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1. INLEDNING 

Dessa anvisningar behandiar faktorer som päverkar utseendet av broar och broars omgiv-
ning. Det centrala i innehAllet är vägens linjeföring pä broplatsen, brons utseende, brons 
anpassning till sin omgivriing samt de avslutande arbetena pt broplatsen. 

Anvisningarna är en del av en större saniling anvisningar om vägens omgivning med informa-
tion om bl.a. pianteringar och visualiseringsmetoder. 

Anvisningarna har som syfte att hjälpa projektören att skapa utseendemässigt lyckade och till 
omgivningen anpassade broar. Detta uppns genom att: 

- väcka intresse för faktorer som pAverkar brons utseende 
- presentera faktorer som pverkar utseendet 
- ställa upp ailmänna riktlinjer 
- presentera olika möjligheter. 

Eftersom bron och dess omgivning alltid är unik, har bindande anvisningar undvikits. De 
anvisningar och exempel som presenteras här är riktgivande. Ofta komnier även andra 
lösningar i frAga. 

VAL AV BROPLATS 

INVENTERNG AV BROPLATSEN 

VÄGTEKNIX 	 j 	BROTEKNIK 	 1 	MILJÖVÄRD 

Finslipning av vgens geometii 1 	Vai av brolängd 	 1 	Terrangutlormning 
Vai av brotyp 	 1 	Plarneringar 

	

Ras1atser m. 	
Uong och a1utande arbeten1 	

Dränering 
Beklädnader 

	

1 	 1 	 1 

______________ 	 4 
1 KONSTRUKT1ONSREDOVjSN1JG FÖR BRON1 	 OMGIVNINGSPL&N FÖR BRON 

Broprojektets faser med hän.syn till anpassning i omgivningen 
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2. VÄGENS LINJEFÖRING 

2.1 Allmint 

Nuförtiden är vägprojektören tvungen att 
fästa betydligt mera uppmärksamhet vid en 
smidigt löpande trafik än förut. Särskilt när 
det gäller vägar av hög klass kräver detta 
en smidig och vid linjeföring, vilket ofta str 
i konflikt med omgivningen. Vägens linje-
föring är alltid en kompromiss. Härvid bör 
man beakta: 

- tekniska krav 
- byggnads- och trafikkostnader 
- trafiktekniska faktorer. 

Dessutom bör man ta hänsyn till: 

- markanvändning 
- miljöskydd 
- anpassning tifi landskapet. 

Brokostnaderna kan utgöra upp till 30 % 
av de totala vägkostnaderna. Eftersom bro-
arna hör till vägens synligaste delar, är de av 
stor betydelse för vägens linjeföring. Under 
vägens förprojektering är närmast antalet 
broar och de stora broarna av betydelse. När 
vägen anpassas i detalj till terrängen, ökar 
ocks den enskiida brons betydelse. 

De största broarna 
Lokaliseringsplan 

Storskaliga följder 
alternativa broplatser 	Altemativa terrängkorri- 	 för ekologi och miljö 

dorer, bredd under 500 m 

brokostnader 
tekniska och utseende- 	- 	Utredflingsplafl 
mässiga faktorer 	 Lokala faktorer som p- 

Linjeföring ± 50 m 	 verkar ekologin och miljön 
Preirninär broplatsen 	 nivAplan 

1 
0 - 

-- 
______________ 	 - 

Konstruktionsredo- _______________ 
- 	brons läge p& 	visning för bron 	-1 	VÄGPLAN 

broplatsen 	 Omgivningsplan _____________________________ Slutgiltig linje- ________________ 
Godkännande _______________ KonstruktiorisredO- 	foring och broplats 	

•LL ändringJ visning för bron 	 __________ 

____ 1 -j ____ 

Bron som en del av vägprojektet 

22. Vai av broplats 

Broplatsen väljs i samband med vägens linje-
föring. Härvid optimeras: 

- väg- och brokostnader 
- krav förorsakade av en smidig linjeföring 
- utseendemässiga faktorer 
- konsekvenser för omgivningen. 

Vid vai av broplats bestäms brons placering, 
storiek, höjdläge och geometri. Valet av 
broplats är säledes av avgörande betydelse 
för brons kostnader och utseende. De vik-
tigaste broplatserna väljs i samr&d mellan 
väg- och broprojektörer samt miljöexpertis. 

Vid valet av broplats bestäms även de vik-
tigaste faktorerna som päverkar utseendet, 
nämligen: 

- brons läge i omgivningen 
- brohöjdens förhällande till omgivnlngen 
- den bild trafikanten kan M av bron 
- utsikten frän bron. 

Faktorer som pverkar utseendet 
behandias närmare i kapitien 3 och 4. 
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Utvecklingen av vägens linjeföring pä 
broplatsen 

2.3 Vägen pä broplatsen 

23.1 Linjeföring 

Vägens förmnligaste linjeföring vid bro-
piatsen är tvärs över hindret, eftersom bron 
dä är sä kort som möjligt. Trafiken ställer 
emellertid krav pä en smidig och vid linje-
föring, vilket innebär att bron inte ensarn 
avgör vägens linjeföring pä broplatsen. Mo-
dem brobyggnadsteknik möjliggör även sne-
da och krökta broar. 

Bro anpassad till vägens linjeföring 

En rak bro är bäde hällfasthetsmässigt och 
byggtekniskt enidare än en sned eller krökt 
bro. Om bron placeras i en vägkurva, bör 
kurvans radie bibehllas konstant vid bron. 
Förändring av vägbredden för en del av bron 
ökar kostnaderna och försvärar byggandet 
och projekteringen. 

Korta broar (under 10 m) kan byggas raka 
även i vägkurvor utan att detta tekniskt sett 
begränsar vägens linjeföring. 

Medeistora broar kan ocksä byggas i väg-
kurvor, lättare ju längre kurvradlie det är 
frägan om. Bron kan byggas antingen krökt 
eller som en bruten linje med raka avsnitt. 
Utseendet pä vinkiade broar är inte tifita-
lande och därför bör ätmiristone räcken och 
kantbalkar följa vägens krökning. 

Broar med lAng spännvidd (över 50 m) byggs 
i allmänhet raka. Likasä bör bäg- och valv-
broar samt broar med övre bärande konst-
ruktion byggas raka. Om sädana broar har 
korta spann som fortsättning pä de lAnga 
spannen, kan de korta spannen byggas krök-
ta. Spann som kan öppnas pä rörliga broar 
bör byggas raka. 

Brons snedhet försvärar projekteringen och 
ökar kostnadema. Aven pä en broplats, där 
trafildederna inte korsar varandra vinkelrätt, 
kan det byggas en rak bro. 1 allmäuhet bör 
brostöden dä vara orienterade parallellt med 
den undre leden. För brons snedhet bör 
användas standardiserade 11, 22 eller 33 
gons vinidar. 

Vägens linjeföring pä broplatsen päverkar 
närmast den bild som trafikanten Mr av 
brons omgivning. Härvid accentueras en smi-
dig linjeföring och vägens anpassning tifi 
terrängen. Om landskapet som man ser frän 
bron är vackert, är det skäl att göra vägens 
linjeföring sä att landskapet exponeras sä 
fördelaktigt som möjligt. 
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Broarna intresserar m.nga vägfarare och gör 
resan omväxlande. Vid viktiga broar bör 
vägens linjeföring därför göras s., att bron 
är väl synlig &n vägen. 

pianeras vägrät. Det är skäl att observera 
att ocks smA sättningar i en vgrät bro 
accentueras d bron betraktas i längdrikt-
ningen. 

2.32 Brons höjdnivA 

Vägens höjdnivä vid bron bestäms i ailmän-
het av den fria höjd som trafiken pä den 
undre leden kräver, av brons konstruktions-
höjd och av den omgivande terrängen. Drä-
neringen och utseendet kan ställa ytterligare 
krav. 

Lutningen i längdriktningen kan vid sm och 
medeistora broar variera obegränsat ända 
upp tifi den för vägen tillAtna maximilut-
ningen. En stor lutning i längdriktningen ger 
emellertid lätt bron ett instabilt utseende. 
Detta gäller särskilt broar över vattendrag 
där profillinjen kan jäniföras med den vg-
räta vattenytan. 

w- .... 

En för stor lutning i längdriktningen försämrar 
brons utseende 

Pä 1.nga broar är en svagt konvex sym-
metrisk profilhinje bäst med tanke pä bde 
utseende och avledning av ytvatten. Om 
ytvattnet leds över kantbaken kan bron även 

Svagt konvex profihlinje 

Pä ett vägavsnitt med konkav profillinje bör 
man undvika att placera bron i profillinjens 
lägsta punkt, eftersom detta försvärar av-
ledningen av ytvatten och lätt ger bron ett 
hängande utseende. 

Brons höjdläge i förhllande till horisonten 
är viktig. En bro ovanför horisonten domi-
nerar omgivningen medan en bro under 
horisonten ser ut att underordna sig land-
skapet. Höjdläget med tanke pA de viktigaste 
betraktningsriktningarna väijs sA att den 
önskade effekten erh.11es. Man bör speciellt 
undvika att läta bron skymnia horisonten, 
eftersom detta ofta förmörkar landskapet. 
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2.3.3. Optisk orientering 

Att köra är att röra sig frn ett landskap till 
ett annat. 1 varje landskap bör föraren ha en 
klar uppfattning om vart vägen leder. Med 

tanke pä säkerhet och komfort är det dess-
utom viktigt att föraren fär en uppfattning 
om vart vägen leder ocksä i det följande 
landskapet. Ju bättre detta lyckas, desto 
bättre är den optiska orienteringen. 

Om bron byggs mycket konve bör man und-
vika en alliför rak linjeföring vid brohuvudena. 
Till höger illustreras en betydligt bättre optisk 
orientering 

Den optika orienteringen harförbättrats med 
hjälp av pianteringar 

Broar är vanligtvis bra landmärken. En bro 
som syns frk vägen redan pä längt häil, in-
formerar effektivt om vart vägen leder. Sär-
skilt verkningsfulla i detta avseende är broar 
med Övre konstruktioner (se Sääksmäld bro 
pä sid. 6). 

Ocksä viadukter, som man skall passera 
under, ger redan pä längt hAll besked om 
vart vägen leder. Vägen bör ges en mjuk 
linjeföring mot brospannet, och viadukten fr 
inte biyta den undre vägens optiska orien-
tering. 

Dälig och bra linjeföring vid ankomsten till 
viadukten 

7 



3. BRONS UTSEENDE 

3.1 Allniänt 

1 detta kapitel behandias brons utseende 
som stdan och i nästa kapitel brons anpass-. 
ning till landskapet. 1 sista hand bör brons 
utseende emellertid alltid bedömas som en 
del av vägen och det omgivande landskapet. 

Brons utseende pAverkas av: 

- dimensioner 
- konstruktionslogik 
- harmoni 
- överskädlighet 
- material 
- avslutande arbeten 
- arbetskvalitet 

Brons mAtt bör vara logiska i förhAllande till 
belastningen. Alltför sianka konstruktioner 
kan ge intryck av dälig bärighet, medan en 
massiv bro kan verka överdimensionerad. 
För utseendet är det en fördel om brons 
konstruktionsprincip är lätt att uppfatta. En 
invecklad brokoristruktion kan, om sA be-
hövs, diiferentieras och framhävas med hjälp 
av färger och ytbehandling. 

Harmoni innebär att brons delar är propor -
tionerliga sinsemeilan och att hela bron 
utgör en konsekvent heihet. En harmonisk 
bro har ofta nAgot huvudtema som Aterkom-
mer i konstruktionens olilca delar. Symmetri 
kan ofta bidra till ett harmoniskt och balan-
serat helhetsintryck. 

Dimensionerna bestämmer brons grundform, 
sedd bde pä nära hAll och pA avständ. Vid 
projekteringen beaktas bl.a. brons spann-
indelning, konstruktionshöjden i förhAllande 
till underfartshöjden samt överbyggnadens 
mAtt i förhAllande till stödkonstruktionernas 
storlek och till spännvidden. Ocksä de olika 
delarnas inbördes proportioner är viktiga. En 
bra utgängspunkt vid valet av en bros pro-
portioner är den hällfasthetsteoretiska lo-
giken. Avsnitt 3.2 gAr närmare in pä propor-
tionerna hos broar av olika typ. 

Minnena.s bro i Alavo - har,nonj mellan teknik och natur 
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En vacker bro är klar och överskAdlig till 
utseendet. Man bör välja nägra huvud-
riktningar och läta konstruktionerna följa 
dessa. Detta gäller särskilt fackverksbroar 
och rörliga broar. 

De olika byggmaterialen bör användas p. ett 
för dem naturligt sätt. T.ex. en hängstng av 
betong eller ett landfäste av st1 skulle se 
egendomiiga ut. Materialen behandias i 

avsnitt 3.3. 

Fastän bron är proportionerlig och har-
monisk, kan den ändt se halvfärdig och kai 
ut pä nära hAll. Intiycket kan förbättras med 
hjälp av olika avslutande arbeten. Dessa 
behandias i avsnitt 3.4. 

Ett saldigt och omsorgsfullt utfört byggnads-
arbete borgar för att bron ser bra ut. Detta 
utseende bör bevaras med hjälp av underhäli 
sA länge som möjligt. 

3.2 Brotyper 

32.1 Balkbroar 

1 dessa anvisningar behandias även platt- och 
rambroar i samband med balkbroar, efter -
som deras utformning följer samma prin-
ciper. 

Största delen av samtliga broar hör till den-
na grupp. De typiska balkbroarna är smA 
eller medeistora broar, men broar med över 
200 m lAnga spann har byggts. Balkbroarna 
ser enida och naturliga ut och är i alimänhet 
kostnadsmässigt förmänliga. 

Viadukter byggs i ailmänhet av betong. 1 
broar över vattendrag används ocksä stAl och 
trä. 

g - 

Be:ongbro av 
Ma.sivpIwta 	 -. 
HdIpIalla 
P!attbalk 	 - ___________- - 
L&ibalk 	 .---- 
Planra,n 	 1_ - 
Balkrwn 	 _____ 

SuIbro av 	 1 Vaisade balkar 	 ... - 

Svessade baLka, 	 _, - ______________ - - 
L&Ibalk 	 ______________ 

Träbroav 	 i 
Dyrniade balkar 
Liiniräbalkar 	 -1 

Balkbrons spännviddsomräden 

Brons proportioner 

Balkbrons viktigaste proportioner är: 

- spännviddens förhllande till konstruktions-
höjden 
- konstruktionshöjdens förhällande till under-
fartshöjden 
- broöppningarnas proportioner 
- spannindelningen 
- stödens förhAllande till bron i övrigt. 

Brons slankhet kan beskrivas med hjä.lp av 
ett slankhetstal som utgör spännviddens för-
hAllande till konstruktionshöj den. Slankhets-
talet varierar mellan 5 och 30 för jämnhöga 
balkar i ett spann och kan stiga till 45 för 
kontinuerliga balkar. 

Slankhetstal 5 

Slankizetstal 20 

Slankhetstal 10 

Slankhetstal 20 
• • 	.... .. .... 

Slankhetstalet bör öka med spännvidden 

Underfartshöjden bör vara minst tvä gAnger 
konstruktionshöjden. Ju lägre bron är, desto 
massivare förefaller dess utseende. 

.• 

Lcg fii höjd accentuerar brons massivitet 
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En hög rektangel accentuerar brons höjd och 
en Mg dess längd 

Är balken kontinuerlig bör även spann-
indeiningen och mellanpelarnas förhAllande 
till bron i ÖVrigt studeras. Vanligen vinner 
bron Mde utseende- och h.11fasthetsmässigt 
om den har ett klart urskiljbart huvudspann 
och kortare sidospann. 1 en bro med tre 
spann är förhllandet mellan längden pt 
sidospannen och längden p. mittspannet 
vanligtvis 0,7-0,8. Broar med tvä och fyra 
öppningar är naturliga d. den undre trafik-
leden är en väg med tv körbanor. 

Stöden bör förhälla sig proportionerligt till 
överbyggnaden. Alltför smala pelare ser ut 
som pinnar och verkar svaga, medan alltför 
kraftiga stöd verkar överdimensionerade och 
skymmer landskapet. 

Överbyggnadens massiva utseendekanförbätt-
ras med hjälp av en kantkonsol. En lutande 
kantbalk verkar ijusare eftersom den reflek-
terar mera ijus. 

En hög kantbalk ger bron ett siankare 
utseende. 

i den nvre hrnn hormonierar int 
med överbyggnaden 

Överbyggnaden 

Överbyggnadens form är av stor betydelse 
för brons utseende. För att ge bron ett lät-
tare utseende kan man förse överbyggnaden 
med konsoler. Därvid komrner största delen 
av konstruktionshöjden att befinna sig i 
bakgrunden i skugga. Intrycket kari förstär-
kas med hjälp av en ijus kantbalk i en mör-
kare konstruktion eller genom att man utfor-
mar överbyggnadens nedre kant avrundad. 
Kantbalkens höjd väljs beroende p& vilken 
egenskap i bron som man önskar framhlla. 
En hög kantbalk gör att brons horisontella 
linjer doniinerar och att den verkar lättare. 

