. Vidare får klimatåtgärderna inte kompromissa med andra viktiga
områden, till exempel social hållbarhet och biologisk mångfald. I vårt koncept är bron
försedd med sensorer som varnar vid till exempel ökade vattennivåer, kraftig nederbörd,
risk för strömavbrott, stormar, fallande grundvattennivåer och liknande som kan få
mycket allvarliga konsekvenser för den drabbade infrastrukturen. Genom att
framtidssäkra bron ökar också dess resiliens över tid.

Klimatsmarta materialval som är enkla att underhålla bör prioriteras. Projektet har inte
utfört några konstruktionsberäkningar men vi föreslår två alternativa konstruktioner,
som båda är att föredra ur hållbarhetssynpunkt. En träbro skulle kunna anspela på
Umeås kännetecken som Björkarnas stad och skulle även kunna utformas med björkar
som utgångspunkt i design och formgivning. Trä är en förnybar resurs som vi har
mycket god tillgång på i Sverige. I kombination med den låga energiförbrukningen vid
tillverkning av limträbalkar innebär det att det är ett ekologiskt hållbart material. Även
om framför allt ändträet måste skyddas från vatten är limträbalkar på det stora hela ett
väderbeständigt material. Det finns även konstruktionsmässiga fördelar med att använda
sig av limträbalkar då de är starkare än stål i förhållande till sin vikt. Den låga vikten
innebär att priset för en konstruktion av trä oftast är lägre än för en motsvarande
konstruktion av stål. En lättare brokonstruktion skulle också kunna innebära en minskad
grundläggning vilket kan ge ekonomiska och klimatmässiga fördelar.
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Figur 10 Träbro, bild från tidningen TRÄ, nummer 3, 2018

Det andra alternativet är en kompositbro av återvunna vindturbinblad från
vindkraftverk. I det här alternativet är vindturbinbladen den lastbärande strukturen.
Lösningen är cirkulär i och med att dessa uttjänta vindturbinblad annars hade gått till
förbränning och deponi. Detta alternativ lämpar sig dock bäst för lättviktskonstruktion
och vi är osäkra på om materialet och tekniken idag är tillräckligt robust för att klara
belastningen som den framtida kollektivtrafiken innebär. Mellan åren 2020 och 2025
uppskattas cirka 1 000 vindturbinblad tas ur bruk bara i Sverige och antalet uttjänta
vindturbinblad kommer att öka i takt med utbyggnaden av vindkraften. Det mesta i en
vindturbin går att återvinna med undantag för vindturbinbladen som i dagsläget går till
deponering. För att kunna uppnå en hållbar och cirkulär vindenergisektor är det därför
av stor vikt att nya användningsområden kan hittas för dessa uttjänta vindturbinblad. Ett
intressant användningsområde är som konstruktionsmaterial för gång- och cykelbroar.
Flera forskningsprojekt har undersökt återanvändning av vindturbinblad för just gång-
och cykelbroar med positivt resultat varför detta är ett område som bör bevakas med
stort intresse. I nuläget finns det två kända GC-broar som använt återvunna
vinturbinblad som bärande strukturer. En kommer att byggas i Aalborg i år (2020). Den
andra byggdes i Polen 2019. Det finns en vilja från både Danmark och Polen att
samarbeta med svenska aktörer för att få ut den här typen av lösningar till marknaden i
snabbare takt.
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Figur 11 Konceptbild från rapporten Re-use of wind turbine blade for construction and infrastructure
applications, RISE

3.3 Social och aktiv bro

Bron ska främja en effektiv och attraktiv resa för fotgängare och cyklister, ge
utrymme för vistelse i det offentliga rummet och främja rörelserikedom bland Umeås
invånare.

Broförbindelsen främjar sociala aktiviteter och en rörelserik vardag genom såväl
resande som rekreation för alla som bor, verkar och nyttjar den. Den uppmuntrar till
fysisk aktivitet, både i form av möjligheter för gång, cykel och andra ”aktiva” resesätt
men även i form av andra sociala rörelseaktiviteter. I anslutning till bron skulle man
också kunna ha cykelserviceplatser med möjlighet att pumpa däcken och utföra annan
enklare service.

