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Förord 
Detta examensarbete ingår som ett slutmoment i min utbildning Civilingenjör 
arkitektur på Luleå tekniska universitet (LTU). Examensarbetets omfattning är 30 
högskolepoäng vilket motsvarar 20 veckors heltidsstudier. Jag har genom min 
utbildning fått kunskap inom områdena byggande, arkitektur och samhällsplanering. 
 
Uppdragsgivaren för examensarbetet är Vägverket, som ville att en undersökning för 
ett väderskydd för gång- och cykeltrafiken på Bergnäsbron skulle göras. Efter möte 
med handledarna bestämdes det att syftet skulle vara att ge förslag på en utformning 
för skyddet. Det fokus som valts i undersökningen utgår ifrån mina egna intressen. 
Arbetet har framför allt gett mig kunskap om vindplanering, trygghetsaspekter och 
planeringsstrategier för ökad gång- och cykeltrafik. För att kunna skapa ett hållbart 
transportsystem och bidra till ett hållbart samhälle krävs dock att många 
kunskapsområden integreras för att nå fram. I slutet av rapporten ges därför förslag 
på fortsatta arbeten för en komplett lösning.  
 
Jag vill tacka mina handledare Per Andersson, Vägverket och Charlotta Johansson, 
LTU för deras värdefulla tips. Vill också rikta ett tack till alla på Vägverket, Luleå 
kommun och SMHI som svarat på frågor eller på annat sätt bidragit till mitt arbete. Ett 
stort tack vill jag även ge till min sambo Mats Wernersson för hans stöd och 
uppmuntran.          
 
 
Luleå, mars 2010 
 
Anna Jakobsson 
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Sammanfattning 
Det är valet av transport för de korta resorna som har stor betydelse för både miljön 
och folkhälsan. Att öka andelen gång- och cykeltrafikanter är av högsta intresse och 
detta stödjer transportpolitikens mål. Tillgänglighet, trygghet, miljö och hälsa är alla 
exempel på faktorer som krävs för att öka gång- och cykeltrafiken. Gång- och 
cykeltrafikanter utsätts ofta för besvärande vind och nederbörd när de ska ta sig över 
Bergnäsbron i Luleå. En skyddad överfart skulle kunna medföra att flera människor 
väljer att cykla eller gå istället för att ta bilen över bron.  
 
Syftet med examensarbetet har varit att föreslå en utformning av ett väderskydd för 
gång- och cykeltrafik på Bergnäsbron. Det som har beaktats är planeringsstrategier 
för att öka gång- och cykeltrafik, trygghetsaspekter, vindteori samt brons specifika 
förutsättningar. Estetik har också att påverkat utformningen. Befintliga teorier och 
modeller har främst använts för att dra slutsatser om väderskyddets utformning.  
 
För att Bergnäsbron ska upplevas som trygg och vara användarvänlig krävs att 
väderskyddet är öppet och luftigt. Det är höjden, längden och tätheten på skyddet 
som främst avgör hur effektivt det är mot vind. Vindförhållanden och olika kantformer 
på skyddet påverkar också läområdets utbredning. Detaljutformningen är viktigt för 
att stimulera fotgängare och cyklister. För att öka gång- och cykeltrafiken krävs också 
information till allmänheten om hälsa och att de positiva effekterna med att gå och 
cykla lyfts fram.  
 
Olika koncept på väderskydd arbetades fram och utvärderades. Utformningsförslaget 
resulterade i ett rektangulärt, lodrätt och transparent väderskydd som placeras minst 
50 cm från brokanten på båda långsidorna. Detta för att snö fortfarande skall kunna 
plogas över kant. Lösningen ger ett bra vindskydd samtidigt som det var det koncept 
som var mest öppet. En höjd på 3 meter över vägbanan anses lämpligt för att 
skyddet skall ge ett lädjup över hela brons bredd (vid de vanligaste vindriktningarna 
N, NV och S). Skyddet bör även sträcka sig en bit nedanför vägbanan, i höjd med 
underkanten på bron, för att undvika att vindar styrs upp mellan skyddet och 
brokanten. 
 
För att minska turbulensen runt kanterna på vindskyddet väljs nedtrappning av 
skyddet de sista 10 meterna som lösning. Nedtrappningen får en form inspirerad av 
den tidigare färjtrafiken som skedde innan Bergnäsbron byggdes. Siluetter av dåtida 
resenärer kommer även att smycka skyddet. 
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Abstract 
The means of transportation that people choose for short trips has a great influence 
on the environment and the public health. An increase in the number of pedestrians 
and cyclists is of great interest for the society and is supported by the political goals 
on transportation. Accessibility, security, environment and health are all factors that 
are needed to increase the number of pedestrians and cyclists. Pedestrians and 
cyclists are often exposed to troublesome wind and precipitation when they travel 
over the bridge to Bergnäset in Luleå and a more sheltered overpass could increase 
the number of people that walk or go by bicycle, instead of travelling by car. 
 
The purpose of this study was to propose a design for a weather shelter on the 
bridge to Bergnäset. Considered factors include planning strategies for increased 
travelling by foot and bicycle, aspects of security, wind theory and the specific 
conditions of the bridge. Aesthetic aspects have also affected the design. Existing 
theories and models have mainly been used for conclusions on the design of the 
shelter.  
 
In order for the bridge to Bergnäset to be perceived as safe and user friendly, it is 
required that the weather shelter is an open and spacious construction. The height, 
length and porosity of the shelter determine how effective it is for protection against 
wind. Specific wind conditions and the shapes on the edges also affect the size and 
shape of the sheltered area. The design of the details is important to stimulate 
pedestrians and cyclists. To increase the amount of traffic by foot and bicycle, it is 
also required that information to the public regarding related health benefits is 
provided. 
 

A number of different weather shelter concepts were designed and evaluated. The 
evaluation resulted in one final concept where a rectangular, vertical and transparent 
weather shelter is positioned at least 50 cm from the edges of the bridge. This is 
done in order to still allow for ploughing of snow over the edges. The solution 
provides good protection from wind, while also being the most open concept. A 
height of 3 m over the road surface is considered appropriate to obtain a sheltered 
area which covers the complete bridge (for the most common wind directions N, NW 
and S). The shelter should also stretch down below the surface of the road, to the 
level of the underside of the bridge. The reason for this is to avoid that winds are 
steered up between the shelter and the edge of the bridge. 
 
To decrease the amount of turbulence around the edges of the wind shelter, a 
solution with de-escalating height the last 10 m is chosen. The form of the de-
escalation is inspired by the ferry-traffic that preceded the building of the bridge to 
Bergnäset. In addition, silhouettes of former travellers will decorate the shelter.
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Figur 1: Huvudcykelstråk i Luleå kommun 

(Luleå kommun 2009) 

1. Inledning 
 
Detta kapitel introducerar problemet och varför det är intressant att undersöka. Det 
leder fram till undersökningens syfte, mål, problembeskrivning och avgränsningar. 
 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Problembakgrund 

Valet av transport på korta resor är av stor betydelse för både miljön och folkhälsan. 
Biltrafikens krav och möjligheter har ofta lett till glesa städer, där nåbarhet värderats 
högre än närhet. Stadens framtida utformning påverkas därför i hög grad av om det 
finns attraktiva alternativ till bilen. (Vägverket 2000). Det krävs satsningar på gång- 
och cykeltrafiken och en medveten samhällsplanering för att åstadkomma ett ökat 
och säkert cyklande. Gång- och cykeltrafiken måste betraktas som en viktig del i det 
framtida transportsystemet och säkerhetstänkandet måste uppmärksammas lika 
seriöst som det gör inom andra transportslag (Vägverket 2000, Tolley 1990). 
Tillgänglighet, trygghet, miljö och hälsa är alla exempel på faktorer som krävs för att 
öka cykeltrafiken (Vägverket 2000) och gångtrafiken (Southworth 2005).  
 
I Luleå kommun har en satsning på cykeltrafiken 
gjorts genom upprättandet av sju 
huvudcykelstråk som förbinder viktiga 
målpunkter (Luleå kommun 2009). Ett av dessa 
är Bergnässtråket (se Figur 1). Det sträcker sig 
från Luleå centrum till Kallax företagsstad. 
Bergnäsbron, som förbinder Centrumön med 
Bergnäset, är den enda vägen för gång- och 
cykeltrafikanter. Stråket är 2,6 km långt räknat 
från brons början (Ahnlund 2009).  
 
Gång- och cykeltrafikanter utsätts ofta för 
besvärande vind och nederbörd när de ska ta sig över Bergnäsbron. Vägverket har 
fått in önskemål från allmänheten om en mer skyddad överfart och beslutat att gå 
vidare med frågan, varav detta examensarbete. Förhoppningen, förutom att få en 
mer skyddad överfart, är att flera människor väljer att cykla eller gå istället för att ta 
bilen över bron. Detta skulle bidra till en bättre och hälsosammare miljö. 

1.1.2 Transportpolitiskt stöd  

Att öka andelen gång- och cykeltrafikanter är av högsta intresse och detta stödjer 
transportpolitikens mål som innebär att transportpolitiken ska bidra till en socialt, 
kulturellt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. Transporterna ska bidra till att 
uppnå överordnade välfärdsmål och transportsystemet måste ses som en helhet 
(Vägverket 2000). De transportpolitiska målen är en utgångspunkt för alla statens 
åtgärder inom transportområdet, exempelvis hur myndigheterna ska prioritera bland 
olika önskemål och behov när de genomför sina uppdrag. Målen ska även vara ett 
stöd för regional och kommunal planering, så även för denna undersökning. De ger 
också underlag för att problemet som gång- och cykeltrafikanterna upplever på 
Bergnäsbron i synnerhet är aktuellt att undersöka. 
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Transportpolitikens övergripande mål är följande: 
”Transportpolitikens mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och 
långsiktigt hållbar transporförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet." 
(Regeringskansliet, Näringsdepartementet 2009). 

Det övergripande målet stöds av två huvudmål: Funktionsmålet berör resans eller 
transportens tillgänglighet. Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. 

Funktionsmålet är följande: 
"Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge 
alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till 
utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga 
likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov." (Regeringskansliet, 
Näringsdepartementet 2009). 
  
Hänsynsmålet är följande: 
"Transportsystemets utformning och användning ska anpassas till att ingen ska 
dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås 
och att ökad hälsa uppnås." (Regeringskansliet, Näringsdepartementet 2009). 
  
Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) är en myndighet under 
Näringsdepartimentet som ska bidra till att ta fram kvalificerat och relevant underlag 
inom det transportpolitiska området på nationell nivå och inom EU (SIKA 2010).  
SIKA har tagit fram ett förslag på transportpolitsika målstruktur som visas i Figur 2. 
Säkerhet och trygghet, miljö samt jämställdhet och fördelning skapar gemensamt ett 
tillgängligt transportsystem som krävs för att uppnå en, på sikt, hållbar utveckling 
(Regeringskansliet, Näringsdepartementet 2009).  
 

 
Figur 2: SIKA:s förslag till transportpolitisk målstruktur (Regeringskansliet, Näringsdepartementet 2009). 
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1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att föreslå en utformning av ett väderskydd för gång- 
och cykeltrafik på Bergnäsbron, Luleå. Det som beaktas är planeringsstrategier för 
att öka gång- och cykeltrafik, trygghetsaspekter, vindteori samt brons specifika 
förutsättningar. Estetik kommer också att påverka utformningen.  

