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Lillestrøm kommune innbyr til åpen Plan- og designkonkurranse for 
gang- og sykkelbru over Skjærvagapet. Visjonen er å skape et helhetlig 
anlegg som på tross av størrelse tilfører omgivelsene kvaliteter. 
Intensjonen er at konkurransen resulterer i et helhetlig grep for området 
med god arkitektonisk og landskapsmessig kvalitet.

Den nye gang- og sykkelbrua skal være et viktig arkitektonisk element i 
Lillestrøm og det er ønskelig at brua skal bli et landemerke som 
komplementerer de nye byggene og deres kvaliteter som kommer langs 
Skjærvaveien/Nitelva. Brua vil bli knyttet sammen med det eksisterende 
turveinettet langs Nitelva og være et viktig estetisk og praktisk 
forbindelsesledd mellom utviklingen som skal skje både nord og sør for 
Strømsveien og videre mot Lillestrøm sentrum. Brua vil også inngå som 
en del av «Elveparken». Bruas overbygning antas å bli synlig fra store 
deler av flomvollen på Lillestrømsiden, fra Nitelva bru og delvis fra 
Strømmensiden (Sagdalen).

I konkurransen skal det kåres tre vinnere. Den samlede vinnerpremien 
er på inntil kr. 1.000.000. Det er en jury som foretar kåring av vinnerne. 
Honoreringen gjøres etter følgende fordeling: 1. plass honoreres med kr. 
500.000,- 2. plass honoreres med kr. 300.000.- 3. plass honoreres 
med kr. 200.000,-. Etterfølgende tjenestekontrakt tildeles kun tilbyder 
rangert som nr. 1 i konkurransen.

1. PREMIE
KONKURRANSENS VINNER

1. premie: 500 000 NOK 
Motto: “SKJÆRVABUEN”
LINK Arkitektur, Oslo

2. PREMIE

2. premie: 300 000 NOK
Motto: “LYSGLIMT”  
Degree of Freedom, Oslo 

3. PREMIE

3. premie: 200 000 NOK
Motto: “SAGSVINGEN”  
Lala Tøyen, Oslo 

HEDERLIG OMTALE

Motto: “TRIPPEL A”
SAAHA, Oslo

Motto: “FUGL, FISK ELLER BEVER?” 
Fabel Arkitekter, Oslo

Motto: “BRUPLASSEN”
Gottlieb Paludan Architects, Oslo / 
København

KORT  OM 
KONKURRANSEN

RANGERING
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Utgitt av Norske arkitekters landsforbund på 
oppdrag av Lillestrøm kommune

JURY

De innleverte utkastene er bedømt av  
en jury med følgende sammensetning:

Lene Mürer
Juryens leder / Direktør Kultur, Miljø og 
Samfunn (KMS), Lilllestrøm kommune

Vidar Almsten
Kommunalsjef, Eiendom, 
Lillestrøm kommune

Stefan Lehn-Hermandsen
Avdelingsleder, miljøteknikk, 
Lillestrøm kommune

Lena Hammer
Sjefsrarkitekt, Lillestrøm kommune 

Ivar Lunde
Sivilarkitekt MNAL / Partner, L2 
Arkitekter 
Oppnevnt arkitekt MNAL fra Norske 
arkitekters landsforbund (NAL)

Knut Hallgeir Wik
Landskapsarkitekt MNLA,  
Bar Bakke Landskapsarkitekter
Oppnevnt landskapsarkitekt MNLA fra 
Norske landskapsarkitekters forening 
(NLA)

Daniel Lund Godbolt
Juryens sekretær, arkitekt MNAL, 
Norske arkitekters landsforbund

GJENNOMFØRING AV 
KONKURRANSEN 

Konkurransen ble kunngjort og gjennomført som en åpen plan- og 
designkonkurranse. Lillestrøm kommune var konkurransens 
oppdragsgiver.  

Konkurransen ble gjennomført som en åpen plan- og 
designkonkurranse i regi av Lillestrøm kommune. Kunngjøring overfor 
det norske og europeiske marked ble foretatt gjennom Doffin-systemet 
13.4.2021, og TED og Norske arkitekters landsforbund (NAL) sin 
hjemmeside 23.04.2021. Frist for spørsmål til konkurranseprogrammet 
var satt til 11.06.2021. Innleveringsfristen var satt til 30.06.2021 kl 
12.00. Det kom inn 20 konkurranseutkast i konkurransen, ingen ble 
avvist. Utkastene ble levert via konkurransegjennomføringsverktøyet 
Mercell Tendsign til konkurransefunksjonær. Konkurransefunksjonær 
var Ine Høyer, ved Lillestrøm kommune. Mottak av utkast og ble 
håndtert av konkurransefunksjonær slik at anonymiteten til 
konkurransedeltakerne ble ivaretatt gjennom hele juryeringperioden. 

Av 20 utkast, ble 20 utkast godkjent av juryen for videre juryering. 
Konkurranseutkastene ble vurdert av en kompetent og bredt 
sammensatt fagjury. I tillegg til juryen er det bedt om ekstern 
kompetanse og bruekspertise. Anonymitetsprinsippet har konsekvent 
blitt ivaretatt. 

Jurymøtene ble gjennomført fysisk og digitalt. Juryen gjennomførte 
også en befaring av tomten i juryeringen. Juryen gjennomførte 4 
jurymøter fysisk: 19-20.08.2021, 24-25.08.2021, og 1 digitalt møte over 
Teams: 7.09.2021. 

Juryens mandat har vært å kåre konkurransens vinner, 2. plass og 3. 
plass. Juryen har også ønsket å utdele hederlig omtale til prosjekter 
som har utmerket seg, men som ikke er premiert. Vinnerforslaget er 
tildelt NOK 500.000, 2. plass NOK 300.000, og 3. plass NOK 
200.000. Videre fikk tre utkast hederlig omtale av juryen. Både 
vinnerutkast- øvrige premierte og hedrede var levert inn av norske og 
internasjonale arkitekt- og ingeniørkontorer, alle med adresser i Norge. 

Vinneren av konkurransen og øvrig premierte ble offentliggjort under 
et arrangement i Lillestrøm 01.10.2021, samt meddelt samtlige 
deltakere i konkurransen samme dag. 

JURY
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Løsningsforslaget vil bli evaluert etter en helhetsvurdering basert på følgende bedømmelseskriterier i prioritert 
rekkefølge:

1. Arkitektonisk kvalitet

• Arkitektonisk uttrykk og kvalitet som ligger i løsningen                                                                        

• Arealdisponering, områdelogistikk, og trafikk- og publikumsflyt 

• Ivaretakelse/forbindelse til lokal historie for området 

2. Gjennomførbarhet

• Konstruksjonsmessig realiserbarhet 

• Potensiale for realisering innenfor realistisk økonomisk ramme 

• Løsning som ivaretar behov for daglig drift gjennom hele året

3. Miljø
• Bruk av bærekraftige materialer 

• Bestandig løsning og robuste materialvalg 

• Ivaretagelse av natur- og terrenginngrep

EVALUERINGSKRITERIER 
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Fra konkurranseunderlaget.
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FAGLIGE FORUTSETNINGER FOR GANG- OG SYKKELBRU 
OVER SKJÆRVAGAPET 

 

 

Ortofoto over Skjærvagapet med omegn. Plassering av ny gang- og sykkelbru vist med blå linje.  
Kilde: Lillestrøm kartportal 
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1. BAKGRUNN 

1.1 Detaljregulering av ny skole og ny g/s-bru  
Det er startet reguleringsarbeid for ny 1-7 skole, Skjærva skole, langs Skjærvaveien. I dag er 
skoleområdet bebygget med industri- og næringsbebyggelse. Skolen blir liggende rett nord for 
Skjærvagapet og det er bestemt at det skal reguleres en ny bru over Skjærvagapet for gående og 
syklende, noe som vil fungere som en effektiv skolevei for mange elever. Det er stilt krav om at brua 
skal stå ferdig til skolestart i 2026.  

I tillegg til å være en skolevei, vil brua forbinde turveinettet på flomvollen langs Nitelva og være et 
viktig bindeledd mellom utviklingen som skjer nord og sør for Skjærvagapet. Flomvollen er et mye 
brukt rekreasjonsområde. Det er en målsetting å styrke gang- og sykkelforbindelsen mellom sentrum 
og den nye skolen. 

1.2 Skjærvagapet  
Skjærvagapet er en bukt på vestsiden av Nitelva (Strømmensiden), på motsatt side av Lillestrøm. En 
mindre elv, Sagelva, renner ut i Skjærvagapet. På sørsiden av Skjærvagapet er det en småbåthavn 
(77 båtplasser) som drives av Strømmen Båtforening. Vanndybden er gjennomsnittlig 1-2 meter, og 
Skjærvagapet blir jevnlig mudret opp for å sikre dybde til fritidsbåter.  

1.3 Kommuneplanens arealdel 
I gjeldende kommuneplan er det avsatt en trasé for framtidig g/s-bru over Skjærvagapet. Planlegging 
av nye, transformerte utbyggingsområder i Skjærvaveien er i gang. Ny g/s-bru over Skjærvagapet skal 
inngå i detaljregulering av skolen, avsatt som T2 i kommuneplanen.  

Figur 1: Utsnitt fra gjeldende kommuneplan med framtidig gang/sykkelbru-trasé som rød-prikket linje 
over Skjærvagapet (se pil). Vist trasé indikerer en veiledende plassering av den framtidige brua. Rød 
skravur innebærer en faresone for flom, H320_1. Ny skoletomt er markert med rosa farge, T2.  Utsnitt fra gjeldende kommuneplan med framtidig gang/sykkelbru-trasé som rød-prikket linje over Skjærvagapet (se pil). Vist trasé indi-
kerer en veiledende plassering av den framtidige brua. Rød skravur innebærer en faresone for flom, H320_1. Ny skoletomt er markert med 
rosa farge, T2.
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Lillestrøm kommune har gjennomført en åpen plan- og designkonkurranse om ny 
gang- og sykkelbru over Skjærvagapet. Arkitektkonkurransen er ment å munne ut i 
ei bru som blir et landemerke, og skal også inngå som en del av kunstparken langs 
Nitelva og Sagelva.

Den nye gang- og sykkelbrua over Skjærvagapet vil inngå 
som en del av turveisystemet på flomvollen langs Nitelva, 
og være et nytt og sentralt bindeledd mellom dagens og 
framtidige funksjoner og fortettingsområder i Strømmen og 
Lillestrøm. På den nordlige siden av konkurranseområdet 
er det planlagt en ny barneskole, og brua blir en viktig del 
av den nye skoleveien og skolens nærområde. Brua ligger i 
et naturskjønt område, med frilufts småbåthavn Strømmen 
båtforening like ved.  

Det kom inn 20 forslag i konkurransen. Forslagene har både 
sett på hvor brua kan plasseres, tilknytning til eksisterende 
og planlagt infrastruktur, konstruksjonsprinsipp, og arki-
tektonisk uttrykk. Juryen mener det generelt er høy kvalitet 
på bidragene, og at de fremstår godt gjennomarbeidet og 
de fleste er rikt presentert. Juryen er godt fornøyd med 
responsen, og har gjennomgått de innkomne forslagene 
systematisk etter evalueringskriteriene. 

I gjennomgangen av de innkomne forslagene ser juryen et 
stort spekter av ulike løsninger, som har belyst oppgaven 

fra mange vinkler, som ses som verdifulle innspill. Det er 
stor variasjon i forslagene som viser at både oppgaven og 
stedet er tolket på ulikt vis. De aller fleste har svart godt på 
å tegne en bru som et tydelig landemerke. Det har vært 
interessant for juryen å se at «landemerke» kan tolkes på 
mange ulike måter. De fleste forslagene har hatt som visjon 
å skape noe mer enn en bru, og flere av forslagene viser 
også amfi, utkikkssoner til naturen / fugleliv m.v. Identitet 
og forankring til lokalhistorie er også ulikt håndtert i forsla-
gene. Det er stor variasjon i materialbruk, i bruk av betong, 
stål, tre osv.  

Som følge av den store bredden i forslagene, har juryen 
brukt en del tid på å  diskutere hva som er et godt «lande-
merke» på dette spesielle stedet og hvordan “Ivaretakelse/
forbindelse til lokal historie for området» skal tolkes. Må 
brua være høy eller ruvende, for å være et landemerke, 
eller kan brua inne holde andre kvaliteter som gjør den til 
et godt landemerke? Hvordan kan brua både passe inn i 
området, være et landemerke, og samtidig ha lokalhistorisk 
forankring? Videre har det vært diskutert hvilken bru kom-

JURYENS GENERELLE KRITIKK

Juryen på befaring ved konkurranseom
rådet.
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munen ønsker, og hva en slik bru skal signalisere. Juryen 
mener at brua bør inneha en balanse mellom nøkternhet, 
tradisjon samtidig som den er framtidsrettet.  

Juryen har vektlagt at det arkitektoniske utrykket skal gi en 
opplevelse til de som ferdes her og nærområdet.  Videre 
har det vært sentralt at brua skal ha en funksjonell utfor-
ming, som er planmessig godt utført, med et godt skille 
mellom fotgjengere og syklister, med gode koblinger til 
eksisterende infrastruktur, og gode siktlinjer. Videre er pro-
sjektene vurdert etter miljøhensyn, både av hensyn til bæ-
rekraftig materialbruk og plassering med hensyn til 
natur-vernsoner. Bruene er også vurdert i forhold 
til sosial sikkerhet. Bruene skal tilgodese fremtidig drift 
at båthavna, eksempelvis skal det være mulig å bruke 
slipp, og frakte båtene til vinteroppbevaring. 

Det er stor forskjell blant forslagene hva gjelder konstruk-
sjonstype og brulengde. Blant forslagene finner vi både 
skråstagbruer, kassebruer, platebruer, fagverkbruer og an-
dre mer spesielle konstruksjoner. Juryen har 
gjennomgått de statiske prinsipper for bruene og har 
innhentet ekstern ingeniørkompetanse mht brustatikk, 
beskyttelse av trevirke på bruer og bygging og drift av 
trebuer. De som har store laster og fundamenter i nord, 
der fjellet faller dypt, er noe mer utfordrerne enn de som 
har plassert disse fundamenter i sør. På samme måte er 
det utfordrende å oppta store horisontallaster i nord. 
Konstruksjoner der laster går vertikalt til fjell er enklere å 
realisere enn der lastene også må opptas horisontalt. 
Juryen har ikke utelukket konstruk-sjoner som er 
utfordrende konstruktivt, men sett om de beste 
løsninger kan optimaliseres og komme innenfor et 
akseptabelt kostnadsnivå. Det er totalløsningen med 
ho-vedbæring, sekundærbæring og hele den konstruktive 
sam-menheng som har vært vurdert. Det er etterspurt 
konstruksjoner der tre er brukt, men det er åpnet for at 
vinneren kan løse oppgaven uten bruk av tre i bærende 
konstruksjoner. Det er vist et vidt spekter av materialbruk 
med betong, stål og tre i de bærende konstruksjoner.         