Byggfel, förorsakade t.ex. av betongformar 
som gett efter, avslöjas dä kantbalken kan 
ses i längdriktningen. SAdana fel kan rättas 
till d kantbalkenm gjuts i efterhand eller 
görs av element. 

Ändskärmar med vingmurar i en konsol-
plattbros bägge ändar uppfattas ofta som 
landfästen, särskilt om en stor del av änd-
skärmen är synlig. 1 verkligheten utgör de en 
del av överbyggnaden. 1 förh&llande till ett 
jämförelsevis kort konsolspann kan de se 
egendomliga ut. Därför vinner utseendet pA 
att överbyggnaden tränger in i banken och 
ändskärmarna bllr heit doida. 

11 
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Alltför hög frontmur Raka voter 

Dold frontmur 

Voter 

Med hjälp av voter fördelas p.känningarna 
fördelaktigare i en kontinuerlig baik, sam-
tidigt som voter i vertikalpianet i ailmänhet 
förbättrar brons utseende. Vanligen används 
avrundade voter, men om brons proifihinje 
är rak kommer även raka voter i frAga. 

En rak vot bör inte vara längre än en femte-
del av spannet och inte brantare än 1:8. 
Längre och brantare voter kan ge bron ett 
klumpigt utseende särskilt ur sneda perspek-
tiv. 

L/5 	 - 

Voter 1:3 

r 
Voter 1:8 

Alltför branta voter ger bron ett klumpigt 
utseende 
Vid bruk av avrundade voter är parabeifor-
men förmAnligast. Med tanke pä utseendet 
bör voterna vara svagt avrundade och helst 
sträcka sig till niitten av spannet, i ytterspan-
nen t.o.m. nästan till landfästet. Voterna bör 
vara symmetriska i förhäilande till det me!-
lanliggande stödet. Mellanstöden bör vara 
tillräckligt massiva för att stA i rätt propor-
tion till de pAkänningar voten uppsanilar. 
För att voten inte skall bli hängande i luften 
bör stödet vara lika brett som voten i brons 
tvarriktning. Det gynnsammaste förhAllandet 
mellan konstruktionshöjderna i fältet och vid 
stödet är mellan 1: 1,5 och 1: 2. 

— t 

Cirkelbge 
* 

Avrundade voter 	 Avrundade voter 
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Landfästen 

Vid utformningen av ett landfäste bör ett 
alltför massivt utseende undvikas. Land-
fästet f.r inte bryta brons kontinuitet utan 
bör smidigt ansiuta bron till vägbanken. 1 
allmänhet är det bäst att lta landfästet 
hanina i skuggan av bron och att undvika 
stora betongytor. Om detta inte är möjligt, 
kan ändstödets utseende livas upp med hjälp 
av olika slags ytbehandling. 

Olika lösningar för lagerpail och frontmur 

_____ 

- - 

Alltför pnassivt landfäste 

- 	. • .- 	 - 
• 	

•'•. 	t •  .- 	••. 

Ett lyckat landfäste 

Mellanstöd 

Vid planeringen av mellanstöd bör man 
försöka bevara sikten under bron s. fri som 
möjligt. Man bör betrakta bron frn olika 
hAll och välja den för heiheten bästa lösning-
en. 1 ailmänhet uppnAs det utseendemässigt 
bästa resultatet bäde i sid- och längdrikt-
ningen vid en sA gles stödfördelning som 
möjligt. 

___ 	 __ 

4w ;:  5.T 	.. 
En skog av pelare 

Vida vyer under bron trots dess bastanta 
mellanstöd 

Mellanstödens utformning är av särskild v 
för viaduktens utseende. Vid utformningen 
av stöden har projektören dessutom rätt fria 
händer, vilket leder till att brons utseende 
i hög grad kan päverkas i detta 
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Mellanstöd av olika typ 

Mellanstöden pA broar över vattendrag biir 
ofta jämförelsevis massiva, särskilt när de är 
försedda med isnos. Detta behöver inte 
försämra utseendet, eftersom orsaken till 
massiviteten är lätt att förstä. 

Särdrag hos rambroama 

Plattram med sneda ben 

De stora betongytorna pä frontmuren och 
vingmurarna orsakar probiem i plattramens 
utseende. Förutom att de är fula ger de 
även en känsia av instängdhet. 

Man kan förbättra brons utseende genom 
att: 

- vidga broöppningen 
- luta ramens ben 
- placera vingmurarna i t.ex. 450  vinkel 
- välja en lämplig ytbehandling 

Olika plattramar 

14 
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: 

. 

Plattrarnbro med sneda ben. Kirkkosalmi bro i Viippula 

Rambro med bägfonnade voter och sneda ben. Otan2ussilta bro i Mouhijäivi. 

15 



En rambro med snedställda ben har ofta 
drag som päminner om en bägbro. Den 
lämpar sig för piatser som kräver stor fri 
höjd samt i storslagna terrängformationer. 
Som material används stAl och betong. 

1. 	 - 

4p 
Speciell uppmärksanihet bör fästas vid: 

- spannindelningen 
- benens lutning 
- proportionerna mellan ben och överbygg-

nad 
- smidig utformning. Stenvalv 

322. Bäg- och valvbroar 

Bgen ger ett starkt uttryck av spänst och 
är pAtagligt logisk till sin form. Detta kan 
vara orsaken till att bäg- och valvbroar ge-
nom tiderna har hört till de mest omtyckta 
broarna. Byggandet av bäg- och valvbroar 
har minskat med utvecldandet av andra 
brotyper men pä piatser där grunden är 
bärande och profihlinjen är belägen tillräck-
ligt högt uppe är de fortfarande konkurrens-
kraftiga även prismässigt. 

BAgbroarna görs vanligen av betong. St&1 
används i lAnga bAgar. De längsta big-
broarna är fackverkskonstruktioner av stJ. 
P sin tid byggdes ocksä bgar av trä. 1 smA 
valv har använts sten, men nuförtiden an-
vänds undantagslöst betong. 

10 30 Sb 	•oö 	 oa 500 

IJordfyllt betongvalv 
1 Jordfyllt stenvalv 
BetongbAge 

1 StAlbge 
1 FackvcrksbAge 
1 Langerbalk 
1 Avstyvad bAge mcd vertikaler 

Bäg- och valvbroarnas spännviddsomräden 

Jordfyllda valvbroar 

Den grusfyllda valvbron av sten var p sin 
tid en av de mest använda brotyperna. Pä 
grund av det höga priset har naturstenen 
numera ersatts av betong. Som platsgjuten 
betongbro böijar typen bli ovanlig. Nuför-
tiden är den vanligaste tfflämpningen ele-
mentbyggda betongvalv som används bAde 
som bro över vattendrag och som gngtun-
nel. 

) 	 •• 	IL 

Betongvalv byggt av element 

1 smA valv används närmast cirkelformade 
och i längre valv parabelformade öppningar. 
Om grunden t.I stor horisonteil belastning 
kan öppningen göras vidare vilket i alimän-
het är till fördel för utseendet. 

Unga vingmurar har ett balanserande in-
fiytande p brons utseende, och som lutning 
pä siänten används ofta 1:2. Valvet fär inte 
vara för tunti hjässan. 1 vissa fali kan en för 
tunn valvhjässa döljas med kompakta räcken. 

ppna valvbroar 

Valvbron skiljer sig frn bAgbron genom att 
valvet i tvärsnitt utgör en piatta i jäinförelse 
med bägbron vars tvärsnitt är stavformat. 1 
valvbroarna kan valvet befinna sig enbart 
under överbyggnaden. 1 övrigt gäller de syn-
punkter som nedan presenteras om bgbron 
ocksA valvbroar. 
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Avstyvad bge ,ned vertikaler 
Öppen valvbro. Brons helhetsintiyck kan vara 
tilitalande trots massiviteten 

Bägbroar 

B&gens form utgörs i alimänhet av en para-
bel vars pilhöjd är beroende av den erfordra-
de höjden. Spännviddens förhällande till 
pilhöjden varierar i allniänhet mellan 2 och 
6, men flackare bgbroar kan byggas. Langerbalk 

jpännvidd-2. 
1 

pilforhllande - 

Bgen piiförhällande 

Btgen kan ha 0-3 leder. Om bägens anfang 
är styvt infästade ser det naturligt ut om 
bAgens tjocklek ökar mot anfangen. Likas 
kan bAgen bli tunnare närmare ledema. 

Förhllandet mellan styvheten i brolock och 
i bge är viktigt bAde för bägbrons utseende 
och för dess htllfasthet. 1 egentliga bgbroar 
bär bAgen upp nästan hela konstruktionen, 
och locket överför närmast belastningen via 
pelarna tifi bAgen. En annan ytterlighet är 
en avstyvad bAge med vertikaler, där själva 
bgen är mycket tuon och böjmomenten är 
koncentrerade till avstyvningsbalken. 

Körbanans läge i förMilande till bägen är av 
stor betydelse för bcgbrons utseende. Valet av 
brotyp är i alimänhet beroende av höjdförMl-
landena i terrängen 

17 



(z; * 
-. 	 - 

-- 

- -=_J*1'_- 

- TTI - 	-- 
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De avvikande stöden vid bägens anfang försämrar brons utseende. Leppävirta bro i Leppävirra 
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Om locket sträcker sig utanför bägen, är det 
skäl att studera hur lockets skugga päverkar 
brons utseende. 

balkar med 60 till 500 m. Materialet är stäl, 
ibland används även aluminium. 1 broar för 
lätt trafik är även träfackverk möjiiga. 

Pelarna mellan bäge och lock dimensione-
ras sä att de harmonierar med den övriga 
konstruktionen. Om pelarna är höga kan de 
göras smalare upptill. Avständet mellan 
pelarna kan variera, och det kan ocksä ofta 
vara skäl att minska pä avst.ndet när pelar-
na biir kortare. Höjden kan accentueras i 
höga bägbroar, om pelarna placeras relativt 
nära varandra sä att det uppstr höga rek-
tangiar. 1 tvärsgäende riktning bör antalet 
pelare begränsas till tvä. 1 valvbroar är det 
naturligt att ocksä använda stöd i form av 
tvärställda väggar. 

323. Fackverksbroar 

Fackverksbroarna har under de senaste ären 
i stor utsträckning ersatts med andra brotyp-
er. Fackverk används för närvarande bl.a. i 
järnvägsbroar, i broar för lätt traflk samt 
som delar av broar av annan typ (t.ex. som 
avstyvningsbalkar i hängbro). 

Vanajavesi jämvägsbroar i Tavastehus 

Fördelarna med en fackverksbro är att den 
är lätt och har läg konstruktionshöjd mellan 
proifilinjen och brons undre sida, eftersom 
de bärande konstruktionerna ligger ovanför 
brodäcket. Fackverksbroarna är ocksä ganska 
lätta att fiytta fr.n en plats till en annan och 
tiläter användning av betydande spännvid-
der. 

Nackdelarna är den stora och dyra mängden 
arbete som utförs i mekanisk verkstad, ett 
ofta svär bemästrat utseende samt ett arbets-
drygt underhäil. 1 vissa fail kan överliggande 
bärande konstruktioner pä ganila broar även 
utgöra en kollisionsrisk. 

Fackverksbalkar har byggts med spännvid- 
derna 40 till 250 m och ledade fackverks- 

När det gäller fackverksbroar är det viktigt 
att försöka uppnä konstruktiv enkeihet och 
överskädlighet. Man bör alltid betrakta bron 
tredimensionellt för att kunna bedöma hur 
bredvidliggande fackverk förhäller sig tifi 
varandra. Den bästa lösningen är att använ-
da sä fä riktningar hos fackverkets delar som 
möjligt, t.ex. ranistänger i vägens riktning 
samt diagonaler i ± 60° viriidar. Stavarna 
bör helst utgöra slutna profiler. 

Komplicerad fackverksbro 

En enkiare konstruktion ger ett lugnare intiyck 

Vindförbanden bör dessutom vara sä enida 
som möjligt, t.ex. K- eller X-fackverk. 

De öppna fackverken ger ett slankt och 
luftigt intryck. Det är skäl att utnyttja denna 
egenskap. 

4'l! 
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3.2.4 Häng- och snedkabelbroar 

Häng- och snedkabelbroar är de stora spänn-
viddernas broar. De blfr ekonomiska först 
vid spann över 150 m. Visserligen kan även 
kortare broar - främst dä snedkabelbroar - 
vara förmänliga pä oländiga piatser eftersom 
de kan byggas utan stäliningar. Snedkabel-
bron är som nykomling pä väg att undan-
tränga hängbron särskilt vid spann under 
300 meter. 

Fördelen med häng- och snedkabelbron är 
förutom läng spännvidd även en läg konst-
ruktionshöjd och möjlighet till ett mycket 
tiiltalande utseende. Nackdelen ar höga 
byggnads- och underhällskostnader. 

Hängbroar 

Hängbron har redan en läng tradition och 
nägra har även byggts i Finland. Den längsta 
av dessa är Rävsunds bro i Pargas (spänn-
vidd 220 m). Hängbrons konstruktion möjlig-
gör rekordlänga spann. 1 Japan finns en 
järnvägs- och vägbro med dubbla däck och 
spännvidden 1780 m. Mellan Sicilien och 
fastiandet pianeras en hängbro med spänn-
vidden närmare 3000 m. 

Rävsundsbron i Pargas 

Överbyggnad och kabiar tiilverkas av stäl. 
Pylonerna kan även vara av betong. 1 vissa 
äldre hängbroar, bl.a. i Osterbotten är bro-
locket och dess avstyvningsfackverk av trä. 

Hängbrons utseendemässigtviktigaste faktor 
är den majestätiska anblicken som förefaller 
att utmana tyngdkraften. Vid projekteringen 
bör man fästa särskild uppmärksanihet vid 
brons proportioner. Sidoöppningarna bör 
vara klart kortare än huvudöppningen, högst 
hälften av denna. Huvudöppningen bör vara 
en läg rektangel. Därigenom accentueras 
spännvidden, brons dominerande egenskap. 

Hängbrons viktigaste proportioner 

För att fä en klar och överskädlig konstruk-
tiv lösning bör man göra brolocket sä tun 
som möjligt. Detta accentuerar kab1arna 
uppgift som överförare av belastning. Det är 
skäl att undvika höga avstyvningsbalkar av 
fackverkskonstruktjon och hire  
locket en aerodynamisk forr 

Vanligen projekteras hängLuu ui 

upphängningskablar, men man har ockst 
pianerat broar med en kabel. Hängstängerna 
kan vara vertikala pä traditionellt sätt eller 
sneda enligt en modernare trend som ökar 
styvheten pga. deras fackverksfunktion, 

Snedkabelbroar 

Snedkabelbroarnas spännvidder varierar 
mellan 100 och 400 m. Samma synpunkter 
pä öppningar och pyloner som anfördes i 
samband med hängbroarna gäller även sned-
kabelbroarna. 

Vuolle bro i Tammerfors 

Snedkabelbron finns i fiera olika variationer. 
Pylonernas form och antal varierar och kab-
lama kan fästas pä mAnga olika sätt. Mate-
rialet i kabiarna och överbyggnaden är stäl, 
i pylonerna betong eller stäl. 1 kortare hroar 
används betong även i överbyggnaderi. 

Det är skäl att pianera överbyggnaden tunn 
och med konstant höjd. Om överbyggnaden 
är upphängd med kabiar frän brons mittlinje, 
bör dess konstruktionshöjd vanligtvis ökas 
för att torsionsstyvheten skall förbättras. 



Kabiarna kan pianeras pA fiera olika sätt. 
De kan fästas pä vardera sidan av bron eller 
endast i mitten. De kan biida mönstret av en 
harpa eiler en solfjäder eller ett meflanting 
mellan dessa. Mot landfästet löpande kabiar 
kan föras i ett knippe till ankaret. Om man 
använder kablar p brons bägge sidor, bör 
utseendet granskas även ur ett snett perspek-
tiv. Ar kabiarna ordnade i solfjädersform 
eller glest, kan helheten verka okiar. Kabiar 
som placeras tillräckllgt tätt bildar ett nät-
verk som ser tiiltalande ut. 

Pyloner 

Pyloner i häng- och snedkabelbroar är tack-
samma formgivningsobjekt. Deras huvud-
sakliga uppgift att fungera som bärande 
konstruktioner bör inte döljas. Oftast är en 
enkel och överskAdlig pylon den bästa.En 
pylon i närheten av en tätort kan emellertid 
fungera som en port till den byggda miljön. 
Detta kan motivera en mera speciell utform-
ning. 

Kabiarna bildar mönstret av en harpa 

H' Kabiarna blldar mänstret av en solijäder 

 

Olika pyloner 

Mellanting mellan so1äder och harpa 

Olika sätt att fästa kabiarna 

33 Material 

Pyloner kan förekomma ensaimna eller fiera 
tillsammans, som ramar eller pelare, ver -
tikala eller bakätiutade. Pyloner behandias 
närmare i följande avsnitt. 