1.3 Mål 

Målet är att ge beslutfattare och planerare underlag för hur väderskydd för gång- och 
cykeltrafik kan appliceras på broar, genom att använda Bergnäsbron i Luleå som 
exempel.  

1.4 Problembeskrivning och problemområden 

Hur kan ett attraktivt väderskydd utformas för att öka gång- och cykeltrafiken på 
Bergnäsbron? Problemområdena för denna undersökning delas in i fyra olika delar: 
  

1. I första delen, gång- och cykeltrafik, beskrivs målgruppen och 
planeringsstrategier för ökad gång- och cykeltrafik. Ett väderskydd ska inte 
inkräkta på användarnas trygghet och det är därför även viktigt att veta vilka 
faktorer som bidrar till att människan känner sig trygg på offentliga platser.  

 

2. I andra delen, vindteori, förklaras grundläggande aerodynamik, 
tillvägagångssätt och behov för vindplanering samt vindskyddets funktion.  
Även en studie av lokala vindriktningar och vindstyrkor genomförs.  

 

3. I tredje delen, Bergnäsbrons förutsättningar, beskrivs platsen, trafikflödet 
och andra parametrar som ställer ytterligare krav på utformningen som drift 
och underhåll och kulturhistoriskt värde.  

 

4. I fjärde delen, koncept, väljs en lösning genom jämförelse mellan olika 
förslag.  

1.5 Avgränsning 

Denna undersökning är en del i ett större arbete. Resultatet av undersökningen 
kommer resultera i ett förslag på utformning av hur ett väderskydd för Bergnäsbron 
kan se ut där ovanstående beskrivna parametrar beaktas. Det vill säga funktionen 
utifrån de krav som ställs inom problemområdena är det som ska redovisas. 
Konstruktionslösningar som statik, infästning etc. och material kommer inte att 
behandlas. Underhåll och ekonomi för skyddet ingår heller inte i undersökningen. 
Dock har konstruktion och ekonomi vägts in vid bedömning av olika lösningar, då en 
realistisk lösning eftersträvas. Önskvärda egenskaper kommer i vissa fall att anges. 
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2. Metod och material 
 
Undersökningens tillvägagångsätt och hjälpmedel beskrivs här. Metoden syftar till att 
ge en förståelse för vad som har gjorts, varför det är gjort så och hur det gjordes. 
 

2.1 Undersökningens upplägg och inriktning 

Problemet har undersökts utifrån fyra olika problemområden; planeringsstrategier för 
gång- och cykeltrafik, vindteori, platsens förutsättningar och koncept. 
Problemområdena som valdes är relaterade till teknik, användning och estetik. Valen 
baseras på diskussion med handledarna och författarens intressen. Även 
funktionsmålet och hänsynsmålet har varit vägledande vid val av ämnen.  
 
Ett arbete som tar sin utgångspunkt i befintliga teorier och modeller är teoretiskt 
förankrad (Patel et al. 1994). Detta stämmer in på denna undersökning som har 
gjorts genom att samla in relevant teori inom de problemområden som det valts att 
lägga fokus på. Den insamlande kunskapen, som genererats genom litteraturstudier 
och intervjuer, har använts för att dra slutsatser om väderskyddets utformning.  
 
Då det inom problemområdena redan finns en viss mängd kunskap är 
undersökningen i första hand beskrivande, så kallad deskriptiv. Till viss del är 
undersökningen även explorativ då det finns luckor i kunskapen om huvudproblemet 
- väderskydd för gång- och cykeltrafik på broar (exempel har inte hittats). Med en 
explorativ undersökning menas att så mycket information som möjligt om problemet 
inhämtas för att fylla luckorna i kunskapen. Explorativa undersökningar är 
utforskande (Patel et al. 1994). 
 
Det finns två olika inriktningar i vilka forskning kan bedrivas. Det ena är kvantitativ, 
där till exempel statistiska bearbetnings- och analysmetoder används och det andra 
är kvalitativ, där verbala analysmetoder används. Det som avgör valet av metod är 
vad avsikten med undersökningen är. Denna undersökning går ut på att tolka och 
förstå olika teorier och beteenden, vilket gör att den kvalitativa forskningsinriktningen 
ligger till grund för analysmetod. I praktiken är de flesta undersökningarna mer eller 
mindre en kombination av båda inriktningarna (Patel et al. 1994). I denna 
undersökning förekommer exempelvis viss statisktik för att på bästa sätt ge en bra 
bild av problemområdena. 

2.2 Litteraturstudie 

Litteratur till undersökningen har hittats via biblioteket på LTU. Sökningar har gjorts 
på sökmotorer; Lucia, Libris och ”Artiklar – samsök 6 databaser”. Även Google och 
Google scholar har använts.  
 
Efter Vägverkets (problemägarens) presentation av problemet med en oskyddad bro 
för gång- och cykeltrafiken gjordes sökningar efter exempel på broar med vindskydd 
eller väderskydd. Sökord som användes var främst vindskydd, vindskydd på/för 
broar, vindskydd för gång- och cykeltrafik, väderskydd, väderskydd på/för broar, 
väderskydd för gång- och cykeltrafik samt de engelska översättningarna. 
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Sökningarna gav inte några relevanta träffar och det gick därför inte att få vägledning 
från liknande exempel i undersökningen.  
 
Vindteori, planeringsstrategier för gång- och cykeltrafik, trygghetsaspekter och 
Bergnäsbrons historia är områden som huvudsakligen undersökts via litteratur. 
Huvudkällor som använts är Klimatplanering vind av Glaumann et al. (1988), ”The 
aerodynamic characteristics of windbreaks, resulting in empirical design rules” av 
Gandemer (1981) publicerat i Journal of Wind Engineering and Industrial 
Aerodynamics, Nationell strategi för ökad och säker cykeltrafik utgiven av Vägverket 
(2000) och Rädslans rum – trygghetens rum – ett forskningsprojekt om kvinnors 
vistelse i trafikrummet av Andersson (2001). 

2.3 Kontakter och intervjuer 

Personal på SMHI har tipsat om bra litteratur och förtydligat olika vindbegrepp. 
Kontakt med avdelningen för strömningslära på LTU har förekommit för att bolla 
idéer kring lösningar. Samtal med sakkunniga på Vägverket inom snöröjning och 
broöppning har gjorts för att få en tydlig bild av vilka krav som ställs på ett 
väderskydd utifrån drift och underhåll. Mail-kontakt med länsstyrelsen har funnits 
angående vilket bevarandevärde Bergnäsbron har.  
 
En fallstudie av en övertäckt gångbro i Luleå har gjorts genom intervju med 
förvaltaren och förvaltningschefen på Luleå kommun. Fallstudien syftar till att få 
verklighetsförankring i ett befintligt fall där en gångbro är väderskyddad. Detta trots 
att förutsättningarna skiljer sig från fallet som undersöks i denna studie. Eftersom det 
var svårt att hitta exempel tänktes att den övertäckta gångbron i Luleå ändå kunde 
bidra till slutsatsen. 

2.4 Designprocessen 

Olika idéer till väderskyddets utformning har genererats under arbetets gång. 
”Brainstorm” har använts som hjälpmedel vid framtagandet av olika koncept och vid 
identifiering av för- och nackdelar . Litteraturstudien och intervjuer har legat till grund 
för utvärderingen av olika koncept och lett fram till förslag på lösning. 
 
Designprocessen i undersökningen har i stort följt den process som beskrivs i 
Anteckningar om designprocessen av Rosell (1990). Denna är avbildad i Figur 3.  
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Figur 3: Modell av den designprocess som används i undersökningen. Efter Rosell (1990). 

 2.5 Material 

Det program som har använts för utformningen är ett CAD-program i 3D, ArchiCad, 
där en modell av bron med förslaget på väderskydd ritades upp. Modellen har sedan 
sparats i ett 3D-format för att importeras till ArtLantis, ett stödprogram till ArchiCad för 
att lättare kunna göra bilder och filmer med hög kvalitet. Det är där som 
renderingarna (bilderna) har gjorts på lösningsförslaget som kan ses i resultatdelen. 
Ritningar av nuvarande Bergnäsbron har hämtats från Vägverkets brodatabas, 
BaTMan och har använts under modelleringen.    
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3 Gång- och cykeltrafik 
 

Här beskrivs målgruppen och planeringsstrategier för gång- och cykeltrafik. Vad väljs 
som transportmedel och kan planering göra att fler väljer att gå och cykla? Då 
känslan av trygghet påverkar individens val av både färdväg och transportmedel är 
detta en viktig aspekt att beakta.  
 

3.1 Val av transportmedel 

Studier har visat att avståndet är den mest avgörande faktorn för valet av 
transportmedel och är mer bestämmande än andra faktorer som exempelvis väder, 
fysiska svårigheter, säkerhet eller rädsla för brott (Southworth 2005). Vilken typ av 
transportmedel som väljs beror även mycket på vanan. Det handlar också om 
inställningen till olika typer av färdsätt, att det ibland fokuseras mer på de negativa 
faktorerna än på de positiva (Vägverket 2000). 
 
Stockholms län undersökte anledningar till varför folk inte cyklar. Det gick att dela 
upp resultatet i två grupper: cyklister och icke cyklister. Cyklister väljer att inte cykla 
på grund av fysiska aspekter, som avsaknaden av cykelbanor, dåligt väder och 
risken för stöld etc. ”Icke cyklisterna” väljer att inte cykla pågrund av personliga 
faktorer såsom tråkigt, jobbigt och svettigt etc. (Vägverket 2000). En undersökning av 
invånarnas attityder till trafik i Luleå visade att upplevelsen av att det är dåligt väder 
är en avgörande faktor till att välja bilen istället för cykeln. Av de invånare som kör bil 
ansåg 41 % att dåligt väder är en orsak till att de inte cyklar (Ullberg et al. 2005). 
Vägverket (2000) menar dock att det är uppenbart att klimatet spelar mindre roll då 
Lund och Umeå tillhör Sveriges främsta cykelstäder, dessa kuststäder har olika 
väderförhållanden men präglas ofta av vind och nederbörd. I Lund regnar det mycket 
och i Umeå är det snö en stor del av året.  
 
I dag sker cirka 12 % av alla resor i Sverige med cykel. Främsta anledningen till att 
folk väljer att cykla är för att det är hälsosamt och ger motion samtidigt som det ger 
en känsla av frihet och självständighet. Att slippa ta hänsyn till tidtabeller är av stor 
betydelse för många. Att det är miljövänligt är också ett skäl som nämns som fördel. 
Mycket tyder på att cykling innebär ökad livskvalitet. I en studie där syftet var att öka 
cyklandet, fick deltagarna i projektet utvärdera sitt välbefinnande i början och efter 
sex månader. Resultatet visade att cykling gav ökat självförtroende, stresstolerans 
och välbefinnande. Cyklister vill att cykelbanorna ska vara väl underhållna, 
separerade och att mycket fokus läggs på detaljutformning (Vägverket 2000). 
 