Flere av bruene er unødvendig lange, mener juryen. 
Juryen ser midlertidig at det kan være hensiktsmessig å 
føre bruløpet fra nordsiden til samme høyde på 
Strømsveien på motsatt side. Flere av forslagene har 
tak, og eller tårn, og juryen er kritisk til noen av 
løsningene grunnet sosial sikkerhet og vedlikehold. Det 
er usikkert om ekstra kostnader til takkonstruksjon gir 
en merverdi her hvor åpenhet og utsyn til omgivelsene 
er et viktig poeng. 

Juryen applauderer at de fleste forslagene har kreative 
løsninger som utfordrer det tradisjonelle konseptet rundt 
hva en bru skal være. Flere av forslagene har 
tilrettelagt for møteplasser på og / eller rundt brua. 
Likevel har trafikkfor-hold veiet tungt for juryen, da brua 
er tenkt som en hoved-fartsåre inn til byen for syklister, i 
tillegg til at flere av bru-

as brukere vil være barn, som har dette som skolevei til den 
fremtidige skolen. Juryen er skeptisk til forenelighet mellom 
møteplasser og trafikk, og mener at møteplasser og sitte-
muligheter i umiddelbar nærhet av sykkelbanen ikke er 
optimalt. Møteplasser andre steder er oppfattet som posi-
tivt. I juryarbeidet har det blitt prioritert og vektlagt tyde-
lige skiller mellom sykkel-bane og fotgjengerfelt, og at 
disse ikke krysser hverandre på en ugunstig måte. 

Flere av forslagene krever sannsynligvis bedre tilpasning 
ift. trafikksikkerhet og drift. Mange har tredekke på veiba-
nen, og juryen stiller spørsmålstegn om dette er hensikts-
messig ift. Bla. brøyting. Flere av forslagene skiller ikke godt 
nok mellom gang- og sykkelbane, og juryen mener flere av 
forslagene ikke ivaretar god nok trafikksikkerhet. Noen av 
forslagene er for dårlig løst i forhold til eksisterende veinett, 
med for krapp svingføring, og/eller ikke hensyntatt funk-
sjonsmessig drift av småbåthavna. 

Når det gjelder naturhensyn og ivaretagelse av miljøet, er 
det stor forskjell i forslagene. Fysiske inngrep i naturvern-
området bør reduseres så langt det er mulig med tanke på 
plassering av brufundamenter og tilknytningspunkt til flom-
vollen. Noen av forslagene har voldsomme landkar, domi-
nerende voller og/eller støttemurer. Juryen mener dette får 
flere av forslagene til å oppleves som komplekse, og svekker 
koblingen til det stedsspesifikke. Flere forslag er plassert 
direkte i, eller svært nære naturhensynssoner, og 
juryen mener det vil være usannsynlig at flere av bruene 
kan bygges uten at anleggssonene vil berøre 
naturverssonene.   

Det er juryens holdning at alle brukonsepter i konkurransen 
må gjennomgå en bearbeiding for å kunne realiseres 
innenfor en realistisk økonomisk ramme. De lange 
bruene har mindre kostnader på landsiden, mens de 
korte har større kostnader på landsiden med større 
terrengarbeider og store landkar. Bruer med store 
horisontalkrefter i nord hvor fjellet faller er mer 
kostbare enn andre bruer, osv. Det er også stor forskjell i 
mengdeopplysningene. I flere av forslagene er det 
mangler og usikkerhet knyttet til tallene. Noen av 
konseptene har stor usikkerhet knyttet til realisering / 
gjennomføring, som gjør at det er vanskelig å beregne 
pris (for eksempel i forhold til usikre grunnforhold). Alle 
utkastene blitt vurdert mht muligheter for tilpassinger 
og opti-maliseringer for å få dem realiserbare.
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Etter en samlet vurdering finner juryen at konkurranseutkastet ”Skjærvabuen” er 
det konkurranseutkastet som har besvart konkurranseoppgaven på den beste 
måten, sett både ut fra juryens generelle og individuelle vurdering.

JURYENS AVGJØRELSE OG ANBEFALING

Juryen har hatt fokus på å finne det utkastet som samlet 
sett ivaretar konkurransens intensjoner og krav på en 
best mulig måte, og som er robust med hensyn til 
bearbeidelse i den videre prosjektutviklingen. 

Juryen har hatt både engasjerende og krevende faglige 
diskusjoner om de tjue utkastene, og har kommet fram til 
valg av vinner. Vinnerutkastet er etter juryens 
totalvurdering det beste utgangspunktet for den videre 
prosessen med en ny gang- og sykkelbru over 
Skjærvagapet, og kan bearbeides i tråd med juryens 
anbefaling for det videre arbeidet. Viktige kvaliteter ved 
Skjærvabuen som har vært avgjørende for juryen for å 
kåre dette til konkurransens vinnerprosjekt har vært:  

• Prosjektet fremstår som et landemerke, med en 
tydelig identitet som vil bidra til å løfte stedet. Brua 
er ikke for dominerende, men er likevel tydelig og 
gjenkjennbar gjennom sin egenartet.   

• Skjærvabuen bru utmerker seg i konkurransen med en 
åpen fagverkskonstruksjon av limtrestaver som den 
bærende konstruksjonen. Den innovativ og estetiske 
bruken av fagverket fører brua den lokalhistoriske 
industrien i byggeteknikk og materialitet videre mot 
vår tid, uten å være tilbakeskuende.  

• Prosjektet har løst det planmessige på en 
overbevisende måte, med gode trafikale og trygge 
løsninger, med blant annet et tydelig skille mellom 
gang og sykkelsti.  

• Brua vurderes som realiserbar, og at konseptet kan 
justeres til å imøtekomme kommunens krav til 
økonomisk gjennomførbarhet og av hensyn til 
langsiktig drift og vedlikehold.  
 

• Skjærvabuen bru har konkurransens beste svar på 
tilpasning til naturvernsonen. Besvarelsen redegjør 
grundig for lokale forutsetninger for landskap og 
natur, og har tatt kunnskapen med seg inn i 
løsningsforslaget på en forbilledlig måte.  

• Materialbruken med limtre og massivtre et bærekraftig 
grep som gir positivt utslag i CO2-regnskapet for 
brua. 

SKJÆRVABUEN BRO LINK arkitektur med ”Skjærvabuen” er konkurransens vinner. 
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JURYENS UNDERSKRIFTER

Knut Hallgeir Wik
Landskapsarkitekt MNLA,  
Bar Bakke Landskapsarkitekter
Oppnevnt landskapsarkitekt MNLA fra 
Norske landskapsarkitekters forening 
(NLA)

September 2021

Vidar Almsten
Kommunalsjef, Eiendom, 
Lillestrøm kommune

Lene Mürer
Juryens leder / Direktør 
Kultur, Miljø og Samfunn 
(KMS), Lilllestrøm kommune

Lena Hammer
Sjefsarkitekt, Lillestrøm kommune 

 

Daniel Lund Godbolt
Juryens sekretær, arkitekt MNAL, 
Norske arkitekters landsforbund

Ivar Lunde 
Sivilarkitekt MNAL / Partner,  
L2 Arkitekter 
Oppnevnt arkitekt MNAL fra Norske 
arkitekters landsforbund (NAL)

Stefan Lehn-Hermandsen
Avdelingsleder, miljøteknikk, 
Lillestrøm kommune

”Lysglimt” er kåret som konkurransens 2. plass. Degree of Freedom står bak konkurranseutkastet.
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SKJÆRVABUEN BRO

LINK ARKITEKTUR

LINK ARKITEKTUR, OSLO
Andreas Nordström, konkurransesjef & ansvarlig 
arkitekt
Villads Hannibal Højberg, urban designer
Selma Zosel, arkitekt
Erle Stenberg, landskapsarkitekt
Johann Sverrisson, landskapsarkitekt
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Prosjektet Skjærvabuen bru kåres til vinner fordi: 
Forfatterne har evnet å skape et helhetlig grep for området 
med god arkitektonisk og landskapsmessig kvalitet. Den nye 
gang- og sykkelbrua er vist som et attraktivt og synlig 
arkitektonisk element i Lillestrøm, med karakter av et 
stedstilpasset landemerke. Skjærvabuen er det eneste 
utkastet som viser en overbevisende helhet for 
landskapstilpasning, veiføring med påkobling til eksisterende 
infrastruktur og samtidig et vakkert brukonsept. Utkastet er 
dermed rangert som klart beste. Juryen har likevel flere 
innspill til nødvendig bearbeidelse av brukonstruksjonen og 
landingspunktene.   

Brua ligger diagonalt over Skjærvagapet, og forfatterne har 
valgt fagverk i limtre som hovedkonstruksjon. Fagverket er 
romlig med samvirke mellom fagverket i vanger på hver side 
og under brua. I endespennene er brua buet i 
horisontalplanet mot begge landkar. En ny gang- og sykkelvei 
forbinder Strømsveien i sør, til turveinettet og den framtidige 
skolen og Skjærvaveien i nord.  

Brua er ca. 110 meter fra landkar til landkar. Hovedspennet 
på rundt 70 meter er rettet ut, og spenner over vannspeilet 
for å minimalisere torsjonskreftene, noe som er et godt grep 
for å forenkle statikken. Sidespenn i hver ende er korte og 
buer inn mot landkar. Brua er plassert sentrisk over 
vannspeilet med pilarer på hver landside, noe som gir en 
harmonisk bru på tre spenn, med fritt rom midt i 
Skjærvagapet. Brubanen er foreslått i massivtre. 
Rekkverket er utformet med vertikale spiler. Fagverket heller 
10 grader innover mot gang- og sykkelbanen. Dette gir en 
bred bru, og muligens noe unødvendig bred. Begge pilarer og 
landkar er plassert innenfor de anbefalte sonene. Belysning 
er valgt med henblikk på godt lys og sikkerhet under mørke 
tider.  

Den tradisjonelle fagverksteknologien er et godt kjent og 
utprøvd konstruksjonsprinsipp. Flere bruer i limtrefagverk er 
oppført både som veibruer og gang- sykkelveibruer i Norge 
og i andre land. I dette utkastet er imidlertid konstruksjonen 
ført noe lenger enn vanlig, med blant annet bruk av romlig 

Tilpassing til dagens situasjon
Broen forbinder flomvollen i nord og planlagt (ny) 
gang- sykkelvei langs Strømsveien i sør. Broen slik
den er illustrert i tegninger på plansjene forholder
seg derfor til den nye, utvidede Strømsveien 
med rundkjøring og ny gang- og sykkelsti, jamfør
Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei langs
Fv. 1533. Dersom broen etableres før Strømsveien
161 skal rives, vil forbindelseslina til broen også 
fungere i dagens situasjon. Dette gjennomføres
med en midlertidig rampe, se etappediagram 1. 

Tilpassing til fremtidig situasjon
Broen er formgitt for å gi best mulig flyt i begge 
situasjoner, men etter riving av Strømsveien 161
og nye Strømsveien med ny gang- og sykkelvei er 
etablert, tilpasses broens landing til den fremtidige
situasjonens naturlig flyt og blir en del av landskapet 
og den nye infrastrukturen. Se ettappediagram 2.
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fagverk med mange staver og skråstilte vanger. Overgurt er i 
tillegg buet. Dette er fortjenstfullt gjort, og konseptet viser 
nye muligheter innen fagverksbruer i tre. Denne uttestingen 
medfører at forfatterne nødvendigvis ikke har kunnet 
redegjøre utfyllende for alle konstruktive detaljløsninger i 
konkurranseutkastet. Men de har maktet å utfordre et kjent 
konstruksjonsprinsipp og bringe det videre i en nyere og 
moderne formverden. 

Formen på veibanen med rødfargen føres fra landsidene og 
over i brua, samtidig som deler av fagverket føres over på 
landkarene. Fagverket bues opp mot senter av hovedspennet 
og senkes noe i høyde mot landkarene. Gang- og sykkelvei, 
fagverk og landkar overlapper hverandre og «smelter» 
sammen til ett helhetlig utrykk. Den bølgende strukturen 
slynger seg gjennom landskapet og over vannspeilet i 
Skjærvagapet. Dette grepet er prosjektets identitet og juryen 
mener dette vil bidra til å gi karakter til stedet. Proporsjoner 
på brua med fagverk og landkar virker godt avstemt 
innbyrdes og i forhold til stedet. Brua er ikke for 
dominerende, men er likevel tydelig og gjenkjennbar 
gjennom en egenartet og vakker form. Fagverk kan 
tradisjonelt virke teknisk, men her er det brukt på en estetisk 
måte ved å gi det en organisk myk hovedform. Det er særlig 
sett i sammenheng med landskapet, vannspeilet og 
veisystemet rundt at brua viser sin styrke.      

Det planmessige er løst på en overbevisende måte, med gode 
trafikale løsninger, og et tydelig skille mellom gang- og 
sykkelbane, med færrest mulige krysninger mellom gående 
og syklende. Syklende er til vest og gående til øst gjennom 
hele brua. I nord svinger de syklende slakt mot vest og lar 
gående bevege seg videre i tre retninger; parallelt mot 
Skjærvavegen, mot skoletomten eller turveinettet langs 
Nitelva. Den slake bevegelsen som brua og gang- sykkelveien 
skaper, gir en god flyt og god oversikt, uten uventede krappe 
svinger eller visuelle hindre på veien. Helhetsplanen er i sin 
forbilledlige enkelhet både trafikksikker og vakker. Det er ikke 
etablert møteplasser på brua eller i umiddelbar nærhet av 
sykkelbanen. 

Brua sikrer gode driftsforhold for båthavn og båtslipp, med 
ny slipp flyttet noe vestover. Atkomstvei kobles godt til 
rundkjøringen på Strømsveien og helning på veien er 
akseptabel, og gir god tilkomst for kjøretøy og kranbil til den 
nye båtslippen. Båtplasser som fjernes erstattes i området 
lenger ut mot Nitelva i øst.  

Gående kan bevege seg under brua, langs vannkanten og 
mellom båtplassene på sørsiden. Landkaret på sørsiden 
benyttes som sitteamfi. Amfiet er nordvendt, og terrenget 
kan med fordel bearbeides slik at sittemuligheter oppstår 
andre steder i området.
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Juryen mener utkastet er et godt svar på utfordringen om å 
skape et «landemerke». Den lave og mykt formede 
trestrukturen er synlig både fra sjøsiden og fra brua og 
oppleves godt tilpasset stedet. Bruas organiske form og 
materialitet innlemmes naturlig og nøkternt i sin kontekst. 
Skjærvabuen bru står som et arkitektonisk element med 
skulpturelle kvaliteter. Brua legger seg inn i landskapet med 
en svak bue, skånsomt, men lekent i utførelsen. Byen og de 
urbane aktiviteter i sør knyttes sammen med den frodige 
naturen og den fremtidige skolen i nord. 

Den lokale forankring er tett forbundet med «landemerke-
vurderingen» hos juryen. Her er det brukt tre i fagverket på 
en innovativ måte, noe som fører den lokalhistoriske 
industrien i byggeteknikk og materialitet videre mot vår tid, 
uten å være tilbakeskuende. Trekonstruksjonen vil, i samspill 
med den røde gang- og sykkelveien, danne et helhetlig 
uttrykk som styrker stedets karakter. Juryen mener at en 
moderne trebru er godt forenelig med Lillestrøm anno 2021, 
og at brua kan bli et symbol på dagens og fremtidens 
Lillestrøm. 

