
Aqua Luce

En ny bro över Rönne å i Ängelholm.

Ängelholms nya bro har ett arkitektoniskt enkelt, starkt och vackert helhetsgrepp!

Projektets koncept är följande:

• Att arkitektoniskt förtolka människans första bro – trästammen över ån!

• Att förstärka den landskapliga scenografin omkring Rönne å

• Att tillföra bron en extra och magisk dimension genom speglingar och ljusspel i vattnet

Arkitektonisk upplevelse:

Bron skapar arkitektoniska rum och upplevelser från alla vinklar – och på alla tider av dygnet.

Intrycket av enkelhet och precision är närvarande när man rör sig över bron. En mångfald av

reflektioner och rumslig komplexitet som kan upplevas både från båten eller bänken vid åkanten.

Det finns möjlighet för pauser och uppehälle på bänkarna på bron.

Bron är symmetrisk och det är möjligt att passera under den på båda sidorna (det etableras en ny

stig norr om åns västliga sida).

Det etableras nya trappor omkring brohuvudet och ner till stigarna – dessa är gjorda i granit och

med handlister i cortenstål.

På stigarna nära bron och omkring brons fäste etableras det en mindre sittgrupp gjord av de gamla

granitstenarna från Pyttebron.

Den nya designen med karaktärsfulla ljusarmaturer längs bron och stigarna (både höga och låga)

förstärker områdets landskapliga kvalitéer.

Om dagen markerar och accentuerar brons arkitektur, utformning och material övergången mellan

stad och natur/land.

Om natten bidrager brons diskreta ljussättning och svagt reflekterande skuggor till nattens

berättelser.

Arkitektoniskt uttryck:

Silhuetten av brons profil och den arkitektoniska utformningen av brons olika delar förstärks

ytterligare i valet av material.

Den större delen av bron har en polerad, spegelblank yta som reflekterar åns vatten och som skapar

ett magisk ”Aqua Luce” i landskapet.

Brokanten (cortenstål.) – är med sin naturliga materialitet en precis, men stilla kontrast till

”brobågens” försvinnande.

Konstruktiva principer och material:

Det konstruktiva konceptet i bron är enkelt och funktionerna (gång/cykel och körbana) är både

arkitektoniskt och konstruktivt lätta att avläsa.

• Körbanan (huvudbron) är en svetsad V profil med tvärspänn (välkänt från skeppskonstruktion).

• Brons huvudelement är laserskurna 10/20 mm stålskivor– Skivan till V-profilen är en

sandwichskiva som har en yttersida i polerat rostfritt stål.

• Gång / cykelbanan är konstruerad av en sammansvetsad uthängande L- profil i laserskuren

cortenstål 10/20 mm.

• Brons fästen är uppbyggda av de återanvända vackra granitstenarna från den gamla Pyttebron –

Och har  sammansvetsade ”skuldror” i cortenstål.

• Bron vilar på kraftiga nållager.

• Körbanan består av diagonalt placerade träplankor i hårt trä som är välkänt och lätt att underhålla

och byta ut vid skador.

• Gång /cykelbana är gjord i fallsäkrad profilerad cortenstål.

• Handlister är i corteen stål eventuellt moterat med en trälist i hårt trä

• Smal ljusöppning längs räcket till indirekte ljus och svagt ljus till indirekt belysning ut längs brons

”båge”

• Det är dilitationsfogar vid varje brohuvud i overgången från väg till bro

• Brons olika delar och deras material är valda utifrån att de ska stå obehandlade – Och därför

kräver de bara ett minimum av underhåll.

Uppbyggning och montering:

Ett sätt att bygga bron på är att bygga brons olika delar på ett Skeppsvarv (transporterat upp på ån

med pråm). Därefter kan delarna bli upphissade på plats med hjälp av byggkranar.
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