Brons styvhet kan förbättras genom att man 
gjuter in kabiarna i betong. Brotypen kunde 
benämnas "segelbro". En s.dan bro kräver 
stor varsamhet vid projekteringen eftersom 
landskapet lätt skyms för mycket av useglent .  

Detta gör även lätt, att bron ger intryck av 
ett tr.g. 

- 

En bro med i betong ingjutna kabiar, s.k 
"segelbro" 

3.3.1 Betong 

Betongen har genom sin mAngsidighet blivit 
det ailmännaste byggmaterialet för broar. 1 
nästan alla broar har ätminstone grunden 
gjutits av betong och i alimänhet ocksA stöd-
konstruktionerna. 

Typisk betongbro 
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Betong är en tungt material som utmärks av 
god tiyckhällfasthet och dlig dragh.11fasthet. 
Den dt1iga dragh.1Ifastheten komperiseras 
med armering eller genom förspänning av 
konstruktionen. 

Tack vare sin stora tiyckhAllfasthet passar 
betong särskilt bra för massiva konstruktio-
ner med tiyck$knningar, t.ex. fästen, mel-
lanstöd och valv. Armerad och förspänd 
betong passar även för konstruktioner med 
böjpäkänningar. Trots att smä och medel-
stora broar är typiska byggobjekt i betong, 
har betongbroar byggts med upp till 390 m:s 
spännvidd. 

Utseendemässigt är betongens goda formbar-
het en stor fördel. Detta bör utnyttjas, efter-
som det är relativt ekonomiskt och lätt att 
gjuta ytor som buktar sig i en riktning samt 
likasä olika voter. En nackdel är, att betong-
en i stora ytor kan verka enformig. Betong-
ytan kan uppiivas med hjälp av metoder 
som beskrivs i avsnitt 3.4. 

- 

Betong möjligör lösningar med svepande linjer 

Sä här borde betong inte användas 

En krökt bro är lätt att göra av betong 

Betongens karbonatisering samt skador för-
orsakade av vägsalt och köld bör förhiiidras 
med hjälp av rätt betongsammansättning och 
omsorgsfullt arbete. 

Betongelement 

Bron kan heit eller delvis byggas av betong-
element. Med hjälp av elementteknik kan 
t.ex. kantbalkarna ges en mera detaljrik 
utformning. Olika ytbehandlings- och färg-
ningsmetoder ir lättare att genomföra i 
element än i konstruktioner som gjuts pä 
piatsen. 

Utseendemässigt är moderna elementbroar 
med undantag av elementvalv rätlinjiga och 
kantiga. 1 broar med en öppning utgör detta 
inte nägot probiem, och dessa broar kan i 
allmänliiet anses vara lyckade till utseendet. 

Elernentbro med en öppning (VÄGS:s lyp 
Ibel) 

1 en bro med fiera öppningar begränsar 
elementtekniken valet av spännvidd, efter-
som det är önskvärt att bron byggs med 
utnyttjande av sä fä elementstorlekar som 
möjligt. Att fä en i vertikalled konvex bro att 
lyckas är svärt särskilt dä förspända betong-
element används, eftersom det är svärt att 
ästadkommajust den önskade förhöjningen. 



• 	 - 	 . 

-- 
- 

Bro ined järnn1tnga spann 	 Misslyckad profihlinje 

Ockst vid mellanstödet uppstAr probiem. 
Den vanliga lösningen är att elementen vilar 
p. tvärbakar. Detta leder till ett stort antal 
fogar och gör ofta konstruktionen komplice-
rad och rätt klumpig. 

ssl.. 
- 	 1 'r 
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- 	 - 
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Lyckad mellanstödsdetalj 

3.32 StA1 

St1et är tack vare sin goda hllfasthet och 
relativa lätthet ett material som lämpar sig 
för 1nga spännvidder. StAlet har lika stor 
drag- och tryckhällfasthet och passar därför 
särskilt bra för konstruktioner med drag- och 
böjpUnriingar. 

Stlbalksbron äver Runkosalmi 

Utvecklingen av svetstekniken har gjort dc 
möjligt att tiilverka alit smäckrare stäl 
konstruktioner. Detta har särskilt förbättra 
fackverksbroarnas utseende eftersom ävei 
slutna 	'rnf'.r  l:r 	f t 	rc 
randra. 

Stälets största nackdel är dess korrosions 
känslighet. Stälet bör därför rostskyddas eller 
förzinkas, eller ocksä bör man använda v 
derbeständigt stäl. 

Skyddsmälningen av s 
en fördel för utseendet, eftersom brons fär 
kan väljas sä att den passar till omgivningen 

Fargen pä väderbeständigt stäl övergr smä-
ningom i mörkt rödbrunt. Materialet täl inte 
industriklimat. Dess benägenhet att smutsa 
underbyggnaden med rostigt vatten bör be-
aktas vid projekteringen. 

r 
Kom 
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333 Trä 

Trä var förut det vanligaste materialet i 
finska broar. Tillg.ngen pA trä var god, träet 
var lätt att bearbeta och ett bekant material 
som möjliggjorde korta byggtider i alla vä-
der, även vintertid. Trä är dessutom lätt i 
förhällande till sin hAllfasthet; förhällandet 
hllfasthet/vikt är av samma klass som hos 
stAlet. Träets nackdelar är att det är käns-
ligt för fuktskador, att det spricker, murknar 
och har svag motst.ndskraft mot mekaniskt 
slitage. 

L 	
! I!r w 	- - 

Typisk balkbro av limtra. Trädgdrdsbro iLem-
päälä. 

Nuförtiden har trä i stor utsträckning ersatts 
av andra material, men träbroar används 
fortfarande pä vägar med ringa trafik och 
som broar för GCM-trafik (gäng-, cykel- och 
mopedtrafik). 1 moderna träbroar används 
s gott som uteslutande impregnerade km- 
made träbalkar som bärande konstruktioner. 

ira är ett böjligt och vackert material. Pä de 
mest krävande piatserna bör även andra 
lösningar än raka ballcar övervägas. Särskilt 
i broar för GCM-trafik kunde man använda 
djärvare former, t.ex. limmade träb.gar med 
häng- eller stödverk. 

33.4 Sten 

Sten var pA sin tid det vanligaste brobygg-
materialet vid sidan av trä. En murad sten-
konstruktion har hög tryckhällfasthet men 
obefintlig draghAllfasthet. Av den orsaken är 
sten bra i massiva konstruktioner med tryck-
päkänningar, t.ex. pelare och valv. 

Av sten kan man bygga vackra och mycket 
starka broar. 1 Europa är upptffl tusen .r 
gamia stenbroar fortfarande i bruk. Tyvärr 
har stenbron pga. sin kostnads- och arbets-
dryghet förpassats till historien. 

Nuförtiden används sten närmast som be-
klädnadsmaterial för betong, särskilt i den 
zon där vattenytans nivA växlar. Den konst-
ruktion som skall bekiäs bör vara karakteris-
tisk för byggande i sten, t.ex. ett mellanstöd 
eller ett valv. 
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3.4 Avslutande arbeten 	 betongen. Med hjälp av profflering kan man 
göra t.ex.räfflor, reliefer, blindfogar (= en- 

3.4.1 Ytbehandling 	 skilda räifior), upphöjningar m.m. 

Ytbehandling av betong 

Ytbehandllng av betong kari utgöra t.ex. 
mälning, färgning, formgivning och behand-
ling samt beklädnad av betongytan. 

1 Finland har man delvis negativa erfaren-
heter av att mÄla betong. Det är skäl att 
välja mälfärg noga. Betongbroar kan mälas 
i varningssyfte, för att väcka uppmärksanihet 
av trafiksäkerhetsskäl, eller för att förbättra 
utseendet pä bron. 

Varningsfärger används pä nedre delen av 
överbyggnaden, pä meilanstöden och pä 
landfästenas framkanter. Somvarningsfärger 
används i allmänhet en kombination av tvä 
färger. Färgerna är i ailmänhet grälla och 
onaturliga och därför inte tifi fördel för 
brons utseende. Det är bäst att göra bro-
öppningarna sä vida att varningsfärger inte 
behövs. 

För att förbättra betongbrons utseende kan 
den mA.las delvis eller heit. Pä detta sätt 
kari t.ex. en flammig betongyta förbättras. 
Färgerna bör väljas sä att de passar in i 
miljön och helst vara tämligen ijusa. Brons 
undre konstruktioner kan t.o.m. förses med 
väggmälningar. Väggmälningar passar bra i 
tunniar för GCM-trafik i byggd miljö. 

Betongmassans färg kan päverkas med hjälp 
av stenmaterialets färg (pä tvättbetongytan) 
eller med särskild cementfärg. PA samma 
sätt som i murbruk kari man även här an-
vända olika pigment. Färgning av betong-
massa ger ett bättre och hälibarare resultat 
än mälfärg. Lämpliga objekt är pelare och 
kantbalkar. Det järnnaste färgresultatet 
erhälles dä man använder betongelement. 

Formgivning av betongytan är ett bra alter-
nativ när det gäller att liva upp en siät be-
tongyta. Ytan kan utformas vid gjutningen 
t.ex. med hjälp av grov formbrädning. Lätt 
profilering erhälles genom att man borstar, 
söndrar, mejslar eller sandblästrar betong-
ytan. Vid utformning av ytan bör det lämnas 
kvar ett tillräckligt tjockt betongskikt. 

Betongytan kari profileras genom att man 
fäster olika stycken i formen som utformar 

\ \ \ 	 - 
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Ohyvlad forinbrädnzng pa.ssar vid gjutning av 
massiva betongkonstruktioner 

Borstade ytor passar särskilt elem entby, 
tunniar 



Betongens naturliga fäig. Käkisalmi bro i Asikkala 
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Räfflor livar upp en jänn betongyta 

:;• 1 

3 - 
1, 

En kombination av olikaytbehandlingssättger 
ett vö.rdat helhetsintiyck 

Proifieringen kari ges varierande propor-
tioner. Det väsentliga är att den med hjälp 
av sin skugga förmediar en bild ät betrak-
taren. D en figur gestaltas pA en yta bör 
man beakta hur figuren förhäller sig till bro-
konstruktionens dimensioner, avständet till 
betraktaren samt färdhastigheten. 

r 	•I 1 ;1I. ii •I !1I 	iq1/' 

Individuella reliefer framställda med 
kiyssfanerforinar 

Förutom av tekniska orsaker kan betong 
även av utseendeskäl bekiäs med nAgot 
annat material. Som beklädnadsmaterial 
används sten, stAlmantiar, olika slag av piat-
tor eller tegel. 

Stenbeklädnad passar massiva konstruktioner 
med tryc1cp.känningar. Genom att utnyttja 

natursten av olika färger kari man anpassa 
brokonstruktionen till omgivningen p. ett 
vackert sätt. Stenbeklädnadens färg bör vara 
jämn (inte rött och grätt om vartannat) och 
anpassad till bergarterna i omgivningen. 
Stenen bör i beklädnaden fä bibehälla sin 
naturlig yta och inte huggas alltför siät. 

Stenbeklädd kantbalk pc en gammal bro 

Plattläggning passar miljöer med höga kvali-
tetskrav. Piattor kari ge liv At stora betong-
ytor, men man bör undvika alltför enformiga 
lösningar. Ytorna kari även disponeras s. att 
plattläggningen täcker bara vissa omräden. 

- 

_____ ... 1 

1 ___ 

Piattor är eli bra heklädnad,s,naterial for gan 
tunniar i stadsiniljö 

Tegel passar särskilt bra som beklädnads-
material för betong dA bron skall anknytas 
till en större byggd heihet (tegel i närlig-
gande byggnader och fasader). 

Stälmantel används inte för utseendets skull 
utan för att skydda pelare mot vatten och is 
i broar över vattendrag. Härvid bör stäl-
mantelns fogar utföras med särskild omsorg. 

För att uppliva betongytan kari den utföras 
som tvättbetong. En yta av tvättbetong erbju-
der olika möjligheter när det gäller färg och 
granulatstorlek. Tvättbetong ger ytan ett 
vrdat utseende men pi längre hJ1 ser den 
nästan enfärgad ut. 
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Med tvättbetong kan olika färgnyanser kom-
bineras med varandra 

Ytbehandling av trä 

1 finländska förhllanden bör träkonstruk-
tioner alltid tryckimpregneras. Det förekom-
mer tvä slags impregnering: saltimpregne-
ring, som ger upphov till en gulgrön yta, och 
kreosotoljebehandling som ger upphov till 
en tjärliknaiide yta. Den saltimpregnerade 
ytan lämpar sig för nya konstruktioner pä 
broar för GCM-traflk samt för vägbroar med 

Tvättbetong passar bra i gcngtunnlar i en 
byggd miljö 

ringa trafik över vattendrag. En yta som be-
handlats med kreosotolja passar särskilt hra 
i en museal bromiljö. 

En saltimpregnerad träyta kan mälas. Som 
mlfärg rekommenderas naturnära färgnyan-
ser eller nyanser anpassade till byggnads-
beständet i närmiijön. 

Ytbehandling av stAl 

Stälytorna kräver korrosionsskydd, vanligtvis 
mälning. Vid färgvalet bör beaktas ä ena 
sidan brons naturliga anpassning till omgiv-
ningen och ä andra sidan brokonstruktionens 
accentuering. Man kan mäla olika konstruk-
tionsdelar med olika färger för att betona 
hur ytor och konstruktioner förhäller sig till 
varandra. 1 alimänhet bör karakteristiska 
färger och -drag i omgivningen under olika 
ärstider tas som utgängspunkt för färgplane-
ringen. Ibland kan även en färg som avviker 
frän omgivningen bidra tifi en lyckad hei-
hetsiösning. Vid pianeringen av djärvare 
färgval är det viktigt att med hjälp av visua- 

liserande framsti11ningssäu försöka bedöma 
färgens lämplighet. 

Vid mälning av specialobjekt, t.ex. i byggd 
miljö eller i samband med en betydande bro-
konstruktion, bör även djärvare färger över-
vägas. Pä hängbroar kan kabiarna ges iögo-
nenfallande färger som betonar deras bety-
delse som bärande system. 

Eftersom stälbroarnas färg är av sä stor 
betydelse för deras utseende bör färgen 
väljas redan i samband med utarbetande av 
broförslag. Färgen kan prövas genom att 
man mälar provfält pä bron. 
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3.42. Utrustning 

Räcken 

Räckets huvudsakliga syfte är att förhindra 
att de som rör sig pä bron faller ner. Andra 
synpunkter pA räckets planering är: 
- räcket bör passa till bron och dess omgiv-

mng 
- räcket f.r inte skymma sikten fr.n bron 

alltför mycket 
- räcket bör accentuera den optiska orien-

teringen 
- kompakta räcken dämpar störande buller 

men försvArar renhJ1ningen 

Dagens standardräcken är praktiska och har 
ett godtagbart utseende. PA ur milj ösynpunkt 
betydande piatser kommer även andra lös-
ningar ifräga. 

[ITtH Ii 
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Standardräcken 
Särskilt p  stora broar över vattendrag bör 
man kontrollera att inte navföljaren skym-
mer landskapet för mycket, i varje fall inte 
horisonten. PA broar med bred gngbana kan 
navföljaren placeras mellan körbanan och 
g.ngbanan. Detta förbättrar trafiksäkerheten 
men försvärar plogning och underMil. 

PA broar för GCM-trafik är belastningen pA 
räcket mindre och därför kan räcket göras 
smäckrare. Eftersom ett s,dant räcke ocksä 
iakttas p närmare MII, är det skäl att ägna 
det särskild uppmärksamliet vid projekte-
ringen. 

Räckena kan m.las och därigenom anpassas 
bättre till omgivningen. Med hjälp av räck-
färgen kan man ge vägavsnittets broar ett 
enhetligare utseende. 

1 byggd miljö bör räcket ägnas särskild omsorg 

j 1 	__.___!: - 	 -: 

- 	
- 

Räcket stör knappast alis utsikten 

Dä en ny bro pianeras bredvid en gammal 
bör räckena harmoniera med varandra. Den 
ganila brons räcken kan förnyas om det är 
nödvändigt. Mclningen av ett varmförzinkat räcke kräver 

specialätgärder 
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1 
Ogenombrutna räcken skyddar mot vind samt 
dämpar buller. Man bör undvika ett alltför 
massivt utseende. 

Belysningsarmaturer 

Belysning och belysningsarmaturer p.  bron 
och i dess omgivning behandias i avsnitt 5.7. 

Rör och ledningar 

Att dra olika rör och ledningar längs bron 
utan att förstöra brons utseende ar svArt om 
det inte har beaktats vid projekteringen. 

För ledningarna i bron görs lättätkomliga 
kanaler (t.ex. under gtngbanan) eller rör. 
Eftersom dessa inte är kostnadskrävande, 
kan extra rör insättas med tanke pA fram-
tida behov. Det är lättast att lägga olika 
typer av rör i plattbalksbroar och 1tdba1ks-
broar, där de kan gömmas under brolocket. 
1 gamia broar kan det vara nödvändigt att 
placera rören pA brons utsida där de förstör 
utseendet. Helhetsintrycket kan förbättras 
genom att röret m1as i en färg som passar 
till bron. 