Brua tenkes utført i seksjoner hos limtreprodusenten og 
fraktet i transportable seksjonsstørrelser til byggeplassen. 
Det er foreslått bruk av lekter og mobilkraner ved montasje. 
Skjøtedetaljene er foreslått gjort med innslisset stål. 
Forfatterne viser til at fagverk i limtre i de aktuelle formater 
har vist seg å være konkurransedyktig alternativ til stål og 

betong gjennom flere tiår. Det er i mindre grad redegjort for 
detaljer i fagverkskonstruksjonen samt overføring av krefter 
fra fagverket og ned i pilarene.  

Juryen har benyttet ekstern kompetanse rundt beskyttelse av 
trevirke på bruer og bygging og drift av fagverksbruer i tre i 
Norge. Tilbakemeldingen viser at fagverksbruer er 
realiserbare og konkurransedyktige ift. andre brutyper. Tre 
har noen større utfordringer enn stål og betong på varighet. 
Skjærvabuen er realiserbar, men den må bearbeides for å 
sikre langsiktig drift og vedlikehold. 

Prosjektet må sannsynligvis nedjusteres for å være økonomisk 
realiserbart. Juryen mener imidlertid at prosjektet er 
skalerbart, og at fagverk kan optimaliseres og brua forkortes 
uten at konseptet går tapt. Prosjektet har noen 
kostnadsdrivere. Fagverket er stort, og er ført langt bak 
landkar, noe som krever tilsvarende lengde på 
fundamentering og støttekonstruksjoner. Det er mye treverk 
og mange knutepunkt i brua som må beskyttes med bruk av 
beslag. Konseptet har behov for videre utvikling for å finne 
gode detaljer som sikrer ønsket brukstid på 100 år. Med en 
optimalisering av brulengde, bredde og en bearbeidelse vil 
brua bli realiserbar.

Brubane og rekkverk anses å være grei i forhold til brøyting 
og vannavrenning. Veibanen er ført rett frem, noe som gir en 
enkel drift og snøbrøyting. Med sprosserekkverk vil snøen fra 
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Arkitektonisk kvalitet
Skjærvabuen bro blir et nøkkelelement med høy 
arkitektonisk kvalitet som skal være med til å 
sikre trygg ferdsel i området. Formen legger seg 
i landskapet med to myke buer, skånsomt, men 
lekent i utførelsen. Med referanse til ‘Flisebyen’ og 
lokalhistorien danner trekonstruksjonen i samspill 
med den røde gang- og sykkelveien en holistisk 
bro. Gående og syklende transporteres over 
artsrike våtmarker, gjennom trekronene og får sikt 
over et særegent  naturvernområde. Konteksten 
iscenesettes og området aktiveres. 

Gjennomførbarhet
Broen er utarbeidet i tett samarbeid med ingeniører 
for å sikre et prosjekt som er realiserbart og 
innenfor de satte økonomiske rammene.  Fagverket 
i limtre står frem som broens hovedkonstruksjon, 
og dyrkes samtidig som et sentralt designelement 
som gir dynamikk i det arkitektoniske uttrykket. Et 
system som gir tilstrekkelig svingningsmotstand 
vertikalt og horisontalt for å sikre best mulig gang- 
og sykkelkomfort. Brua tenkes utført i seksjoner 
hos limtreprodusenten og fraktet i transportable 
seksjonsstørrelser til byggeplassen.

Miljø
Plasseringen og utformingen av broen har vært 
viktig for å ivareta og skåne det omkringliggende 
naturvernområdet og miljøet. Naturvernområdert 
iscenesettes, grønne arealer revegeteres og 
landskapet er i fokus. Broen består hovedsakelig 
av tre, asfalt og stål, som skaper en enkel og 
bærekraftig materialpalett. Samtidig er disse 
robuste og tåler mye – slitasje fra både bruk og 
vær. Lysdesign, rekkverk, universell utforming og 
daglig drift har vært nøkkelparametere i designet 
av en bro som verner om miljøet den plasseres i.

Perler på en snor
Helhetskonseptet som skaper samspill og sterk 
tilknytning til konteksten. Broen fungerer som 
snoren på et kjede som forbinder perlene. Perlene er 
alle de ulike aktivitetene som ringer i vannet skapes 
på og omkring broen. Urbane aktiviteter i sør som 
blant annet volleyball, kajakk, og oppholdsplasser. 
På den andre side af Skjærvagapet, i nord, finnes 
ulike natursamfunn med artsrik vegetasjon og 
særegen beplantning – naturens egne perler. Fra 
broen får folk god oversikt og utsyn til fugleliv og 
plantesamfunn i naturområdene. 

Forbindelser
Broens viktigste formål er å forbinde A med B – 
sør- med nordsiden av Skjærvagapet. Det er derfor 
essensielt at broens logistikk kobles sammen 
med det infrastrukturelle nettverket på en god 
måte. I sør forbindes gang- og sykkelvei trygt til 
den planlagte nye trafikksituasjon i Strømsveien. 
Her er det også foreslått en konseptuell løsning 
for krysningspunktet mellom gående, syklister og 
bilister. I nord føres flyten elegant gjennom naturen 
og forbinder turstien på flomvollen mot nord, samt 
Skjærvaveien i vest og den fremtidige skolen.

Sterkt tverrfaglig team
Gjennom hele prosessen har et sterkt tverrfaglig 
team bestående av blant annet arkitekter, 
landskapsarkitekter, ingeniører, biolog og 
lysdesigner jobbet sammen om å skape det 
beste prosjektet. Teamet er en fagressursgruppe 
med spisskompetanse innen byggbarhet og 
gjennomføring, stedstilpasning og kunnskap 
om vern av natursamfunn, muligheter i landskap 
og arkitektur. Erfaring og kompetanser som 
underbygger hverandre for å utvikle og gi styrke til 
prosjektet i helhet og i detalj. 
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Skjærvabuen bro kobler seg sømløst på eksisterende og fremtidige gang- og sykkelstier, og blir med 
sin effektive og rasjonelle plassering en naturlig snarvei over Skjærvagapet. Med trinnfrie overganger 
mellom stier og bro blir den nye gang- og sykkelbroen en trygg rute tilgjengelig for alle myke trafikan-
ter. Den røde buen svever over elva og broen i sin helhet skaper tydelige siktelinjer og en oversiktlig og 
opplevelsesrik rute med trinnløs flyt. 
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Arkitektonisk kvalitet
Skjærvabuen bro blir et nøkkelelement med høy 
arkitektonisk kvalitet som skal være med til å 
sikre trygg ferdsel i området. Formen legger seg 
i landskapet med to myke buer, skånsomt, men 
lekent i utførelsen. Med referanse til ‘Flisebyen’ og 
lokalhistorien danner trekonstruksjonen i samspill 
med den røde gang- og sykkelveien en holistisk 
bro. Gående og syklende transporteres over 
artsrike våtmarker, gjennom trekronene og får sikt 
over et særegent  naturvernområde. Konteksten 
iscenesettes og området aktiveres. 

Gjennomførbarhet
Broen er utarbeidet i tett samarbeid med ingeniører 
for å sikre et prosjekt som er realiserbart og 
innenfor de satte økonomiske rammene.  Fagverket 
i limtre står frem som broens hovedkonstruksjon, 
og dyrkes samtidig som et sentralt designelement 
som gir dynamikk i det arkitektoniske uttrykket. Et 
system som gir tilstrekkelig svingningsmotstand 
vertikalt og horisontalt for å sikre best mulig gang- 
og sykkelkomfort. Brua tenkes utført i seksjoner 
hos limtreprodusenten og fraktet i transportable 
seksjonsstørrelser til byggeplassen.

Miljø
Plasseringen og utformingen av broen har vært 
viktig for å ivareta og skåne det omkringliggende 
naturvernområdet og miljøet. Naturvernområdert 
iscenesettes, grønne arealer revegeteres og 
landskapet er i fokus. Broen består hovedsakelig 
av tre, asfalt og stål, som skaper en enkel og 
bærekraftig materialpalett. Samtidig er disse 
robuste og tåler mye – slitasje fra både bruk og 
vær. Lysdesign, rekkverk, universell utforming og 
daglig drift har vært nøkkelparametere i designet 
av en bro som verner om miljøet den plasseres i.

Perler på en snor
Helhetskonseptet som skaper samspill og sterk 
tilknytning til konteksten. Broen fungerer som 
snoren på et kjede som forbinder perlene. Perlene er 
alle de ulike aktivitetene som ringer i vannet skapes 
på og omkring broen. Urbane aktiviteter i sør som 
blant annet volleyball, kajakk, og oppholdsplasser. 
På den andre side af Skjærvagapet, i nord, finnes 
ulike natursamfunn med artsrik vegetasjon og 
særegen beplantning – naturens egne perler. Fra 
broen får folk god oversikt og utsyn til fugleliv og 
plantesamfunn i naturområdene. 

Forbindelser
Broens viktigste formål er å forbinde A med B – 
sør- med nordsiden av Skjærvagapet. Det er derfor 
essensielt at broens logistikk kobles sammen 
med det infrastrukturelle nettverket på en god 
måte. I sør forbindes gang- og sykkelvei trygt til 
den planlagte nye trafikksituasjon i Strømsveien. 
Her er det også foreslått en konseptuell løsning 
for krysningspunktet mellom gående, syklister og 
bilister. I nord føres flyten elegant gjennom naturen 
og forbinder turstien på flomvollen mot nord, samt 
Skjærvaveien i vest og den fremtidige skolen.

Sterkt tverrfaglig team
Gjennom hele prosessen har et sterkt tverrfaglig 
team bestående av blant annet arkitekter, 
landskapsarkitekter, ingeniører, biolog og 
lysdesigner jobbet sammen om å skape det 
beste prosjektet. Teamet er en fagressursgruppe 
med spisskompetanse innen byggbarhet og 
gjennomføring, stedstilpasning og kunnskap 
om vern av natursamfunn, muligheter i landskap 
og arkitektur. Erfaring og kompetanser som 
underbygger hverandre for å utvikle og gi styrke til 
prosjektet i helhet og i detalj. 
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brøyting gå igjennom rekkverk og ned. Fagverket under brua 
er utsatt for smuss og snø fra brøyting samt regnvann som 
renner ned langs stavene i fagverket.

Besvarelsen Skjærvabuen bru redegjør grundig for lokale 
forutsetninger for landskap og natur, og har tatt kunnskapen 
med seg inn i løsningsforslaget på en forbilledlig måte. 
Hovedelementet i brukonstruksjonen er limtrestaver, 
materialbruken er robust, og hensynet til natur og terreng er 
godt løst. 

Skjærvabuen bru utmerker seg i konkurransen med en åpen 
fagverkskonstruksjon. Limtre er hovedelementet i 
konstruksjonen som ellers består av landkar og bæresøyler i 
betong, bruplate av massivtre, dekke av gjennomfarget rød 
asfalt og rødlakkert stål i rekkverk og stål i 
innfestingsdetaljer. Foruten koblingen til lokalhistorien og 
treindustrien er materialbruken med limtre og massivtre et 
bærekraftig grep som gir et stort pluss i CO2-avtrykket for 
brua. 

Skjærvabuen bru har konkurransens beste svar på tilpasning 
til naturvernsonen. Plangrepet med å rette ut gang-
sykkelveien mot vest fram til Skjærvaveien, ved å legge 
landkaret ut mot Skjærvagapet, gjør det mulig å unngå for 
store inngrep i det mest sårbare naturområdet. Det er også 
en god bevissthet om å unngå skader og beskytte sårbare 
områder i anleggsperioden. Brupillarens plassering er utsatt 

og det bør undersøkes hvilke muligheter man har for å justere 
denne i den videre bearbeidelsen. Ideen om en naturlig 
revegetering av området videre mot vest, og tilrettelegging 
for at naturområdet kan få utvide seg, er god. Det vil gi en 
flott, grønn portal der brua/gang-sykkelveien beveger seg tett 
på naturen og synliggjør opplevelsen av mudderbankene ved 
Skjærvagapet.  

På sørsiden av brua er det opparbeidet et mer urbant 
landskap med et stort amfi langs landkarets nordside og en 
park videre østover langs småbåthavna som er med på å løse 
koblingen til Strømsveien og adkomsten for småbåthavna på 
en god måte. Juryen mener at løsningen fremstå noe 
overdimensjonert og urban for stedet, og at solforholdene 
heller ikke er optimale.  

I belysning av brua er det vektlagt å kun lyse opp de 
områdene som trenger belysning og unngå 
sekundærbelysning og lysforurensing til omgivelsene. Det 
viser god omsorg for natur og dyreliv, slik at det ikke 
forstyrrer de sårbare naturvernområdene nord for brua.  



LILLESTRØM KOMMUNE
«GANG- OG SYKKELBRU OVER SKJÆRVAGAPET»

15

Juryens råd til videre bearbeidelse av vinnerprosjektet:  

Brua må tilpasses for å sikre langsiktig drift og vedlikehold. 
Noen hovedpunkter er: 

• Den underliggende konstruksjon i tre må beskyttes bedre 
mot regnvann. Knutepunkter og undersøkes nærmere 
rundt impregnering og holdbarhet og beskyttelse med 
beslag. Det er kanskje aktuelt å erstatte deler av 
fagverket under brua i stål for å løse flere av 
utfordringene.  
 

• Det må vurderes korte ned brua ved å legge pilarer ut i 
vannspeilet slik at endespenn og hovedspenn blir bedre 
dimensjonert og slik at brua samlet blir kortere.  

• Det må vurderes å smalne konstruksjonen ved å legge 
fagverket tettere på rekkverket, noe som reduserer 
kostnader og fare for vanninntrengning i underliggende 
konstruksjon.  

• Både over- og undergurt bør utføres kontinuerlige og 
skjøtes mellom knutepunkter.  

• Fagverket kan vurderes å utformes slik at diagonaler kun 
får strekk, og som dermed kan utføres som slanke 
stålstag. Vertikale staver kan stå med lengre avstand slik 
at antall knutepunkter reduseres.  

• Pilarer kobles til fagverket på en statisk bedre måte.  

• Brubanen bør beskyttes bedre eller vurderes utført i stål. 

• Terrenget på hver side kan bearbeides for å redusere 
lengden på landkar. Samtidig kan en vurdere å slake 
terrenget og korte ned landkar ved oppfylling.   

• Amfiet langs sør, virker noe overdimensjonert. Her vil det 
være mulig med en mer terrengmessig bearbeiding, som 
vil gi bedre solforhold og samtidig utvide den Bruparken 
slik at brua får en grønn portal også på denne siden.
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Prosjektet Lysglimt premieres på grunn av sin utforming som 
et sterkt og tydelig landemerke. Brua er har en skråstag-
konstruksjon, som juryen opplever som både elegant og 
karakteristisk. Brua har en vellykket materialkombinasjon av 
stål, tre og betong. Brua har få punkter som krever 
fundamentering.  Brua er imidlertid svært lang, og vil være 
kostbar å gjennomføre. Trafikalt har den noen uheldige 
løsninger, der syklister må krysse gangsti, og brua krever 
tilpasning i møte med veinett i sør.