Den sociala aktivitetsytan vid brofästena och balkongerna på brobanan gör att
broområdet används till mer än endast en transportsträcka. Bron blir ett besöksmål i sig
där man kan umgås, utföra olika fysiska aktiviteter eller äta en bit mat. Studenterna på
Konstnärligt campus skulle kunna nyttja balkongerna för miniutställningar för att visa
upp sitt arbete. De skulle även kunna bjudas in i planeringsskedet och bidra med tankar
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kring utsmyckning av bron. I övrigt fungerar balkongerna som viloplatser, utsiktsplatser
och väderskydd där man kan ladda både kroppens och mobiltelefonens batterier.

Bron utformas med trygghetshöjande lösningar för att tillgängliggöra bron för alla
användargrupper, alla tider på dygnet och under hela året. Om stadens offentliga rum
känns trygga att vistas i skapas levande miljöer dygnets alla timmar och årstider, där fler
människor lockas att vistas ute även när solen gått ner. En ökad förståelse av platsen
man befinner sig på ger en ökad kontrollkänsla och därmed trygghetskänsla. Våra tre
trygghetshöjande åtgärder handlar om separering av trafik, halkfria körbanor och trygg
ljussättning.

Bron är utformad för att bygga bort, eller åtminstone minimera, konflikter mellan olika
trafikslag, genom att separera fotgängarna från cyklar och andra fordon genom en
höjdskillnad. Separeringen av fotgängare och fordon ökar trafiksäkerheten och
därigenom möjligen även den upplevda tryggheten. Genom halkfria körbanor ökar
också tryggheten och uppvärmda körbanor kan vintertid attrahera vintercyklister och
fotgängare.

God belysning minskar människors rädsla för att vistas utomhus kvällstid. Tryggheten
ökar om den gående har möjlighet att överblicka sin omgivning. Att vara synlig för
andra, utan att själv kunna se sin omgivning, skapar en otrygghetskänsla. I vårt koncept
föreslår vi därför en ljussättning som är både varm och inbjudande men också med
kompletterande lite lägre ljuskällor som ger ett småskaligt och tryggare intryck.

3.4 Flexibel och multifunktionell bro

Förbindelsen ska genom flexibilitet möta både dagens och framtidens behov och bron
utformas för flexibel användning över tid. Bron är även multifunktionell och möjliggör
att strukturer samutnyttjas för olika ändamål över tid. Den utformas för att möjliggöra
småskalig (autonom) kollektivtrafik i framtiden, som inte skapar konflikter och
konfrontationer med andra fordon och fotgängare. Detta för att premiera hållbara
resesätt och öka attraktiviteten för fotgängare och cyklister.
Genom att ta en del av gångstråket i anspråk öppnar bron upp för skid- och sparkåkning
under vintertid. Broytan kan vid behov öppnas upp för olika aktiviteter, till exempel en
stadsfest eller en julmarknad.

Bron väderskyddas för att gynna fotgängare och cyklister som ska kunna använda bron
året om. Umeå är en stad med stora vädervariationer.  Bron väderskyddas för att gynna
oskyddade trafikanter året om. Att transportera sig över förbindelsen ska vara lika
enkelt under årets kalla som varma månader. Under vinterhalvåret är den uppvärmd,
snöfri och isfri för att attrahera fotgängare och cyklister året om. Antagandet här är att
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bron kan generera tillräckligt mycket energi på årsbasis för att kunna värma upp
körbanan vintertid. De yttre broräckenas väl tilltagna höjd fungerar som vindskydd.
Brons balkonger är också försedda med tak som man kan ta skydd under om det börjar
regna eller liknande.

3.5 Digital bro

Digitaliseringen, och i synnerhet Internet of Things (IoT), förväntas också ha inflytande
på framtidens mobilitet. Genom nya digitala lösningar med uppkopplade enheter kan en
kontinuerlig kommunikationskanal mellan olika aktörer sättas upp vilket kan bidra till
ett smartare transportsystem. Möjligheten att dela data genererar även möjligheter för
utveckling av nya mobilitetstjänster. Bron är förberedd att bli en del av en uppkopplad
infrastruktur genom att den förses med sensorer och trådlöst nätverk. Genom
sensorerna kan bland annat anläggningens status avläsas för att ge en indikation om
underhållsbehov. Det kan till exempel handla om givare som mäter töjning, spänning
och vibrationer, fukthalt i material eller lastgivare.