En dcflig lösning En rätt lyckad placering av röret 

35 



4. BRON OCH DESS OMGIVNING 

4.1 AI1mnt 

En bro med ett lyckat utseende är inte en-
sam nägon garanti för ett tiiltalande helhets-
resultat. Bron bör harmoniera även mcd det 
omgivande landskapet och de närbelägna 
byggnaderna och broarna. Bron bör mao. 
anpassas till sin omgivning. 

De med tanke p  utseendet viktigaste fak-
torema i brons omgivning är: 

- terrängens form 
- den omgivande bebyggelsens omfattning 
- omgivningens proportioner 
- landskap och utsikter 
- vegetationen, speciellt trädbeständet. 

För att fä en korrekt uppfattning av omgiv-
ningen bör projektören besöka broplatsen. 
PA piatser av mindre betydelse kan fotogra-
fier av broplatsen fylla samma funktion. 

För att finna den optimala lösningen bör 
man dessutom beakta att: 

- brons längd och typ samt standarden pä 
de avslutande arbetena väljs pä basis av 
omgivningens betydelse 

- bron kan förstärka omgivningens betydelse 
- brons utseende och anpassning till omgiv- 

ningen bör bedömas frn olika hAll och 
frAn faktiska utsiktspunkter. 

4.2 Den finländska bromiljön 

Finlands jord- och berggrund, som danades 
under istiden, är lAglänt mcd svaga variatio-
ner. Terrängen är däremot detaljrik och 
omväxlande, dessutom varierar landskapets 
särdrag starkt pä olika hAll i Finland. 

Finlands landomräde är indelat i landskaps-
regioner. Varje enskild region är homogen 
till sin natur och bebyggelse, dvs. till land-
skapets a11minnt drag. Dc naturförhällanden 
som är utmärkande för dc enskilda land-
skapsregionerna har skapat olika sätt att 
använda marken, som är typiska för dc olika 
omrädena. Vai)e landskapsregion utmärks 
dessutom av vissa miljöutformande basfak-
torer som bör tas i beaktande vid projek-
teringen av vägar och broar. 

För projektering av broar är terrängens 
höjdförhällanden, sluttningarnas lutning, 
förekomsten av vattendrag och skogar, samt 
omgivningens utbyggnadsgrad viktiga miljö-
faktorer. 

Indeiningen i landskapsregioner baserar sig 
pä J.G. Granös landskapsvetenskapliga un-
dersökningar som publicerasles pä 1930-talet. 
Som hjälpmedel vid väg- och broprojektering 
ger beskrivningen av landskapsregionema 
basinformation om jordytans huvuddrag. Här 
ingär terrängformationernas orientering, 
förekomsten av vattendrag, kärr, Akrar och 
skogar samt bebyggelsens och trafildedemas 
typiska lägen. Regionemas särdrag avspeglar 
sig även i närlandskapet. Vägens der brons 
anpassning till närlandskapet fordrar därför 
olika lösningar i oilka regioner. Regionernas 
naturliga draghar beskrivits t.ex. i vägstyrel-
sens anvisningar om vägars omgivning. 
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Finlands landskapsregioner 

1. Sydvästra och södra laisten 
2. hzsjöregionen 
3. Norra Österbotten och 

Södra Osterbotten 
4. Kajanaland och Norra Karelen 
5. Lappland 
6. Salpausselkä-äsanja 
7. Suomenselkä-c2sen 
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43 Brons anpassning tifi omgivningen 

43.1 A11mint 

Den bästa lösningen uppnäs dä bron projek-
teras sä att den smälter sä bra in i landska-
pet som möjligt. Detta betyder inte att bron 
skall gömmas eller kamoufieras, utan att 
bron skall vara en naturlig del av sin om-
givning. 

Med tanke pä heiheten bör man för att 
uppn& en bra lösning beakta: 
- tekniska och funktionella krav 
- omgivningens betydelse 
- utgängspunkter som omgivningen erbjuder 
- kostnader. 

Omgivningens betydelse bör ha en avgöran-
de inverkan pä bron och broplatsens projek-
tering samt för standarden pä de avslutan-
de arbetena. Därför bör man göra en be-
dömning av omgivningens betydelse samt 
beakta de estetiska, ekonomiska och funktio-
nella kraven jämsides. 

ring. Därvid blir de visuella och funktionella 
faktorerna i omgivningen bedömda, och bro-
piatsen klassificeras pä empiriska grunder. 
Broplatsens klassificering kan fungera som 
alli frän en tankemodell till en bindande och 
offlciell klassificering. Eftersom klassifice-
ringen av broplatser fortfarande är under 
beredning dä denna anvisning utarbetas, är 
endast en presentation av huvuddragen möj-
lig i detta skede. Broplatsklassernas känne-
tecken och deras infiytande pä planering, 
byggande och underhäil av broar och bro-
miljöer presenteras i en separat anvisning dä 
klassificeringen officiellt har godkänts. 

432 Inventering av bromiljön 

Bromiljön bör inventeras sä tidigt som möj-
ligt för att informationen skall vara till nytta 
i bro- och vägprojekteringens samtliga ske-
den. Inventeringen gör det lättare att välja 
broplats, brolängd och brotyp, att anpassa 
bron till omgivningen samt att välja lämpiiga 
avslutande arbeten och behandlingssätt för 
omgivningen. 

4 	 ' / 
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En betydelsefuil broplats. Kvarnbron (Myllysilta) i Äbo 
Situationen kan klarläggas genom att man 
indelar broplatserna i klasser. Därvid kan 
de centrala förhällandena mellan den enskil-
da broplatsens estetiska, ekonomiska och 
funktionella krav bestämmas med sanuna 
utgängspunkter som för andra broplatser. 
Broplatsklassen utgör dä ett projekterings-
underlag, som ger klarare riktlinjer för pro-
jektering, byggande och underhäil eftersom 
m1sättningarna är fastställda pä förhand. 

Klassificeringen av broplatsen sker natur-
ligast i samband med broplatsens invente- 

Inventering utförs i saniband med alla större 
broprojekt och förutsätter tilräcklig person-
lig kännedom om terrängen. Inventeringen 
utförs av en landskapsexpert ätföljd av pro-
jektets bro- och vägprojektör. 

1 samband med inventeringen skapas en hei-
hetsbild av landskap och ekologi i brons 
omgivning, av nuvarande och planerad mark-
användning samt av oniräden eller objekt 
som kräver fridlysning eller andra särät-
gärder. 
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En mindre belydeisefuil broplats 

1 början av inventeringen är utredningarna 
översiktliga. 1 den takt arbetet framskrider 
preciseras och fördjupas inventeringen. P 
basis av denna fastställs misättningarna och 
de viktigaste tgärderna inom omgivnings-
och landskapsvtrden samt byggandet. 

Projektets omfattning och omgivningens 
särdrag inverkar pä hur de inventerade ob-
jekten och aspekterna blir betonade. Inven-
teringen utförs i förprojekteringsskedet, 
beroende p projektet, i samband med loka-
liseringsplanen eller utredningsplanen. 1 sain-
band med omgivningsinventeringen bör föl-
jande faktorer och aspekter beaktas: 

Markanvändningen: 
- nuvarande och planerad markanvändning 

kartläggs 
- fredningsomrAden och -pianer kartläggs 
- ätgärdskrävande och särskilt probiematiska 

objekt preciseras 
- eventuelit päkallade ändringar i markan 

vändningen utreds 

Landskapsbilden: 
- broplatsens landskapstyp, läge i landskaps-

strukturen och förh.11ande till landskapets 
orientering fastställs 

- förändringarnas inverkan p  helhetsbilden 
bedöms 

- mälsättningarna för landskapsskyddet fast-
ställs 

- mJsättningarna för 1andskapsvrden och 
byggandet faststäils 

- brons läge i landskapet fastställs (utsilcter 
frAn vägen och i omgivningen, visueil kon-
tinuitet). 

Miljöförhllandena: 
- markens struktur analyseras (topografi, 

geologi) 
- omrdets erosionsbenägenhet och annan 

instabilitet undersöks 
- yt- och grundvattenförhllandena analyseras 

(strömningar, limnologisk typ, behovet att 
skydda grundvattnen) 

- byggAtgärdema fastställs med tanke pä 
vattenskydd (brons längd och bankar m.m.) 

- variationer i vatteuständet undersöks 
- vattendragens användningssätt kartläggs 

(rekreation, hushAllsvatten, fredning) 
- m1sättningarna för utvecklande och vrd 

av vegetationen fastställs 
- viktiga ekokorridorer, fiskarnas lekplatser, 

häckningsplatser som bör skyddas kartläggs 

Miljöp.verkan: 
- en bedömning av buller-, luft- och jord 

föroreningar samt vibrationer utförs 
- objekt och funktioner som kommer att 

störas undersöks 
- mälsättningar och medel för miljöskyddet 

utreds 
- de visueila följderna för vägen och om 

givningen undersöks 
- aspekter pA funktion och säkerhet analyse-

ras (inverkan pä boende, industri och rek-
reation). 

Inventeringen är franiförallt en deluppgift 
som stöder broprojekteringen. Det väsentliga 
är samarbetet mellan landskapsprojektören 
och broprojektören. Inventering, mAlsätt-
ningar för miljövrd sanit pianerade ätgärder 
kan presenteras som frihandsskisser. Som 
stöd för framställningen används fotografier. 

38 



-4 

--4 ---- .'-. 

---4 

-" -.- 

4 .-.-. _4_ 
Exempelpc en miljöutvecklingsstudiepä basis 
av omgivningsinventeringar 

4.3.3. Vai av brolängd 

De tekniska kraven, t.ex. den fria öppning 
som den undre trafildeden kräver, avgör 
brons miriimilängd. 

Kostnadsmässigt är den kortaste bron i ali-
mänhet den bifiigaste. En förlängning av 
bron för omgivningens skull höjer kostna-
derna. Det innebär, att en lämplig kompro-
miss bör hittas som en funktion av omgiv-
ningens betydelse. 

Vid valet av brons längd har följande fak-
torer i omgivningen avgörande betydelse: 

bevarandet av sikt- och trafikförbindelser 
ekologiska faktorer (vattendrag, stränder 
m.m.) 
terrängens form 
vegetationen. 

H visuellt betydelsefulla piatser bör man 
undvika alltför korta broar, eftersom ban-
karna därvid bryter sikten och ger intryck av 
murar som delar landskapet. En bro över 
en vattenled bör inte göra stranden ofram-
komlig. 

En alltför knappt dimensionerad trafiktunnel 
kan äventyra trafiksäkerheten. 

Kravet att beakta ekologin i ett vattendrag 
kan resultera i att bron mAste förlängas s 
att strömningsförhAllandena i vattnet inte 
störs. 

Terrängens form är av stor betydelse vid 
valet av brons längd. 1 backig terräng kan 
minimilängden vara lätt att anpassa till om- 

givningen pt ett naturligt sätt. 1 läglänt ter-
räng kan en för kort bro verka brutal efter-
som bankarna dä biir mycket massiva. 

Vegetation, särskilt skog, underlättar situa-
tionen, eftersom stora bankar kan gömmas 
i skogen. Vägbanken bör inte nä upp över 
träden. 

j4 
En bro i backig terräng 

_____ 

__________ 
. 	•1' 	•' 	' 	- 	- 
- 	 - 	 .- 	- 	 - 

En bro i läglänt terräng 
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Man bör inte göra en smul vuttenjara UunLi 
smalare vid bron.. Ochsä framkomligheten 
längs stranden har brutits 

4 

• 	
- 	

•, -• 

4_,. 

En tillräckligt läng bro lämnar strandlinjen 
orörd. Kurkela bro i Lieto 

Kravet pä fri höjd har resulterat i en enorm bank Orivirta bro 1 Savonranta. 

k 	 3 	J 	£ 	i 	 -' 

p 

Komminselkä bro har gjorts sä iäng att skogen skymmer bankarno.. 
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43.4 Vai av brotyp 

Vid vai av brotyp ir de tekniska utgängs-
punkterna brons längd, öppningarnas inbör-
des förh.11anden, disponibel konstruktions-
höjd samt grund1äggningsförhllandena. 

Terrängens form päverkar ocksä valet av 
brotyp. 1 jänm, lAglänt terräng passar en 
flack bro mcd smäcker konstruktion. Om det 
är ont om konstruktionshöjd, är Mgbroar 
mcd b.gen ovanför brodäcket samt hängbro-
ar särskilt 1ämp1iga vid längre spännvidder. 

De viktigaste utgngspunkterna i omgiv.. 
ningen är: 
- omgivningens karaktär 
- närbelägna broar och byggnader 
- terrängens form. 

Kostnaderna för de lösningar som kommer 
ifrga beräknas, och man väljer den brotyp 
som utseende- och kostnadsmässigt r bäst 
med hänsyn tifi omgivningens betydelse. 

Omgivningens karaktär är av stor vikt vid 
valet av brotyp. En rätlinjig massiv bro kan 
passa bra i en tätt bebyggd industrimiljö, 
medan en träbro passar bättre i en parklik-
nande kyrkbymiljö. Olika slags omgivningar 
granskas närmare i avsnitt 4.4. 

Närbelägna broar och byggnader bör beak-
tas. En ny bro som byggs vid sidan av en 
gammal m.ste anpassas omsorgsfullt. Proble-
met behandias i avsnitt 4.4.4. 

Parkiniljö 

Jndustrimiljö 

En bro med överliggande bge anpassad till 
lcglänt terräng 
1 vildmarksomgivning är bägliknande broar 
s.som valv- och bAgbroar samt rambroar 
med sneda stöd naturligast. Ocksä höga 
balkbroar är lämpliga. Bron kan vara massiv 
och den bör ockst gärna ha en vertikal-
betoning. Ofta ger även smäckra broar, sä-
som lätta bägbroar, en tifitalande kontrast-
verkan i detta slags omgivning. 

Valvbro anpa.ssad till backig terräng 
	- 

433 Visualisering 

Pä basis av sammanställningsritningen är 
den färdiga brons utseende och anpa.ssning 
till omgivningen svära att bedöma. Man har 
därför utvecklat olika visualiseringsmetoder, 
som projektören kan använda dä han stude-
rar der visar för andra hur bron ser ut och 
hur den förhäller sig till omgivningen. 

Vid vai av visuallseringsmetod bör man fästa 
uppmärksamhet vid följande faktorer: 
- Arbetsmängden och kostnaderna bör ha 

en rimlig relation till den erhälina nyttan. 
- Metoden bör lämpa sig för visualisering 

av den önskade aspekten. 
- Den som använder tekniken bör behärska 

den. 
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Användningen av olika visualiseringsmetoder rekommenderas pA följande sätt: 

Metod 

Perspektivritning pA fri hand 

Axonometriska bilder 
Exakta perspektivbilder 

Fotomontage 

Miniatyrmodeller, animationer 

De använda metoderna har presenterats i 
pubiikationerna 'Tiedottaniinen tiensuun-
nittelussa" (TVH 722314, TVH 722315). 

Användning 

Jämförelse och finslipning av alternativ vid 
förplanering av alla broar 
Särskilt för visualisering av stora heiheter 
Vid vai av slutligt broförslag och presenta-
tion av broar för relativt betydelsefulla piat-
ser 
Vid vai av slutligt broförslag samt presenta-
tion av broar för betydelsefulla piatser 
Visualisering av broar för särskilt viktiga 
piatser. 

4.4. Bron i olika omgivningar 

4.4.1 Broar över vattendrag 

Broar över vattendrag är utseendemässigt 
krävande objekt. Broarna är i ailmänhet 
stora och synliga lAngt ut över vattendraget. 
Vanligtvis representerar även brons omgiv-
ning landskapsmässigt betydande värden. 

Vid projektering av broar över vattendrag 
bör bron bedömas sedd frän olika hAll. Bron 
bör betraktas ur omgivningens invänares, 
bätförarnas och brotrafikanternas synvinkiar. 
Dessutom bör olika möjligheter att minska 
störande buller utredas eftersom ljud bärs 
längt ut över vattnet. 

Vid broar över mindre vattendrag är terräng-
en av stor betydelse för valet av brotyp. 
Olika slag av baik-, ram- och valvbroar är 
härvid lämpiiga. Over stora vattendrag byggs 
hängbroar, bäg- och valvbroar, balkbroar och 
särskilt votade balkbroar. 

Vid vai av bro över vattendrag bör man 
besluta, om bron skall dominera landskapet 
eller utgöra bara en del av vägen och under-
ordna sig landskapet. 

Normait bör man välja en brotyp som under-
ordnar sig omgivningen, närmast en balkbro. 
Om bron pga. sina proportioner börjar domi-
nera sin omgivning, kan man medvetet göra 
den tifi en central domiriant i landskapet 

En bro som underordnar sig miljön 

iiiiiIIi 
Bron som en landskapsmässig dominant 

genom att använda mera iögonenfallande 
konstruktiva lösningar. 