Att gå och cykla har varit mer framgångsrika som modeller för träning än som 
transportmedel. Det är ganska lätt för majoriteten av befolkningen att gå eller cykla. I 
jämförelse med andra transporter spelar de dock en mindre roll, eftersom det går 
fortare att exempelvis köra bil de flesta resor (Handy et al. 2002). Det finns dock 
möjligheter att öka gång- och cykeltrafiken på korta resor. Där är cykeln ett snabbt 
sätt att förflytta sig upp till 5 kilometer (Vägverket 2000). Avstånd som anses som 
acceptabla att gå varierar från 400 meter upp till 2 kilometer (Ahnlund 2007). Hälften 
av alla bilresor är kortare än 5 kilometer och skulle därmed kunna utföras till fots eller 
med cykel istället (Vägverket 2000). En motsvarande studie i Storbritannien menar 
att 25 % av alla resor skulle kunna ske med gång- och cykeltrafik om alla resor 
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kortare än en engelsk mile (cirka 1,6 kilometer) gjordes till fots eller på cykel (Handy 
et al. 2002). 
  
Tillgänglighet, trygghet, miljö och hälsa är alla exempel på faktorer som krävs för att 
öka cykeltrafiken. Gena cykelstråk mellan viktiga målpunkter bör finnas. Det är också 
viktigt att de positiva effekterna lyfts fram i marknadsföring. Till exempel att cykling 
ger en känsla av frihet, hälsoaspekter och att tid kan sparas genom att du tränar på 
vägen till och från jobbet. De faktorer som upplevs negativa ska också lyftas fram 
och försöka beskrivas på ett rättvist sätt, till exempel att det regnar mindre än man 
tror. Det är viktigt att se till så att inte fler cyklister dödas och skadas svårt även om 
cykeltrafiken ökar. Samhället Houten i Nederländerna är ett bevis på att ökad 
cykeltrafik inte behöver leda till fler olyckor. Förutsättningen är dock att trafikmiljön 
planeras efter gång- och cykeltrafik och inte främst för biltrafiken (Vägverket 2000). 
 
Genom att försöka öka orienteringen genom områden som har en blandad 
bebyggelse (av till exempel kontor och bostäder) och se till så att vägarna hänger 
samman på ett bra sätt, samt god design så kan de fysiska och psykiska barriärerna 
tas bort och attraktiviteten öka. Utmaningen ligger i att föröka förstå det ömsesidiga 
förhållandet som finns mellan den byggda miljön och det mänskliga beteendet för att 
sedan skapa planeringsmodeller utifrån det (Handy et al. 2002). 
 
Gång- och cykeltrafik ska kunna fungera som en länk i ”hela resan”. För att det ska 
vara möjligt krävs att olika aktörer samverkar. Tanken med ”hela resan” är att alla 
moment som ingår för att ta sig dörr till dörr ska samordnas. Exempelvis att det går 
att ta sig hemifrån till pendeltåget med cykel på ett bra sätt och sedan vidare från 
tåget till jobbet. ”En satsning på god infrastruktur för cyklister i ett ”hela resan-
perspektiv” är i högsta grad en jämställdhetsfråga. Kvinnor reser mer lokalt än män, 
de går och cyklar mer till vardags. Kvinnors resmönster är mer komplexa och 
omfattar ofta en kombination av cykel och kollektivtrafik” (Vägverket 2000). 
 
I Attityder till trafiken i Luleå 2005 har färdsätt kartlagts till och från daglig 
sysselsättning. 57 % av de svarande åker bil, 28 % åker buss och 15 % cyklar. Att 
påverka Luleåborna till att välja andra sätt att färdas på än med bil verkar inte 
omöjligt. På frågan om de skulle kunna ta sig till sin dagliga sysselsättning på något 
annat sätt uppger 66 % av bilisterna och 64 % av de som åker buss att de skulle 
kunna cykla någon av resorna. 64 % av bilisterna skulle kunna åka buss och 33 % av 
bilisterna säger att de skulle kunna samåka (Ullberg et al. 2005). 
 
Den största faktorn (54 %) som skulle få bilister att börja cykla är om restiden och 
sträckan var kortare från hemmet till den dagliga sysselsättningen. 29 % anser att ett 
högre bensinpris skulle få dem att cykla mer. Bensinpriset spelar större roll desto 
yngre du är. 25-44 åringarna uppger till skillnad från de andra åldersgrupperna att de 
skulle cykla mer om det fanns bättre cykelvägar. Den främsta anledningen till att  
34 % av bilisterna inte kan tänka sig att cykla är för att de anser att det tar för lång 
tid. 23 % tycker att det inte känns tryggt eller trafiksäkert att cykla, fler kvinnor än 
män anser det. Alla tillfrågade, oavsett färdmedel, tycker det är viktigast att förbättra 
miljön för cyklister och fotgängare. Detta stämmer även överens med den 
undersökning som gjordes år 2000 (Ullberg et al. 2005). 
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3.2 Gå och cykla tryggt 

3.2.1 Vad är trygghet? 

Enligt Nationalencyklopedin (2010) betyder trygg (om företeelse som utgör en del av 
människans omgivning e.d.) fri från oroande eller hotande inslag. Det är viktigt att 
skilja på upplevd trygghet (känslan av att inga brott sker) och faktisk trygghet (att 
inga brott sker) (Söderberg 2004). Det finns också en skillnad i trygghet om man 
känner sig otrygg på grund av trafiksäkerhet (risken för halka och trafikolyckor etc.) 
eller rädslan för brott (stöld, överfall och våld etc.). För gång- och cykeltrafikanter 
innebär trygghet både att de kan känna sig säkra i trafiken och från att utsättas för 
brott (Ahnlund 2007). I denna rapport är det främst den upplevda känslan av trygghet 
som är av intresse, för att kunna utforma ett användarvänligt skydd. 

3.2.2 Rädslan för brott 

Rädslan för brott kan komma att inkräkta på individens vanor, minska dennes 
rörelsefrihet och aktivitet. Det finns det studier som visar, både nationella och 
internationella (BRÅ 1991). Den grad av oro som finns i samhället är stor jämfört med 
den brottslighet som faktiskt existerar. Därför är det av vikt att förutom att minska 
brottsligheten även ta till åtgärder för minskad oro, vilket enligt BRÅ (1991) är en 
rättvisefråga. Den obefogade oron blir tydlig då kvinnor är den grupp som känner sig 
mest otrygga och begränsar sin rörelsefrihet mer än vad män gör. Detta trots att det 
är män som till stor del utsätter och utsätts för brott i offentliga miljöer. Likaså oroar 
sig äldre människor betydligt mer än yngre samtidigt som de är minst drabbade 
(Boverket 1998). Brottsförebyggande rådet (BRÅ 2009) pekar dock på att yngre och 
äldre kvinnor är otrygga på olika sätt. Det stämmer att äldre känner sig mer utsatta 
ensamma ute sent på kvällen, men att unga kvinnor oftare uppger sig rädda för 
våldsbrott. Andersson (2001) lägger även till att äldre kvinnor oroar sig mer för våld i 
allmänhet medan unga kvinnor och kvinnor som grupp främst är rädda för att utsättas 
för sexualiserat våld av män.  
 
Faktorer som påverkar graden av rädsla är: 

 Bostadsort. Större städer upplevs mer otrygga än små bland annat på grund 
av dess opersonlighet och anonymitet.  

 Hur stämningen är i ens bostadsområde/kvarter. Det är vanligare med 
ungdomsgäng, klotter och vandalisering etc. i höghusområden. Därför upplevs 
villaområden som tryggare.  

 Om man känner någon som blivit utsatt för brott. 

 Om man själv blivit utsatt för brott. 

 Sårbarhet. Att känna sig fysiskt mindre och svagare än en potentiell 
gärningsman, tron om att man lever i närheten av en eller om man tillhör en 
speciell grupp som är eller upplever sig vara mer maktlösa (till exempel 
homosexuella, kvinnor och invandrare).  
(BRÅ 1991). 

 
Bristen på information och kunskap kan också vara en orsak till rädsla, samt den bild 
som massmedia förmedlar av olika brott (Boverket 1998). 
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3.2.3 Upplevd trygghet  

Otrygghet är en ofta underskattad faktor i cykelplaneringen (Vägverket 2000).  
Känslan av trygghet påverkar individens val av både färdväg och transportmedel 
(Andersson 2001). Studier har visat att anonyma och otydliga trafikmiljöer upplevs 
som otrygga och gör så att många väljer bort cykeln (Vägverket 2000). Speciellt 
nattetid när det är mörkt känns det otryggt att ta sig fram på platser där inga andra 
människor finns tillgängliga. För många känns det säkrare att ta sig fram på bebodda 
gator eller på gång- och cykelvägar längs en bilväg (Boverket 1998). 
 
Andersson (2001) har i sin studie Rädslans rum djupintervjuat 21 kvinnor som jobbar 
inom vården i Malmö och som i och med deras arbetstider måste röra sig utomhus 
nattetid när det är mörkt. Alla kvinnor förknippar frågan om säkerhet och trygghet när 
de förflyttade sig till risken för hot och våld och inte till risken för att råka ut för en 
olycka. Den egna rädslan skiljer sig dock från person till person. Vissa är rädda och 
andra vägrar att vara rädda, men oavsett så undviker många, ibland utan att själva 
reflektera över det, en viss typ av offentliga rum. Undvikandet av dessa rum känns 
ofta som självklar och vissa beskriver att de rör sig obegränsat ”överallt”. Dock visar 
det sig vid närmare redogörelse att ”överallt” i själva verket är ett reducerat offentligt 
rum. Nyckelord som används för att beskriva platser/rum som undviks är slutna, 
mörka, trånga och obefolkade. 
 
Slutna rum hör till de rum som är mest skrämmande. Några som ofta nämns är gång-
/cykeltunnlar, parkeringshus och gång- och cykelvägar som ligger i glesbebyggelse, 
baksidor av verksamheter eller där sikten är skymd på grund av exempelvis hög 
vegetation. Den främsta anledningen till att dessa inte upplevs som trygga är att det 
är svårt att fly om något skulle inträffa. Dålig sikt på grund av vegetation eller dålig 
belysning gör att potentiella gärningsmän kan gömma sig och det påverkar också 
känslan av att inte ha kontroll över rummet (Andersson 2001).   
 
Platser där många människor är i rörelse känns ofta tryggare än tomma, då någon 
kan se eller ingripa. Dock beror det på vilka som rör sig i rummet. En okänd man, 
ensam eller i grupp med andra okända män skrämmer mer än ett tomt rum. 
Ungdomsgäng tycker äldre kvinnor kan få samma effekt mer än yngre. Det sociala, 
öppna rummet där människor samlas är starkt förknippade med olika tider på dygnet, 
veckan och året. Medan det slutna rummet kan upplevas lika skrämmande dagtid 
som nattid (Andersson 2001).   
 
Koskela (1996) sätter rädslan i kontext med fysiskt och socialt rum för att analysera 
vart rädslan breder ut sig i staden. Rädslan upplevs i båda fallen som paradoxal då 
till exempel ett öppet rum kan kännas skrämmande både tomt och befolkat.
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Tabell 1: Rum som kan upplevas skrämmande, indelat i sociala och fysiska kategorier (Koskela 1996). 