«Lysglimt» viser et skulpturelt utformet hvitt tårn som bærer 
brukonstruksjonen ved hjelp av skråstag. Tårnet fremstår 
som et synlig landemerke og arkitektonisk element omgitt av 
det flate landskapet, og er godt synlig fra lang avstand. 
Tårnet vil kunne inngå som en integrert del av kunstparken 
som ligger langs Nitelva. 

Traséen for brua består av to rette linjer som møtes midt på i 
et knekkpunkt. I knekkpunktet, der eksisterende båtrampe 
ligger i dag, er tårnet plassert. Brua har en lengde på 110 
meter, som er et langt spenn. Brua møter terrenget nokså 
tett på både turvei i nord og gang- og sykkelvei i sør. 
Koblingen til området i nord er løst ved en Y-form som åpner 
seg i begge retninger av flomvollen som er en opparbeidet 
turvei i området. Juryen vurderer at bruas møte med 
terrenget i sør er litt for brå, noe som kan gi en uoversiktlig 
situasjon for kjørende til båthavna og brukere av brua.  

DEGREE OF FREEDOM
DEGREE OF FREEDOM, OSLO / VALENCIA 
Fernando Ibáñez, sivilingeniør
Diego Velayos, arkitekt
Gaute Mo, sivilingeniør
David Sánchez, arkitekt
Alexandre Cámara, sivilingeniør
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«LYSGLIMT»

2. PREMIE

KONKURRANSENS 2. PREMIE 300 000 NOK



LILLESTRØM KOMMUNE
«GANG- OG SYKKELBRU OVER SKJÆRVAGAPET»

17

Brua gir ellers en jevn og horisontal bevegelse over 
vannflaten. Kablene, som bærer brua, går symmetrisk til 
nord- og sørsiden av tårnet langs brua og er innfestet for hver 
12. meter. Kablene er montert asymmetrisk på en side. Dette 
gir brua et elegant og spenstig uttrykk. 

Gangbane og rekkverk er utformet i tre og brua fremstår som 
en myk linje av tre over elva holdt oppe av tårnet i hvitmalt 
stål og stag. Rekkverket virker noe massivt i forhold til bruas 
øvrige eleganse. Brupilar er i betong. Det er integrert 
belysning i underkant av håndløper som gir et jevnt lys i hele 
bruas bredde.

Gang- og sykkelbanen er adskilt med en liten nivåforskjell 
gjennom hele bruas lengde, som gir trygg ferdsel for både 
gående og syklende. Sykkelbanen ligger på østsiden og 
gangbanen på vestsiden. Midt på brua, ved tårnet og i 
knekkpunktet, er et lite areal med benker der man kan sitte 
og se på utsikten mot nordøst. Juryen vurderer at forslaget 
har en uheldig deling av sykkelbane og gangbane da de burde 
vært byttet om for å få en bedre sammenheng med gang- og 
sykkelveien videre mot Skjærvaveien i nord og langs 
Strømsveien i sør. Bruas konstruksjon og utforming med stag 
på den ene siden kan gjøre det vanskelig å bytte om på disse. 

Kjøreadkomst til båthavna i sør ligger vest for brua og rampe 
for sjøsetting er flyttet lengst vest i området. Løsningen vil 
ikke redusere antallet båtplasser. Brua har en fri høyde for 
båttrafikk over vann på 4,2 til 5,0 meter som ikke vil begrense 
adkomstmuligheter for båter. Driften av båthavna ellers blir 
som i dag. Det blir en gangforbindelse under brua langs 
elvekanten der det skapes et område med benker og 
belysning. 

Forslaget har en materialbruk som gjør at brua fremstår som 
en stålbru med mindre innslag av tre og betong. Juryen 
vurderer at den derfor ikke er spesielt lokalhistorisk forankret 
eller bygger videre på en identitet som området har i dag. 
Brua har likevel i seg selv en sterk identitet og kan 
konseptuelt inngå som «en skulptur» i skulpturparken langs 
Nitelva.  

«Lysglimt» har en spennende konstruksjon bestående av et 
tårn av stål som ved hjelp av skråstag bærer brua bygget opp 
av en stålkasse. Brua vurderes å kunne være realiserbar slik 
den er utformet. Brua vurderes til å være kostbar, slik 
skråstagsbruer ofte blir grunnet store spenn, og juryen 
vurderer at den trolig vil gå over den økonomiske rammen 
som er antydet.  
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Drift av brua antas å bli noe krevende på vinterstid pga. 
nivåforskjell mellom gang- og sykkelbane, samt stag som kan 
komme i konflikt med brøytebil. Tredekke på stålkasse kan gi 
utfordringer bla. Ift. Innfesting og korrosjonsbeskyttelse. Det 
antas at disse utfordringer kunne løses i en videre 
bearbeidelse, så juryen har ikke lagt avgjørende vekt på disse 
forhold i rangeringen.

Hovedelementene i brukonstruksjonen for Lysglimt medfører 
bruk av forholdsvis store mengder stål og betong. Dette får 
brua til å gjøre det dårligere på kriteriet for bærekraftig 
materialbruk. Trematerialer er brukt til brudekke i gangsonen 
og i et relativt massivt og lite transparent rekkverk. Bruken av 
tre er sekundær i konstruksjonen og styrker ikke den ellers 
slanke og elegante stålkonstruksjonen.  

Samlet sett er materialbruken robust og bærekonstruksjonen 
er vist diagrammatisk på en overbevisende måte. Landkarene 
er relativt store og massive i landskapet, men man unngår 
store terrengtilpasninger på hver side av brua.  

Selve brukonstruksjonen krager over naturvernområdet, og 
landkaret på nordsiden holder seg utenfor grensa, slik at 
avtrykket fra brua gir lite påvirkning av den mest sårbare 
naturen. Byggemetoden med fylling på tvers av elva og 
stillaser under brua vil kunne gi et uheldig inngrep i 
anleggsperioden, som vil være vanskelig å reetablere i 
skyggen under brua.  

Brua strekker seg langt innover land på sørsiden og unngår 
på denne måten større terrengendringer. Det er ellers vist en 
parkmessig bearbeiding ned mot småbåthavna som kan være 
en god speiling av naturområdet på motsatt side, som 
samtidig også skjuler den høye sideveggen langs landkaret. 
Her er illustrasjonene i forslaget noe avvikende og mangler 
samsvar. Parken og turveien under brua er kun vist på en 
skjematisk måte. 
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Prosjektet Sagsvingen premieres på grunn av sin enkelhet og 
innovative bruk av tre. Brua har en elegant form som buer seg 
over Skjærvagapet. Juryen mener brua er godt tilpasset 
området, men mener imidlertid at de skiveformede pilarene 
ikke harmonerer med det øvrige utrykket. Brua er godt plassert 
ift. naturhensyn. Landkarene er oppbygget som terreng, som 
danner en sørvendt bru-park. Brua er ikke for lang og løser 
godt trafikksituasjonen. Prosjektet er ikke løst gunstig ift. drift 
av båthavna, der det er for bratt mot båtslippen og båtene må 
transporteres under brua. Juryen er også skeptisk til drift og 
vedlikehold, med hensyn til massivtrekonstruksjonen under 
dekket. 

Forfatterne beskriver en 100 meter lang bru som slynger seg i 
s-form over Skjærvagapet. De har blant annet vært opptatt av 
en god bevegelse, med attraktiv opplevelse på brua samt 
innovativ bruk av tre i brudesignet. Hovedelementene i 
brukonstruksjonen er limtre og betong. Limtrekonstruksjonen 
er buet med avtrappinger, som juryen mener har fanget 
stedets karakter på en god måte, og samtidig gir en 
lokalhistorisk tilknytning.

Brudesignet er enkelt og rolig. Buene i tre er vakre, men 
trekonstruksjonen er ikke synlig for gående og syklende på 
brua, og det er først når en beveger seg nede ved båthavna 
og ved elvebreddene at trebuene kommer til sin rette.  
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LALA TØYEN, OSLO 
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Sagsvingen - Plansje 1

SAGSVINGEN

Plan 1:1000På vei mot broen gjennom Broparken fra Strømsveien

Fra nord Fra sør

HOVEDGREP
Sagsvingen er en 100 meter lang gang- og sykkelbro i limtre som svinger 
seg slakt over Skjærvagapet. I vårt forslag har vi vært opptatt av to hoved-
mål: 1. Bevegelsen over broen og utsiktene man får skal være en opp-
levelse, og 2. At broen skal representere Lillestrøm gjennom innovativ 
bruk av tre. Nitelva er nært forbundet med Lillestrøms historie, økonomi og 
identitet, og en ny gang- og sykkelbro er en god mulighet for å videre-
utvikle fortellingen om Lillestrøm og relasjonen mellom elv og folk.

LANDSKAPSGREP
Når du ankommer Skjærvagapet fra sør møtes du først av en ny park, 
Broparken. Denne parken muliggjør at broen er farbar også under flom. 
Landskapet fra Strømsveien på kote +107.0 trekkes ut og leder deg i en slak 
kurve gjennom parken, ut mot broen. Dette gir bevegelsen over Skjærva-
gapet en naturlig kurve med minimale uønskede høydeforskjeller. Parken 
heller ned mot småbåthavna og det etableres sitteplasser i terrenget som 
gir gode utsiktsmuligheter mot både det nære båtlivet og naturen på andre 
siden. Landkaret er trukket tilbake for å la biler med henger kunne passere 
under. Slik opprettholdes både flomhensyn og fortsatt drift av indre del av 
småbåthavna med minimale endringer av eksisterende veistruktur.

BROBANEN
Opplevelsen av å bevege seg over broen har stått sentralt i utformingen 
av brobanen. Fra begge ender ankommer man broen gjennom et område 

med noe vegetasjon, før utsikten åpner seg opp mens du beveger deg ut 
på broen. Brobanen har en slak S-formet sving for å best legge til rette 
for ulike utsikter. Ved adkomst fra Broparken i sør peker broen først mot 
naturvernområdet med frodig vegetasjon og rikt fugleliv. Deretter svinger 
broen vestover for å unngå pilarer i naturvernområdet og lander rett på 
flomvollen ved det kommende utearealet til Skjærva skole. Opplevd fra 
nord peker den samme bevegelsen ut Skjærvagapet og mot Lillestrøm. Fra 
begge landkarene starter broens bane på kote +107.4 mot broens midt-
punkt på kote +108.4 Dette gir 3,2 meter fri høyde under broen i sør og 
en behagelig stigning som på sitt bratteste er 1:30 og ivaretar kravene til 
universell utforming. Benker plasseres i parken på hver side av elva og gir 
hvileplass for eldre og de som er dårlige til bens.

BÆREKRAFT
En viktig målsetning med Sagsvingen er å legge til rette for en bevegelse 
over Skjærvagapet der konstruksjonen i minst mulig grad skjermer for ut-
sikten til nære naturkvaliteter, men likevel får et tydelig arkitektonisk uttrykk 
av høy kvalitet. Slik blir Skjærvagapet selv, med årstider, flora og fauna, 
til en like viktig del av landemerket som broen i seg selv. Fordi broen hver-
ken har buer eller vaier er kollisjonsfaren for fugl svært liten. I dialog med 
en stor norsk limtreprodusent har vi fått signaler på at broen kan la seg 
produsere i Norge med norsk tømmer. Med sitt kraftige tverrsnitt vil trekon-
struksjonen binde 290 tonn CO₂ og være et eksempel til etterfølgelse for 
brokonstruksjoner av en type som tidligere primært har vært utført i betong.

Diagram viser ulike områder. En ny park etableres der broen møter sydsiden.

Oversikt over trafikk og bevegelser.

Stedskvaliteter som skapes eller forsterkes.

Broparken som del av potensiell framtidig utvikling.

BELYSNING
Belysningen på broen og området rundt har fokus på å fremheve traseen, samt å spille vid-
ere på arkitekturens visjoner om å gli inn i omgivelsene. Ved å bevisst ikke opplyse pilarer 
og broens underside, skaper vi minst mulig refleksjoner i vannet, fokuserer på å få lys der vi 
trenger det, og minimerer lysforurensning og påvirkning av biologisk mangfold. I tillegg gir 
dette broen en svevende følelse over elveløpet som kan nytes på avstand.

På selve broa monteres det lys i håndløper med en optikk som gjør at man ikke lyser ned i 
vannet, men kun på traseen. Ikke bare får man et godt, funksjonelt lys, men dette gjør også at 
utsikten kan nytes uten lyskilder som blender.

Ved broens, og håndløperens slutt, vil pullerter overta og belyse traseen videre samme høyde. 
Når en ankommer adkomsttorget i sør-enden, eller plassen mot skolen i nord, vil en multi-
funksjonsmast gi lys til parken slik at den virker inviterende og oversiktlig. I tillegg vil det inte-
greres lys i utvalgte elementer.

Fra park til park

Landkarene er små og lite dominerende. Brua er inndelt i fire 
spenn med to hovedspenn på ca. 32 meter og to sidespenn 
på 18 meter. Plasseringen av pilarene er stivt formet med 
symmetrisk inndeling i fire spenn. Dette gir et noe statisk og 
grovt inntrykk, spesielt siden en søyle står midt i vannspeilet. 
Pilarene er skivefomet i betong og juryen mener de virker 
overdimensjonerte og ikke står i harmoni  med 
trekonstruksjonen. 

Gående og syklende ledes godt fra Strømsveien i sør til 
Skjærvaveien og turnettet langs Nitelva i nord. Syklende er 
lagt til vest og gående til øst, noe som gjør det enkelt å unngå 
uheldige krysninger. Det er vist atkomsttorg ved påkobling til 
veinettet både i sør og nord. Det er ingen uheldige hindre på 
brua, og slake svinger og oversiktlige forhold gjør brua og 
gang- sykkelveien trafikksikre.  

Prosjektet har ikke løst båthavna med slippen på en god 
måte. Det er bare en bratt atkomst i øst som medfører at 
kranbiler og båtene inn under brua. Frihøyden under brua er 
begrenset.

 Forfatterne har fortjenstfullt brukt tre på en interessant måte 
i brukonseptet. Kommunen har etterspurt slike løsninger med 
bruk av tre, og konseptet er ett av flere som har tatt denne 
utfordringen på alvor. Den enkle formgivning passer stedet, 
men brua når ikke helt opp som «landemerke» i den 

betydning juryen legger i begrepet. Brua er forholdsvis 
nøktern og treet utnyttes ikke trevirke i slanke konstruksjoner. 
Samlet er materialbruk og linjeføring godt gjort, mens 
konstruksjonen ikke har samme spenst. 

Forfatterne skriver at «stålprofiler på tvers bærer det 
prefabrikkerte betongdekket som er fristilt fra konstruksjonen 
og lar luft passere under for å sikre god ventilasjon av 
trekonstruksjonen. Betongdekket bidrar ikke til bruas bæring 
eller stivhet, men krager ut 30 cm på hver side og skjermer 
treverket ytterligere». 