Under bron bör sikten vara sä god som 
möjligt även ur sned synvinkel. Därför bör 
mellanstöden placeras sä glest som möjligt 
i bäde längd- och tvärriktningen. Massiva 
strömpelare med isnos stör vanligtvis sikten, 
men eftersom det är lätt att förstä varför de 
är sä massiva ser de i aliniänhet naturliga 
och väibefogade ut. 



Kaitavesi bro och aen ganaa oron Aunessiita i 1 wnmerjors 
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Potkusalmi bro i Punkaharju 
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Bron över Noirströmmen i Nagu 
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_________ 

Om man är tvungen att bygga bankarna 
ända ut i vattnet eller till vattenlinjen bör 
särskild uppmärksamhet fästas vid natur-
värdsarbetena. Bankarna bör göras till en 
del av landskapet med hjilp av pianteringar 
och utfomning av terrängen. 

1U 

Man bör wzpassa 1cnga bankar ui! !undskapct 
med hjälp av utformning och plantering. Aven 
en krökt linjeföring kunde förbättra utseendet 

Broar över vattendrag är i ailmänhet belägna 
pä vackra platser. Om bron dessutom är 
stätlig, blir platsen lätt en sevärdhet där 
bilisterna gärna stannar. Intiil en sädan bro 
bör man försöka anordna en rastplats. 

Rastplats vid Sääksmäki bro 

-! 

Man bör inte ge rörliga broar ett alltför 
komplicerat utseende 
4.42 Viadukter, överfartsbroar, vägtunnlar 

En stor del av broarna i värt land är viaduk-
ter. Vanliga brotyper är plattbroar, platt-
balksbroar och rambroar. De typiska spänn-
vidderna varierar mellan 10 och 30 m. 

För trafikanten är en smidig linjeföring hos 
vägen samt utsikten frän bron de utseende-
mässigt viktigaste faktorerna. 

Viadukter betraktas huvudsakligen frän den 
undre trafikleden. Därvid accentueras farteris 
inverkan pä den bild man fär av bron; detal-
jerna förlorar i betydelse och brons huvud-
linjer dominerar. Vid viasiukter är det viktigt, 
att den optiska orienteringen bibehälls även 
pä den undre trafikleden. Vägen bör logiskt 
leda mot en tillräckligt vid broöppning och 
fortsätta framät pä ett sätt som kan uppfat-
tas pä förhand. 

Vanligtvis bör viaduktens landfästen göras 
sä smä och omärkliga som möjligt, helst sä 
att de hamnar i skuggan av överbyggnaden. 
Särskilt vägglika landfästen vid sidan av 
vägen ger ett trängt intryck. 

En för träng broöppning 
Vid projekteringen av mellanstöden har 
projektören rätt fria händer. Detta är skäl 
att utnyttja eftersom mellanstöden är av stor 
betydelse för brons utseende. Vägavsnittet 
kan ges en enhetligare karaktär genom att 
man utformar mellanstöden i samma stil 
under alla viadukter. Landfästen och mellan-
stöd har behandlats även i avsnitt 3.2.1. 

Väggfornade mellanstöd skapar en känsia av 
tunne! 
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1 sidled bör antalet pelare vara sä litet som 
möjligt, helst 1 elier 2 pelare per stöd. Vid 
en väg med tvä körbanor stälis projektören 
inför frägan om ett stöd bör placeras pä 
skiljeremsan eller inte. Stödet minskar bro-
kostnaderna avsevärt, men ä andra sidan 
delar det huvudöppningen i tvä delar och 
kan utgöra en fara för trafiksäkerheten. 

ts 1 

)NTE 5 

il
'•I 

 j 5, 

S4&t  4R 

1 ckerlandskap bör man undvika länga rak-
sträckor särskilt vid broar 

1 säikilda fali kan man äveiväga att 
utelämna mellanstödet pä en väg med tvä 
körbanor. 
För en väg med tvä körbanor bör man över-
väga, om en sammanhänande bro eller tvä 
skilda broar är bättre. Oppningen mellan 
tvä skilda broar är i viss män till förfäng för 
underhället, men ä andra sidan ger den 
bättre dagsljus pä den undre vägen. 

Isamband med viadukter bör man fästa speci-
eli uppmärksamhet vid bankama. Särskiltp 
lägiänta marker biir bankama lätt stora. Fel 
beklädnadsmaterial accentuerar massiviteten. 

Vid projektering av viadukter bör beaktas: 

1 &kerlandskap 

- Vägarnas linjeföring och höjdnivä bör avvä- 
gas sä att den korsande bron inte höjer sig 
över horisonten eller skogen i bakgrunden. 

- För elementbyggda viadukter bör extra fri 
höjd oftast reserveras pga. koffisionsfaran, 
vilket motverkar hänsynen till landskapet. 

- En viadukt ovanför horisonten pä öppen 
äkermark bör placeras sä att man närmar sig 
bron i sned vinkel. Härigenom minskas de 
landskapsmässigt negativa eifekterna. 

-1 äkerlandskap bör viadulcter placeras nära 
skogsbrynen (jfr. landskap med vattendrag). 

-1 korsningar pä äkermark bör man undvika 
för stora sidodiken och om möjligt använda 
täckdikning som pä de omgivande äkrarna. 

- Pä vidsträckta Akerarealer är sparsamma, 
äkerliknande planteringssätt och längsluttan-
de siänter att föredra. 

- Om skogsdungar är en naturlig del av äker-
landskapet, rekomnienderas att även brons 
omgivning pianteras till en skogsdunge. 

- Omrädet med de behövliga frisiktsskärning-
arna samt de övriga nyutformade omrädena 
i brons omgivning bör i sä stor utsträckning 
som möjligt bevaras odiade. 

___ - 

1 
En naturiigt placerad viadukt 

1 skogslandskap 

- 1 skogslandskapet är bron i alimänhet ett 
blickfäng. Placeringen av bron pä den höjd 
niväpianen bestmmer skymmer inte hori-
sonten eller skogen i bakgrunden. 
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- Skogen bildar visuellt en lodrätt vägg mot 
vägen och kan jämföras med en bergskärriing 
som bron och dess bankar stöder sig pä. 

- 1 tät granskog kan broöppningens bredd 
dimensioneras s att den motsvarar vägomr-
dets. En konstgjord förlängning av broöpp-
ningen förbättrar inte utseendet. 

- 1 glesvuxen skog och särskilt i tallskog 
rekomnienderas en vid broöppning. 

- 1 ett skogslandskap med kraftiga lodräta 
linjer passar ett plant brolock bäst. 

- Elementbyggda betongbroar passar bra i 
skogslandskap med starka vertilcala linjer. 

- 1 en enhetligt fortgäende skogstyp bör 
brotypen inte varieras. Om brotypen byts, 
bör detta ske i landskapstypens randomräde. 

- Vid Iinjeföring av raniper och frisikts-
skärningar pA planskilda trafikplatser bör 
det visuella intrycket av skogen, bron och 
den aviedande rampen studeras omsorgs-
fullt. Bron och rampens anslutningspunkt bör 
kumma observeras samtidigt. 

- 1 brons omgivning rekommenderas s.k. 
ekologiska planteringstyper där trädbeständ 
och undervegetation mjukt övergAr frän 
buskar till träd, särskilt pA omrAden där det 
utförts frisiktsskärningar. 

1 backig terräng 

-1 backig terräng placeras bron sA att back-
och bergskärningar kan utnyttjas pA ett na-
turligt sätt. 

- Bankar bör undvikas. 

- Vid anpassandet av bron till terrängen 
används lutningar som passar till den om-
givande terrängformen, raka stödmurar, 
naturstensblock m.m. 

- 1 djupa skärningar dominerar vertikaifor-
merna. Bron kan vara massiv och locket 
plant samt broöppningen naturligt anpassad 
till skärningen. 

- Om skärriingen pA en broplats i bacldg 
terräng är osyinmetrisk och den ena sidan 
betydligt lägre än den andra, är det skäl att 
inte placera bron där skärningen är högst. 



4.4.3 Broar i tätorter 

Tätortsbroarna har mänga äskädare och 
utgör i mänga fail betydelsefulla inslag i 
stadsbilden. Sädana broar bör pianeras sär-
skilt omsorgsfullt, och betydande summor 
kan satsas pä broarnas utseende. 

______ 

Hämeensilta bro i Tammerfors är dekorerad 
med stenbeklädnad, statyer och speciafräcken 

Vid projekteringen av en ny broplats och bro 
är det viktigt att bl.a. tillsammans med stads-
pianeraren undersöka hur tätortens heihet 
och miljö kan bevaras. Brons tekniska frägor 
bör i alimänhet lösas inom de ramvillkor 
som ställs av miljön. 

Utrymmesbrist är utmärkande för den bygg-
da miljön. Bron byggs där det firrns plats, 
genom att man sä bra som möjligt nyttjar de 
utg.ngspunkter omgivningen erbjuder. 

1 tätorter utmärks broplatserna av ut,ymmes-
brist och en mängfald av funktioner 

Valet av brotyp ar beroende av förhällan-
dena pä broplatsen. 1 tätorter bör man i 
alimänhet välja en bro som är längre än 
genomsnittet för att undvika bankar som 
delar omgivningen och som kräver utrymme. 

Vid projekteringen av gatubroar bör beaktas: 

- Tätortsbroarna biir lätt stökiga med sina 
rekiamer, trafikmärken och luftledningar. 
Broprojektörens möjligheter att göra nägot 
ät detta är begränsade. Det är emellertid 

En omsogsfu11t utförd brobank avgränsar 
parken p  ett tilitalande sätt 

skäl att i bron reservera plats för eventuella 
rör och ledningar genom att bygga lättiil-
gängiiga och tilräckligt rymliga kanaler. 

- Betydelsefulla gatubroar kan utsmyckas 
t.ex. med specialräcken eller statyer. Pä 
sädana broar passar även belysning av själva 
brokonstruktionen. 

- Stilen pä trappor och ramper bör passa till 
bron. Särskilt nya delar som görs till en 
ganimal bro ser lätt främmande ut. Trappor 
behandias närmare i avsnitt 5.5. 

- Tätortsbroarna är en viktig del av det bygg-
da offenffiga rnmmet. Det sätt pä vilket 
byggmaterial, utrustning och belysning an-
vänds i tätorten bör beaktas vid broprojek-
teringen. 

-1 tätortsmiljön är bron ofta ett domineran-
de, till dimensionerna tungt landskaps-
element. Denna egenskap förutsätter om-
sorg och varsamhet vid projekteringen. 

1 närheten av en tätort kan en viadukt (eller 
en bro med överliggande konstruktioner) ut-
göra porten till den byggda miljön 
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-1 en ny stadsmiljö kan bron vara den bygg-
da miljöns första dominant och fästpunkt. 
Bron bör dä utformas till en "träffpunkt" där 
minniskor sanilas. Mänga av de gamia 
stadsbroarna i Finland och utomlands är 
exempel pä detta. 

- Bron i en ny stadsdel fr gärna utformas 
modernt. Formgivningen kan vara äterhäil-
samt unik. Bron fär emellertid inte bryta 
stadsmlljöns harmoni. 

- 1 gamnial stadsmiljö bör den nya bron 
anpassas till byggnadernas skala, till bygg- 

_______________ 	material och färgsättning samt till närbeläg- 
na broar. 

4____ & f  

- 1 den gamia historiska "stenstaden" passar 
en valvbro med stabil konstruktion, kompak-
ta räcken och med betongdelarna täckta av 
natursten särskilt bra. 

- 1 ett kyrkbylandskap med läga byggnader 
bör bron göras sä lätt som möjligt. Betong-
ytorna bör räfflas el.dyl. Jäxnförd med bebyg-
gelsen i omgivningen ger ohyvlad formbräd-
ning en alltför grov yta. 

-1 stadsniiljö är det inte rekommendabeit att 
placera en dominerande brokonstruktion 
alideles inpä bebyggelsen. 
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4.44 Broar för GCM-trafik 

Broar för GCM-trafik är i alimänhet beläg-
na pä livliga piatser där de kan iakttas även 
pä nära häli och länge. Därför är det skäl att 
fästa särskild uppmärksamhet vid dessa 
broars utseende och vid avslutande arbeten. 

Utmärkande för broar för GCM-trafik är 
smäckerheten som möjliggörs av den lättare 
belastningen.. Orienteringen, särskilt profihlin-
jen kan vara brantare och därför kräver bron 
mindre utrymme. GCM-broarna möjliggör 
speciellt linjerena lösningar. 

1-. 
f 

Västanvindsgrändens bro för GCM-trafik; 
Hagalund i Esbo 

Som brobyggnadsmaterial kan alla alternativ 
nyttjas. Visserligen gjuts gngbroarna vanli-
gen i betong pga. kollisionsrisken. Ofta läm-
par limträ sig särskilt bra för GCM-broar. 
Förutom balkar görs även bAgar av limträ. 

De vanligaste brotyperna ar balkbroar med 
en eller fiera öppningar samt fackverksbroar. 
Fackverken ovanför brodäcket fungerar 
samtidigt som räcken. Bron är lätt att över-
bygga. 

-'1j, 
1 

i.  
Övertäckt bro för GCM-traflk 

Kraven pA fri höjd försvArar ofta byggandet 
av gAngbroar. PA jimn mark mAste bron 
härvid göras 1ng eller accentuerat konvex. 
En stark välvning särskilt med ett mellanstöd 

i den högsta punkten gagnar inte utseendet. 
Broarna bör i mAn av möjlighet placeras i 
vägskärningar eller annars pA backiga piat-
ser. Ofta är det skäl att överväga byggandet 
av en gAngtunnel. 

Om en ny GCM-bro mäste byggas intili en 
gammal bro, bör ett harmoniskt förhällan-
de eftersträvas mellan broarna. Aven om det 
inte alltid är möjligt att efterlikna stilen pä 
den gamia bron, bör för broarna utseende-
mässigt viktiga faktorer s&som dimensioner, 
profiuinjer, färgsättning, räcken och bekläd-
nad harmoniera med varandra. 

Avvikelsen frän den gamia brons profihlinje 
stör heiheten 

4.4.5 GAngtunnlar 

Det typiska för gAngtunnlar är att de obser-
veras pä nära hAll av fotgängare som rör sig 
1ngsamt. Detta ställer speciella krav pA de 
avslutande arbetena. 

- 

.-1, •I ' 

Med utformning och ytbehandling har man 
ftt gängtunneln i Böle att se tiiltalande ut. 
Ljusöppninga,na är en lyckad lösning. 
Som brotyper används olika plattramar, smA 
valv, platt- eller balkbroar med en öppning 
eller konsolpiattor. En tunnel som huvudsak-
ligen är avsedd för boskap kan byggas även 
av korrugerad piAt. 

Öppningen bör vara tillräckligt vid. Särskilt 
i tätorter bör man undvika trnga och mörka 
tunniar. Kiinsian av tunne! kan undvikas om 
man väljer en tillräckligt bred öppning eller 
snedställer ramens väggar. 

51 



H. H 
EIrf 

- 

- 	
4;" - 	 -' 

'4y 	f 

En väl anpassad gängbro i Östra Böle, Helsingfors. Den korsande gängvägens profihlinje följer 
elementens krökning. 
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Irä erbjuder mdnga möjligheter az't utfor,na broar för GCM-trafik (Esbo kyrkas näromrdde) 
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Bägbro maskerad till spännverksbro i Träskända park i Esbo 
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ner till tunnelns nivä bör vara rimiig. Genom 
olika arrangemang i omgivningen, t.ex. ter-
rängutformning, pianteringar och räcken bör 
man göra tunnein till det naturligaste och 
mest attraktiva sättet att korsa trafildeden. 

. 

-t. 

Trcng och mörk gangtunnel 

1',- :.-•. 

En kng bro förbättrar situationen betydligt 

Kvalitetsnivän pä tunnein pianeras s att den 
motsvarar broplatsens omgivning (öppen ter-
räng / byggd miljö). Om fiera tunniar piane-
ras vid samma GCM-väg, är det skäl att följa 
en enhetlig linje vid vai av brotyp, bekläd-
nadsmaterial och avslutande arbeten. 

Gngtunn1ar i tätorter är mycket lämpiiga 
att dekorera. Väggarna kari mJas, plattläg-
gas eller förses med olika mönster. Ibland 
kari t.o.m. väggminingar komma i frAga. 

1 en gängtunnel är belysningen viktig. Ljuset 
bör vara tilräckligt; med belysning kan man 
även framhälla önskade objekt. Ocksä belys-
ningsarmaturen själv kari vara intressant. 
Gängtunnlar är mycket utsatta för skadegö-
relse. Därför bör bLa. belysningsarmaturerna 
vara slagfasta och väggarna lätta att rengöra. 

Dräneringenkräver särskild uppmärksamhet 
eftersom den är av betydelse bl.a. för slänt-
arrangemangen. 

För undvikande av olyckor bör ett tillräckligt 
stort frisiktsomrAde ordnas framför tannein 
och lutningen pA cykelvägarna som leder ner 

,1 .  