 

  Det sociala rummet 

  Tomma Befolkade 
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Ö
p

p
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t 
skogar, 
parker, 
rekreationsområden, 
planer, 
gator, torg, 
öppna platser 
 

stationer, 
terminaler, 
köpcentrum,  
gator, torg, 
öppna platser, 
restaurangers entréer (köer), 
taxiköer 
 

S
lu

te
t 

tunnlar, fotgängartunnlar,  
broar, 
slutna köpcentrum, 
parkeringshallar, 
källare 
 

restauranger, 
dansplatser, 
diskotek, 
cafeterior 
 

 

 
Att gå upplevs vara det mest otrygga sättet att förflyttas på. Detta beror på att det är 
det långsammaste färdmedlet och därmed ger känslan av att vara utsatt under en 
längre tidsperiod i kombination med att det inte anses gå snabbt att fly. Att cykla går 
fortare och därför upplevs det som tryggare. Buss och bil används som alternativ till 
cykling främst när det är mörkt eller tidsperioder när få människor är i rörelse som 
vinter- och helgmorgnar. Valet av färdmedel styrs mycket mer av omgivande faktorer 
än hur säkert själva transportmedlet är i sig. Till exempel, om busshållsplatsen känns 
otrygg kan cykling vara att föredra eller om vägen från hemmet till busshållsplatsen 
känns otrygg kan bilen upplevas som det bästa alternativet (Andersson 2001).  
 
I ett examensarbete skrivet av Söderberg (2004), görs en enkätundersökning på den 
upplevda tryggheten i Luleå. Hon sammanfattar olika faktorer som de svarande 
anser viktigast för trygghetskänslan (se Tabell 2). Den entydigt viktigaste faktorn 
anses vara belysning. Detta stämmer överens med resultatet från ett flertal andra 
studier (Vägverket 2000). 
 

Tabell 2: Sammanställning av faktorer som påverkar trygghet, där 1 värderas som viktigast och 9 som 

minst viktig (Söderberg 2004).  
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3.3 Stimulerande omgivning 

Vägens sidoområden är en central del av den gestaltning som vägrummet får och 
har stor påverkan på hur vägen upplevs och används (Vägverket 2009). 
Visuella intryck är viktiga längs med vägen. En promenad blir mycket trevligare om 
den erbjuder olika vyer och sociala möten, och det är troligare att den görs om då än 
om den upplevs som tråkig och otrevlig. Det här har varit den minst förstådda och 
mest ignorerade variabeln i planering och design för gångtrafik (Southworth 2005). 
 
Upplevelsen av hur långt en sträcka är varierar. Det faktiska avståndet kan upplevas 
längre eller kortare än vad det egentligen är. En rak, oskyddad och tråkig väg 
upplevs som lång och uttröttande. Samma väg kan upplevas kortare om den delas 
upp i etapper. Om slutmålet inte syns utan vägen böjer sig och på så vis skapar 
delsträckor som känns överkomliga upplevs stråket kortare. Variation i omgivningen 
gör stråket mer upplevelsefyllt och stimulerande. Accepterat gångavstånd är således 
ett samspel mellan vägens längd och stråkets kvalitet. Det verkar som att det 
viktigaste kravet från gångtrafiken är att stråket ska vara den kortaste vägen mot 
målet och det är viktigt att utforma varje del så det verkligen blir attraktivt att gå där 
(Gehl 2003).   

3.4 Fallstudie av övertäckt gångbro  

Över Södra Hamnleden i Luleå finns en övertäckt gångbro i stålkonstruktion med en 
svag tonad plastöverbyggnad. Den blev lösningen på ett tillgänglighetsproblem som 
uppstod när bostadsområdet Södra hamnen byggdes, då man ville leda bort trafiken 
från den hårt trafikerade vägen. Tunneln sitter ihop med ett av bostadshusen och 
från det huset kan de boende sedan ta sig till resterande bostäder inom området. 
Redan när det byggdes i början av 1990-talet fick gångbron namnet ”helröret” i 
folkmun på grund av dess form och för att den misstänktes bli en perfekt 
uppehållsplats för stadens alkoholmissbrukare (Karlsson 2003). 
 

 

 
Figur 4: Gångbron över Södra Hamnleden sett mot Södra hamnen (vä). Gångbron sett från Södra 

hamnen mot centrum (hö) (Karlsson 2003). 

 

Förvaltare Cecilia Bergenudd och avdelningschef Mikael Wänstedt på Tekniska 
förvaltningen beskriver under en intervju (se bilaga 1 för intervjufrågor) att de som 
idag använder gångbron är främst de som bor i bostadsområdet bron leder till, men 
även boende gör som övriga fotgängare och använder sig av den signalreglerade 
korsningen för att korsa vägen. Många klagomål har kommit in till Tekniska 
förvaltningen angående övergången i fråga, bland annat att det känns otryggt att gå 
där. På grund av att bron även används som tillhåll för uteliggare, missbrukare och 
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ungdomsgäng är övergången numera endast öppen dagtid från 5.00 – 20.00, från att 
tidigare varit öppen dygnet runt (Bergenudd et al. 2009). 
 
Vandalisering av olika slag äger rum i gångtunneln, som klotter och bränder. Droger 
förekommer och göms i tunneln och hissarna används som toalett. 
Fastighetsskötaren sanerar gångtunneln varje dag; tvättar bort klotter och plockar 
upp skräp. Om denne inte skulle göra detta kontinuerligt skulle skadorna och 
kostnaderna öka avsevärt (Bergenudd et al. 2009).  
 
Tunnelns konstruktion gör att den ibland inte håller tätt och det händer att istappar 
lossnar på bilbanan, även om tillsyn och åtgärder genomförs för detta. Viss 
problematik har funnits med halka i trapphuset då snö och liknande följt med in 
(Bergenudd et al. 2009).  
 
Underhållet har generellt en hög kostnad, där hissarna är ett stort problem. På frågan 
om de skulle rekommendera att bygga liknande broar svarare de bestämt nej. 
Bergenudd tillägger att en mer öppen övergång nog hade varit att föredra, men är 
tydlig med att säga att det är en personlig åsikt (Bergenudd et al. 2009). 

 
Figur 5: Gångbron över Södra Hamnleden, sett inifrån (Karlsson 2003). 
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4 Vindteori 
 
Här förklaras grundläggande aerodynamik, tillvägagångssätt och behov för 
vindplanering samt vindskyddets funktion. Därefter en studie av lokala vindriktningar 
och vindstyrkor i Luleå. 

4.1 Luftrörelse 

Vind betyder luft i rörelse och en luftrörelse uppstår vid tryckskillnader. Enligt 
naturlagen blir varm luft lätt och stiger medan kall luft blir tung och sjunker. När luft 
stiger från marknivå sjunker lufttrycket där och eftersom naturen alltid strävar efter 
balans kommer omgivande luft att sugas in för att ersätta luften som steg. Luften 
sätts i rörelse och det börjar blåsa. På marknivå kan även högtryck uppstå, vilket 
innebär att för mycket luft försöker rymmas på samma område. Luften kommer då 
söka sig utåt till lågtryck. Luft från högtryck strömmar alltid till lågtryck (se Figur 6) 
(Andbert et al. 1994). Skillnaderna mellan låg- och högtryck blir särskilt stora mellan 
hav och land. Förutom temperaturutjämning balanserar även luftrörelser fuktighet. 
Luftströmmar påverkas också av jordrotationen (corioliskraften) och markfriktionen. 
Markfriktionen beror på höjden av råhetselement som exempelvis skogar och 
byggnader. Hur mycket det blåser på en plats avgörs därför av var den är belägen 
och hur den närmaste omgivningen ser ut (Glaumann et al. 1988). 
 

 
Figur 6: Princip för hög- och lågtryck. 

 
Det går att mäta riktningen och hastigheten (m/s) av en luftrörelse. Riktningen anges 
i väderstreck räknat från det håll vinden kommer ifrån (sydlig vind kommer från söder 
och blåser mot norr) (SMHI 2008). SMHI mäter ofta vindhastighet på en tio meters 
höjd ovan marknivå och det är medelvinden under tio minuter som anges. 
Vindstatistik sammanfattas ofta i vindrosor, där frekvensen av olika vindhastigheten 
markeras som staplar i varje vädersträck (se Figur 7) (Glaumann et al. 1988). 

 
Figur 7: Exempel på vindros. Staplarnas längd anger frekvensen av hastigheter i olika intervall, vanligen 

per månad eller år (Glaumann et al. 1988). 
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En vind som rör sig enhetligt kallas laminär och en vind som rör sig oregelbundet, 
med strömning i virvlar, kallas turbulent (se Figur 8). Utomhus är luftströmningar 
nästan alltid mer eller mindre turbulenta och det gör att den naturliga vinden snabbt 
kan balansera omgivningen (Glaumann et al. 1988). Turbulens är större i bebyggelse 
än över öppna ytor (Penwarden et al. 1975).   

 
Figur 8: Laminär och turbulent strömning (Glaumann et al. 1988). 

 
Vinden påverkar också spridningen av föroreningar och buller. Det är positivt att 
avgaser från fordon blåser bort från vägar i tätort, men generellt är det bättre att 
försöka hantera föroreningar på plats så att de inte sprids (Glaumann et al. 1988). 

4.2 Planering med hänsyn till vind 

Klimatplanering innebär aktiv påverkan av närklimatet. Genomsnittliga 
klimatförhållanden som råder över stora områden, kan betraktas som givna 
förutsättningar då de är svåra att direkt anpassa till närklimatet. Det vill säga att det 
är givet att exempelvis Nordeuropa är kallare än Sydeuropa och att det är något som 
är svårt att ändra på. Dock är det möjligt att lokalt utföra klimatplanering med hänsyn 
till vind i utemiljö, då avvikelserna kan vara stora på ett litet område. Olika 
planeringsåtgärder kan förstärka eller försvaga vinden och hur den upplevs. 
Människor upplever klimatförhållanden på olika sätt beroende på personliga 
egenskaper och tillfälle, men det är ingen tvekan om att vind i vårt svenska klimat har 
negativ påverkan på utomhusvistelser i allmänhet. En differens i vindhastighet på ett 
par meter i sekunden kan innebära en upplevd temperaturskillnad på fem grader. 
Byighet (turbulensintensitet) är således en stor faktor i att vind upplevs besvärlig, 
samt när genomsnittsvinden är över ungefär 5 m/s. Vid 5 m/s fladdrar hår och kläder, 
damm och papper lyfter från marken och sand blåser ur sandlådor (Glaumann et al. 
1988). Vind förstärker också upplevelsen av besvärande nederbörd än om det vore 
vindstilla. Snö tycks röra sig fortare horisontellt än vertikalt vid 3,4 – 5,4 m/s (SMHI 
2009).   

 
Figur 9: Vindpåverkan på människor utomhus (Glaumann et al. 1988). 
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Gående på en väg som har varierande vindförhållanden kan komma att uppleva 
detta som motigt. Det kan därför finnas skäl för vindskydd på kommunikationsytor för 
gång- och cykeltrafik. Behovet av skydd kan variera över olika årstider, vindskydd för 
utsatta gångvägar är viktigare vintertid då det ofta är mörkt och risken för halka är 
stor. Utifrån vinddata är det ofta svårt att föreställa sig hur mycket det blåser på en 
plats, egna iakttagelser kan ge en viss bild men den bör kompletteras med uppgifter 
från människor som känner till platsen och har en förståelse för vindmiljön där 
(Glaumann et al. 1988).  