Juryen er likevel skeptisk til drift og vedlikehold, med hensyn 
til massivtrekonstruksjonen under dekket i et norsk klima. I 
juryens samarbeid med brueksperter og ekspertise på drift 
av bruer i Norge, har det vært stilt spørsmål om mulig 
råteskader i toppen av bjelken dersom brubanen punkteres 
eller det kommer vann inn i trekonstruksjonen på annen 
måte. Det er vanskelig tilkomst og krevende å gjøre 
reparasjoner av konstruksjonen dersom slike skader kan 
oppstå. Det blir stor sammenhengende masse av tre som ikke 
kan inspiseres tross oppsplitting i to underliggende 
konstruksjoner. Fukt som eventuelt kommer inn mellom disse 
lagene, spesielt ved søylepunktene, vil ikke bli oppdaget. Selv 
med overliggende dekke i betong er konstruksjonen utsatt for 
fukt.   
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Brua vurderes som realiserbar, selv om det lite erfaring fra så 
massive konstruksjoner i tre utført i Norge. Det vises til en 
allerede utført tilsvarende bru i Neckar i Tyskland. Brua kan 
deles i 4 deler for transport og forenklet montasje. Drift og 
vedlikehold ellers mht. brudekket og rekkverk med landkar er 
antatt å være uproblematisk. 

Hovedelementene i brukonstruksjonen for Sagsvingen er 
limtre og betong. Limtrebjelken er høy og kraftig og 
innebærer et positivt CO2-avtrykk når en ikke regner inn økt 
materialbruk i forhold til referansebru som negativ faktor. 
Hovedkonstruksjon vil være innovativ i norsk sammenheng, 
men juryen mener, sammen med ekstern 
ingeniørkompetanse, at trekonstruksjonen ikke er godt nok 
optimalisert, med mye trevirke fordelt over forholdsvis korte 
spen, og at konstruksjonsløsningen ikke er en optimal bruk av 
treets egenskaper og potensiale. 

Fra begge ender av prosjektet Sagsvingen beveger man seg 
gjennom åpninger av høy vegetasjon, ut i elvelandskapet og 
videre ut på brua. Brua har en S-form som fra nord svinger 
nesten rett ut i Skjærvagapet og dreier mot byen, før det igjen 
svinger tilbake og lander rett inn mot land i sør. Dette er et 
godt grep for naturvernområdet der landkar og brupilarer går 
klar av det mest sårbare naturvernområdet. Det gjør også at 
det er lite terrengarbeider og tilpasninger omkring flomvollen 
i nord.  

På sørsiden er landskapet trukket fram til landkaret med en 
omfattende, men myk terrengbearbeiding. Dette er tegnet 
som en ny brupark som i sin enkelhet løfter prosjektet. 
Terrenget mot elva har en svak skålform der sittebenker er 
satt inn i landskapsformen og gir et grønt amfi som 
henvender seg mot elva i nord, men som ikke blir liggende i 
skyggen fra brua.  

I hver av ende av prosjektet er det vist plassdannelser i møte 
med eksisterende fortau i sør og turveien i nord. Plassene har 
en lite bearbeidet form, spesielt i sør. Prosjektet er ikke 
tilpasset ny kryssutforming med rundkjøring.
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SAGSVINGEN

Plan 1:1000På vei mot broen gjennom Broparken fra Strømsveien

Fra nord Fra sør

HOVEDGREP
Sagsvingen er en 100 meter lang gang- og sykkelbro i limtre som svinger 
seg slakt over Skjærvagapet. I vårt forslag har vi vært opptatt av to hoved-
mål: 1. Bevegelsen over broen og utsiktene man får skal være en opp-
levelse, og 2. At broen skal representere Lillestrøm gjennom innovativ 
bruk av tre. Nitelva er nært forbundet med Lillestrøms historie, økonomi og 
identitet, og en ny gang- og sykkelbro er en god mulighet for å videre-
utvikle fortellingen om Lillestrøm og relasjonen mellom elv og folk.

LANDSKAPSGREP
Når du ankommer Skjærvagapet fra sør møtes du først av en ny park, 
Broparken. Denne parken muliggjør at broen er farbar også under flom. 
Landskapet fra Strømsveien på kote +107.0 trekkes ut og leder deg i en slak 
kurve gjennom parken, ut mot broen. Dette gir bevegelsen over Skjærva-
gapet en naturlig kurve med minimale uønskede høydeforskjeller. Parken 
heller ned mot småbåthavna og det etableres sitteplasser i terrenget som 
gir gode utsiktsmuligheter mot både det nære båtlivet og naturen på andre 
siden. Landkaret er trukket tilbake for å la biler med henger kunne passere 
under. Slik opprettholdes både flomhensyn og fortsatt drift av indre del av 
småbåthavna med minimale endringer av eksisterende veistruktur.

BROBANEN
Opplevelsen av å bevege seg over broen har stått sentralt i utformingen 
av brobanen. Fra begge ender ankommer man broen gjennom et område 

med noe vegetasjon, før utsikten åpner seg opp mens du beveger deg ut 
på broen. Brobanen har en slak S-formet sving for å best legge til rette 
for ulike utsikter. Ved adkomst fra Broparken i sør peker broen først mot 
naturvernområdet med frodig vegetasjon og rikt fugleliv. Deretter svinger 
broen vestover for å unngå pilarer i naturvernområdet og lander rett på 
flomvollen ved det kommende utearealet til Skjærva skole. Opplevd fra 
nord peker den samme bevegelsen ut Skjærvagapet og mot Lillestrøm. Fra 
begge landkarene starter broens bane på kote +107.4 mot broens midt-
punkt på kote +108.4 Dette gir 3,2 meter fri høyde under broen i sør og 
en behagelig stigning som på sitt bratteste er 1:30 og ivaretar kravene til 
universell utforming. Benker plasseres i parken på hver side av elva og gir 
hvileplass for eldre og de som er dårlige til bens.

BÆREKRAFT
En viktig målsetning med Sagsvingen er å legge til rette for en bevegelse 
over Skjærvagapet der konstruksjonen i minst mulig grad skjermer for ut-
sikten til nære naturkvaliteter, men likevel får et tydelig arkitektonisk uttrykk 
av høy kvalitet. Slik blir Skjærvagapet selv, med årstider, flora og fauna, 
til en like viktig del av landemerket som broen i seg selv. Fordi broen hver-
ken har buer eller vaier er kollisjonsfaren for fugl svært liten. I dialog med 
en stor norsk limtreprodusent har vi fått signaler på at broen kan la seg 
produsere i Norge med norsk tømmer. Med sitt kraftige tverrsnitt vil trekon-
struksjonen binde 290 tonn CO₂ og være et eksempel til etterfølgelse for 
brokonstruksjoner av en type som tidligere primært har vært utført i betong.

Diagram viser ulike områder. En ny park etableres der broen møter sydsiden.

Oversikt over trafikk og bevegelser.

Stedskvaliteter som skapes eller forsterkes.

Broparken som del av potensiell framtidig utvikling.

BELYSNING
Belysningen på broen og området rundt har fokus på å fremheve traseen, samt å spille vid-
ere på arkitekturens visjoner om å gli inn i omgivelsene. Ved å bevisst ikke opplyse pilarer 
og broens underside, skaper vi minst mulig refleksjoner i vannet, fokuserer på å få lys der vi 
trenger det, og minimerer lysforurensning og påvirkning av biologisk mangfold. I tillegg gir 
dette broen en svevende følelse over elveløpet som kan nytes på avstand.

På selve broa monteres det lys i håndløper med en optikk som gjør at man ikke lyser ned i 
vannet, men kun på traseen. Ikke bare får man et godt, funksjonelt lys, men dette gjør også at 
utsikten kan nytes uten lyskilder som blender.

Ved broens, og håndløperens slutt, vil pullerter overta og belyse traseen videre samme høyde. 
Når en ankommer adkomsttorget i sør-enden, eller plassen mot skolen i nord, vil en multi-
funksjonsmast gi lys til parken slik at den virker inviterende og oversiktlig. I tillegg vil det inte-
greres lys i utvalgte elementer.
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Plan 1:1000På vei mot broen gjennom Broparken fra Strømsveien

Fra nord Fra sør

HOVEDGREP
Sagsvingen er en 100 meter lang gang- og sykkelbro i limtre som svinger 
seg slakt over Skjærvagapet. I vårt forslag har vi vært opptatt av to hoved-
mål: 1. Bevegelsen over broen og utsiktene man får skal være en opp-
levelse, og 2. At broen skal representere Lillestrøm gjennom innovativ 
bruk av tre. Nitelva er nært forbundet med Lillestrøms historie, økonomi og 
identitet, og en ny gang- og sykkelbro er en god mulighet for å videre-
utvikle fortellingen om Lillestrøm og relasjonen mellom elv og folk.

LANDSKAPSGREP
Når du ankommer Skjærvagapet fra sør møtes du først av en ny park, 
Broparken. Denne parken muliggjør at broen er farbar også under flom. 
Landskapet fra Strømsveien på kote +107.0 trekkes ut og leder deg i en slak 
kurve gjennom parken, ut mot broen. Dette gir bevegelsen over Skjærva-
gapet en naturlig kurve med minimale uønskede høydeforskjeller. Parken 
heller ned mot småbåthavna og det etableres sitteplasser i terrenget som 
gir gode utsiktsmuligheter mot både det nære båtlivet og naturen på andre 
siden. Landkaret er trukket tilbake for å la biler med henger kunne passere 
under. Slik opprettholdes både flomhensyn og fortsatt drift av indre del av 
småbåthavna med minimale endringer av eksisterende veistruktur.

BROBANEN
Opplevelsen av å bevege seg over broen har stått sentralt i utformingen 
av brobanen. Fra begge ender ankommer man broen gjennom et område 

med noe vegetasjon, før utsikten åpner seg opp mens du beveger deg ut 
på broen. Brobanen har en slak S-formet sving for å best legge til rette 
for ulike utsikter. Ved adkomst fra Broparken i sør peker broen først mot 
naturvernområdet med frodig vegetasjon og rikt fugleliv. Deretter svinger 
broen vestover for å unngå pilarer i naturvernområdet og lander rett på 
flomvollen ved det kommende utearealet til Skjærva skole. Opplevd fra 
nord peker den samme bevegelsen ut Skjærvagapet og mot Lillestrøm. Fra 
begge landkarene starter broens bane på kote +107.4 mot broens midt-
punkt på kote +108.4 Dette gir 3,2 meter fri høyde under broen i sør og 
en behagelig stigning som på sitt bratteste er 1:30 og ivaretar kravene til 
universell utforming. Benker plasseres i parken på hver side av elva og gir 
hvileplass for eldre og de som er dårlige til bens.

BÆREKRAFT
En viktig målsetning med Sagsvingen er å legge til rette for en bevegelse 
over Skjærvagapet der konstruksjonen i minst mulig grad skjermer for ut-
sikten til nære naturkvaliteter, men likevel får et tydelig arkitektonisk uttrykk 
av høy kvalitet. Slik blir Skjærvagapet selv, med årstider, flora og fauna, 
til en like viktig del av landemerket som broen i seg selv. Fordi broen hver-
ken har buer eller vaier er kollisjonsfaren for fugl svært liten. I dialog med 
en stor norsk limtreprodusent har vi fått signaler på at broen kan la seg 
produsere i Norge med norsk tømmer. Med sitt kraftige tverrsnitt vil trekon-
struksjonen binde 290 tonn CO₂ og være et eksempel til etterfølgelse for 
brokonstruksjoner av en type som tidligere primært har vært utført i betong.

Diagram viser ulike områder. En ny park etableres der broen møter sydsiden.

Oversikt over trafikk og bevegelser.

Stedskvaliteter som skapes eller forsterkes.

Broparken som del av potensiell framtidig utvikling.

BELYSNING
Belysningen på broen og området rundt har fokus på å fremheve traseen, samt å spille vid-
ere på arkitekturens visjoner om å gli inn i omgivelsene. Ved å bevisst ikke opplyse pilarer 
og broens underside, skaper vi minst mulig refleksjoner i vannet, fokuserer på å få lys der vi 
trenger det, og minimerer lysforurensning og påvirkning av biologisk mangfold. I tillegg gir 
dette broen en svevende følelse over elveløpet som kan nytes på avstand.

På selve broa monteres det lys i håndløper med en optikk som gjør at man ikke lyser ned i 
vannet, men kun på traseen. Ikke bare får man et godt, funksjonelt lys, men dette gjør også at 
utsikten kan nytes uten lyskilder som blender.

Ved broens, og håndløperens slutt, vil pullerter overta og belyse traseen videre samme høyde. 
Når en ankommer adkomsttorget i sør-enden, eller plassen mot skolen i nord, vil en multi-
funksjonsmast gi lys til parken slik at den virker inviterende og oversiktlig. I tillegg vil det inte-
greres lys i utvalgte elementer.
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KONSTRUKSJONSSYSTEM
Basert på allerede utprøvde konstruksjonsprinsipper fra Tyskland vil Sagsvingen bli 
den første broen av sitt slag i Norge. Et kraftig tverrsnitt bestående av opp til 10 skiv-
er limtre skaper en svakt dobbeltkrum bro, men er konstruksjonsmessig en standard 
bjelkebro av typen Gerber-hengslet bro. Ved denne typen konstruksjon kan broen 
deles i 4 lengder som gir fornuftige dimensjoner for transport og forenklet montering. 
Bredden på tverrsnittet trappes inn både for å effektivisere materialbruken, og for å 
redusere værpåkjenningen på konstruksjonen.

Stålprofiler på tvers bærer det pre-fabrikkerte betongdekket som er fristilt fra konstruk-
sjonen og lar luft passere under for å sikre god ventilasjon av trekonstruksjonen. 
Betong dekket bidrar ikke til broens bæring eller stivhet, men krager ut 30 cm på hver 
side og skjermer treverket ytterligere.

Broen hviler på 3 søyler og brokar som er plassert for å minimere momentene, mulig-
gjøre ferdsel under broen på land og til vanns, samt gå klar av naturvernområdet og 
eksisterende avløpsledning. Forbindelsen er 2 standard stålpottelager per akse for å 
overføre vertikale krefter, samt torsjonen som oppstår fra broens S-form. Kun i ett av 
brokarene vil et fastlager ta krefter i lengderetningen. Broens spenn er 18 – 32 – 32 
– 18 meter.

Søylene har et elliptisk tverrsnitt på 2100x600 mm for å møte brolagerene og tverrsnittet 
avsluttes noe slankere mot vannet. Hovedveggen i brokaret er en standard 300 mm 
tykk vegg med et 600 mm tykt platå i forkant for brolagerene.

MATERIALER
Brobjelken er laget av limtre med fasthetsklasse GL 30c, mens de understøttede pre-
fabrikkerte betongskivene, søylene, brokar og fundamenter er utført med armert be-
tong B45 med standard armering S500.

LASTER
Bortsett fra de permanente lastene er det i dette konkurranseforslaget tatt utgangs-
punkt i en overflatebelastning på 2.0 kN/m² (i henhold til SVV HB N400), en trafikk-
belastning på 5.0kN/m² (i henhold til EC1991-2), en bil for snømåking (80+40 kN), 
samt standard belastning fra vind og is.

FUNDAMENTER
Da det eksisterende notatet om geotekniske grunnforhold mangler detaljert data er 
det tatt utgangspunkt i standard fundamentering med et 1 m tykt betongfundament 
og N.10 stålkjernepeler med inklinasjon for å ta horisontale krefter. Dimensjoner og 
mengde armering for fundamenter og landkar er basert på erfaring og lignende refe-
ranseprosjekter.