I nuläget finns ingen vedertagen standard för uppkopplad infrastruktur avseende
kommunikation med fordon och det finns två huvudspår där det ena är
korthållskommunikation (ITS G5) och det andra är cellulär kommunikation. Fördelen
med dessa är att man inte behöver bygga in detta från början utan det kan anpassas när
behovet uppstår, till exempel baserat på vilken teknik vald leverantör av kollektivtrafik
behöver. God cellulär täckning har dock många fördelar och bron bör såklart utrustas
med 5G-master samt strömförsörjning.

Man bör även fundera på hur man i framtiden vill tillämpa geofencing för bron.
Geofence är en lösning som till exempel kan påverka fordons beteende och funktioner
inom en zon, exempelvis begränsa hastighet och byte av drivlina till eldrift och begränsa
tillgång till en viss zon. Det fungerar genom att en zon och dess egenskaper definieras
av ansvarig aktör. Den definierade zonen och dess egenskaper skickas till ett uppkopplat
fordon. Med hjälp av GPS-teknik uppfattar fordonet de specifika egenskaperna när det
närmar sig och kör in i zonen.

Sociala digitala inslag
Bron ger möjlighet till digital interaktion genom att man kan ”logga in på bron”. I
balkongerna finns QR-koder som aktiverar en informations-applikation från Umeå
kommun där man kan ta del av olika erbjudanden från lokala företag, till exempel
butiker och restauranger och få koll på vad som är på gång på ön och i Umeå stad. Bron
är aktiv i sociala medier genom sin egen Facebook-sida som uppmuntrar resenärer och
besökare att lägga upp egna inlägg och bilder från deras besök på och intill bron.
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Insamling av data
Bron samlar även in data om resmönster och rörelser som anonymiserat skickas till
kommunen. Datafångsten ger väghållaren information om resvanor, beteenden och
rörelsemönster och därmed ett underlag för att optimera trafikflöden, öka säkerheten
och förbättra planering, drift och underhåll. Data samlas in från sensorer i belysningen
och eventuellt även från besökarnas mobiltelefoner. Sensorer i belysningen skulle även
kunna samla in annan data, till exempel genom mätning av luftföroreningar, buller och
vindstyrka.

Sensorteknik skulle även kunna användas för att samla in data om anläggningens
tillstånd. Datat skickas till kommunen som kan fatta mer proaktiva beslut om till
exempel underhållsåtgärder och på det sättet styra åt mer prediktivt (kostnadseffektivt)
underhåll. Här finns möjligheter för Umeå stad att i realtid få information om brons
skick och underhållsbehov.

Vid ingångarna till bron finns i varje riktning en digital tavla som visar hur mycket
trafik som för närvarande belastar bron. Antal fordon och fotgängare som går på
respektive del av bron läses av med hjälp av sensorer och på det sättet kan man få en
indikation på hur mycket trafik som trafikerar bron (visas till exempel med olika
färgsättningar där röd indikerar hög belastning och grön låg). Den digitala tavlan skulle
även kunna informera om annat som Umeå stad vill förmedla till resenärer och
besökare.

3.6 Genomförbarhet och kostnadseffektivitet

Det föreslagna konceptet kan ses som en helhetslösning för en framtidssäkrad
broförbindelse eller som en palett av olika alternativ beroende på ett framtida projekts
fokus, avgränsning, budget och mål. Konceptet i sin helhet skulle troligtvis initialt
innebära en större investeringskostnad än kommunens tidigare broprojekt. Däremot kan
eventuellt investeringskostnaden återbetalas inom några år tack vare minskade drift- och
underhållskostnader. Dessutom kommer bron att bidra till ett ökat resande till Norra Ön,
vilket möjliggör för kommersiella företag att etablera sig på ön. Detta i sin tur bidrar
positivt till Umeås näringsliv. Merparten av konceptets förslag går att genomföra på
kort sikt men vissa delar kräver utveckling och/eller anpassning av befintlig teknik och
möjligen även regelverks- och upphandlingstekniska förändringar.