4.3 Vindskydd  

För att komma tillrätta med vinden på utsatta ställen är det lämpligt att använda träd 
och nivåskillnader som vindskydd om möjligt. Läplanteringar dämpar den allmänna 
vindnivån och kallas för fjärrskydd och har länge använts inom jordbruket. Täta 
vindskydd som minskar vindstyrkan för en begränsad yta kallas närskydd. Där en 
sluttande läsida försämrar läeffkten. Området med minskad vindstyrka kommer att 
påverkas av att den naturligt turbulenta borttransporten av värme och fukt minskar 
eller uteblir. Temperaturen och fuktigheten kommer då att öka under dagen. 
Vindhastigheten för närskydd kan reduceras 20-30 % inom en sträcka av 3-5 
höjdlängder. Cirka 1,5-3 meter höga skärmar skyddar en sträcka på 5-15 meter. 
Längden på skyddet måste vara minsta 15 höjdlängder för att den ska ge fullt lädjup 
(se Figur 10). Dock kan användandet av täta vindskydd motverka sitt syfte, då det 
kan ge kraftig turbulens som ger upphov till starka vindstötar även om hastigheten 
minskas. Vissa typer av vindskydd är mer effektiva mot turbulens, som till exempel 
ett metallnät med små hål (Glaumann et al. 1988). En generell nackdel med 
vindskyddande skärmar är att de utgör ett visuellt hinder (Gandemer 1979). 
 

 
Figur 10: För att vindskyddet ska ge fullt lädjup måste skärmens längd vara minst 15 höjdlängder 

(Glaumann et al. 1988). 

 
Strömningen som sker när vinden träffar en tät skärm är i princip densamma som 
den kring ett skivhus, det bildas virvlar runt kanterna som ökar turbulensen 
(Glaumann et al. 1988). Detta gäller även för 
öppningar som gör att det blir en direkt koppling 
mellan lovart- och läsida, likt en byggnad placerad 
på pelare eller med en passage genom sig (där 
höjden är den faktor som påverkar mest) 
(Penwarden et al. 1975). Byigheten i den 
anblåsande vinden kan förstärka eller motverka 

turbulensen. Det kan därför förekomma 
stark strömning på läsidan även om 
medelvindhastigheten har dämpats och är 

Figur 11: Luftströmning och relativ 

tryckfördelning kring ett skivhus, principen är 

densamma för vindskydd (Glaumann et al. 1988). 
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låg. Turbulensintensiteten är störst där vindhastigheten är lägst och vice versa. 
Vinden förstärks om den stöter på ett hinder samtidigt som den får en annan riktning 
längs med kanterna på lovartssidan (sidan mot vinden). Strömningen på ett skivhus 
kommer ske runt sidorna, upp över taket och nedåt, enligt figur 11. Punkten där 
vinden ändrar riktning kallas stagnationspunkt. I delningspunkten är vindhastigheten 
lägst och trycket högst. Cirkulation bildas under stagnationspunkten och en mer eller 
mindre sluten cirkulation bildas på taket om det är platt och bakom huset, en så 
kallad vak (se Figur 12). Det långsamma utbytet av luft i vakområdet gör att 
koncentrationen av föroreningar ökar om det finns utsläpp som fortsätter. Snö och löv 
samlas också i vaken. Strömningen kommer i princip att se likadan ut för sneda 
vindar, det som skiljer är att vakområdet blir mindre, som visas i Figur 12  
(Glaumann et al. 1988).  
 

          
 

Figur 12: Bilderna visar strömningen kring rektangulära hinder. Bakom korta föremål sträcker sig 

vackområdet 2-5 hinderhöjder, vid långa hinder kan vakområdet sträcka sig 8-10 hinderhöjder 

(Glaumann et al. 1988). 

 
Effektiviteten av ett vindskydd kan definieras av hur stor area som upplevs behaglig 
bakom skyddet (Gandemer 1979). Hur stort område som hamnar i lä beror främst på 
höjden, längden och tätheten på skyddet (men även vindens egenskaper så som 
riktning). Tätheten brukar beskrivas med hålprocenten (porositet, permeabilitet). 
Hålprocenten fås ofta genom förhållandet hålarea/total area (om luften kan sila 
igenom hindret utan att det går att se genom det och om hindret består av vegetation 
kan förhållandet inte anges på detta vis). Ett poröst skydd som släpper igenom luft 
jämnar ut trycket på de båda sidorna och minskar turbulensen som kan ske i 
vakområdet jämfört med ett helt tätt skydd där tryckskillnaden blir stor på läsida 
respektive lovartsida. Dock kan två skydd med samma täthet ge olika effekter. 
Formen på hålen reglerar tryckfallet, vilket då kan variera för olika hålformer.  
 
För att minska övertrycket på lovartssidan för täta skydd kan den yttersta delen göras 
mer porös eller trappas ner, så att vinden styrs upp. Det bidrar till mindre turbulens 
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runt hörn och bakom skyddet. För att minska förstärkningen av vinden runt kanter 
och öppningar på vindskydd kan även vinklade eller överlappade avslutningar vara 
bra (se Figur 13) (Glaumann et al. 1988). Gandemer (1979) har undersökt effekten 
av olika kantformer på vindskydd. Resultatet kan sammanfattas i fyra punkter: 

 En nedtrappning av vindskyddet de sista 10 meterna ger samma skydd som 
en tät skärm samtidigt som hörnets oregelbundenhet undviks.  

 En ökning av porositeten (20 % till 50 %) över de sista 10 meterna gör att 
turbulensen minskar och ökar det skyddade området med 25 %.  

 Porösa rätvinkliga hörn förstör hörnets oregelbundenhet och ökar avsevärt det 
skyddade området. För en hålprocent på 20 ökar området för hög komfort 
med 25 %.  

 Plantering i kombination med jordförflyttning kan helt och hållet lösa 
problematiken med turbulensen runt hörnen samt öka det skyddade området.  

 

 
 

Figur 13: Exempel på olika kantformer som minskar turbulensen (Glaumann et al. 1988) 

 

Det finns läkurvor som förtydligar sambandet mellan täthet på skydd och 
vindhastigheten men ger endast en bild utifrån en specifik markhöjd. Täta skärmar 
ger, som nämnts ovan, en tydlig vindreduktion bakom skärmen men den ger också 
en reduktion strax framför. Läområdet blir större på skydd där luften kan tränga 
igenom även om områdena framför och efter skyddet får mindre vindreduktion (se 
Figur 14) (Glaumann et al. 1988). Gandemer (1979) har studerat täthetens effekt på 
läområdet i en vindtunnel där han använde sig av höjden 5 meter, längden 120 meter 
och hålprocenten 0, 20 respektive 50. Arean som mättes vid tillfället visas i Figur 15. 



19 19 

 
Figur 14: Hindrets påverkan på vindhastigheten för olika tätheter (Glaumann et al. 1988) 

 

 

0,3 0,5 0,80 1,0

Upplevd relativ vindhastighet

VIND

Hålprocent = 0 Hålprocent = 20 Hålprocent = 50
 

Figur 15: Beskriver hålprocentens inverkar på läområdets utbredning (bakom skydd med höjden 5 m och 

längden 120 m) (efter Gandemer 1979 och Glaumann et al. 1988) 

 
Vindriktningen har också inverkan på läområdets utbredning (Glaumann et al. 1988). 
Gandemer (1979) har studerat läområdets area på ett vindskydd med hålprocent 20 
vid olika vindriktningar där 0, 15 och 30 grader testades. Området som fick skydd 
ändrades med vindriktningen. Arean med kraftigt komfortskydd minskade med 
vinkeln medan området med en mindre sänkning av hastigheten blev relativt 
konstant. Vindskydd med högre porositet borde därför inte påverkas lika mycket av 
vindriktningen, se Figur 16 (Gandemer 1979).  
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Vid långa hinder påverkas vakdjupet bakom en tät skärm obetydligt av en 
vindriktning på 20-30 grader. Därefter minskar vakdjupet hastigt tills riktningen på 
anblåsningen blir 60 grader och efter det är vakdjupet relativt konstant oavsett vinkel 
(Glaumann et al. 1988).  
 

0,3 0,5 0,80 1,0

Upplevd relativ vindhastighet

Vinkel = 0o Vinkel = 15o Vinkel = 30o

 
Figur 16: Vindriktningens påverkan av läområdets utbredning (För vindskydd med hålprocent 20, höjd 5 

m, längd 120 m) (efter Gandemer 1979 och Glaumann et al. 1988) 

 

Gandemer (1979) testade även en mängd olika porositeter på skydd och kom fram 
till att en hålprocent över 70 % inte ger något skydd och att 20 % ger ett optimalt 
skydd (störst område) för hög komfort (se Figur 17). För lägre komfortgrader krävs 
högre porositet för att uppnå största möjliga yta för det skyddade området. Om ytan 
med den lägsta komfortgraden (markerad grön i Figur 15 och Figur 16, samt 
benämnd s1,2 i Figur 17) ska maximeras ligger det optimala porositetsvärdet på 50 %. 
Att ha en skärm med olika tätheter som varierar med höjden är också ett alternativ 
för att reglera området för komfort. Detta kräver dock stora kunskaper i aerodynamik 
och Gandemer (1979) rekommenderar att använda ett homogent skydd i de flesta fall 
för att lättare kunna applicera önskvärd förmåga. Hur tätt respektive poröst ett 
vindskydd bör vara väljs utifrån vart lä vill uppnås och hur mycket vindreduktion som 
anses behövas (Glaumann et al. 1988).  



21 21 

 
Figur 17: Skyddande områden i vaken bakom olika porösa skärmar (Gandemer 1979) 

 

4.3.1 Vindskydd vid öppningar 

Stora öppningar in till ett område, där reducering av vindhastigheten vill uppnås, bör 
om möjligt vindskyddas. Kursis et al. (1982) demonstrerar i Figur 18 effekter av olika 
placeringar av vindskydd i en gårdsöppning.  
 
18a Skyddet har placerats framför öppningen 

och kommer vid vissa vindriktningar att 
pressa in luft som fångats upp av byggnaden 
i den ena öppningen. Detta leder till kraftig 
ökning av vindhastigheten i området som vill 
skyddas. 

 
18b Effekten från 18a kan undvikas om 

vindskyddet placeras i jämnhöjd med 
långsidan på byggnaden. Det ger ett bättre 
skyddat område. Dock blir hastigheten 
mellan skyddet och byggnaderna fortfarande 
hög, speciellt i nedersta öppningen i figuren. 
Där fungerar den utstickande byggnaden 
som ett uppfång för vinden och pressar den 
genom öppningen in på gården.  

 
18c En lämplig utformning är att placera 

vindskyddet i kant med den nedersta 
byggnadens kortsida och sedan ett mindre 
vindskydd rätvinkligt mot den övre 
byggnadens långsida för att styra bort 
vinden från öppningen.  

 
 

Figur 18: Effekten av olika vindskydd vid 

en gårdsöppning (Kursis et al. 1982) 
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4.4 Drivbildning av snö 

Som nämnt tidigare så samlas snö i vaken. Detta på grund av att snödjupet blir störst 
där vindhastigheten är minst. Som visas i Figur 19 så kommer snödrivor främst bildas 
bakom vindskydd medan renblåsta ytor ligger i zoner där vindhastigheten är hög. Vid 
planering för att underlätta snöröjning på vägar kan vindskydd placeras som i Figur 
20. Skyddet har där uppförts ungefär 10 höjdlängder bort. Även om detta kan ge en 
viss vindreduktion på vägen, ligger skyddet för långt bort för att ge fullt lä. Det finns 
alltså en konflikt mellan att skapa ett bra skydd för vind och att minska 
snödrivbildning på samma plats. 

