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BROPLASSEN i Lillestrøm

B
ro

pl
as

se
rin

g 
- L

ill
es

tr
øm

B
ar

ne
ha

ge
 D

is
tr

ib
ut

io
n 

- f
ot

gj
en

ge
r- 

og
 s

yk
ke

lu
tv

al
g

B
ro

er
 i 

Li
lle

st
rø

m
 - 

Kl
as

si
fis

er
t e

tt
er

 b
ru

ke
rg

ru
pp

e
Sy

kk
el

ru
te

r -
 F

or
ho

ld
 ti

l e
lv

en
 o

g 
to

gs
ta

sj
on

en
e

Situasjonplan 1:1000

Lillestrøm og Strømmen er bydannelser som vokser fram omkring elveløpet med 
sagbruk på rekke å rad. I dag er elven og elvelandskapet et viktig rekreasjons- og 
turområde, samtidig som naturverdiene er store langs elven. Tidligere service, lager 
og industriområder langs elveløpet vil over tid transformeres til mer bymessig 
utbygging med boliger, arbeidsplasser og sosial infrastruktur. Styrket forbindelse langs 
elvebredden er et viktig tiltak i en overordnet byutviklingsstrategi og vil bidra til å 
knytte Strømmen og Lillestrøm bedre sammen. Spesielt vil tiltak som legger tilrette for 
trygge og effektive gang- og sykkelforbindelser være viktig for å styrke statsingen på 
grønn mobilitet.  
 

Brokonsept 
 
Vårt brokonsept tar utgangspunkt i at den skal ha en best mulig forbindelse til 
atkomstveiene, samtidig som formen skal gi en skulpturell og visuell kvalitet slik at 
det fremstår som et landemerke sett fra Lillestrømsiden og kjørebroen. Det er valgt en 
konstruksjon som ikke gir et dominerende og volumiøst inngrep i landskapsrommet, 
men har en kompakt og smekker hovedbjelke, samtidig som myk S-form gir en 
bevegelse og dynamikk i broanlegget. Den myke formen hvilende på en dobbeltpilar 
gjør lite inngrep i lanskapet i nord, samtidig som formen framhever brospennet i sør 
gjennom kontrasten til trapp-/bryggeanlegg og landkarets massive og kubiske uttrykk. 

10min 10min

Planområde Skjærva skole og ny bro
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Brokar nord avgrensning 

Brokar sør avgrensning 

Areal regulert til 
naturvemområde
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Illustrasjonplan 1:500
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Plan av brua 1:200

Lengdeoppriss 1:200

Byggesekvens

Broen linjeføring er valgt for å få en optimal retning og kontakt med atkomstveiene - turveien på 
nordsiden langs elveløpet og Ruth Maiers gate på sørsiden - samtidig som landkar etableres i de om-
rådene som er best egnet av hensyn til eksisterende naturkvaliteter i nord og marinaen i sør.  

Eksisterende sjøsettingsrampe og brygge for lastebilutsetting relokaliseres til et område lenger vest, 
hvor et mellomrom mellom flytebryggene gir rom for etablering av både rampe og kaikant for utset-
ting / opptak.  

Konstruksjonen av broen er basert på en enkel og effektiv faseutvikling.
Fase 1 etablerer landkar i sør med trappeanlegg og kaifront, og fundament for broens landkar på 
sørsiden og pilar på nordsiden.
Fase 2 vil bestå i montering av flere ferdige broelementer som heises på plass og sveises sammen.

Skissen viser den ferdigstilte situasjonen hvor sørsiden er vesentlig oppgradert med grønt parklandskap 
og et trappeanlegg ned mot vannet og ny bryggefront. Dette gir landkaret i sør en sømløs integrasjon i 
et større landskapsrom, som også vil være et sted hvor allmenheten kan se på elvelandskapet, båtene 
og livet langs elva. På nordsiden er det et vakket, eksisterende landskap med store naturverdier. Her er 
inngrepene minimalisert til kun å utgjøre nødvendig pilar for bæring av broen.
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Konstruktiv utforming Materialer, holdbarhet, vedlikehold

Alternativet som fremstilles er en stålkassebru med varierende 
tverrsnitthøyde i tre spenn. Bruoverbygningen føres over Skjærvagapet 
i et 66 m langt hovedspenn med asymmetriske sidespenn på hver side 
av vannet hvor økt tverrsnitthøyde over støtter sørger for tilfredsstillende 
konstruksjonsstivhet og balanse for det slanke hovedspennet som 
reduseres i konstruksjonshøyde ut mot midten av spennet. Fra 
midtstøttene reduseres konstruksjonshøyden på et 18 m langt spenn mot 
landkar i nord og på et 32 m langt spenn mot landkar i sør. 
 