Eftersom konceptet bygger på en modulkonstruktion går samma moduler att använda
för alla broar till Ön vilket besparar Umeå Kommun att bekosta flera helt olika
broprojekt. Modulerna kommer möjliggöra unika konstruktioner för varje bro, men med
samma grunddesign samt funktionaliteter.
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3.7 Brons koppling till Agenda 2030

Konceptet bidrar positivt till framförallt fyra av målen i Agenda 2030:

Genom energiförsörjning med förnyelsebara källor, som
vind, vatten och sol, kan bron utformas med ambitionen att
vara självförsörjande.

Genom utformandet av en motståndskraftig brokoppling,
byggd med innovativa tekniker och processer skapas
förutsättningar för en hållbar utveckling.

Genom utformandet av en inkluderande och säker bro som
attraherar hållbara resenärer och besökare, gamla som
unga, män som kvinnor osv. Broförbindelsen skapar även
nya möjligheter för ekonomisk tillväxt genom att öka
attraktionskraften för Norra Ön.

Genom att utforma bron med klimatsmarta tekniker,
processer och materialval minskar brons klimatpåverkan.
Bron har även inbyggda funktioner för att säkra den för ett
framtida förändrat klimat, detta genom sensorteknik som
läser av och rapporterar brons tillstånd, för att vidta
nödvändiga åtgärder utifall att bron riskerar att drabbas av
t.ex. översvämning eller ras.

Figur 12 Berörda Agenda 2030-mål
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4 Reflektioner och råd till fortsatt arbete

Allmänna reflektioner
Vi i projektgruppen tackar för ett spännande uppdrag. Det har varit utmanande och
roligt att skapa ett koncept för en framtidssäkrad bro som tar hänsyn till alla prioriterade
aspekter, samtidigt som det ska vara praktiskt genomförbart på kort sikt. Vi hoppas att
vårt koncept ger inspiration i det fortsatta arbetet med planering och byggande av
broarna till Norra Ön och annan framtida transportinfrastruktur. Vidare har det varit
utmanande att avgöra kostnadseffektiviteten av konceptet utan att genomföra några
konstruktionsmässiga beräkningar. Vi har tagit hänsyn till kostnadseffektiviteten och
genomförbarhetsgraden genom att avstå från att föreslå tekniska eller organisatoriska
lösningar som inte finns att tillgå idag. För merparten av våra förslag finns referenscase
och goda exempel att inspireras av.

För att förverkliga konceptet i sin helhet behöver Umeå sannolikt utmana rådande
regelverk (inom bland annat byggmaterial) och utveckla samarbetsformer med andra
parter (till exempel vad gäller digitala verktyg och förberedelser för en uppkopplad bro).
Den initiala investeringskostnaden skulle sannolikt överstiga kostnaderna för stadens
tidigare broprojekt. Däremot är bron kostnadseffektiv ur ett livscykelperspektiv då den
är klimatsmart och energisnål. Om bron dessutom bidrar till ett ökat resande till Norra
Ön finns incitament för att utveckla besöksnäringen och handelsmöjligheterna.

Med det sagt har också det utmanande varit roligt och utvecklande för oss i projektet. Vi
ser positivt på den här typen av uppdrag och på att Umeå stad i ett tidigt skede
involverar konsulter för att få till stånd en idéinjektion för det framtida arbetet med
broarna till Norra Ön (och övrig infrastruktur). Vi hoppas på - och ser fram emot - fler
liknande samarbeten framöver.

Hinder och möjliggörare
Traditionella policyprocesser och verktyg är dåligt rustade för att ta sig an de komplexa
hållbarhetsutmaningar vi står inför. De är dessutom ofta för långsamma i en tid där
utvecklingen går allt snabbare. Smart policyutveckling kan främja nya arbetssätt och
därigenom bidra till att förbättra policyprocesser som i förlängningen levererar
samhällsnytta till stadens invånare.

För att få till stånd en klimatsmart, social, flexibel och digital bro med innovativa
processer och tekniker, behöver organisatoriska och institutionella hinder undanröjas.
Det kan handla om att hitta nya styrmedel och incitament för hållbart resande, att
utveckla nya affärsmodeller och finansieringssamarbeten med stadens olika aktörer, att
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utmana rådande regelverk och modernisera upphandlingsunderlag. De här faktorerna är
ofta hinder men de är också, om rätt hanterade, viktiga möjliggörare för innovation och
skapandet av hållbar och framtidssäkrad infrastruktur. Figuren nedan visar hur de
horisontella processerna går tvärs över alla prioriterade aspekter. Med andra ord,
alltifrån regelverk och juridik till upphandling, affärsformer och operativa processer
behöver integreras och hanteras i utformandet av lösningar som positivt bidrar till de
prioriterade aspekterna.