 
Figur 19: Drivbildning kring olika hinder. Områden med förhöjda vindhastigheter markeras med 

streckat (Glaumann et al. 1988) 

 

 
Figur 20: Placering av vindskydd för att underlätta snöröjning av vägen (Glaumann et al. 1988) 
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4.5 Vindförhållanden i Luleå 

4.5.1 Vindstatistik från meteorologisk station 

Enligt en rapport från SMHI där sammanställning av årliga medelvindhastigheter 
gjorts från 1961-2004 framgår det att medelvindhastigheten var 3,4 m/s för åren 
1961-1990 och 3,3 m/s för åren 1991-2004 (se Figur 21). Samma rapport visar att de 
vanligaste vindriktningarna för station F1 vid Kallax flygplats, Luleå (där mätningarna 
är gjorda) är syd (20,7 %), nordväst (17,2 %) och nord (15,8 %) (se Figur 22). 
Sommarmånaderna domineras av sydlig vind medans vintermånaderna präglas av 
samtliga vanliga vindriktningar (Alexandersson 2006). Vindförhållanden från samma 
mätstation från åren 1999-2009 sammanfattas i en vindros nedan i Figur 23. Även 
om värdena inte överensstämmer exakt med de i Figur 22, så är de generella 
tendenserna de samma. I båda resultaten är syd, nord och nordväst vanliga 
vindriktningarna. Det går även att utläsa i vindrosen att sydvindar oftare har högre 
hastigheter än övriga vindar (Berglund 2009).  
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Figur 21: Medelvärden av vindhastighet (m/s) under tidsperioden 1961-2004 
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Figur 22: Frekvenser av vindriktningen (%) för året under stationens mätperiod 
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Figur 23: Vindros för vindriktningsförhållandena med fördelningen på 12 vindriktningar och 9 

vindhastighetsklasser. Baserad på mätningar var tredje timme på Kallax flygplats under 10 år (Berglund 

2009) 

4.5.2 Beräknade medianhastigheter för Södra hamnplan 

Glaumann et al. (1988) menar att vindstatistik från meteorologiska stationer är 
lämplig för vägledning av hur vindförhållanden varierar med årstider och vilka 
vindriktningar som är vanligast vid nederbörd. Dock anser Glaumann et al. (1988) att 
den inte ger en fullständig vindstatistik utan omfattande korrektioner till platsen. Med 
fullständig vindstatistik menas att det går att avläsa hur ofta olika vindhastigheter 
överskrids för varje väderstreck, vilket ger den bästa beskrivningen av lokala 
väderförhållanden enligt Glaumann et al. (1988). Lokalt varierar vindhastigheten från 
en plats till en annan och en metod som tar hänsyn till omgivningarnas inflytande är 
därför nödvändigt för att realistiskt kunna beskriva vindmiljön lokalt. 
 
Beräkningsmetoden som Glaumann et al. (1988) har använt sig av är en förenklad 
variant som Glaumann arbetat fram i Metod att uppskatta lokala vindförhållanden 
(1988). Den går ut på att ta medianhastigheter från en mängd olika väderstationer i 
Sverige, då medianvärdet överskrids lika ofta som det underskrids vilket menas är 
det bättre sättet att beskriva vindhastigheten. Medianvärdet av den ostörda vinden 
kan sedan räknas om till en annan höjd och anpassas till byggnadshöjden och 
omgivningen för en viss punkt genom att dela in den i olika råhetsklasser.  
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Resultatet av beräkningarna sätts in i en vindplaneringsros. Med hjälp av 
vindplaneringsrosen går det att avgöra vad för slags planeringsåtgärd som behövs 
för olika hastigheter. När medianhastigheten, över ett år mätt på två meters höjd, är 
4,0–5,5 m/s klassas det som blåsigt och uppehålls - och kommunikationsytor bör 
placeras i lä och förses med närskydd.  
 
Glaumann et al. (1988) har gjort en vindplaneringsros för Södra hamnplan, Luleå vid 
utredning av vindmiljön i samband med planering av ett bostadsområde med 7-
vånings hus på platsen, som kan ses i Figur 24. Vindplaneringsrosen visar att 
sydvindarna på platsen ligger över gränsen för blåsigt utan hus och utemiljön skulle 
bli mycket blåsig om 7-våningshus byggdes. Bergnäsbron ligger relativt nära platsen 
som idag är bebyggd med de så kallade ”Tuttifrutti–husen”. Dock är Bergnäsbron, till 
skillnad från Södra hamnplan, inte bara oskyddad mot vattnet från ett håll utan från 
flera.   

 
Figur 24: Vindros för Södra hamnplan i Luleå framtagen för planering av ett bostadsområde. Den mörka 

skrafferingen visar medianhastigheter utan hus, den ljusa skrafferingen visar medianhastigheter kring 

hus med 7 våningar (Glaumann et al. 1988) 
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5 Bergnäsbrons förutsättningar 
 

Här beskrivs platsen, trafikflödet och parametrar som ställer krav på utformningen av 
ett väderskydd, som exempelvis drift och underhåll och kulturhistoriskt värde.  
 

5.1 Beskrivning av platsen 

Få städer har en sådan mäktig entré som Bergnäsbron ger till stadskärnan i Luleå 
(Ahlberg et al. 2001). Bergnäsbron trafikeras av kombinerad trafik och med en 
körbana på 7 meter och gemensam gång- och cykelbana på varje sida om 3 meter. 
Bron är 896,5 meter lång och var Sveriges längsta bro när den invigdes år 1954, idag 
är den längst i Norrbottens län (Länsstyrelsen i Norrbottens län 2005). 
 

 
Figur 25: Fotografi på Bergnäsbron. 

 
En bågbro ansågs vara det bästa alternativet vid byggnadstillfället. Detta för att det 
inte behövdes lika många stöd i vattnet som andra alternativ (Vägverket 2004) 
samtidigt som det var estetiskt, vilken var en viktig aspekt då den skulle byggas nära 
stadskärnan i Luleå (Ahlberg et al. 2001). På bron finns det sju stålbågar som är  
14 meter höga och gjorda av stål. Stålbågar hade en förskönad status vid 
byggnadstillfället. Snedställda hängstag, som kallas Nielsenhängstag efter 
konstruktören, fungerar som ekrar i ett hjul. Hängstagen blev en bra lösning för att 
spara på stålet, som var en bristvara efter andra världskriget. Vertikala stag ansågs 
egentligen vara mer estetiskt tilltalande än snedställda, men ekonomi och vikt fick 
styra i detta fall (Ahlberg et al. 2001). Bergnäsbron har idag ingen begränsning i 
bärighet för fordonstrafik, höjden är däremot begränsad till 4,30 meter (Vägverket 
2004).   
 
Bron är öppningsbar mellan sjätte och sjunde bågspannet vilket gör det möjligt för 
högmastad båttrafik att ta sig till Norra hamnen i Luleå. Som öppning valdes en 
dubbelarmad klaff som ger en passage på 30 meter vid öppet läge. Ur estetisk 
synpunkt var det önskvärt att den bärande konstruktionen lades under brobanan och 
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ett dubbelarmat klaffspann ansåg på grund av det vara fördelaktigast. Bron och 
klaffen är placerad på den djupare delen av Lulefjärden (Kungliga väg- och 
vattenbyggnadsstyrelsen 1954).  
 
Innan Bergnäsbron byggdes skedde transport över fjärden med färjtrafik. Första 
färjan sattes i trafik 1880 och var sannolikt en enkel roddfärja, den ersattes 1885 av 
en linfärja. Linfärjan kantrade 1898 och därefter togs beslut om att anskaffa en 
ångfärja. Ångfärjan med namn Trafik togs i bruk 1900 och har fram till 1954, när 
Bergnäsbron invigdes, trafikerat leden. 1947 bestämde Länsstyrelsen bland annat att 
gående och cyklande ägde företräde framför hästfordon, och hästfordon ägde i sin 
tur företräde framför motorfordon (Kungliga väg- och vattenbyggnadsstyrelsen 1954). 

5.2 Trafikflöde på Bergnässtråket 

Tekniska förvaltningen i Luleå har mätt antalet cyklister på norra cykelbanan under 
en vecka i maj år 2006 respektive år 2007. 3300 cyklister/vecka var antalet år 2006 
och 3700 cyklister/vecka var antalet år 2007. Med stor sannolikhet är norra 
cykelbanan den som används mest, menar Hanna Ahnlund på Tekniska 
förvaltningen (Ahnlund 2009).  

5.3 Kulturhistoriskt värde 

Konstruktionen för Bergnäsbron har ett högt teknikhistoriskt värde (Länsstyrelsen i 
Norrbottens län 2005). Bergnäsbron är dock inget byggnadsminne idag och saknar 
därför skydd. Däremot är den i byggnadsminnesklass och en av de broar som 
Norrbottens länsstyrelse har diskuterat som byggnadsminne. Det är därför mycket 
viktigt att hänsyn tas till brons kulturhistoriska värden vid underhåll och ändringar av 
bron enligt Ann-Christin Burman på Länsstyrelsen i Norrbotten (Burman 2009). 

5.4 Drift och underhåll 

5.4.1 Snöröjning 

Bergnäsbrons vinterväghållning upphandlas av driftentreprenören BDX. Traditionell 
snöplogning är det som tillämpas på bron, vilket innebär att bilvägen plogas först och 
sedan gång- och cykelvägen. Snön från gång- och cykelvägen plogas ut genom 
sidoräckena med en traktor, Lundberg 345 Ls framgår under ett samtal med Jan 
Nordqvist, projektledare Drift på Vägverket (Nordqvist 2010). Traktorn är 2290 mm 
hög (över hyttak) och 1750 mm bred (ytterkant hjul) (Lundberg Hymas 2009) 
 
Ett skydd som sätts vid brokanten kommer troligtvis innebära att snö får bäras ut från 
bron. För att snön ska gå att ploga över kanten krävs ett avstånd på över  
0,5 meter mellan brokant och skydd. Idag blåser det ofta rent från snö på 
vägbanorna (Nordqvist 2010). Nordqvist (2010) menar dock att ”det inte är hela 
världen” om det skulle samlas snö på bron. Nackdelar får vägas med fördelar. (Se 
bilaga 2 för intervjufrågor).   

5.4.2 Broöppning 

Det finns inga preciserade krav men ett väderskydd ska helst inte påverka den 
nuvarande broöppningsprocessen menar Erik Vallin, ansvarig för klaffdelen på 
Bergnäsbron (Vallin 2009). En broöppning tar i dagsläget ungefär 10-15 minuter och 
tiden är dyrbar då trafikkön och väntetiden ökar för varje minut . Det som främst är 
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viktigt att veta är hur mycket ett vindskydd skulle lasta klaffarna (Vallin 2009). Dock 
kommer detta inte att beaktas i denna rapport (se avgränsning under inledning). 
 
Klaffdelen mot Luleåcentrum ligger under klaffdelen mot Bergnäset. Vid öppning fälls 
alltså Bergnässidans klaffdel upp först och sedan Centrumsidans. Vid stängning är 
det tvärtom, först upp är sist ner och sist upp är först ner. Sidoräcket sitter en bit 
längre in på klaffdelen än på övriga bron (Vallin 2009). (Se bilaga 3 för 
intervjufrågor).   
 