Det statiske systemet preges av det slanke hovedspennet og behovet for å 
sørge for stivhet i overbygningen over midtpilarene på hver side av vågen 

Det benyttes gjennomgående moderne belysningsteknologi med LED som 
lyskilde, og styresystem som sørger for at man til enhver tid har tilpassede 
lysnivåer.

Ved å benytte lyskilder med ulik fargetemperatur har man mulighet for 
å variere mellom et klart og presist lys som kan veksle mellom varmt og 
kaldt lys. På denne måten kan hele anlegget skifte stemning og uttrykk 
gjennom døgnet og året. 

Belysningen, dens design og estetikk, skal ikke være sjenerende eller 
blendende for brukerne, den skal bidra til trygghet og lesbarhet av broen. 
Belysningen skal skjules og avskjermes slik at belysningsutstyr integreres 
med broarkitekturen på best mulig måte og bidrar til gode lysrom både på 
broen og på avstand. 

Hensyn til dyreliv, naturmangfold og lysforurensning er noe som selvsagt 
blir ivaretatt gjennom grundig planlegging av armaturplasseringer, vinkling 
og justering av armaturer, og muligheten til å styre lyset til enhver tid etter 
installasjon.

hvor stålkassen sveises fast til V-formede stålsøyler i en integral forbindelse 
til underbygningen. Grunnet bruas plankurvatur vil overbygningen ha 
mulighet til å utvides ut av kurven ved temperaturendringer som igjen gir 
mulighet for å spesifisere en lager- og fugefri forbindelse mellom under- 
og overbygning i bruendene, noe som anses som veldig gunstig mht. 
fremtidig vedlikehold 
 
Ståldekket utføres som et ortotrop dekke med kontinuerlige trapesstivere i 
lengderetningen. Tverrbjelker er sveist inn i stålkassen på ca 4 m intervaller. 
Øverste delen av utvendige stegplater med påfestet rekkverk i brukanter 
danner en kantdrager, høyde 100 mm over belegning.

Bruoverbygningen og V-formede søyler i midtakser 
produseres av platestål, S355 iht. NS-EN 10025-3. 
Stål velges som hovedmateriale blant annet med 
hensyn til en relativt lang spennvidde på 60-70 
m som behøves for å krysse Skjærvagapet uten å 
fundamentere i vannet, noe som kan realiseres med 
en slank, lett stålbru som passer godt i de naturlige 
omgivelsene på stedet.  
 
Platestålet overflatebehandles utvendig iht. krav 
i Statens vegvesen håndbok R762 med forventet 
holdbarhet til gjenmaling omtrent 25-30 år. 
Fornying av overflatebehandlingen på brua blir godt 
gjennomførbart mht. HMS grunnet hvor lavt den 
ligger over bakken og vågen. Innvendig trykkprøves 
den lukkede stålkassen som danner overbygningen 
for å sørge for tilfredsstillende holdbarhet i lufttett 
innvendig miljø.  

Fundamenter, pelehoder, endevegger og vinger 
bygges av plasstøpt, bestandig betong og peler 
installeres som stålrørspeler, fylt med armert betong.
 
Rekkverkselementer, unntatt håndlisten 
produseres i rustfritt stål, spesielt med tanke på 
bestandighet og begrenset behov for vedlikehold 
av rekkverkselementene. Med referanse til lokal 
treindustri produseres håndlistene i tre.

Midtre tverrsnitt 1:25

Visualisering - Dekk lynVisualisering - Pylon lyn

Visualisering - Rekkverk lyn

Sørpylon tverrsnitt 1:100 Materiell humørbrett

Nordpylon tverrsnitt 1:100
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LED belysning i toppliste

Friksjonsbelegg / eller 40mm asfalt

Lufttett, stivet stålkasse

G/S rekkverk i rustfritt stål 

Tre håndliste

6000

Gangfelt  2500 Sykkelfelt  3000

5500

Brodekke behandles 
med friksjonsbelegg 
i blek rød og gul

Brooverbygningen er produsert av 
platestål som er overflatebehandlet 
med grønn reflekterende maling

Håndlistene 
er produsert 
i lokal treRekkverkselementer 

produseres i rustfritt stål

Brygga på sørkysten er 
ferdig med treplanker
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Evening render with lights
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