Terrängutformningen styr GCM-trafiken till 
gdngtunnlama 

4.4.6 Den gim1a broplatsen 

MAnga gamia broplatser är belägna pA land-
skapsmässigt värdefulla piatser. Aven bron 
själv kari ha ett betydande tekniskt, arkitek-
toniskt och t.o.m. kulturhistoriskt värde. 

Tätortsmiljön saknar ofta ett klart centram. 
1 en sAdan omgivning är bron en viktig land-
skapsfaktor. 1 gamia tätorter är broarna 
oftast smA men massiva till konstruktionen. 
Att bygga en ny bro i en sAdan miljö är en 
krävande uppgift. 

/ 
1 a . :rt 

- 	 ____ 
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En sc belydelsefuli broplats skulle haförtjänat 
en lämpiigare brotyp. Den ijusa hälstens-
beklädnaden är inte sä,kilt bra anpasad till 
omgivningen 
Den ganila brons kapacitet kan förbättras 
genom att man: 
- breddar bron 
- bygger en ny bro invid den gamia 
- bygger en ny bro pA ett längre avst&nd fr.n 

den ganula 
- ersätter den gamia bron med en ny. 

Vanligen är den ekonomiskt och ur miljösyn- 
punkt mest lyckade lösningen att den gamia 
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bron förWittras sä att den motsvarar de nya 
behoven. Bron kan göras 4-5 meter bredare 
med bibehällande av de gamia stöden, bero-
ende pä grundkonstruktionens bärighet. Vid 
arbetet bör man följa den gamia brons stil. 
Om möjligt bör samma material användas. 

Den ganila brons bärighet kan i vissa fall 
förbättras med hjälp av av doida konstruktio-
ner, utan att det ändrar broris utseende. Ett 
betongvalv kan t.ex. gjutas ovanpä ett sten-
valv, och stäibalkar kan gömmas mellan ett 
spännverks huvudballcar av trä. 

& 
• ft4 
.•.,. li.•__•._. 

•-s_. 
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Den gamia bron har breddats och bärigheten 
ökats. Till höger är bron avbildad efter repara-
tionsarbetet. Färjsunds bro pä Äland. 

En ny bro kan byggas intiil den gamia, som 
kan tas i bruk för enkehiktad fordonstrafik 
eiler för GCM-traflk. Att förena nytt och 
gammait till en harmonisk heihet är en krä-
vande uppgift. En bra men ofta opraktisk 
lösning är att byga en ny likadan bro bred-
vid den gamia. Aven bruk av stilmässigt 
liknande lösningar, som t.ex. en bägbro av 
armerad betong invid en stenvalvsbro, ger ett 
bra siutresultat. 

Den nya och den gamla bron bredvid varand-
ra. Den gamia bron har sparats för GCM-
trafik 

Vid valet av material, ytbehandling, färg-
sättning samt modeller pä räcken och belys-
ningsarmaturer för den nya bron bör man 
eftersträva en viss enhetlighet hos broarna, 
även om dessa inte är av samma stil. 

En bättre lösriing än den sistnämnda är 
vanligen en ny bro som byggs pä ett tillräck-
ligt avständ frän den gamla. Detta gör bro-
piatserna mera självständiga. Sedda ur de 
viktigaste perspektiven bör de ändä fortsätt-
ningsvis harmoniera sinsemellan. 

Den nya bron har byggts tillräckligt längt bort 
frän den gamia. Kaitavesi bro och Aunessilta 
bro i Tammeifors 

liman man river en gammal bro bör man 
alltid utreda dess eventuella museivärde. Om 
den gamia bron inte är särskilt betydelsefuil, 
kan den ersättas med en ny bro. Rivning kan 
övervägas även pä en betydelsefuil broplats, 
om detta leder till ett utseendemässigt bättre 
siutresultat. 
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Gamla Mierola bro i Hattula är en sk museibro. Den nya bron, varifrän fotografiet är taget, har 
byggts pt ett tillräckligt avstnd frän den gamia 

- - 

..- 

• .; 	 Li__uj.r: 
&I(1I)i/(. L;/.i)-JLkh(4-L,tUfl Och Lk/Z fl.0 L\ctCILaU1.UflaSbrOfl sida vzd sia. i' tngr. ai.vtind är 
den gamia brons drag dominerande 
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5. AVSLUTANDE ARBETEN 1 BRONS 
OMGIVNING 

5.1 A11mint 

Vid de avslutande arbetena bör beaktas: 

- broplatsens karaktär avgör hur de avslutan-
de arbetena utförs 

- de avslutande arbetena p broplatsen ges 
högre standard än den övriga omgivningen 

- terrängens utformning anpassas efter för- 
hllandena i omgivningen 

- siänterna görs svagt siuttande och anpas-
sas till den närmaste omgivningen 

- strandlinjen bevaras där det är möjligt 
- övriga strandlinjer utformas och utförs an-

passade till omgivningen 
- beklädnads- och planteringssätten anpassas 

tifi omgivriingens standard 
- vegetationen pA piatsen bevaras 
- växter väljs som passar till omgivningen. 

Projekteringen av avslutande arbeten i brons 
omgivning är lika viktig som projekteringens 
övriga faser. Anpassningen av bron till om-
givningen förutsätter alltid att de avslutande 
arbetena pä broplatsen slutförs. De avslutan-
de arbetena är viktiga ocksä av ekonomiska 
skäl, eftersom en broplats med avslutande 
arbeten genomförda är lätt att underhAlla. 

Broplatsen bör betraktas som en heihet, 
omfattande vägen eller gatan med omgivning 
samt brokonstruktionen. Av den orsaken är 
en inventering av broplatsen ur landskaps-
vArdssynpunkt en förutsättning för att de 
avslutande arbetena skall lyckas. Anvisningar 
för inventering av omgivningen ges i kapitel 
4. Broplatsen bör granskas utgäende frAn hur 
betydelsefuil den är (broplatsens och vägens 
betydelse i näriniljön). Standarden pA de av-
siutande arbetena pA bron och dess omgiv-
ning bör väljas utgAende frAn detta. 

Vid projektering av stora broar över vatten-
drag samt andra landskapsmässigt betydelse-
fulla broar, är det skäl att göra upp en om-
givningsplan för ett större omrAde samt över 
utformningen av brons omgivning, piante-
ringar, behandling av brobankarna samt tek-
niska avslutande arbeten pä brokonstruk-
tionen. 1 byggd miljö bör man vid de avslu-
tande arbetena i brons omgivning beakta 
även anpassningen till olika faktorer i omgiv-
ningen (t.ex. strandvallens kontinuitet, närbe-
byggelsens arkitektur och fasadinaterial). 

Projekteringen av de avslutande arbetena i 
brons omgivning förutsätter samarbete mel-
lan landskapsplaneraren, vägplaneraren och 
broprojektören. SAdana gemensa.mma objekt 
utgör framsläntens och konens beklädnad, 
servicestigen under bron, rännorna för regn-
vatten samt trapporna pA slänten. Vissa av 
de avslutande arbetena i brons omgivning 
omfattar plantering och vegetation: piante-
ringarna pA vägslänten och konen samt pA 
strandomrAdet. 

Om rastplatsen befinner sig i brons omedel-
bara närhet, bör dess planering inriktas pA 
en bra totallösning för brons hela omgivning 
(vai av växtarter, enhetliga konstruktioner, 
utsikter mot bron, m.m.). 

Principen med de avslutande arbetena i 
brons omgivning är att de ocksä i orört land-
skap bör resultera i en nAgot högre standard 
än landskapet pA övriga vägavsnitt, eftersom 
bron utgör ett slags byggd miljö. 

52 Utformning av terrängen 

Genom terrängutformningen skapar man 
förutsättningar för att bron skall kunna an-
passas till omgivningen pä lAng sikt. Behovet 
av terrängutformning sanit dess omfattning 
i brons omgivning bestäins av det disponibia 
utrymmet pA broplatsen. DA bron byggs i en 
tättbyggd miljö, bör utformningen utföras i 
liten skala. 1 detta fali kan bankar, terasser-
ing och stödniurar användas. Fiuns det gott 
om utrynime, kan en större heihet utformas. 

Vid de avslutande arbetena i brons omgiv-
ning bör man minnas, att olika broplatser 
fordrar olika utformning. Utformningen fAr 
A andra sidan inte vara ett självändamAl. Vid 
anpassning av bron bör man framför allt 
försöka utnyttja den beflntliga terrängen. 

Terrängutformningens principer varierar med 
miljöförhällandena. Principerna för utform-
ning av brons omgivning beror pä: 

- läget i byggd miljö / i öppet landskap 
- terrängens topografl 
- niarkens beskaifenhet och erosionsbenigen-

het 
- brons längd och typ 
- den beflntliga vegetationen pä piatsen samt 

dess behov av skydd 
- dräneringsbehovet pä broplatsen 
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Viadukter fordrar i alimänhet fyllnadsjord 
för utforrnning av terrängen. Fyllnadsmas-
sorna utformas i onirädena mellan ramperna 
enligt de naturliga terängformerna i det om-
givande omrädet. Om det finns vegetation 
pä omrädet bör man redan i projekterings-
skedet beakta hur den skall bevaras samt vid 
behov pianera speciallösningar för att bevara 
betydelsefulla träd eller trädbeständ. 

Vid planering av muddring bör landskapsvr-
den beaktas. Muddringssättet bör väljas sä 
att vattenkvaliteten inte försäniras mera än 
nödvändigt. Finns det pä broplatsen eller i 
dess närhet vattenomräden som häller pä att 
växa igen och bör muddras, rekommenderas 
muddring i samband med brobygget som 
1andskapsvrdande Atgärd. Vid muddring bör 
stränderna anpassas till omgivningen. 

Vid planering av konens och släntens lutning 
bör man beakta: 
- bl.a. erosionsbenägenhet och bärighet hos 

konen och grunden under denna 
- fyllnadsmaterialets beskaifenhet 
- beklädnadsmaterialet 
- kvaliteten pä pianteringar för siänten 
- möjligheterna att röra sig pä siänten 

' 

. 	 . - 	 . 	 -:- 
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Vid utformningen av siänter börfiackaformer, 
befintlig växtlighet m.m. tas i beaktande. 

Vid utformning av siänterna bör mälet vara 
sä längsluttande siänter som möjligt. Ett 
öppet jänint äkerlandskap kan livas upp 
genom att man gör viaduktens korsningsom-
räde svagt kuperat. Likasä rekommenderas 
att man utformar bankarna invid broar över 
vattendrag mera lngsluttande över ett större 
omräde, om det i närheten av bron förekom-
mer byggda omräden, t.ex. en rastplats. 

1 backig terräng med omväxlande topografi 
ger närmiljön den modeil som brons omgiv-
ning skall utformas efter. Vid anpassning av 
koner och siänter till omgivningen bör man 
utgä frän att den befintliga terrängen utnytt-
jas sä längt som möjlig. Utforrn.ningen av 
anslutningar mellan synligt berg och siänten 
bör i sista hand finslipas pä piatsen i sam-
band med byggandet. 

1 byggd miljö bör terrängutformningen alltid 
anpassas efter närmiljöns karaktär och ut-
iymmesgränser. Om det är mycket ont om 
utrymme och byggnaderna befinner sig ail-
deles intii bron, bör man vid planering av 
terasser och stödmurar fästa uppmärksamhet 
vid att brons längd och konstruktioner har-
monierar med varandra. 

En alli-för massiv stödmur kan mjukas upp 
med hjälp av klängväxter 

t 
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Vid broar över vattendrag är det viktigt 
man bygger en s.k sevicestig längs stranden 

En terrasserad stödmur pä en broplats med 
begränsat utrymme 
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Vid broar över vattendrag bör bankarna 
anpassas till omgivande terräng. Vid vatten-
drag är det ur visueil och ekologisk synvinkel 
samt med tanke pä markanvändningen ofta 
fördelaktigast att väija en läng bro. Dä biir 
behovet att utforma brobankarna och ter-
rängen litet, och strandlinjen kan förbli obru-
ten. Strandllnjen bör bevaras sä enhetlig 
som möjligt. Om bankarna ändä nr ner till 
vattendraget bör även strandllnjen utformas 
sä att banken anpassas till omgivningen. 

' Nft'n 

/ 
--- --------- 

Bankama utformas sä att de sinälter välin i 
strandlinjen 

Siänternas nedre och Övre delar avrundas sä 
att de pä ett naturligt sätt smälter in i om-
givningen. Med hjälp av en s.k. kalimur i en 
brant slänt kan Övre delen av siänten göras 
mera lngsluttande för planteringar. Lösning-
en lämpar sig särskilt för byggd miljö med 
begränsat utrynime där standarden pä bro-
platsens avslutande arbeten bör vara hög. 

För de avslutande arbetena i brons omgiv-
ning är utformriirigen av stor betydelse även 
som förebyggare av erosion i siäntema. Dä 
konens eller släntens höjd överskrider 7 m, 
kan byggandet av mellanliggande avsatser 
övervägas. Pä höga framslänter, koner och 
vägslänter kan det ibland vara nödvändigt att 
använda sig av fiera mellanliggande avsatser. 
Detta ger utrymnie för pianteringar som bry-
ter bankens massiva utseende. Siänternas 
lutning pianeras i väg-bankens riktning sä att 
de följer bankslänten. Förutom med utform-
ning förebyggs erosion med hjälp av anord-
ningar för avledning av ytvatten. 

1:2 

1:3 

En rekommenderad utformning av siänten 

Man bör undvika att fiytta vattendragets fära 
i samband med brobyggen, eftersom detta 
alltid innebär ingrepp i naturens ekologiska 
jämviktssystem. Om det är nödvändigt att 
fiytta vattenfran, bör man se till att den nya 
färan är naturlig för vattnets strömning och 
att den ser sä naturlig ut som möjligt, för att 
det strömmande vattnet inte i sin tur skall 
forma om färan pä ett godtyckligt sätt. 

1 anslutning till broar är terrassering av 
stranden ofta nödvändig. 1 byggd miljö kan 
strandbankarna uppföras direkt som stödmu-
rar i samma stil som omgivningen och anpas-
sas efter det tillgängliga utrymmet. Vid pia-
nering av bankar i öppet landskap bör man 
fästa uppmärksambet vid valet av stenmate-
rial, gränserna mellan olika material samt 
bankarnas form och utförande. Man bör 
välja stenmaterial med en tifi omgivningen 
passande färg. Vid planering av strandban-
karnas utformning bör friktionsvinkeln för 
bankmaterialet, bankens beklädnadssätt och 
eventuella pianteringar pä banken beaktas. 

53 Beklädnader 

Om beklädnaden av koner och siänter har 
getts detaljerade anvisningar i SILKO-
anvisningarna om broreparationer. (TVH 
732 220 ... 732 223). Siänter och koner bör 
ges sä läg lutning som möjligt. Darvid behövs 
inte hArda beklädnadsmaterial för att binda 
siänterna, utan siänten kan anpassas tifi 
omgivningen pä ett naturligt sätt (gräsbe-
ldädnad, pianteringar, naturlig vegetation). 
1 byggd miljö är det oftast ont om utrynime 
och siänterna mste göras bra.ntare. Vid 
beklädnad av siänter bör man emellertid i 
första hand försöka använda sig av gräs-
mattor och pianteringar. Vid branta siänter 
och koner kan man bygga en stödmur vid 
foten av siänten, varvid den Övre delen av 
siänten biir mera lngs1uttande och kan 
pianteras. Framslänten kan i allmänhet inte 
pianteras. Undantag är smala höga broar för 
GCM-trafilc, vid vilka pianteringar pä fram-
siänten kan lyckas. 
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Den nya bron i Kauttu är byggd över kanalen, den naturliga vattenfäran och den mellanliggande 
ön. Den gamia kanalmiljön har bevarats nästan orörd. 

&empel pä ornfattande terrängutjormning. Naarkoski bro i Pukkila 
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Stödmur vid slänfoten 

Slänten kan pga. utrymmesbrist inte alltid 
utformas tillräckligt 1ngs1uttande. Härvid är 
man tvungen att täcka siänter och koner 
med hArda beklädnader. 1 följande förteck- 

ning ges rekommendationer om användning 
av olika beklädnadssätt för siänter i olika 
miljöer och med olika lutriingar. 