 
Figur 26: Här syns avståndet mellan räckena (vä) och klaffdelen vid broöppning (hö) (Vallin 2009). 
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6 Koncept 
 

Här beskrivs konceptet för ett väderskydd på Bergnäsbron. Det vill säga hur 
författaren valt att lösa det definierade problemet och vad denne anser vara platsens 
själ.  
 

6.1 Olika förslag på väderskyddstyp 

Olika förslag på skydd togs fram med hjälp av ”Brainstorming”. Resultatet kan delas 
upp i fyra olika väderskyddstyper, som utvärderas nedan: 
 
 

1. Helt inbyggd bro 
 
+ Skyddar alla trafikanter mot vind 
+ Skyddar alla trafikanter mot  
   nederbörd 
+ Snöröjning minimeras/elimineras 

 
- Stora koncentrationer av föroreningar 
- Skyddet skymmer bron, sett utifrån 
- Sämre utsikt från bron 
- Hot mot upplevd trygghet, en lång  
   tunnel på en bro förstärker känslan av  
   att vara i ett slutet rum 
- Mycket stor förändring av Bergnäsbrons    
  utseende 
 
2. Inbyggd gång- och cykelväg  
 
+ Skyddar gång- och cykeltrafikanterna   

         mot vind 
+ Skyddar gång- och cykeltrafikanterna  

         mot nederbörd 
+ Snöröjning minimeras/elimineras på  

         gång- och cykelvägarna 
 

- Snö samlas på bilvägen 
- Sämre utsikt från bron, mycket sämre   
   för biltrafiken som får två skikt att se  
   igenom 
- Stort hot mot upplevd trygghet, en lång  

        och smal passage förstärker avsevärt    
        känslan av att vara i ett slutet rum 

- Stor förändring av Bergnäsbrons    
  utseende 

 
 
 

Figur 27: Olika varianter på en helt inbyggd bro 

Figur 28: Olika varianter på inbyggd gång- och 

cykelväg 
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3. Delvis öppet skydd med tak för 

nederbörd 
 

+ Skyddar gång- och  
   cykeltrafikanterna  

        mot vind 
+ Skyddar gång- och  
   cykeltrafikanterna  
   mot nederbörd, beroende på vilken     

        vinkel och riktning nederbörden kommer           
        ifrån 

+ Lite mindre snöansamling på gång- och   
         cykelvägarna där tak finns 

 
- Sämre utsikt från bron 
- Hot mot upplevd trygghet. Taket kan  
   bidra till en instängd effekt och känslan   

        av att vara i ett slutet rum 
- Viss koncentration av föroreningar 
- Snöansamling på bilvägen 
- Viss förändring av Bergnäsbrons    
  utseende 
 
   
4. Öppet skydd utan tak för nederbörd 

 
+ Skyddar gång- och cykeltrafikanterna   
   mot vind 
+ Skyddar gång- och cykeltrafikanterna  

delvis mot nederbörd som kommer från sidan 
+ Öppet mellan skydden 
+ Liten förändring av Bergnäsbrons  
  utseende 

 
- Något sämre utsikt från bron 
- Visst hot mot upplevd trygghet. Även ett    
   skydd på sidorna kan ge bron en  

        ”inramning” som bidrar till känslan av att  
        vara i ett slutet rum 

- Viss koncentration av föroreningar 
- Snöansamling på bron 

6.2 Val av väderskyddstyp  

De två lösningarna, 1 och 2, som innebär helt inbyggnad av bron och gång- och 
cykelvägen väljs bort med anledning att de har stora nackdelar. Även om fördelarna 
teoretiskt är bra finns allt för stor risk att Bergnäsbron kommer att upplevas 
skrämmande för gång- och cykeltrafiken. Risk finns också att en allt för skyddad bro 
används som tillhåll på samma sätt som övergången vid södra hamnplan, även om 

Figur 29: Olika varianter på delvis öppet 

skydd med tak för nederbörd 

Figur 30: Olika varianter på skydd 

utan tak för nederbörd 
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förutsättningarna är olika. En helt inbyggd bro skulle dessutom innebära mer 
avancerad teknik och vara avsevärt dyrare än de övriga förslagen.  
 
Koncept 3 och 4 liknar varandra, skillnaden är att nummer 3 har tak och ger ett skydd 
mot nederbörd medan nummer 4 främst ger ett skydd för vind, men ger ett visst 
skydd vid snedriktad nederbörd. Eftersom ett vindskydd även gör att nederbörd inte 
upplevs lika besvärande antas att väderskyddets viktigaste funktion är att ge skydd 
för vind, medan ett skydd med tak för nederbörd är sekundärt. Detta tillsammans 
med de nackdelar som finns för koncept 3 gör att koncept 4 är det väderskydds som 
väljs. Det kan också nämnas att koncept 4 även har den enklaste konstruktionen och 
därmed blir billigare, vilket talar till dess fördel.   

6.3 Platsens själ 

Själen ger platsen en karaktär som människan kan identifiera sig med och orientera 
sig efter, som ger henne en djupare mening eller ett minne med platsen (Tognolina 
2007). För att förstärka upplevelsen av platsen och försöka komplettera 
Bergnäsbrons historiska värde, kommer väderskyddet knyta an till den tidigare 
färjtrafiken som skedde över fjärden innan Bergnäsbron byggdes. Tanken är att 
förmedla ett minne om vad som en gång var och att människor färdades här på ett 
annat sätt i en annan tid, en kontrast mellan då och nu. Väderskyddet kommer att 
symbolisera färjtrafiken med dess olika resenärer från tidsepoken 1900-1954 då 
färjan ”Trafik” var aktuell (se Figur 31 och Figur 32). 
 
 

       
               

              Figur 31: Färjan Trafik trafikerade                       Figur 32: Exempel på dåtida resenärer         

              Luleåfjärden år 1900-1954                                       (Luleå kommun 2006).                        

              (Luleå kommun 2006).   
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7 Utformningsförslag 
 

I detta kapitel redovisas och visualiseras lösningsförslaget av ett väderskydd på 
Bergnäsbron. Alla bilder är gjorda av författaren. 
 

7.1 Detaljerad lösning av väderskydd 

Eftersom broar upplevs både tomma och slutna, vilket är två nyckelord för platser 
som ofta upplevs skrämmande oavsett tid på dygn, är det viktigt att ett skydd på 
Bergnäsbron är öppet för att människor ska fortsätta gå och cykla där. Författaren 
anser att det är bäst är att välja ett rektangulärt skydd som sitter på var sida om bron, 
för att bron med ett skydd ska upplevas så bred och luftig som möjligt, men även för 
ett effektivt vindskydd. Skyddet bör även vara lodrätt för bästa vindreduceringseffekt 
och vara transparent så att det går att se igenom. På Bergnäsbron ligger gång- och 
cykelvägen vid sidan av en bilväg vilket gör att bron känns tryggare och inte 
uppfattas som lika tom. Skyddet sätts en bit ifrån brokanten för att snö fortfarande 
ska kunna plogas genom sidoräckena. Avståndet måste vara större än 50 cm. 
 
Närskydden på varje sida måste ge ett lädjup på minst 13,5 meter för att ge önskvärd 
effekt på gång- och cykelbanorna, då önskad vindreducering vill fås både längst med 
skyddets långsida och på gång- och cykelvägen på andra sidan körbanan. Höjden på 
skyddet väljs därför till 3 meter över vägbanan (se avsnitt 4.3 Vindskydd, för teori) 
och cirka 0,5 meter under vägbanan för att inte riskera att vind blåser upp på 
vägbanan i glipan mellan skydd och brokant. Nedan visas en bild på Bergnäsbron i 
förhållande till de vanligaste vindriktningarna i Luleå (se Figur 33). Ingen av 
vindriktningar är vinkelrät mot långsidan där skyddet ska sitta. Dock uppskattas den 
sydliga och nordliga vinden vara 30 grader och nordvästliga vinden 15 grader. Den 
nordvästliga vinden kommer inte ge någon större skillnad på bron än vad en 
rätvinklig vind skulle göra som kan ses i Figur 16 i kapitlet för vindteori. Läområdet för 
sydlig vind kommer dra sig mot centrum, medan läområdet för nordlig vind kommer 
dra sig mot Bergnäset.  
 

 
 
 

NV 

S 

N 

(vindriktningar) 

Figur 33: Bergnäsbron i förhållande till vanliga vindriktningar i Luleå (sett ovanifrån) 
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Tätheten på skyddet bör, för att ge ett område med hög komfort, vara 0 – 20 %. Vid 
ett helt tätt skydd (0 %) blir dock trycket mellan läsida och lovartssida större och även 
turbulensen runt hörnen. Därför väljs med fördel en täthet på 20 %. För att minska 
turbulensen runt kanterna på vindskyddet väljs nedtrappning av skyddet de sista 10 
meterna som lösning. Detta är en relativt enkel teknisk lösning som har bra inverkan 
på läområdet och vindmiljö vid hörnen av skyddet samtidigt som skyddets 
homogenitet bibehålls (vilket inte skulle vara fallet vid mindre täthet runt kanterna). 
Nedtrappningen får en form inspirerad av färjan Trafik, se Figur 34. 
 

 
Figur 34: Bilden på färjan Trafik (vä) (Öhman 1999)  som siluetten på nedtrappningen fått inspiration 

ifrån (hö). 

 
Avståndet är den viktigaste faktorn för valet av transportmedel. Det verkliga 
avståndet är svårt att ändra på i detta fall eftersom Bergnäsbron står där den står. 
Det går heller inte att ”vinkla om” gång- och cykelvägen på bron så att slutet på bron 
inte syns för en kortare upplevelse av avståndet. Däremot är visuella intryck möjligt 
längst med vägen för att stimulera gång- och cykeltrafiken, därför smyckas skyddet 
med resenärer från tidsepokerna 1900-1954, då färjan ”Trafik” var länken över 
fjärden (se Figur 35). 

  
 

Figur 35: Siluetter av resenärer inspirerat av tiden då färjtrafik skedde över fjärden, innan 

Bergnäsbron byggdes. 
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7.1.1 Förslag för den öppningsbara brodelen 

Den öppningsbara brodelen (30 meter) bör vindskyddas i största möjliga mån för ett 
jämnare väderförhållande på bron. Utmaningen är att minimera/eliminera direkta 
öppningar mellan lovart och läsida. I lösningsförslaget nedan sätts vindskyddet på 
insidan av skyddsräckena på den öppningsbara delen. Vinkelräta hörn styr bort 
vinden som kommer från vindskydden utanför klaffdelen. Dock kommer det bli 
decimeter breda öppningar mellan skydden och hur dessa kommer påverka 
vindmiljön på läsidan är svårt att veta utan att göra tester (se Figur 36) (de kan vara 
för smala för att påverka), vilket inte ryms i denna undersökning. Ett alternativ är att 
flytta ut vindskydden som sitter på klaffen så de sitter jämsides med de rätvinkliga 
hörnen, vilket skulle lösa mycket av problematiken med öppningarna (se Figur 37). 
Denna lösning innebär dock långa balkar vilket inte känns som ett bra alternativ (på 
ena sidan blir det cirka 4 meter).   
 

 
 

 

 
Figur 37: Förslag på broöppningsdelen (sett ovanifrån). Om vindskyddet (markerat med rött) sätts längre 

ut löser det vindproblematiken på ett bra sätt, dock krävs långa balkar (streckade) vilket inte är 

fördelaktigt.  