MONTERING
Monteringen vil grovt sett foregå i fire steg.
1. Landkarene støpes med armert betong in-situ som beskrevet.
2. Søylene og fundamenter støpes med armert betong in-situ i elven. Dette krever 
spunting og drenering.
3. Limtrebroen prefabrikkeres i 4 segmenter med 25 m lengde og kobles sammen 
med stålbraketter for å overføre torsjonskreftene. I detaljeringsfasen vil det være aktu-
elt å se på et splittet tverrsnitt. Dette vil trolig gjøre produksjon, transport og montering 
enklere. På grunn av limtreets lave egenvekt kan broen monteres med en kranbil plas-
sert på hver sin side av Skjærvagapet.
4. De prefabrikkerte betongelementene heises på plass med kran i seksjoner på 2 m.

HOLDBARHET
Norske produsenter har lang erfaring med trebroer og historien viser at de er svært 
holdbare hvis de behandles rett. Denne broen bygger på de erfaringene. Betong-
dekket beskytter treverket fra sollys og regn, og reduserer temperaturvariasjoner i 
treverket. Sprekken mellom betongen og treverket sørger for god ventilasjon og et 
stabilt fuktig hetsnivå i treverket. Disse faktorene gjør at broen vil kreve minimalt med 
vedlikehold. Nedre del av broen burde overflatebehandles med et beskyttende lag 
for å redusere eventuell påvirkning fra vannsprut fra Nitelva.

Oppriss a-a 1:200

Tverrsnitt 1:50 Aksonometri av konstruksjonen

Sykkel- og gangfelt i pre-fabrikerte 
betong-elementer hviler på toppen 
av broen uten samvirke med limtre-
konstruksjonen.

Stålelementer skiller betong fra lim-
tre og gir feste til rekkverket med 
håndløpere i tre.

Opp til 10 limtreskiver limes til et 
massivt tverrsnitt som utgjør broens 
bæring. Broen produseres i 4 deler 
for effektiv produksjon og montasje.

Landkar med skiver holder på plass 
massene og tar imot broen. To søyler 
i vann, og én på land, tegner broens 
bane og sørger for optimale spenn-
vidder.

1.

2.

3.

4.

Prinsippsnitt brukonstruksjon
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KONSTRUKSJONSSYSTEM
Basert på allerede utprøvde konstruksjonsprinsipper fra Tyskland vil Sagsvingen bli 
den første broen av sitt slag i Norge. Et kraftig tverrsnitt bestående av opp til 10 skiv-
er limtre skaper en svakt dobbeltkrum bro, men er konstruksjonsmessig en standard 
bjelkebro av typen Gerber-hengslet bro. Ved denne typen konstruksjon kan broen 
deles i 4 lengder som gir fornuftige dimensjoner for transport og forenklet montering. 
Bredden på tverrsnittet trappes inn både for å effektivisere materialbruken, og for å 
redusere værpåkjenningen på konstruksjonen.

Stålprofiler på tvers bærer det pre-fabrikkerte betongdekket som er fristilt fra konstruk-
sjonen og lar luft passere under for å sikre god ventilasjon av trekonstruksjonen. 
Betong dekket bidrar ikke til broens bæring eller stivhet, men krager ut 30 cm på hver 
side og skjermer treverket ytterligere.

Broen hviler på 3 søyler og brokar som er plassert for å minimere momentene, mulig-
gjøre ferdsel under broen på land og til vanns, samt gå klar av naturvernområdet og 
eksisterende avløpsledning. Forbindelsen er 2 standard stålpottelager per akse for å 
overføre vertikale krefter, samt torsjonen som oppstår fra broens S-form. Kun i ett av 
brokarene vil et fastlager ta krefter i lengderetningen. Broens spenn er 18 – 32 – 32 
– 18 meter.

Søylene har et elliptisk tverrsnitt på 2100x600 mm for å møte brolagerene og tverrsnittet 
avsluttes noe slankere mot vannet. Hovedveggen i brokaret er en standard 300 mm 
tykk vegg med et 600 mm tykt platå i forkant for brolagerene.

MATERIALER
Brobjelken er laget av limtre med fasthetsklasse GL 30c, mens de understøttede pre-
fabrikkerte betongskivene, søylene, brokar og fundamenter er utført med armert be-
tong B45 med standard armering S500.

LASTER
Bortsett fra de permanente lastene er det i dette konkurranseforslaget tatt utgangs-
punkt i en overflatebelastning på 2.0 kN/m² (i henhold til SVV HB N400), en trafikk-
belastning på 5.0kN/m² (i henhold til EC1991-2), en bil for snømåking (80+40 kN), 
samt standard belastning fra vind og is.

FUNDAMENTER
Da det eksisterende notatet om geotekniske grunnforhold mangler detaljert data er 
det tatt utgangspunkt i standard fundamentering med et 1 m tykt betongfundament 
og N.10 stålkjernepeler med inklinasjon for å ta horisontale krefter. Dimensjoner og 
mengde armering for fundamenter og landkar er basert på erfaring og lignende refe-
ranseprosjekter.

MONTERING
Monteringen vil grovt sett foregå i fire steg.
1. Landkarene støpes med armert betong in-situ som beskrevet.
2. Søylene og fundamenter støpes med armert betong in-situ i elven. Dette krever 
spunting og drenering.
3. Limtrebroen prefabrikkeres i 4 segmenter med 25 m lengde og kobles sammen 
med stålbraketter for å overføre torsjonskreftene. I detaljeringsfasen vil det være aktu-
elt å se på et splittet tverrsnitt. Dette vil trolig gjøre produksjon, transport og montering 
enklere. På grunn av limtreets lave egenvekt kan broen monteres med en kranbil plas-
sert på hver sin side av Skjærvagapet.
4. De prefabrikkerte betongelementene heises på plass med kran i seksjoner på 2 m.

HOLDBARHET
Norske produsenter har lang erfaring med trebroer og historien viser at de er svært 
holdbare hvis de behandles rett. Denne broen bygger på de erfaringene. Betong-
dekket beskytter treverket fra sollys og regn, og reduserer temperaturvariasjoner i 
treverket. Sprekken mellom betongen og treverket sørger for god ventilasjon og et 
stabilt fuktig hetsnivå i treverket. Disse faktorene gjør at broen vil kreve minimalt med 
vedlikehold. Nedre del av broen burde overflatebehandles med et beskyttende lag 
for å redusere eventuell påvirkning fra vannsprut fra Nitelva.

Oppriss a-a 1:200

Tverrsnitt 1:50 Aksonometri av konstruksjonen

Sykkel- og gangfelt i pre-fabrikerte 
betong-elementer hviler på toppen 
av broen uten samvirke med limtre-
konstruksjonen.

Stålelementer skiller betong fra lim-
tre og gir feste til rekkverket med 
håndløpere i tre.

Opp til 10 limtreskiver limes til et 
massivt tverrsnitt som utgjør broens 
bæring. Broen produseres i 4 deler 
for effektiv produksjon og montasje.

Landkar med skiver holder på plass 
massene og tar imot broen. To søyler 
i vann, og én på land, tegner broens 
bane og sørger for optimale spenn-
vidder.
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Juryen har valgt å gi hederlig omtale til «Fugl, fisk eller 
bever?». Forslaget viser en bru kombinert med et utkikkstårn 
som både er et spennende arkitektonisk og 
identitetsskapende element. Skråstag festet inn i tårnet bærer 
brua.  Det er spesielt tårnets utforming og funksjon som er 
grunnlaget for den hederlige omtalen.  

Tårnet har en trekantet grunnflate og trapper leder både opp 
og ned fra brua, enten opp i tårnet der man kan se på utsikten 
eller fugler eller ned til vannet der man kan se etter fisk eller 
bever. Juryen vil berømme kandidaten for ideen om et tårn der 
barn og unge kan komme i nærkontakt med naturen og 
dyrelivet i området. Juryen vil også berømme utformingen av 
tårnet, som med sin trekonstruksjon og spilekledning bygger 
på Lillestrøm sin sagbrukshistorie, og bygger videre på stedets 
identitet. Tårnet gir et takoverbygget utsiktspunkt for alle 
brukerne av brua og illustrasjonene viser en materialitet og 
belysning som gir følelse av et godt sted å være. 

Forslaget når ikke helt opp blant de beste, mye på grunn av at 
løsningen gir et nokså stort inngrep i naturvernområdet. Tårnet 
er plassert inne i naturvernsonen med middels til stor verdi. 
Forslaget er også vurdert i forhold til sikkerhet for gående og 
syklende. Løsningen med en trapp midt på brua kan gi en 
uoversiktlig og utrygg situasjon både med tanke på 

FABEL ARKITEKTER
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“Fugl, fisk eller bever?”

Skjærvagapet åpne seg mest mulig mot Nitelva.
Tårnet dratt mot land tett på naturen og dyrelivet
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Illustrasjonsplan 1:500

Brua over Skjærvagapet blir nødvendigvis lang. Ved å gi brubanen en 
planmessig knekk oppstår spennende siktlinjer utover ganglinjen som gir 
variasjon til vandringen. Brua får et naturlig møtepunkt der retningene møtes. 
Dette forsterkes og dyrkes i tårnet som gir enda flere nye siktlinjer både utover 
og innover, fra de forskjellige nivåer i tårnet.

Landingspunkt for brubanene er i nord lagt i svingen på flomvollen, med direkte 
tilkomst til ny skolegård. Plasseringen skal ivareta eksisterende mandelpiletrær 
og ha minimal påvirkning på terrenget rundt landkaret. Terrenget og masser 
rundt landkar skal tilbakeføres tilsvarende eksisterende situasjon.
I sør er landingspunktet lagt tett på kollektivpunktet for buss, noe trukket bort 
fra fremtidig fotgjengerfelt og rundkjøring for oversiktlig tilknytningspunkt. 
Bruen vil i fremtiden knyttes på nytt gang- og sykkelfelt langs Strømsveien. 
Terrenget ved nytt landkar vil bli justert slik at helninger følger den naturlige 
skålformen i Skjærva.  

Peler for tårnet er plassert vekk fra sundets midtlinje for å unngå å ramme 
avløpsledning.

Konsekvenser for båtforeningen

I prinsippet skal ikke båthavnens slipp, båtplasser eller klubbhus berøres, 
utover nødvendig belastning i anleggsfasen. Noen få båtplass vil ligge under 
den nye brubanen med UK brubjelke på kote +106.2, noe som gir fem meter 
klaring fra normal vannstand. 

Eksisterende vei til slipp for båtforeningen legges om i tråd med de fremtidige 
planene for rundkjøring ,og får ny avkjørsel lenger ned mot vannet. Ny foreslått 
kjørevei legges fra fremtidig veistump langs elvebredden, i fortsettelsen av 
eksisterende veiføring langs båthavnen. Ny tilkomstvei til eksisterende slipp 
vil ligge på kote +102.2 når den passerer under brubanen og vil ha klaring på 
fire meter. Dette er tilstrekkelig klaring for kranbiler som eventuelt benyttes til 
å løfte større båter opp til vinterlagring. Brua vil kunne bygges slik situasjonen 
også er i dag (uten rundkjøring og med eksisterende nabobygg), men vil også 
da kreve noe ombygging av tilkomstveien til båtforeningen. 

Fremheve Nitelvas kvalitet og tilføre opplevelser

En ny gang- og sykkelbru over Skjærvagapet skal bli en snarvei, en trygg 
skolevei og en forbindelse av eksisternede og nye gang- og sykkelveier. Men 
den har også et potensialet til å bli noe mer! 

Ny bru inngår som en del av «elveparken» langs Nitelva. Elveparken har 
som ambisjon «å gjøre Nitelvas kvaliteter mer tilgjengelige og forsterke 
naturopplevelsen». Kommunen ønsker å fremheve elva som et betydningsfullt 
element i byutviklingen, samtidig som man skal ivareta vern av vassdraget 
som naturressurs. 

Når en står langs elvebredden, er det åpne og frodige landskapet dominerende 
og vakkert. Likevel er vannkanten utilgjengelig og vannflaten hemmelighetsfull. 
Vakre trær svaier ute i sivkanten og fuglene flyr lekent over en. På nordsida av 
Skjærvagapet finner man «mudderbanke» med rødlistearter av vegetasjon 
og fugleliv som er regulert som naturvernområde. Hvordan kan man få en 
næropplevelse av fauna og flora uten å la inngrep forstyrre naturen? 

Prosjektet «Fugl, fisk eller bever» består av to brubaner og et tårn. Brubanene 
er slank og svever lett over elva i samspill med det stille vannet. Mot nord i 
bukta reiser et tårn seg opp over vannskorpen og løfter seg mot trekronene; 
et fuglekikkertårn, sjørøverens utsiktstønne, en fiskeplass og hvilestopp på 
padleturen. Brubanene henger stramt i kabler fra hver sin side av tårnets 
øverste punkt og møtes i en knekk under tårnets konstruktive søyler. Trapper 
leder deg ned til vannflaten under brubanen eller oppover i tårnet til nye nivåer 
og utsiktspunkter. Tårnet vil bli en forlengelse av naturfagrommet;  et levende 
element for utforskning av livet i nærområdet, både for den nye skolen og 
kommunens befolkning. 

Plassering og utforming

Sideelva Sagelva renner ut i Nitelva via Skjærvagapet. Bruas plassering 
og utforming springer ut av ønske om å la Skjærvagapet åpne seg mest 
mulig mot hovedelva. Brua er derfor dratt lengst mulig ut i sundet, med et 
sidestilt tyngdepunkt. Brua skal ikke forhindre kontakten mellom sundet og 
Lillestrømssiden av elva, og brubanens slankhet har vært viktig. Samtidig 
har kommunen ytret et ønske om et arkitektonisk element og landemerke. I 
det flate landskapet og åpne terrenget vil et vertikalt element skille seg ut, 
men samtidig stå i samspill med de ruvende trærne. I tråd med ønske om 
synlighet og aktivering av elvesidene vil et tårn markere Skjærva, også fra 
Strandpromenaden på Lillestrøm siden. Tårnets utforming spiller på referanser 
som fugletårn og trehytten i skogen, som dermed påpeker tomtens tetthet til 
mangfold natur og dyreliv. Lillestrøms lange historie innenfor treindustri tas 
opp i utformingen av tårnet som er tenkt bygget som en gjennomarbeidet 
trekonstruksjon. 
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trafikksikkerhet og sosial sikkerhet. Videre vurderer juryen at 
tårnet vil kreve mer vedlikehold og tilsyn med tanke på drift. 
Juryen mener at tårnet i seg selv kunne ha vært oppført et 
annet sted som en flott attraksjon i byen, men at den ikke 
kommer helt til sin rett her.  

Materialbruken, som består av betong, cortenstål og tre, er 
en spennende sammensetning av materialer. Trespilene i seg 
selv og utformingen av tårnet vurderes å bygge videre på en 
identitet Lillestrøm har som gammel sagbruksby og trekkes 
frem som positivt ved dette forslaget. 
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Brua over Skjærvagapet blir nødvendigvis lang. Ved å gi brubanen en 
planmessig knekk oppstår spennende siktlinjer utover ganglinjen som gir 
variasjon til vandringen. Brua får et naturlig møtepunkt der retningene møtes. 
Dette forsterkes og dyrkes i tårnet som gir enda flere nye siktlinjer både utover 
og innover, fra de forskjellige nivåer i tårnet.

