
Målet av forslaget vårt er å danne et nytt landmerke med et tydelig signal som 
lett kan oppdages fra både marka og sentrumområdet, slik en stjerne som 
leder folk på rett vei. Derfor er det avgjørende at høyden og volumet av den 
planlagte konstruksjonen skal være en markant og spennende opplevelse.

Stjernen er en statisk sett solid og brukbar form der stagene samler seg 
i sentrum og danner et knutepunkt som er kraftig, og som tåler vekt og 
moment. Vi mener at en bro skal være mer enn en kommunikasjonsvei 
mellom de to sidene av vannet. En bro kan bli et naturlig bindeledd mellom 
jord, vann og himmel. Vi utformet broveien slik at den betjener både de 
eksisterende kommunikasjonsveiene og den planlagte gang- og sykkelveien 
langs Strømsveien.
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«Aftenstjernen» befinner seg på grensen mellom 
Lillestrøm og Strømmen. Vår analyse mener at det er 
viktig at denne nye broen bygges ved oset til Sagelva. 
Nitelva er inneklemt av et sammenhengende 
grøntområde som gir mulighet for et aktivt friluftsliv 
for befolkningen. Området benyttes av turgående, 
rulleskiløpere, joggere og syklister. Det er tydelig at 
denne broen er det eneste leddet som mangler her.
I tillegg til rekreasjonsformålene vil den nye broen 
redusere reisetiden mellom byen og marka.

Det forventes flere store utbygginger i nabolaget – 
ny skole og boligblokker – som krever en bærekraftig 
samferdselsutvikling. 

Lillestrøm kommune mener at kultur og friluftsliv er 
viktig. 
I tillegg til at «Aftenstjernen» danner en ny sammen-
kobling, vil broen å være et landemerke med sine 
organiske og plastiske former.

Reguleringsplanen for den nye GS-veien på 
Strømsveien foreslår riving av eksisterende 
bebyggelse. Det gir mulighet for utforming av en 
liten bypark rundt broen. Foreslått plassering av 
broen tar hensyn til båtplasser og slipp og legger 
stor vekt på å beskytte naturvernområdet.

Nye skole

Nye boliger

SITUASJONSPLAN 1:1000 SITUASJONSPLAN 1:500

      

      

      

      

      

      

      

Sagdalen

Jenseberget

Nitelva
Sagelva

Sagelva

Småbåthavn

Ny park

Ny park

Tre-patting
Skjærvaveien

Intern vei, tur- og sykkelsti

planområde skjærva skole og ny bru

Strømsveien Strømsveien

Strømsveien

Bussholdeplass

Gang-og sykkelvei

Gang-og sykkelvei

Gang-og sykkelvei

Gang-og sykkelvei
Flomsone 

Flomsone 

      Togstasjon

Bussholdeplass

Park og Friluftsområder

Skulptur

      

      

      

      

      

      

      

Marka

Sentrum

Jonas 
Lies gate

Lillestrøm stasjon 
og bussterminal

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Intensitet av trafikk på 
gater og veier

      

Uteområdet for 
den nye skolen

Uteområdet for 
den nye skolen

Planlagt 
utvidelse av 
boligblokker

Avløpsledning

Avløpsledning

Småbåthavn

Småbåthavn

Bussholdeplass

Bussholdeplass

N

N

Den nye 
broen

aften 
stjernen



Etter peling og støping av pelehodene blir underbygningen 
støpt på plass. I elveleiet bygges to midlertidige 
støttekonstruksjoner. Disse holder de prefabrikkerte 
elementene, som vil bli fraktet på flytebrygge eller lekter. De 
prefabrikkerte elementene blir 35m lange, så det blir mulig 
å transportere og flytte disse til stedet. Etter innheising av 
elementene skal de legges på støttene mens knutepunktene 
støpes. Nederste del av pylonen blir plass-støpt, mens 
øverste del leveres som prefabrikkerte elementer. Etter 
at stagene er spent opp, kan de midlertidige støttene 
fjernes. 

BYGGTEKNOLOGI, REKKEFØLGER
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Konstruksjonssystemet av broen: mono-pylon.

Pylonen og underbygningen har en rigid sammenkobling. Pylonen vil 
ha samme type kobling til hoveddraget. Dette danner et såkalt «frame-
type» konstruksjonssystem, som er stivt nok til å være selvbærende. 
Stagene vil kompensere for nedbøying av hoveddraget og øke broens 
dynamiske parameter.

Ferdig gulvnivå for broen blir på ca. +108,00 som 
gjør at broen blir tilnærmet flat. Det blir behov for noe 
lokaletilpasninger der broen kobles sammen med 
gang- og sykkelveien på land. 
Gangveiens overflate er planlagt som tre-platting, 
mens sykkelveien får lysegrå asfalt. Dette danner  en 
kontrastforskjell mellom feltene slik at også mennesker 
med nedsatte funksjoner lett kan oppfatte forholdene. 
Det monteres håndløper på begge rekkverkene.
Spilerekkverket lages av pulverlakkert galvanisert stål i 
enhøyde på 1400 mm. Belysning er LED ledelys som er 
integrert i håndløpet montert på stålrekkveret.
Skråstagene, pylonen og undersiden av 
brokonstruksjon belyses med LED belysning, som gir 
nok lys til at fuglene kan oppdage broen tidlig og på 
denne måten redusere antallkollisjoner.
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Statikk

Denne bruen er en såkalt mono-pylon skråstagbro der skråstagene 
er plassert på kordene av den hyperboliske paraboloiden. 
Rammebroen er stiv nok for å bære sin egenvekt, men med dette 
unike opphengsystemet er broen også klar for å ta imot nyttelast.
Broen ser ut som en skulptur som er dannet av statiske funksjoner 
og kraft. De enkelte broelementene bærer preg av organiske 
former. Tverrsnittet er asymmetrisk L-formet somåpnes opp 
mot elva. Hovedelementer kan prefabrikkeres, noe som sikrer 
godt sluttresultat og høy estetisk kvalitet. Sammenkobling av de 
viktigste strukturelle elementene er buede kiler,som dermed blir 
et møtepunkt mellom estetikk, arkitektur og funksjonaliteten i de 
bærende elementene.
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