Figur 13 Processer som påverkar de prioriterade områdena

Hållbarhet och intressenter i samhällsbyggnadsprocessen
För att nå hållbarhetsmålen och få till stånd en framtidssäkrad bro behöver alla
processer och berörda aktörer inkluderas, från planering, projektering, produktion till
förvaltning och underhåll.

Figur 14 Processteg samhällsbyggnad

I den här processen ingår ett flertal aktörer och intressenter med olika roller, ansvar,
perspektiv och incitament. Inom Umeå kommuns egna organisationer finns samma
uppsättning av individer och funktioner med olika ansvar, roller, perspektiv och
incitament. Hållbarhet behöver sätta ramarna oavsett vilket steg i processen det handlar
om och oavsett ansvarig aktör.

Planering Projektering Produktion Förvaltning
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Möjliga finansierings- och samarbetsformer
Att infrastrukturprojekt ska genomföras till lägsta möjliga kostnad och med så låg
påverkan på omkringliggande funktioner som möjligt är förstås viktigt. Men
kostnadsfrågan bör ses i ett större perspektiv och i en tid som denna är det viktigare än

Figur 15 Berörda och påverkande aktörer
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någonsin att vi planerar, designar, bygger och förvaltar transportinfrastruktur som är
ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar. I upphandlingen av broförbindelsen behöver
funktion och hållbarhet vara styrande. Hänsyn behöver bland annat tas till kriterier för
minskad klimatpåverkan. Staden skulle kunna ha upphandlingskriterier för hållbarhet
och innovation och därigenom låta leverantörerna som lämnar anbud (projektör och
byggentreprenör) redogöra på vilket sätt deras metoder, arbetssätt, materialval etc.
bidrar till en minskad klimatpåverkan. Staden bör även undersöka möjligheterna att
ersätta leverantörer utifrån olika etapper, likt en förkommersiell
innovationsupphandling.

Inför projektering och byggande av bron bör Umeå stad undersöka möjligheten till nya
affärsmodeller och finansieringsformer. Ett exempel kan vara att undersöka möjligheten
till delfinansiering via till exempel Klimatklivet eller Industriklivet.
En möjlig entreprenadform skulle kunna vara OPS, Offentlig-privat-samverkan. OPS
utgörs av ett långsiktigt kontrakt mellan offentlig sektor och minst en privat part. OPS-
entreprenören ersätts först när investeringen är klar, till skillnad från vid en
funktionsentreprenad där ersättning löpande betalas ut. Den här formen kan vara ett
kostnadseffektivt alternativ då de privata finansiärerna är måna om att undvika
kostnadsöverskridanden. Flera parter kan involveras i ett OPS-projektbolag, därmed kan
risken fördelas på fler parter.

Ett alternativ för (del)finansiering av transportinfrastruktur är att räkna in positiva
externa effekter av ett infrastrukturprojekt. För Umeå uppstår till exempel.
marknadsvärdeseffekter i samband med att bron potentiellt förändrar markanvändningen
på Norra Ön. Detta genom att bron ger ökade incitament för ekonomisk aktivitet på
Norra Ön. Markvärdesökningen i samband med byggandet av bron skulle kunna vara en
del av finansieringen i ett OPS-projekt. Detta kan ske genom exempelvis att kommunen
donerar mark till privata aktörer i utbyte mot brofinansiering eller att
markvärdesökningen fördelas mellan kommunen och det privata näringslivet. Det går
att läsa mer om olika finansieringsformer i Trafikanalys PM Alternativ finansiering av
infrastruktur, PM 2016:13.
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Bilaga 1. Idébank
Idé Kategori
Sensorer som rapporterar tillstånd för prediktivt underhåll Digitalisering

Sensorer som mäter luftkvalitet, partikelutsläpp, buller, pollen mm Digitalisering

Smarta system för vinterunderhåll, t.ex. halkmätning i taxibilar,
plogning mm.