- 

Användning av gräsbeklädnad och makadam 
i en naturlig omgivning 

Omgivning 	Rekommenderat beklädnadsmaterial 

betydelsefuli 	- pianteringar, gräsbeklädnad 
naturmiljö 	- i framslänten kuilersten, stenpiattor 

- grästorvsläggning, stödd plantering 
i framslänten kullersten, stenpiattor, 
betongplattor 

- grästorvsmurning, stenpiattor 
- i framslänten betongplattor 

mindre betydelse- - gräsbeklädnad och växter frn naturen 
fufl naturmiljö 	- i framslänten makadam eller krossten 

- grästorvsläggning, bunden gräsbeklädnad 
- i framslänten krossten 
- ordnad krossten 

byggd miljö 	- gräsbeklädnad, pianteringar 
- i framslänten kullersten, stenpiattor, 

betongsten 
- stödd gräsbeklädnad, stödda pianteringar 
- i framslänten betongsten 
- stödmursterrassering, pianteringar 
- betongplattor, stenpiattor 

Brantaste släntlutning 

1: 1,75 

1 : 1,5 

1: 1,25 - 1: 1 

1: 2 - 1:1,75 

1: 1,5 

1:1,25 

1: 1,75 

1: 1,5 

1: 1,25 - 1: 1 

Beklädnadstyper: 

Gräsbeklädnad 

1 alimänhet bekiäs koner och siänter med 
gräs. Gräsbeklädnad lyckas inte pft brons 
framslänt. 

Gräsbeklädnaden mjukar upp brons lands-
kapsmässiga utseende och ger snabb grönska. 
Om lutningen pä den slänt som skall bekiäs 
med gräs är brantare än 1:1,75, bör siänten 

bindas med antingen släntgitter eller slänt-
ramverk. Valet av gräsbeklädnadsmetod 
beror pA omgivningens karaktär. PA koner 
och inom bebodda omrden pA siänter an-
vänds gräsbeklädnadsmetod 1 (15 cm växt-
underlag). (TVH:s AIlmän arbetsbeskriv-
ning för planteringsarbeten, SILKO 2.916) 

Grästorvsbeklädnad 

Grästorvsbeklädnad kan utföras antingen 
som grästorvsmurning eller som grästorvs- 



1äggnin. Grästorvsmurning utförs med 0,3 
x 0,3 m grästorvsplattor stapiade p  varand-
ra. Vid grästorvsläggning fästes naturtorven 
ellerväxttorvsplattoma med trätappar. Gräs-
torv lämpar sig för beklädnad av branta 
siänter i samband med istndsättning och 
reparation av befintiiga broar. Grästorv kan 
användas ockst p. övre delen av höga koner 
pä broar över vattendrag och även pä koner-
nas nedre delar om HW är kortvarigt och 
strömningshastigheten läg. (S1LKO 2.915) 

Makadambeklädnad 

Till makadambeklädnad används krossad 
sten (granulatstorlek 50-100 mm). Metoden 
används bara pä framslänten. Stenmaterialet 
skall ha jämn kvalitet och en färg som passar 
till bron och dess omgivning. (SILKO 2.917) 

Bek1ädnaI med krossten (100-200 mm) 

Siänten kan bekiäs även maskinellt med 
krossten av storleken 100-200 mm. Kross-
stensbeklädnad rekommenderas framom 
makadambeklädnad, eftersom den hälis 
bättre p  plats. (SILKO 2.917). 

Kullersten 

Kullersten är natursten med granulatstorlek 
150-250 mm. Kullersten passar endast till 
beklädnad av framslänter. (SILKO 2.918) 

Tätt och jämnt lagd kullersten passar även i 
byggd miljö 

BetongplattsbekIdnad 

Betongplattsbeklädnad görs av gjutna be-
tongplattor. Piattorna har olika form, är yt-
behandiade p  olika sätt, och häils pä piat-
sen av sin egen vikt. Betongplattan används 
främst som beklädnad pä framslänter. För 
betongplattorna rekommenderas mörka 

färgnyanser eftersom en kon beklädd med 
ijusa piattor ser ut som en enhetlig betongyta 
p längre Mll. Plattorna bör helst ha en yta 
av tvättbetong eller pAgrus. Mörka nyanser 
kan erhällas även med färgbetong. 

- 	 .---- - 

- 4 

Piattor med yta av pgrus 

• 1 

Betongplattorpassar hra baiwm ett väggforinat 
stöd 

Betongplattor som används för beklädnad av 
broar är sexkantiga eller kvadratiska tifi for-
men. Framslänterna pä sneda broar kan 
bekläs med parallellograniformiga betong-
piattor. (SILKO 2.913) 

•.4!._r ;.-_• ' 	7 

- 

Väl utjörd avgränsning av plattbeklädizud 
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Betongstensbeklädnad 

Betongstenarna är gjutna av betong i olika 
storiek och med olika färgnyanser. Betong-
stensbeklädnad används främst pä framslän-
ter. PA framslänterna till smala broar kan 
man emellertid använda ocks krossten der 
gräsbeklädnad. 

FörbancLsten.sbeklädnad passar i sainband med 
massiva konstruktioner 

1 betongstensbeklädnad p  broarnas koner 
och siänter används endast förbandsten med 
profilerade kanter som 1ser varandra. För -
bandstenarna är kompakta biock eller histe-
nar för gräs. HistensbekIädnad används inte 
pä ställen där den är utsatt för strömmande 
vatten. H.Ien bör besäs med gräs eller fyllas 
med makadam. Kompakta stenar bör använ-
das endast p& 1ga koner och framslänter. 

PA stora fäit kan man använda stenar av 
olika färg för att liva upp en annars enfor-
mig yta. (SILKO 2.914) 

Terrängttföljande hlstensbeklädnad i öppen 
terräng 

Stenplattsbeklädnad 

Stenplattsbeklädnad utförs av kluvna 0.15-
0,40 m tjocka stenar som fogas. Stenplatts-
beklädnad används i brokoner pä krävande 
piatser. Stenplattsbeklädnaden represente-
rar alltid en högklassig omgivuing och bör 
pianeras individuellt med särskilt beaktande 
av brons konstruktion. Stenplattsbeklädnad 
passar särskilt för broar över vattendrag 
(SILKO 2.912). 

A 
Stenpluttsbeklädnad f)US.ur lii aSB 'cl I)fl)kollSt 
ruktioner i byggd miljö 

62 



1 
I 

r 

Kullersten passar bra i en naturlig miljö 
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Betongplattsbeklädnad kan mjukas tpp mea pianteringar. ± aetra fail kunde planteringarna ha 
förts högre upp p konerna 

• %i 
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Hc2lstensbeklädnad 
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Stenbeklädnad med krossten och biock 

Stenbeklädnad med krossten och biock är ett 
minst 1,0-1,5 meter tjockt, maskinellt utfört 
stenskikt. Krossten och biock används pä 
slänter som ligger under vatten samt p 
nedre delen av koner och siänter tifi broar 
över vattendrag. Om konen eller siänten görs 
heit av krossten och biock, utförs övre delen 
som ordnad stenbeklädnad. Stenmaterialets 
färg bör passa tifi miljön. (SILKO 2.911) 

Stenpiattor samt krossten och biock  

5.4 Pianteringar 

5.4.1 Planteringarnasbetydelse förbromiljön 

Vid projektering av pianteringar är det vik-
tigt att 
- anpassa bron till närmiljön 
- accentuera broplatsen (vid behov) 
- underlätta den optiska orienteringen 
- öka trevnaden pä rastplatserna 
- jordmAnen lämpar sig för pianteringarna 
- minska erosionen 
- utnyttja den befintiiga vegetationen 
- skydda och betona enskilda betydelsefulla 

växter 
- accentuera broplatsens karaktär. 

Träd och buskar som pianteras intili broban-
kar och landfästen förbinder brokonstruk-
tionen med den omgivande terrängen. Pian-
teringarna livar upp bromiljön, och med 
hjälp av dem kan den optiska orienteringen 
förbättras effektivt. Skador pA den naturliga 
växtligheten kan repareras med hjälp av 
kompletterande pianteringar. 

- 	
, 

1 en natunniljö bör man försöka att utfonna 
strandlinjen sa naturlig ut som möjligt 

Ordnad stenbek1dnad 

Ordnad stenbeklädnad gÖrs, huvudsakligen 
för hand, av bruten sten med storiek 200-400 
mm. Denna beklädnadsmetod används pä 
nedre delen av koner och siänter tifi broar 
över vattendrag samt som övre del av sten-
beklädnad med krossten och biock. 

1 naturmiljö utformas siänten med anpass-
ning till strandlinjen. Beklädnaden kan mju-
kas upp med hjälp av pianteringar pä slän-
tens Övre del. Stenmaterialet bör vara av 
enhetlig färg och passa till bde brokonstruk-
tionen och omgivningen. (SILKO 2.911) 

L 

/7 

Pianteringama anknyter bron och vägen till 
miljön 

Rastplatserna pä broomrAdet kan göras 
trivsamma och skyddade med hjälp av växt-
lighet. Pä branta siänter och bankar bidrar 
växterna till att binda jorden. 

Pianteringar bör vara tillräckliga, men växt-
ligheten fAr inte skymma landskapet eller 
konstruktioner som är viktiga för helhets-
bilden av bron. Pianteringarna fAr inte heller 
skymma sikten. 

Vid planering av pianteringarna tas broplat-
sens naturliga anknytning tifi den omgivande 
miljön i beaktande. Förutom längs vägen 
etabieras pianteringar även längre borta frän 
vägen, där sA behövs. 
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'lanteringarkanförbättra den optiska oriente-
ringen 
5.42 Den befintiiga vxtligheten 

Det är viktigt att bevara den befintliga växt-
ligheten eftersom det kan dröja är, t.o.m. 
ärtionden för nya pianteringar att växa upp. 
Vid större projekt är det skäl att undersöka 
möjligheten att förbereda växtligheten ge-
nom att gallia trädbeständet nägra är innan 
dc egentiiga byggnadsarbetena tar vid. Här-
vid täl trädbeständet bättre förändringarna 
i belysnings- och vindförhällandena. Särskilt 
i fräga om enstaka värdefulla träd bör spe-
cialätgärder vidtas om skärningar eller ut-
fyllningar behövs vid trädets rotomräde. 
Växtligheten i närheten av broplatsen skyd-
das sä länge byggnadsarbetet pägär (TVH 
73 1620 Flyttning och skydd av träd). 

: 

För att bevara stätiiga träd kan man bygga 
stödmurar i slänten 

Man kan avlägsna eller galira växtligheten 
för att förbättra utsikten. T.ex. vid broar 
över vattendrag rekommenderas galiring i 
alltför täta strandträdsbeständ. Om man vid 
projekteringen av brons omgivning utnyttjar 
den växtlighet som finns pä piatsen, förutsät-
ter detta att en omgivningsinventering har 
utförts. Denna möjliggör planering av en god 
anpassning mellan den befintliga och den 
pianerade växtligheten. Aven bevarandet och 
nyttjandet av ytväxtligheten bör övervägas. 

5.43 Växtbestkdet 

Dä man projekterar pianteringar är det 
viktigt att förstä det omgivande landskapets 
karaktär. Pianteringarna bör anpassas till 
omgivningen i bäde naturlandskapet och en 
byggd miljö. 

Det är skäl att tänka över inte bara växtbe-
ständet pä en viss broplats, utan även dess 
kontinuitet längs hela vägavsnittet. Dä man 
frän ett fritt vägavsnitt närmar sig en tätort 
och kommer in pä tätortsomrädet, kari över-
gängen accentueras även mcd hjälp av om-
givningens utformning och valet av växtarter. 
Pä avsnitt med orörd vegetation sker beskog-
ning huvudsakligen mcd arter som förekom-
mer i den omgivande naturen. Närmare 
tätorten kan växtbeständet smäningom göras 
mera urbant. För hela vägavsnittets del kan 
de enskilda broplatsernas särart accentueras 
genom att man använder olika planterings-
sätt och växtarter. 

Vid vai av växtarter bör växternas trivsei i 
dc klimatologiska förhällandena beaktas. 1 
bilagan presenteras dc klimatologiska växt-
zonerna i Finland samt en förteckning över 
rekommenderade växter. 

Ipianteringarna används arter som förekom-
mer i näriniljön 
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Den naturliga omgivningen bör bevaras och utnyttjas sä mycket som möjligt. Härvid minskas 
behovet av kompietterande pianteringar. Ovan Jyränkö broar i Heinola. Nedan I,natrankoskj 
bro 
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1 naturmiljö och i kulturlandskap används 
lättskötta naturväxter av samma arter som 
förekommer även i näromgivningen. 

Vid plantering av omgivningen vid en bro 
över vattendrag i naturmiljö används växt-
arter som förekommer naturligt p.  piatsen, 
t.ex. al, björk eller vildväxande pil. Strand-
vegetationen bör t.la högt grundvatten och 
flödvatten. Al, pil, poppel och asp tM fukt 
bäst. Aven glasbjörk och vanlig gran är 
nägorlunda fukthärdiga. Av buskarna är 
korneil, pil och aronia tiigast. 

Med kompietterande pianteringar i skogs-
biynet bör man skapa en vegetation som 
förekommer naturligt i randzonerna. Tätt 
pianterade omräden med en enda växtart 
bör undvikas. 

Jämte inhemska växtarter kan växtarter med 
mera speciell form och färg användas i en 
byggd miljö. Växterna skall vara anpassade 
till stilen i den byggda miljön. Pianteringarna 
kan kräva kontinuerligt underhAil. 

För pianteringar i omgivningen vid en bro 
över vattendrag i byggd niiljö kan användas 
t.ex. olika hängbjörkar och flikbladiga björ -
kar, terijoki-knäckepil eller färgstarka silver-
pilar, silverpoppiar och korneller. Pä fuktiga 
piatser intifi strömmande vatten kan bl.a. 
korgvide, korneil, havtorn och alar pianteras. 

En naturlig anpassning av bron till parkmiljön 

1 byggd miljö används ofta olika stödmurar 
och planteringsbassänger. Växter som piante-
ras i sädana bör ha smä rotsystem och täla 
torka (t.ex. bergtall, olika ki-ypande oxbärs-
buskar, älggräs och berberis). 

För att binda marken pä bankar och siänter 
används växtarter med vidsträckt tätt rotsys- 
tem och rildigt med skott som förgrenar sig 

över markytan. Växterna bör vä.xa snabbt 
och nöja sig med anspräkslösa växtplatser. 
Att binda markytan med växtarter som har 
förgrenade rötter rekommenderas dä banken 
eller siänten är brantare ari 1:1,75. Pä ban-
kar och siänter lider växtligheten lätt av 
torka särskilt i lätta jordarter. 

Som erosionsförhindrande växter pä torra 
piatser passar t.ex. ärtbuske, vresros och 
druvfläder. Av träden har hägg, rönn och 
värtbjörk vidsträckta rotsystem och är därför 
eifektiva. 

Vid valet av växtarter bör brons skuggande 
inverkan och orientering (sydlig/nordlig) 
beaktas. Broris framslänt är i ailmänhet för 
mörk för att växterna skall trivas där. Pä 
brons skuggsida pianteras arter som nöjer sig 
med sparsamt Ijus säsom degbär, druvfläder, 
rönn, vanlig gran och idegran. Under smala 
och höga broar kari även framsläntens nedre 
del pianteras. 

5.4.4 Förutsättningar för plantering 

Växtförhällandena pä siänter och bankar är 
särskilt svra, och bara fä arter trivs där. 
Siänterna bör formas sä längsluttande som 
möjligt för att se naturliga ut och lämpa sig 
bättre som växtunderlag. Släntens fot och 
övre del anpassas mjukt till terrängen. 

Avrundad slänt 

. 

Foten pc en brant slänt katz stödas mcd hjälp 
av en mur 
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Hur en plantering lyckas är beroende av hur 
väl växtplatserna har förberetts. Pt bankar 
och siänter lider växtligheten lätt av torka. 
Ett tillräckligt växtunderlag av god kvalitet 
garanterar växtligheten tillgäng till vatten 
och näringsänmen. Växtunderlagets tjocklek 
beror pä undergrundens kvalitet. 

Med omsorgsfull grundläggning trivs växtema 
även i svära förhällanden. 

En hög slänt kanfiirses med terassförplante-
ring av växter 

Om man önskar anpassa brobankarna till ett 
omgivande lumniigt landskap med hjälp av 
ett växtbeständ av samma typ, bör bankens 
undergrund förbättras till samma nivä som 
växtförh.11andena i omgivningen. Vid projek-
tering av pianteringar pä bankar som bestär 
av vattengenomsläppande skikt (t.ex.krossten 
och biock), bör man se till att det etabieras 
en lämplig undergrund för pianteringarna. 

Frisiktsomrädena bör tas i beaktande även 
dä man projekterar pianteringar i brons 
omgivning. Om buskar pianteras pä frisikts-
omrädet används endast arter som inte biir 
högre än 0,5 m. Stamträdens lägsta grenar 
bör vara pä minst 2 m:s höjd. 

5.4.5 Plantering av brons omgivning inom 
ett större omräde 

1 brons närhet pä en betydande broplats 
eller i byggd miljö finns ofta rastplatser. Vid 
pianteringen av dessa rekommenderas en 
hög standard. Ocksä utsikterna mot bron och 
vattendraget bör beaktas. 