Landingspunkt for brubanene er i nord lagt i svingen på flomvollen, med direkte 
tilkomst til ny skolegård. Plasseringen skal ivareta eksisterende mandelpiletrær 
og ha minimal påvirkning på terrenget rundt landkaret. Terrenget og masser 
rundt landkar skal tilbakeføres tilsvarende eksisterende situasjon.
I sør er landingspunktet lagt tett på kollektivpunktet for buss, noe trukket bort 
fra fremtidig fotgjengerfelt og rundkjøring for oversiktlig tilknytningspunkt. 
Bruen vil i fremtiden knyttes på nytt gang- og sykkelfelt langs Strømsveien. 
Terrenget ved nytt landkar vil bli justert slik at helninger følger den naturlige 
skålformen i Skjærva.  

Peler for tårnet er plassert vekk fra sundets midtlinje for å unngå å ramme 
avløpsledning.

Konsekvenser for båtforeningen

I prinsippet skal ikke båthavnens slipp, båtplasser eller klubbhus berøres, 
utover nødvendig belastning i anleggsfasen. Noen få båtplass vil ligge under 
den nye brubanen med UK brubjelke på kote +106.2, noe som gir fem meter 
klaring fra normal vannstand. 

Eksisterende vei til slipp for båtforeningen legges om i tråd med de fremtidige 
planene for rundkjøring ,og får ny avkjørsel lenger ned mot vannet. Ny foreslått 
kjørevei legges fra fremtidig veistump langs elvebredden, i fortsettelsen av 
eksisterende veiføring langs båthavnen. Ny tilkomstvei til eksisterende slipp 
vil ligge på kote +102.2 når den passerer under brubanen og vil ha klaring på 
fire meter. Dette er tilstrekkelig klaring for kranbiler som eventuelt benyttes til 
å løfte større båter opp til vinterlagring. Brua vil kunne bygges slik situasjonen 
også er i dag (uten rundkjøring og med eksisterende nabobygg), men vil også 
da kreve noe ombygging av tilkomstveien til båtforeningen. 

Fremheve Nitelvas kvalitet og tilføre opplevelser

En ny gang- og sykkelbru over Skjærvagapet skal bli en snarvei, en trygg 
skolevei og en forbindelse av eksisternede og nye gang- og sykkelveier. Men 
den har også et potensialet til å bli noe mer! 

Ny bru inngår som en del av «elveparken» langs Nitelva. Elveparken har 
som ambisjon «å gjøre Nitelvas kvaliteter mer tilgjengelige og forsterke 
naturopplevelsen». Kommunen ønsker å fremheve elva som et betydningsfullt 
element i byutviklingen, samtidig som man skal ivareta vern av vassdraget 
som naturressurs. 

Når en står langs elvebredden, er det åpne og frodige landskapet dominerende 
og vakkert. Likevel er vannkanten utilgjengelig og vannflaten hemmelighetsfull. 
Vakre trær svaier ute i sivkanten og fuglene flyr lekent over en. På nordsida av 
Skjærvagapet finner man «mudderbanke» med rødlistearter av vegetasjon 
og fugleliv som er regulert som naturvernområde. Hvordan kan man få en 
næropplevelse av fauna og flora uten å la inngrep forstyrre naturen? 

Prosjektet «Fugl, fisk eller bever» består av to brubaner og et tårn. Brubanene 
er slank og svever lett over elva i samspill med det stille vannet. Mot nord i 
bukta reiser et tårn seg opp over vannskorpen og løfter seg mot trekronene; 
et fuglekikkertårn, sjørøverens utsiktstønne, en fiskeplass og hvilestopp på 
padleturen. Brubanene henger stramt i kabler fra hver sin side av tårnets 
øverste punkt og møtes i en knekk under tårnets konstruktive søyler. Trapper 
leder deg ned til vannflaten under brubanen eller oppover i tårnet til nye nivåer 
og utsiktspunkter. Tårnet vil bli en forlengelse av naturfagrommet;  et levende 
element for utforskning av livet i nærområdet, både for den nye skolen og 
kommunens befolkning. 

Plassering og utforming

Sideelva Sagelva renner ut i Nitelva via Skjærvagapet. Bruas plassering 
og utforming springer ut av ønske om å la Skjærvagapet åpne seg mest 
mulig mot hovedelva. Brua er derfor dratt lengst mulig ut i sundet, med et 
sidestilt tyngdepunkt. Brua skal ikke forhindre kontakten mellom sundet og 
Lillestrømssiden av elva, og brubanens slankhet har vært viktig. Samtidig 
har kommunen ytret et ønske om et arkitektonisk element og landemerke. I 
det flate landskapet og åpne terrenget vil et vertikalt element skille seg ut, 
men samtidig stå i samspill med de ruvende trærne. I tråd med ønske om 
synlighet og aktivering av elvesidene vil et tårn markere Skjærva, også fra 
Strandpromenaden på Lillestrøm siden. Tårnets utforming spiller på referanser 
som fugletårn og trehytten i skogen, som dermed påpeker tomtens tetthet til 
mangfold natur og dyreliv. Lillestrøms lange historie innenfor treindustri tas 
opp i utformingen av tårnet som er tenkt bygget som en gjennomarbeidet 
trekonstruksjon. 
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“Fugl, fisk eller bever?”

Brubjelkene

Brubjelkene er minimal av to hensyn; ønsket om en visuell ”transparent” 
bru som ikke avgrenser Skjærva fra Nitelva og for å holde brubjelken over 
flomnivået. I hver ende av sundet ligger terrenget på kote +107, omtrent en 
meter over flomkravet. Med hensyn til tilgjengelighet og funksjonalitet legges 
brubanen horisontalt over hele sundet. For å respektere flomkravet må 
brubjelken være slank. En slank brubjelke krever korte spenn, og istedenfor 
mange søyler henges brubjelken opp i tilstrekkelig mange skråstag. Det 
har vært viktig å unngå fysiske inngrep i naturvernområdet og minimere 
tilknytningspunkt til flomvollen. Ved å bygge en skråstagbru rammes sundet 
kun av et fundamenteringspunkt i tårnet (fire søyler) og gir mulighet for 
brubjelken å sveve over den sårbare naturen i nord og unngår konflikter med 
båthavnen i sør. 

Tverrsnittet til brubjelken er symmetrisk og dimensjonert etter kravet om 
bredde på sykkelfelt. Skråstag er festet inn sentrisk i brubanen og skiller 
naturlig sykkelfelt fra gangbane. Ytterligere markeringer for adskillelse av de 
myke trafikantene kan gjøres i dekket. Ved hvert festepunkt for skråstag er det 
sittebenker som ivaretar sikkerhet og høydekrav rundt staget, og samtidig gir 
mulighet for opphold også på den åpne brua. 

Det viktigste bærende elementet i brubjelken er en stålkasse som klarer å 
overføre store krefter fra bøyning og torsjon til tårnet og landkarene. Ellers 
bygges brubjelken stort sett i tre; brudekke og rekkverk er trekonstruksjoner.

Tårnet

Tårnets plassering er bevisst lagt utenfor den mest sårbare naturen med størst 
registrert naturverdi, men samtidig tett nok til å kunne oppleve dyrelivet og 
vegetasjonen, uten å forstyrre dette. Tårnet er bruas sentrale støttepunkt som 
tar opp lastene fra brubjelken og fører dem ned gjennom pelefundamenter til 
berg. I plan er tårnet diamantformet for å ta oppvertikale og horisontale krefter 
fra skråstagene som brubanens vinkler genererer. 

I tårntoppen møtes skråstagene og overfører vertikale og horisontale krefter 
til tårnet. Knekken i brubjelken fører til at tårntoppen trekkes mot innsiden 
av knekken. Ved at tårnbenet i knekken settes på skrått i riktig retning, kan 
kreftene overføres i størst mulig grad som trykk uten at det oppstår mye strekk 
i de øvre tårnben. 

Tårnets plassering nord i bukten gir ulik lengde på  brubjekene ut fra tårnet. 
For å unngå for stor ulikevekt i tårntoppen, forankres denne med et skråstag 
i landkaret på nordsiden. Allikevel vil ulik belastning av brua fra gang- og 
sykkeltrafikken føre til ulikevekt i tårntoppen som tårnet ben må føre ned til 
brubjelken og til fundamentet for å etablere likevekt.

Som forankring av tårnet og motvekt til kreftene i skråstag ligger det i 
vannskorpen et tungt fundament i form av et betongdekke formgitt som et 
duvende landskap med perforeringer, avtrapninger og hull slik at vannet vil 
oversvømme, blottlegge, skvulpe, sprute, prege og danne dammer i flaten. 
Et potensielt blågrønt element som kan benyttes i å utforske, lære og avlese 
naturens krefter, muligheter og begrensninger. Kanskje vil det med tiden gro 
helt igjen og dekkes av strå og siv, som mudderbanken rett ved? Hva skjer om 
6. klasse fjerner sivet rundt den ene søylen? Hvor fort gror det til igjen? Hvor 
ofte oversvømmes fundamentet? Er det oftere enn i fjor?

Rekkverk

Det arkitektoniske grepet med den lette, svevende brua videreføres i et åpent 
rekkverk. Dette vil gi et minimalt og slankt oppriss, samtidig som man får 
visuell kontakt ned på vannet, selv for de laveste barna på vei til skolen. 
Det er forslått et åpent rekkverk der hovedkonstruksjonen består av doble 
vertikale trestolper som er koblet på den horisontale tverrbæreren i brudekket. 
Hvert søylepar er koblet sammen med horisontale stålstag i cortenstål i to 
høyder. Mellom stagene spennes et wirenett/mesh/flettverkgjerde. Ved behov 
avstives rekkverket ved supplerende stag eller vaier.

Øverst på rekkverket ligger det et gjennomgående profil i cortenstål som 
skjuler lysarmaturer og beskytter endeveden. Rekkverket er klatresikkert og 
heller svakt innover. Da bruen skal kunne måkes er det valgt store åpninger i 
flettverksgjerdet.

I tårnet vil det ligge en skive; enten i betong eller trespiler mellom 
trappeløpene. I ytterkant av trappen vil det være spilekleding eller cortenmesh. 
Enkle håndløper av cortenstål Ø30 er montert 900 mm over trinnene og gi godt 
håndfeste.

Belysning

Med tanke på bruas plassering tett på sårbart dyreliv og vegetasjon skal 
man ta et bevist valg og belyse på naturens premisser. Dette kan bety at lys 
dempes, skrues ned til det minimale nattestid eller slukkes helt i for eksempel 
tårnet. Tilstrekkelig lys for trygg ferdsel skal prioriteres, men må her nøye 
balanseres mot omgivelsene. Ved riktig valg av armaturer, samt vikling mot 
gangbane skal uheldig strølys unngås.

Prinsipp for belysning av gang- og sykkelbane er integrert, lineært armatur 
som ligger skjult under stålprofilen på begge sider av rekkverket. Dette gir 
en vakker belysninga av det varme treverket, samtidig som det lyser opp 
ganglinjen. Armaturens plassering er gunstig med tanke på hærverk, samt 
snømåking og generell slitasje. Vinkling, fargetone og styrke skal hindre 
blending av selv de minste brugjengerne. Følere på bruen vil kunne benyttes 
slik at belysningen følger brukernes bevegelse og holdes minimalt når brua 
står tom.

I tårnet vil de horisontale dekkene og trappene bli belyst med lavtsittende 
armaturer, slik et en i øyenhøyde ikke har blendene lys så øynene tilpasser seg 
mørke utenfor.Fra avstand vil tårnet stå svakt å gløde, som et lite bål en kan 
skimte mellom trærne i en skog. 

Betongflaten er innspent mellom fire skrå betongsøyler som stopper i bruas 
underbygning som ligger i nivå med flomkravet. Betongsøylene er pelet til berg 
og tilstrekkelig skråpeler sikrer at tårnet vil også stå støtt dersom isen om 
vinteren setter seg i bevegelse og bygger opp store krefter.

Søylene kan brukes som flom-målere for års-flommen som kan avmerkes som 
linjer på søylene med årstall, slik at elvas vannstand visualiseres og historiene 
blir bevart. Man kan da i fremtiden kontrollere om fars påstand om vann opp til 
livet hver vår holder vann…

En vertikal betongskive sentrisk på dekket tar imot de to brubjelkene over og 
overfører brubanens trykk- og rotasjonskreftene til det indre tårnbenet og til 
fundamentene. Skiven skrår skrått oppover over brubanen og bærer i tillegg 
trapper og dekker, samtidig som det avstiver tårnet.

Over betongen og flomkrav skyter tre-tårnet tjue meter opp over gangbanen. 
Fire limtresøyler skaper rammeverket for tredekker og trapper som lekent vrier 
seg oppover. Her vil man for hvert trinn klatre opp mot trekronene og de ulike 
reposene får sin henvendelse og siktlinjer. Øverst kan man via en stige komme 
opp i tårnets øverste utsiktpunkt, som seilskutas utsiktstønne. Tårnet er kledd 
i liggende, skråkuttete trespiler med cc 100. Tårnet oppleves tett med bevisste 
og varierte, men beskjedne åpninger i form av «fjernete spiler». I skjul av 
spilene vil man kunne stå som en observatør til fuglene i trærne, men kanskje 
også se en bever i sivet eller et rådyr ute på mudderbankene. Kanskje kan man 
lese mudderets bølgende landskap under vann? Kanskje man finner andre 
innsekter her i høyden enn i skolegården?

Tårnet skrår oppover og de fire tresøylene møtes i en spiss. Her samles alle 
kreftene fra tresøylene og strekk-kablene i en skive av stål, og formidler de 
store kreftenes samlende spill.

Peling og landkar

Tårnet må peles til berg. Det skal benyttes vertikale og skråstilte stålkjernepeler 
for å ta opp vertikale og horisontale laster. Antatt dybde til berg i området er 10-
15 meter. De største kreftene kommer under tårnbenet inne i knekken som vil 
trenge minimum to peler Ø100 mm

Ved det nordre landkaret trenger man motvekt mot det store bruspennet og 
fundamentet består av en bunnplate m/vegger. Brubjelken overfører krefter til 
frontveggen via lager. Under det nordre landkaret er det en pelegruppe for å 
støtte landkaret på berg. Det søndre landkaret vil være beskjedent da det er 
kort vei til berg. Sannsynligvis trenger man ingen peler.

Snitt aa brubjelke 1:20
“Fugl, fisk eller bever?”
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skisser toppunkt tårn

Historisk referanse og inspirasjon fra nærområdet - Fetsund 1985

“Fugl, fisk eller bever?”

Tilgjengelighet for alle

Brua skal fungere som en snarvei over Skjærvagapet og inngå som en del av 
en kontinuerlig tursti langs Nitelva. Det er viktig at denne, og brua, er tilgengelig 
og attraktiv for alle brukergrupper og hele befolkningen. Brua er lagt med 
brudekke på tilnærmet lik kote +107.2 som eksisterende flomvoll i nord og 
eksisterende busstopp i sør.  Dette gir en tilnærmet helt horisontal krysning 
over Skjærvagapet. Bruens lengde, tross sin horisontale profil, kan være 
krevende for visse brukergrupper og det er derfor implementert sittebenker ved 
hvert stag hver 20 meter langs hele brua.