Digitalisering

Laddstationer och cykelstationer (enklare cykelservice) i nära
anslutning till bron

Digitalisering

En bro som är aktiv på sociala medier Digitalisering

robotar och drönare för byggnation och underhåll Digitalisering

Interaktivitet med hjälp av VR/AR Digitalisering

Bron genererar energi genom sol och vågenergi, solceller och/eller
”dynamo” i strömmen

Energi

Bron lämnar tidvis överskottsel till nätet Energi

All el (trafikljus, lampor etc) drivs mha solpaneler eller vattenström) Energi

Även under byggnation används eldrivna hjälpmedel Energi

Anpassad belysning. Umeå ljust på sommaren och mörkt på vintern.
Går det att anpassa belysningen utifrån det?

Energi

Belysning från solceller på räcken (skapar även ökad trygghet) Energi

Solcellsdriven värme i vägbana mot halka Energi

Energilager i fundamenten som används för uppvärmning av
brobanan vintertid

Energi

Minimera energiåtgång, t.ex. geno klilmasmarta material och
mängder

Energi

Flexibel konstruktion som kan anpassas efter förutsättningar Flexibel användning över tid

Ytans användningsområde ska kunna ändras dynamiskt (snabbt) Flexibel användning över tid
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Små last mile-fordon Godstrafik

Klimatsäkrad för höga flöden – höjd, längd Klimatsäkring

Broplanteringar som fångar upp dagvatten Klimatsäkring

Bikupekonstruktion (lätt, materialsnål, stark) Materialval

Ormform - konstruktion som ger ökad styrka och hållfasthet) Materialval

Biobaserade kolfiber/grafen-material Materialval

form finding, styrka genom form (fågelskelett som exempel) Materialval

självrengörande Materialval

Lättviktsbro - konstruktion av återvunna vindturbinblad Minskad klimatpåverkan

Cirkulärt system, självförsörjande Minskad klimatpåverkan

Bygg med klimatsmart betong (40 % CO2-reduktion) Minskad klimatpåverkan

Upphandla utifrån CO2-reduktion (inte bara tid och kostnad) Minskad klimatpåverkan

Bro i träkonstruktion Minskad klimatpåverkan

Biomimik Minskad klimatpåverkan

Justerbar överbyggnad (för klimat) Minskad klimatpåverkan

alternativa bindemedel & ballast i betong, från restprodukter (slagg,
etc.)

Minskad klimatpåverkan

Möjlighet till fiske från bron Rörelserikedom

Möjlig vattenkontakt (för människor) Rörelserikedom

En aktiv bro med olika platser att vistas på Rörelserikedom

Samlingsplats/aktivitetsplats (utegym, klättervägg etc) Rörelserikedom
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Höghöjdsbana, fiske, marknad, skatepark vid brofästen Rörelserikedom

Serveringar/restauranger på bron mellan ön och Umeå ge trygghet
kvällstid

Rörelserikedom

Utegym på eller i anslutning till bron Rörelserikedom

Servicestation för enklare cykelreparationer i anslutning till bron Rörelserikedom

Visuella kännetecken för navigering (för autonoma fordon) Småskalig kollektivtrafik

Cykel och kollektivtrafik delad körbana Småskalig kollektivtrafik

Kollektivtrafik hållplatser/bytespunkter vid brons ändar Småskalig kollektivtrafik

Skiljeväggar mellan kör-, cykel och gångbana Trygghet

Belysning för trygghet Trygghet

Trygghetsincitament - olika funktioner över olika tider på dygnet för
ökad trygghet

Trygghet

Inkluderande utformning Trygghet

Stor bredd för att skapa trygghet och säkerhet Trygghet

Belysning för att gestalta bron Utformning/gestaltning

Stilren form, långa linjer Utformning/gestaltning

Räcken som inte skymmer sikten (vajrar?) Utformning/gestaltning

Genomtänkt utformning av undersida och brofästen Utformning/gestaltning

Involvera studenterna från konstnärligt campus i estetiken oh
utformningen

Utformning/gestaltning

Flytande bro Utformning/gestaltning

Gradänger ner till vattnet med anslutande terrass Utformning/gestaltning

Alléer för skugga, vindskydd och temperaturreglering Vindskydd
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Räcken med inbyggt vindskydd (av solpaneler) Vindskydd

Sittplatser på bron för vila Vistelse i det offentliga
rummet

Park på bron ”sociodukt” Vistelse i det offentliga
rummet