53 Konstruktioner 

Om man emotser att människor viii ta sig 
ner frän bron, bör trappor eller trappsteg 
byggas vid brohuvudena. 1 samband med 
broar över vattendrag bör en förbindeise 
ordnas till stranden. Anvisningar om trappor-
nas placering ingär i SILKO-anvisningarna. 
Utanför en tätort passar enkia trappor direkt 
pä marken bra. Material som kommer ifräga 
är impregnerat trä, förzinkat stäl, betong och 
sten. Trapporna kan vara smala. Räcken är 
sällan nödvändiga. Vid planering av trappor 
av den här typen bör man beakta: 
- terrängbetingelserna (form, lutning, vilo-

pian) 
- en harmonisk heihet (trappor, rännor, kon-

beklädnad, bron, pianteringar, stödmurar). 

Utanför tätorter passar en enkel trappa som 
följer terrängen 

1 en tätort är GCM-trafiken livlig, och trap-
por och ramper för cyklister bör byggas i 
enlighet därmed. Trapporna leder ofta upp 
direkt pä bron och utgör därför en naturlig 
del av brokonstruktionen. Som material 
används i främsta hand brons byggmaterial. 

1 en tätort bör trappoina göras bredare och 
utrustas med räcken 
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En tiiltalande gängtunnel 

Ett exempel p plantering av ett rastomr&le 
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Trappoma kan utgöra en del av brokonstruk-
tionen 

Vid planering av trappor och ramper vid 
broar i tätorter bör följande beaktas: 
- tillräcklig bredd 
- harmoniskt förh.11ande till bron 
- räckenas anpassning till varandra, särskilt 

pä anslutningsstället 
- standarden pA konstruktionernas avslutan-

de arbeten bör vara hög även p brons 
undre sida om där finns omrftden för fot-
gängare. 

En spiralformad ramp kan spara utiymme 

Rampen passar inte till brons stil 
Stödmurarna är en viktig del av broniiljön. 
Deras material och utformning bör pianeras 
s att de harmonierar med bron och dess 

omgivning. Terrasserade slänt- och trapplös-
ningar ger ett vrdat helhetsintryck som 
passar väl i byggd miljö. Vid plariering av 
andra konstruktioner i brons omgivning, 
ssom bullerskydd, biyggor och rastplatser, 
bör man eftersträva en harmonisk heihet. 
Enhetlig utformning och vai av material som 
passar ihop är viktiga. 

-. - 	 - - 	 - 	 - 

- - 	-- 
En vackert placerad trappa som räcket gör till 
en del av bron 
5.6 Dränering 

Dräneringens betydelse för broplatsens ut-
seende framgär i ailmänhet först när dräne-
ringen inte fungerar. Skadorna p brons ut-
seende vilka förorsakas av en tekniskt illa 
planerad och utförd dränering kan vara 
betydande: skadade beklädnader och piante-
ringar, inrasade siänter osv. 

Om dräneringens tekniska lösningar finns 
särskilda anvisningar (SILKO). 1 det följan-
de granskas faktorer som den som pianerar 
dräneringen bör beakta för att de dräne-
ringstekniska lösningarna inte skall st i strid 
med broplatsens omgivnings- och utseende-
mässiga m&lsättningar. Därtiil granskas drä-
neringsteknikens inverkan p pianeringen av 
broplatsens omgivning. 

Vid planering av broplatsens dränering bör 
omgivningen tas i beaktande: 

- vid vai av ytdräneringssätt 
- vid planering av siänter och diken 
- vid planering av ytvattensavledningen 
- vid vai av material och ytbehandling i an-
läggningarna för ytvattensavledning 

Valet av ytdräneringssätt har stor betydelse 
för broplatsens utseende; ytvatten kan ledas 
via rännor och diken eller längs rör och 
avloppsledningar. 
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Stödmurar och trappor är harmoniskt anknutna till brons omgivning. Visuvesi bro i Ruovesi 

Bullerskydden är illa anpassade till bron 
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1 landsortsmiljö rekommenderas öppna di-
ken, eftersom dessa är förm.n1igare än rör-
dränering vid bäde byggande och underhäil. 
1 öppen terräng är de ocksä omgivnings-
mässigt genomförbara pä ett tillfredsstäl-
lande sätt. 

1 tätorter, där det stälis högre krav pä omgiv-
ningens kvalitet, rekommenderas rördräne-
ring eftersom denna möjliggör omgivnings-
planering av högre klass (grunda diken, 
enhetliga siänter, friare terrängutformning 
osv.). Vid dränering av gängtunnlar erfordras 
ofta pumpverk. Där det är frAga om stora 
ytvattenkvantiteter, t.ex. i djupa skärningar, 
rekommenderas rördränering jämte öppna 
diken. Detta eliminerar behovet av djupa 
diken eller stora rännor som är svära att an-
passa till omgivningen. 

Vid planering av siänter och diken bör bran-
ta siänter undvikas, eftersom de försvärar 
dräneringen och de avslutande arbetena i 
omgivningen. Grunda diken gör det möjligt 
att anpassa terrängen och konstruktionerna 
till varandra pä ett tiiltalande sätt. 

Rännorna placeras i ailmänhet omedelbart 
intiil brokonens kant. Dräneringsteknik eller 
utseendeskäl kan kräva att rännan placeras 
längre borta i vägslänten. Därvid kräver 
ledningen av vatten tifi rännan särskild upp-
märksamhet. Ytvattenrör och stuprännor bör 
pianeras sä att de syns sä litet som möjligt. 
Ytvattenrören bör mynna ut pä ställen, som 
kan utformas och bekläs snyggt. 

En öppen ränna i öppen terräng 

Material och ytbehandling i anläggningarna 
för avledning av ytvatten bör ägnas omsorg 
och anpassas till brons konstruktioner, kon-
och släntbeklädnader osv. 1 byggd eller ari-
nan betydelsefuil miljö är det skäl att använ- 

Stuprännomas placering har anpassats till 
bron. Rännorna kunde ha en mindre diamet-
er 

- 	_'; 
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Dräneringsrörets rnvnning kräver välvrdade 
avslutande arbeten. 

da högidassiga material som passar till ma-
terialen i närrniljön. Som ränna kan använ-
das t.ex. en med natursten klädd naturlig 
terrängsvacka eller en ränna gjord av natur-
stenselement. 
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En väl placerad och bvggd ränna 

Pianteringarna bör placeras sä att de inte 
stör ytvattenflödet och säledes inte pä bott-
nen av terrängsvackor eller diken. Piante-
ringar bör inte heller placeras alltför nära 
dräneringsanläggningar eftersom de kan 
stoppa upp vattenfiödet och försvära under-
hället. 
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Belysningsarrnaturer som passar till brons stil Belysningssto/par ined en fastsättning som 
avviker frcn standardlösningaina 

r 
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5.7 Belysning 

Vägbelysningen pA broplatsen 

För vägbelysningen pA broplatsen gäiler 
sanima principer som för vägbelysning i 
ailmänhet. Projekteringsanvisningar för väg-
belysning kan Aterfinnas i pubiikationen 
"Tievalaistus 1'VH 722325" (Vägbelysning). 

Vid en bro är det skäl att först pianera bro-
platsens belysning och sedan anpassa den 
omgivande vägbelysningen till denna. Vid 
utplacering av belysningsarmatur pA broplat-
sen bör man beakta att vägens optiska orien-
tering skall fortgA utan avbrott. 

Belysningslösningarna pA broplatsen bör 
väljas med ett klart samband till vägbelys-
ningen. Aven armaturtypens tekniska och 
arkitektoniska anpassning tifi brokonstruk-
tionen bör beaktas: 

- Belysningsarmaturens anpassning till bro-
typen i frAga om stil och dimensioner 
- En harmonisk placering av belysnings-
armaturer pA bron (i förhällande till räck-
och elementindelning, pelare o.dyl.). 

Broplatsen kan accentueras genom att man 
belyser den pA ett annat sätt än den övriga 
vägen. Härvid kan man välja ijus av annan 
färg eller andra armaturtyper. T.ex. belys-
ningsstolpar kan förändra anblicken väsent-
ligt bAde genom belysningens inverkan och 
som miljöomskapande element. En armatur-
typ som avviker frAn vägbelysningen kan 
väljas även dA man önskar en armatur som 
är väl anpassad till broarkftekturen. 

Belysningsarmaturens fastsättning pAverkar 
brons utseende. Vid särskilda objekt kan 
man avvika frAn standardllösningarna och 
t.ex. fälla in stolpens fot i kantbalken. Belys-
ningsledningarna fär inte synas utanpA bro-
konstruktionen. Belysningsanordningarna bör 
vara lätta att underhAlla, helst tiilverkade av 
aluminium eller av varmförzinkat stAl. 

Väl placerade belysningsarmaturer 

PA gamia broplatser är det särskilt svArt att 
pianera belysningen, om vägen fAr belysning 
i samband med en vägförbättring. DA en ny 
vägbelysning pianeras, bör en utgAngspunkt 
vara valet av belysningsarmatur och place-
ring av dessa i den gamia bron. 

Belysning av brokonstruktionen 

Belysningen pä broplatsen belyser även bro- 
konstruktionen. DA vägbelysningen pianeras 
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för broplatsen är det skäl att ge akt p. hur 
belysningen framhäver broarkitekturen. Be-
lysningen är lyckad om den accentuerar bro-
konstruktionens logik. 

1 en byggd miljö har bron en fast anknytning 
till närliggande byggnader eller omräden 
(parker, strandpromenader). Vid pianeringen 
bör man härvid försöka belysa brons omgivn-
ing som en integrerad del av hela den övriga 
byggda mujön. 

: 

Brons anblick i skymningen kan studeras med 
hjälp av fotomontage. Bron över Kemi älv i 
Rovaniemi 

Vid en betydelsefuil bro kan själva brokonst-
ruktionen belysas. Särskilt tacksamma belys-
ningsobjekt är pyloner och bägar. 1 byggd 
miljö är bron ofta ett viktigt arkitektoniskt 
element som kan accentueras med hjälp av 
belysningen. 

Vid belysning av vägar eller broar över vat-
tendrag bör trafiksäkerheten tas i beaktande. 
Bropelarnas, landfästenas och valvbägarnas 
konturer bör framträda tillräckligt tydligt. 

Belysningen av brons omgivning 

1 brons omgivning är det viktigt att belysa 
omräden som används av fotgängare och 
cyklister. Särskilt om en cykel- och gAngt-
unnel är upplyst, bör belysningen förlängas 
utanför tunnelöppningarna för att förhindra 
bländning. 

1. 1  

Upplyst gängtunnel jämte omgivning 

1 en betydelsefuil omgivning kan broplatsen 
ha naturliga element i sin närniiljö som 
belysta förstärker intrycket av en vacker 
broplats, t.ex.träd, klippor m.m. 
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Linnansilta bre i bJonlebO!g 

Exempelpä broar med välplanerad omgivning 

Mansikkakoski bro i Imatra 
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Visuvesi bro i Ruovesi 
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Ukko-Pekka bron och PV4endalsunasbron i lVdäendai 
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+ 	+ K+L Naturmiljö 
Enstaka träd sanit grupper 

- 	+ K+L Naturmiljö 
Kulturiniljö 
Enstaka träd samt grupper 
Skogsdungar 

- 	+ L Naturmiljö 
- 	+ L Naturmiljö 

Pionjärträd 
- 	... K+L+RNaturmiljö 

Byggd zniljö 
Enstaka träd 
Gruppträd 

+ 	+L Naturmiljö 
Iuvid broar över vattendrag 

+ 	+ K+R Vresamm 
Naturmiljö 
Enstaka träd 
Gruppträd 

+ 	+ K+L+RBevarande och fredning 
Enstaka träd 

+ 	+ K+L Kulturmiljö 
Enstaka träd 
Invid broar över vattendrag 

L Naturmiljö 
Gruppträd 
Beskogning 
Pionjärträd 

+ 	+ K+R Kulturmiljö 
Enstaka träd 

+ L Natummiljö 
Pionjärträd 

+ 	+ L+K Natummiljö 
Enstaka prydnadsträd 
Mellersta o. Norra Finland 

Lövträd 

Vanllg rönn 	 i-vri 	Z 10-15 	- 

VArtbjörk 
	

1-VII 	Z 20-25 	- 

Glasbjörk 1-VII ZZ 15-20 	- 
Asp 1-yli ZZ 15-20 

Skogslönn I-IV Z 15-20 	- 

Klibbal I-IV ZZ 15-20 	+ 

Alin I-N ZZ 20-25 	+ 

Ek I-IV ... 20-25 

Knäckepil I-V ZZ 10-15 

GrAal 1-Vi ... 10-15 	+ 

Vitpil I-V ZZ 15-20 

Sälg I-VLI ... 5-15 

Hägg 1-YLI ZZ 5-10 	- 

Bilaga 
Förteckning över träd och buskar som är länipliga att pianteras i broars omgivning 

Växtens narmi 

1 

4 o RekommenderaLl 
• _ 1 auvändning 

Iifl 
: II II 	II 	II . 	N NN 

i3' 
, , 

1-Yli ZZ 25-30 ... - ... K+L Naturmiljö, Beskogning 
Viaduktramper 

1-VII Z 25-30 - + ... K+L+RNaturmiljö, Beskogning 
Viaduktramper 

1-yli ZZ 25-30 ... + ... K+R Beskogning i kulturmiljö 
Enstaka träd 

I-IV ZZ 20-25 ... + ... K+R Kulturmiljö 
Enstaka träd 

1-Vi Z 3-5 + - + (K)+R Kulturmiljö 
Byggd miljö 
Siänter 

1-VII Z 2-3 ... K+L Naturmiljö 
Bevarande och fredning 

I-V ZZ 1045 ... - + (K)+R Kulturmiljö 
Byggd miljö 
Enstaka träd 

Barrträd och -buskar 

Gran 

Tail 

Lrkträd (sibiriskt) 

Serbisk gran 

Bergtall 

En 

Cembratall 
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Höga buskar 

Skogsolvon 1-VI ZZ 3-5 K + L Skyddsplanteringar 
Undervegetation 
Bullerskydd 

Korgvide I-IV ZZ 3-5 + K+L Naturmiljö 
Vid broar över vattendrag 

Rosentry 1-VI Z 2-3 K+R Byggd miljö 
Prydnadbuske 
Skyddsplanteringar 

Korailkorneil 1-VI ZZ 2-3 + K+R Byggd 	miljö, 	bullerskydd 
Bakgrundsplanteringar 

Ginnalalönn 1-VI Z 3-5 - K+R Byggd miljö 
Bakgrundsplanteringar 
Slänters nedre parti 

Hagtorn 1-VI Z 2-5 + K+R Byggd miljö, bullerskydd 
Skyddsplanteringar 

Glansoxbär (häckoxbär) I-V Z 2-3 - 	+ K+R Massplanteringar 
Undervegetation 

Sibirisk ärtbuske 1-VI Z 2-5 + 	+ K+R Byggd 	iniljö, 	häckbuske 
Massplanteringar 

Druvfläder 1-VI ZZ 3-4 + L+K Naturmiljö, grupper 
Skyddsplanteringar 

Ungersk syren 1-VI ... 2-4 + K+R Byggd 	miljö, 	bullerskydd 
Gammal kulturmiljö 

Terijoki-knäckepil I-V ZZ 3-5 + K+L Byggd miljö 
Broar över vattendrag 
Enstaka buskar och gi-upper 

BlAhägg 1-VI Z 3-7 - Fritt växande prydnadsbuske 
Hassel 1-111 ZZ 3-5 + L+K Randvegetation, bullerskydd 

Halvhöga buskar 

Vresros 1-VII ... 1,5-2 + 	+ 	+ K+R Byggd miljö, kukurmiljö 
Massplanteringar i vägmiljö 

Rödvide I-IV ... 1-2,5 ... 	 + 	+ K+L Naturmiljö 
Broar över vattendrag 
Erosionsförhindrare 

BiAtry I-VI Z 1,5-2 ... 	 + 	+ K+R Bdmi1jö,masspIanteringar 
Undervegetation 

Havtorn I-V Z 2-3 + 	... 	 + K+L Naturmiljö 
Vindskydd, massplanteringar 

Degbär 1-VI ZZ 1-1,5 + 	+ 	... K+L Naturmiljö, byggd miljö 
Grupper, undervegetation 

Parkolvon I-V Z 2-3 ... 	 + 	+ K Viadukter, bullerskydd 
(Vanligt) oxbär I-V Z 1-2 ... 	 + 	... K + R Byggd miljö, undervegetation 

Massplanteringar 
Smällspirea I-V ZZ 2-3 ... 	 + 	+ K+R Byggd miljö, insynsskydd 

Undervegetation 
Daggros 1-VII ... 2-3 ... 	 ... 	 + K + L Naturmiljö, byggd iniljö 

Grupper,skyddsplanteringar, 
Viadukter 

LAga buskar 

Ölandstok 1-VII Z 0,5-1 ... 	 ... 	 + K + R Byggd miljö, täckande buske 
för siänter 

Rosenspirea I-IV Z 0,5-1 ... 	 + 	... K + R Byggd miljö, täckande buske 
Prydnadsbuske 

Dvärgrödvide I-1V ... 1 ... 	 ... 	 + K+L Täckande buske för siänter 
Svart aronia I-V ... 1-1,5 ... 	 + 	+ K+L Naturmiljö, byggd miljö 

Massplanteringar 
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