Tårnet vil ha både trapper og stiger som ikke er tilgjengelig for brukere med 
nedsatt fysisk funksjonalitet. Det er derfor viktig at det er fine opphold og 
utsiktspunkter på selve brua. På møte mellom brubanene vil det under tårnet 
vil det være et takoverbygget utsiktspunkt for alle.

Taktil merking, både før og på bruen, samt belysning skal ivareta visuell 
orientering for alle.

Gjennomføring

Tårnet må bygges først og man starter med pelene. Avhengig av årstid 
for anleggsfasen kan peleriggen eventuelt utnytte isen om vinteren ellers 
benyttes flåte. Det støpes “pelehoder” rundt toppen av pelene som forbindes 
med støpte bjelker. Oppå dette støpes en plate, “betonglandskapet”, evnetuelt 
ved hjelp av prefabrikkerte elementer som fungerer som “tapt forskaling”.
Den største utfordringen vil være fundamentering i vannet. Samtidig eller rett 
etter tårnets fundamenetering, kan man bygge landkarene. 

Tårnets øverste del i tre vil bygges som prefabrikerte limtresøyler og dragere, 
med stor grad av presisjon og kort monteringstid. 

Brubjelken (dvs. stålkassen) prefakrikkeres på verkstedet. Brubjelken monteres 
ved å løfte segmenter opp og å feste dem til tårnets respektive skråstag. Man 
begynner innerst ved tårnet og bygget utover fra begge sider samtidig for å 
unngå for stor ulikevekt inntil brubjelken møter landkarene.

Selve tårnets kledning, trapper og repoer, samt brubanen med tverrbærere, 
strøplank og slitelag, samt rekkverk bygges enkelt med håndterbare størrelser 
og dimensjoner. Dette kan kanskje være et samarbeid eller oppdrag for Norges 
trelastskole som er byens egen byggskole?

Naturenvernsonen skal respekteres og ivaretas i hele anleggsgjennomføringen.  
Bygging av tårnet vil i all hovedsak foregå fra flåte/ vannet utenfor vernesonen  
Bruens landingspunkt på flomvollen i nord er innenfor anbefalt område for 
landkar og er beskjeden i omfang.
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«TRIPPEL A»

INNKJØP

HEDERLIG OMTALE

HEDERLIG
OMTALE Juryen ønsker å hedre «Trippel A» for en effektiv og nøktern, 

men samtidig vakker og majestetisk bru. Brua fremstår som et 
tydelig landemerke og juryen vil trekke frem bruken av tre og 
koblingen til lokalhistorien som svært positivt. Brua svarer 
godt på mange av konkurransens evalueringskriterier som 
trafikksikkert, gjennomførbarhet, vedlikehold, og 
materialvalg.  

Trippel A er en av konkurransens få fagverkbruer, og har tatt i 
bruk fagverket på en ny og spennende måte. Brua er 
fremragende presentert med flotte illustrasjoner og 
inspirerende håndtegninger av detaljer. 

Detaljeringen i bidraget er høyt. Tekniske løsninger er detaljert 
på en overbevisende måte, noe som gir juryen tro på at brua 
kan realiseres slik den fremstår. Brua er en av konkurransens 
korteste, noe som bidrar positivt til kostnad og 
gjennomførbarhet. Selv om det korte bruspennet gir en 
kostnadseffektiv bru, er det også noe av utfordringen ved 
prosjektet, da brua griper inn i naturvernsonen negativt med 
relativt store terrenginngrep. 

Selv om brua i seg selv er flott, mener juryen den er lite 
tilpasset stedet. A–tårnet blir noe stivt og markerer for sterkt 
en tenkt akse, som ikke finnes i Skjærvagapet eller langs 
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Nitelva. Juryen mener den kan oppleves ganske voldsom i 
et ellers lavt og dempet landskap. Det er ikke illustrert 
noen møteplasser i forslaget.  

Juryen har vurdert ulike justeringer av brua, uten at disse i 
vesentlig grad vil løse noe av det juryen oppfatter som 
negativt ved prosjektet.
 

skjae rvagapet 
skole 

sagdalen

SITUASJONSPLAN 1:1000

Konstruksjonen omfavner elven og omgivelsene, krysser Skjær-
vagapet i ett spenn som slik minimerer fysiske terrenginngrep i 
naturvernområdet. 

Trippel A Bru blir en passepartout rundt Sagdalen som grønt 
bakteppe. Som en demonstrasjon av elegant og miljøvennlig 
trekonstruksjon vil høyden på konstruksjonen strekkers seg opp mot 
tretoppene i landskapet rundt Gapet.  
 
For å understreke geometrien og stedet vil Trippel A Bru bygges 
med nøye valgt materialer som er miljøvennlige og som harmoner-
er med det omkringliggende landskapet.  
Landkar forblendet med granitt som vokser til med stedlig vegetas-
jon og blir en del av landskapet på samme måte som de gamle 
konstruksjonene langs Sagelva. 

Karakteristisk ståldetaljer binder sammen trekonstruksjonen, danner 
portal og stiver av konstruksjonen. Detaljene tilfører et moderne 
formspråk som sammen med det transparente rekkverket i vaiernett 
gjør strukturen transparent og understreker den visuelle forbind-
elsen.

Trippel A Bru er utformet som et landemerke ved elvebredden 
som tilbyr nye utsiktspunkter, og blir et mål i seg selv. Brua legges 
parallelt med Nitelva og den slående portalformen til brua danner 
et orienteringspunkt og inngår som et nytt kunstverk ved Flomvollen. 
Brua tilbyr nye perspektiver og fantastisk utsikt ut over fuglelivet i 
våtmarksområdet ved Nitelva.  

Trippel-A-bru er både enkelt og spektakulært - en moderne 
hengeversksbru i tre med et klassisk sperrebindmotiv som hoved-
konstruksjon.  De rettvinklede likebeinte trekantene i geometrien 
representerer den lokale identiteten og inngår i historien om trelast 
i Flisbyen Lillestrøm. Treenigheten symboliserer nye Lillestrøm kom-
mune, Fet, Skedsmo og Sørum. 

Brua er satt sammen av ett par klassiske “King truss” sperrebind 
uformet med en slående geometri. Den intuitive og enkle rettvin-
klede likebeinte trekanten streber mot himmelen fra begge sider, 
lener seg mot hverandre i toppen og danner en portal. 

Fagverkene støtter seg på fire punkt. Ett par kommer direkte ut av 
elva ved landingen i syd og på motsatt bredd ut av sivområdet. 

strømmen l

lillestrøm sentruml

l
N

ILLUSTRASJONSPLAN 1:500

trippel A 
bru

trippel A 
bru

l
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OPPRISS + PLAN + TVERRSNITT 1:200

Konstruksjonstype: Hengeverksbru, Sperrebind «King Truss»  

Spennvidder (total lengde): 70m (9,6+12,7+12,7+12,7+9,6) 

Total brubredde: 5,5 m  

Fortaus bredde: 2,5m   

Sykkelfelt bredde: 3,0m

1. Limtre hovedkonstruksjon kledd med Kebony kledning.
(uten Kreosot / Royal impregnert)

2. Tverrspent dekke av tre

3. Stålrør og ståldetaljer (varmgalvanisert)

4. Landkar i betong forblendet med lokal granitt

5. «Safe grip» 2 tofarget epoxybasert overflate på brua
(sykkel + gangfelt)

6. Syrefast wire mesh i rekkverk

7. Håndløper i tre (Accoya)

Trippel A Bru ligger i et storslått naturområde i nord og spenner 
mellom en liten marina i syd og naturvernområdet i nord. Den 
står selvsikker, men diskré over vannet i Skjærvagapet, og ram-
mer inn den grønne Sagdalen. Brua gir synlighet gjennom sin 
gjennomsiktighet og står som en trekantet Passepartout parallelt 
med Nitelvas rolige strømning. Bygget med en materialkombi-
nasjon som passer inn i konteksten i stedet for å skille seg ut. En 
karakteristisk og elegant bru med en slående trekonstruksjon. 

Som portal mellom nord og sør blir den også en destinasjon i 
seg selv og gir nytt utsiktspunkt mot naturvernområdet med sitt 
rike dyre og fugleliv. Om natten lyser de ikoniske høye sper-
rebindene og reflekterer på vannoverflaten - dobbel effekt i 3 
dimensjoner. Trippel A Bru er utformet som et landemerke langs 
Nitelva. – et nytt tilskudd til samlingen av kunstverk i Kunst-
parken. 

Bru er en konstruktivt enkel bru bygget med nokså rimelige ma-
terialer. Vedlagte mengdeskjema og teamets erfaring tilsier at 
brua kan bygges innenfor en entreprisekostnad for prosjektet på 
24 MNOK eks. MVA. 

trippel A 
bru

trippel A 
bru

GENERELLE  DATA

MATERIALER

lN

5 10 15 20
M
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For å krysse elven i ett spenn mellom de angitte landingspunktene 
har vi designet en trebru med hovedkonstruksjonen bestående av 
de to store fagverk, eller sperrebind. 

Sperrebindene er plassert på hver side av brudekket og bærer det 
forspente tredekket via fem underliggende tverrbjelker. Sperrebin-
dene heller lett innover og er koblet sammen med stålelementer 
i toppen og mellomliggende knutepunkt for å sikre nødvendig 
horisontal stabilitet.  

De store, skrå limtresøylene har et tverrsnitt på 1000x600mm av 
GL 30c. Strekkstagene er laget av stålrør ø120mm. Tverrelemen-
tene som forbinder fagverkene og understøtter dekket er stålele-
menter med ulike tverrsnitt.   

De viktigste strukturelle komponentene er de to fagverkene på hver 
side av dekket. Her er det viktig å ivareta kontinuiteten til limtreele-
mentene i lengderetningen. Det skal undersøkes om muligheten for 
å transportere de store elementene i helhet(tverrsnitt 1000x600mm) 
fra fabrikk til anleggsplass.

Hvis det ikke lar seg gjøre, får elementene en sammenføyning der 
kreftene er mindre.  

Limtre forbindes innbyrdes og til stålstag med innslissede stålplater 
og dybelforbindere, en løsning som pålitelig og mye brukt i brukon-
struksjoner. 

Stålstagene er ikke kabler, men stivere stålrør med diameter 
D=120mm. Tverrbjelkene som bærer dekket lages av stål H-profil 
med varierende tverrsnitt. Stålelementene kobles til dekkekonstruks-
jonen med stålplater og gjengestag. Fagverkene kobles sammen i 
toppen og i mellomliggende knutepunkt med stålrør, for å gi bære-
systemet nødvendig horisontal stabilitet. 
Brudekket utføres som et forspent tredekke med dybde 405mm og 
gjennomgående stålstag hver 600mm i tverretning. 

trippel A 
bru

trippel A 
bru
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BROPL A S S EN

BROPLASSEN

GOTTLIEB PALUDAN 
ARCHITECTS

GOTTLIEB PALUDAN ARCHITECTS NORGE AS, OSLO
/ GOTTLIEB PALUDAN ARCHITECTS A/S, 
KØBENHAVN
Christian Ernst, ansvarlig arkitekt
Pavel A. Fomenko, ansvarlig arkitekt
Momir Nikolic, arkitekt
Jens Rongstad, landskapsarkitekt
  

EFLA CONSULTING ENGINEERS, REYKJAVIK
Magnus Arason, sivilingeniør M.Sc
Kristjan Uni Oskarsson, sivilingeniør M.Sc

«BRUPLASSEN»

HEDERLIG
OMTALE

HEDERLIG OMTALE

LIGHT BUREAU, OSLO 
Wiggo Pedersen Evensen, senior lighting designer



LILLESTRØM KOMMUNE
«GANG- OG SYKKELBRU OVER SKJÆRVAGAPET»

37

Juryen ønsker å gi hederlig omtale til løsningsforslag 
Bruplassen. 

Bruplassen hedres på grunn av sitt enkle og elegante uttrykk. 
Bruplassen har en slank formgivning, fin flyt i bruspennet som 
utmerker seg blant løsningsforslagene Prosjektet har løst det 
planmessige på en god måte som med to myke buer slynger 
seg helt fra Strømsveien til turveien, med tydelig skille mellom 
gang- og sykkelbane, men der man med fordel kunne byttet 
side for å unngå kryssing mellom gående og syklende i hver 
ende.  Den har tilrettelagt med møteplasser på sørsiden med 
et større amfi. Selv om juryen vil berømme for å tilrettelegge 
for møteplasser ved siden av brua, virker amfiet noe 
overdimensjonert. Videre oppleves ikke brua, gjennom 
materialitet og utforming,  som spesielt lokalt forankret.  

Prosjektet vurderes mindre gjennomførbart av økonomiske 
hensyn, med et stort buet hovedspenn i stål. De 
dobbetkrumme volumene i brukassa vil være kostbare å få 
realisert. En optimalisering ville være mulig ved å rette ut løpet 
for hovedspennet og forenkle brukassens design. Den store 
buen i horisontalplanet er stor og gir utfordring mht torsjon 
med ekstra laster. Buen er heller ikke nødvendig for å oppnå en 
tilpasset veggeomtri for en god påkobling til hver landside. 

Illustrasjonplan 1:500

BROPL A S S EN

N

Buen blir derfor også bruas utfordring mht å oppnå en 
rasjonell statisk løsning og effektiv utnyttelse av materialer. 

Uansett er brua et av de vakreste utkastene med sin slanke 
og myke form. Det er først og fremst sett fra området ved 
båthavna og vannet at brua kommer til sin rett. For gående 
og syklene på brua er designen mindre synlig. Den vil derfor 
ikke framstå som et “landemerke” sett fra brubanen og 
områdene rundt.  
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Evening render with lights

BROPL A S S EN

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.

BROPL A S S EN

N

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.

BROPL A S S EN
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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.
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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

Belysning

2%

90
0

50
0

14
00

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

BROPL A S S EN

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

Belysning

2%

90
0

50
0

14
00

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

BROPL A S S EN



40

SKJÆRVABUEN BRO

Tlf: 23 33 25 00
nal@arkitektur.no

arkitektur.no

Josefines gate 34

NO-0351 Oslo

Motto: “Skjærvabuen”
LINK arkitektur

Norske arkitekters landsforbund (NAL) 

Norske arkitekters landsforbund (NAL) er en fagideell medlems-
organisasjon for over 4300 arkitekter i Norge. Vi arbeider for  
å fremme god arkitektur og stedsutvikling, og utvikler forbildepro-
sjekter innen miljø og bærekraft med våre samarbeidspartnere. 
Vårt mål er å øke miljøkompetansen og tverrfagligheten blant  
arkitekter, planleggere og øvrige aktører i byggesektoren.

arkitektur.no

Norske Arkitektkonkurranser (NAK)

Norske Arkitektkonkurranser (NAK) er den eneste publikasjon  
i sitt slag, der arkitektkonkurransene dokumenteres på en systema-
tisk og profesjonell måte. Her presenteres både vinnerprosjektet og 
de øvrige premierte, innkjøpte og hedrede utkastene, samt de 
sentrale deler av juryens kritikk. NAK oppleves av oppdragsgiver 
som et nyttig redskap i det videre arbeid med gjennomføring av 
byggesaken, samt at det gir god «markeds føring» for oppdrags-
giveren og for prosjektet som skal realiseres.
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