En unik gång- och cykelbro
l Ett sätt att marknadsföra en kommun alternativt stad, är att skapa ett byggnadsmonument.
Sölvesborg på Listerlandet i Blekinge har nu,
genom en gc-bro med originell utformning och
ljussättning, fått ett signum. Bron började byggas 2012, invigdes i maj ett år senare – och förbinder stadens centrum och hamn med det nya
bostadsområdet Ljungaviken.
Bron är avsedd att förenkla och förkorta vägen
till det nyplanerade bostadsområdet. Dessutom
vill man uppmuntra miljövänlig trafik och göra det
möjligt att på ett trevligt och enkelt sätt komma ut
till Kaninholmen och Havsudden. Utsikten från
bron är suverän och här finns utställda bänkar, där
du kan ta en paus, stanna upp och bara njuta. Bän-

26

Nya CYKELtidningen 2/2015

karna kallas redan i folkmun för ”pusshållplatser”.
Bron ger även möjlighet att spana på fåglar
och fiska. Ljungaviken är planerat för villor,
hyres- och bostadsrätter, men skall även ha
plats för ett torg och en park. Här finns redan
flera färdigbyggda hus. Dessutom en fin golfbana alldeles i närheten. Bron förkortar avståndet markant – annars gäller den långa omvägen runt hela viken.
Gc-bron är 760 m lång och består av två delar. En del med 17 m höga bågar, som anger karaktären. Och en lägre balkbro – båda ritade av
Ronny Södergren från Stål & Rörmontage AB.
Nattetid är bron ljussatt och ger karaktär åt de
fria ytorna. Den ”segelfria” höjden blev 2.3 m

och totalkostnaden blev 50 miljoner kr. Här
finns inte separerade banor för gång och cykel,
beroende på brons ringa bredd (3.5 m). Ytbeläggningen är trä, så det finns viss risk för halka,
när frosten slår till. Bron bör nästan vara den
längsta i sitt slag i Europa – konkurrenten heter
Nescio-bron i Amsterdam, vilken kanske är lite
mer spektakulär. Den uppges vara 780 m, men
här fordras nästan kontrollmätning.
Det är en upplevelse att cykla ut till Ljungaviken på den nya bron – Sölvesborg har verkligen
gjort en markering som cykelvänlig stad. Man har
även i övrigt fina och välskötta cykelbanor överallt
och en anslutning till Banvallsleden, om jag inte är
fel underrättad. Alltså väl värt ett besök. 
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