 

(Bilderna är ej skalenliga) 

Figur 36: Förslag för broöppningsdelen (sett ovanifrån). Vindskyddet sitter innanför räcket på 

klaffen och är markerat med rött. De svarta pilarna demonstrerar vindriktningen. De stora 

pilarna (vita) är riskzoner där det skulle kunna uppstå vindförstärkning (vid de vindriktningar 

som visas på bilden). 
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7.2 Visualisering av lösningsförslag 

I figurerna nedan visualiseras lösningsförslagets som arbetats fram. Bilderna visar 
det föreslagna väderskyddet på Bergnäsbron i olika vyer och vid olika tidpunkter på 
dygnet.  
 
 

 
 

Figur 38: Bergnäsbron med föreslaget väderskydd, sett från sidan. Här syns skyddets transparens och 

siluetter från dåtida resenärer applicerade på skyddet med en svag toning. Detta för att uppfattas av de 

gående och cyklande men ändå vara diskret och inte hindra utsikten. 
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Figur 39: Här syns väderskyddets nedtrappning vid brons början/slut. Formen på nedtrappningen, som 

inspirerats av färjan Trafik, kombineras med en enkel ”trappa”. Närmast i bilden ligger en siluett av 

färjan i slutet av nedtrappningen. På motsatt sida ligger den i början av nedtrappningen, vilket går att 

skymta i bakgrunden. Siluetten är tänkt i stål för att ge effekt och koppling till Luleå som industri. 

 
Figur 40: En bild sett från ena gång- och cykelvägen på Bergnäsbron.  
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Figur 41: Vy från gång- och cykelvägen i riktning mot klaffdelen. 

 

 
Figur 42: Vy från körfältet. Här syns Bergnäsbrons hela bredd och väderskydden på varje sida. 
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Figur 43: Bilden visar klaffdelen på Bergnäsbron. Klaffen valdes att ritas med lösningsförslaget som 

innebar att väderskyddet sitter innanför räcket. Detta för att det ansågs vara den bästa lösningen av de 

föreslagna, om den är genomförbar.   

 
Figur 44: Bergnäsbron med väderskydd sett från utsidan nattetid. 
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8 Diskussion och slutsats 
De viktigaste kraven som ställdes på ett väderskydd för Bergnäsbron i denna 
undersökning var att det skulle skydda gång- och cykeltrafikanter mot besvärlig vind 
och nederbörd, vara användarvänligt, ta hänsyn till bevarandevärdet och nuvarande 
drift och underhåll, samt vara estetiskt. I valet av väderskydd vägdes alla dessa 
parametrar in och resulterade i ett enkelt vindskydd med hög funktion. De viktigaste 
för- och nackdelarna sammanfattas i nedanstående punkter:  
 

 
Fördelar med vindskyddet 

 

 
Nackdelar med vindskyddet 

 

 

 Behagligt att ta sig över bron 

 Jämnare väderförhållanden med 
resterande stråk 

 Fler detaljer att fästa blicken på 

 Kan öka gång- och cykeltrafiken 
 

 

 Snö samlas i lä 

 Sämre utsikt 

 Föroreningar koncentreras i större 
utsträckning 

 Kan göra att rummet känns mer 
slutet 

 
 

 
De för- och nackdelar som sammanfattats ovan är svåra att förutse storleken och 
effekten av i ett verkligt utfall. Till exempel är det svårt att säga hur slutet rummet 
kommer att upplevas eller hur mycket behagligare det upplevs att färdas över 
Bergnäsbron med ett skydd. Det är även svårt att avgöra hur mycket koncentrationen 
av föroreningar skulle öka vid ett skydd. Att vindskyddet är lite genomsläppligt med 
en hålprocent på 20 skulle kunna innebära en mindre koncentration än vid ett helt tätt 
skydd, eftersom genomströmningen av luft är större.  
  
Undersökningen har utgått ifrån att gestalta ett väderskydd som ska främja gående 
och cyklister. I teoridelen framgick det att dåligt väder nämns som en orsak till att 
välja bort cykeln samtidigt som vädret visat sig spela mindre roll i framstående 
cykelstäder. På Bergnäsbron upplevs både vind och nederbörd som ett problem, 
men ett skydd mot nederbörd på Bergnäsbron kommer troligen inte att öka gång- och 
cykeltrafiken eftersom nederbörd finns på hela stråket och människor tenderar att 
bestämma färdsätt när de lämnar hemmet. Fotgängarna och cyklisterna skulle bli 
blöta både före och efter delsträckan med skydd. Ett skydd mot nederbörd känns då 
överflödigt. Däremot är vind ett tydligt problem just på Bergnäsbron och en 
vindreducering där gör att stråket blir avsevärt bättre och jämnare i förhållande till 
väder – både med avseende på vindmiljö och på nederbörd.  
 
Att valet föll på ett vindskydd (ett väderskydd utan tak) som lösning berodde mycket 
på att det konceptet av väderskydd var mest öppet då det är mycket viktigt att 
Bergnäsbron och utformningen på skyddet känns tryggt. Extra viktigt blir det då det 
bara finns en väg för gång- och cykeltrafiken att ta sig till Bergnäset från centrum och 
det är över Bergnäsbron. Om det upplevs otryggt så kommer de som går och cyklar 
där antagligen byta färdsätt och åka buss eller bil i större utsträckning, vilket skulle få 
motsatt effekt av önskat resultat. Speciellt då det visat sig vara kvinnor som går och 
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cyklar mest samtidigt som de är mest rädda när de rör sig i offentliga miljöer. Ett 
annat scenario skulle kunna vara att folk väljer att gå på vägbanan istället för på 
gång- och cykelvägen, vilket skulle kunna orsaka olyckor.   
 
Inledningsvis nämndes att tillgänglighet, trygghet, miljö och hälsa krävs för ökad 
gång- och cykeltrafik. Ett vindskydd på Bergnäsbron gör att stråket blir mer 
tillgängligt eftersom väderproblematiken som upplevdes som ett problem är löst, där 
trygghet har beaktats. Vindskyddet är detaljutformat med syfte att stimulera och ge 
koppling till Bergnäsbron. En god estetik är viktig då det påverkar människors 
beteenden och upplevelser till det positiva. Utsmyckningarna på bron har inspirerats 
från en tid och miljö som utgör ett historiskt värde för Luleå. Designen berättar en 
historia och ger ett minne till platsen, samtidigt som den är starkt förknippad med 
Bergnäsbron. Vindskyddet är utformat så att det ska vara anspråkslöst i förhållande 
till Bergnäsbron. Det ska inte ta bort fokuset från Bergnäsbron och dess viktiga 
kvaliteter. Jag tycker dock att min idé om platsens själ, kopplingen mellan färjtrafiken 
och Bergnäsbron, kompletterar bron och gör den ännu mer intressant. Designen är 
dessutom gjord med resande för resande. 
 
 För att nå ut till potentiella gång- och cykeltrafikanter krävs också att information 
förmedlas om hälsa och att gå och cykla har positiva effekter. En inspektion av hela 
Bergnässtråket bör göras för att säkerställa att drift och underhåll för vägen är bra 
och att miljön på resterande stråk är attraktiv. Det är också mycket viktigt att 
informera om den satsning som ett vindskydd innebär för gång- och cykeltrafiken, 
eftersom det visat sig i många undersökningar att alla trafikanter, oavsett färdmedel, 
tycker det är viktigast att förbättra för gång- och cykeltrafiken. Om många får 
information om att satsningar görs och om de positiva effekterna av ett vindskydd så 
kan de leda till att fler blir positivt inställda, vilket är det som i slutändan leder till att 
fler ger sig ut i trafiken som fotgängare och cyklister.  

8.1 Felkällor  

Vindskyddets utformning är baserad på teori och tidigare undersökningar, som utförts 
under vissa givna förutsättningar, har gett vägledning om troliga utfall och bidragit till 
lösningen. Dock finns en felkälla i att tillämpa teori från andra förhållanden än de som 
finns på Bergnäsbron. Teorier är dessutom ofta en förenkling av verkligheten. 
Speciellt vindförhållande och olika effekter av ett vindskydd är starkt förknippade med 
en punkt. För att resultatet ska vara användbart krävs att slutsatserna som dragits för 
valet av väderskydd testas så långt det är möjligt.  

8.2 Förslag på fortsatt arbete 

 Mäta och beräkna vindförhållanden på Bergnäsbron, jämför med de generella 
vindriktningarna och hastigheter för Luleå som använts i denna undersökning. 

 Att väderskyddet testas i vindtunnelstudier eller i fullskalemätningar utifrån de 
vindförhållanden som tas fram i punkten ovan. Detta krävs också för att kunna 
utvärdera lösningsförlaget på broöppningsdelen. 

 Låta målgruppen tycka till om väderskyddets utformning utifrån aspekterna, 
behov, trygghet och design. Vad anser de och skulle ett väderskydd påverka 
deras val av transport? 

 Göra konstruktionslösning i detalj samt föreslå lämpligt material. 
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 Inventera hela Bergnässtråket och ge förslag på hur det kan göras attraktivt i 
syfte att öka gång- och cykeltrafiken.  
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Bilaga 1 

 
Intervjufrågor angående övertäckt gångbro över Södra Hamnleden, 2009-12-07 
Medverkande: Anna Jakobsson (intervjuaren), Cecilia Bergenudd, förvaltare för bron 
och Mikael Wänstedt, avdelningschef. Tekniska förvaltningen Luleå kommun.  
 
Används bron idag av gångtrafik?  
-Eller använder människor ändå den signalreglerade korsningen för att korsa vägen?  
 
Vilken grupp människor använder bron främst? Män/ Kvinnor, unga/gamla, boende i 
”tuttifrutti-husen”? 
- Skillnad dag och kväll? 
 
Har ni fått några åsikter från allmänheten om bron, om de tycker den är bra eller 
känns otrygg etc.? 
 
Användsbron som tillhåll för ungdomsgäng eller andra ”grupper”? 
 
Har det varit problem med vandalisering (klotter etc.)? 
 
Hur är bron att underhålla? 
- Vad beror det på? 
 
Vad består underhållet av? 
 
Tycker ni att bron fyller sin funktion? 
 
Skulle ni rekommendera att bygga liknande broar? Eller skulle ni ändra på något? 
 
 
 
 
 

  Bilaga 2 
Intervjufrågor angående snöröjning på Bergnäsbron, 2010-03-03  
Medverkande: Anna Jakobsson (intervjuaren) och Jan Nordqvist, projektledare Drift, 
Vägverket. 
 
Hur fungerar snöröjningen på Bergnäsbron? 
 
Vilka krav ställs på ett väderskydd? 
 
Är det mycket snö som blåser bort från vägen i dagsläget? 
 
Ett väderskydd kommer inneböra att snö som hamnar på vägen inte blåser bort, vad 
anser du om det? 
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Bilaga 3 
 
Intervjufrågor angående broöppning på Bergnäsbron, 2009-11-23 
Medverkande: Anna Jakobsson (intervjuaren) och Erik Vallin, ansvarig för 
broöppningen på Bergnäsbron, Vägverket. 
 
Hur fungerar broöppningen på Bergnäsbron? 
 
Vilka krav ställs på ett väderskydd? 
 


