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Stenstadens möte med naturen
Den nya bron kommer att ge både bil, gång och cy-
keltrafikanter en utökad möjlighet att färdas mellan 
stadskärnan, Havsbaden och stationen. På så sätt 
avlastas trafiken i centrum. 

Brons arkitektoniska utgångspunkter
Brons karaktär och identitet kommer från tävlingspro-
grammets krav för att skapa en attraktiv anslutning 
som återspeglar tidens strömmar. Bron är ett både 
ett originellt och urbant element som anpassar sig till 
sin omgivning.  Bron är underordnad sig själv och har 
ett logiskt förhållande till den täta staden på ena si-
dan och det historiska skogbevuxna rekreationsom-
rådet på andra sidan. 

Bron ska vara klar, tydlig och enkel i sitt utryck, både 
om helhet och i detalj. Bron måste samtidigt ha rela-
tioner till historien i vilken den placeras och genom sin 
design gör den till en attraktion i sig självt. 

Utgångspunkten har varit att brons profil i staden 
måste vara markerad och stor mot stadssidan och 
minimal mot det trädbevuxna rekreationsstråket. Den 
asymmetriska formen beskriver läget av brons förank-
ringen på stadsidan och respekterar naturen genom 
en minimal intervention på västra sidan.

Pylonen uttrycker övergången mellan den asymme-
triska hängbron och förankringen av backstaget. För 
att framhäva denna förankring i staden, berör den 
bakre förankringspunkten början på förlängning-
en av Klippanvägen och involverar därmed staden 
med brons sträckning genom att peka ut riktningen 
för denna gata. Med denna design kan man tydligt 
se var bron har sin utgångspunkt i stadskärnan.

Utgångspunkten av bron i staden accentueras av 
den 20 meter höga pylonen som placeras symboliskt 
på kanten av staden och på det befintliga funda-
mentet. På detta sätt anknyter den också till historien 
om Pyttebron.

Hängbron ger stor flexibilitet över Rönne å, med ett 
klart definierat fritt spann. 

Material
Brons huvudbärande hängkabelbåge är naturligt 
gjord av stål för att säkerställa en visuell lätthet i för-
hållande till spännvidden. Med denna stålkonstruk-
tion kan en högre grad av prefabricering uppnås, 
vilket minimerar miljöpåverkan och tid på byggar-
betsplatsen.
Själva brobalken tros vara gjord som en lådbalk i 
stål med en konstant balkhöjd som prefabricerade 
element, eftersom detta är fördelaktigt av statiska 
och underhållsskäl. Balken till det anslutande facket 
är gjord enligt samma princip.

Mot rekreationsstråket landar bron som ett enkelt 
och ödmjukt broelement och underordnar sig där-
med den historiska naturanläggningen. Pylonen 
markerar en punkt i staden med sin höjd och tar 
därmed upp sin skala.

Denna lösning beskriver start- och slutpunkten för 
bron över ån. Den kontinuerliga och asymmetriska 
bron är därför rätt i förhållande till vad bron spän-
ner över och de två olika sidorna den sträcker sig 
mellan. Pylonen är också ett point de vue när man 
kommer körande längs Klippanvägen och samtidigt 
ett point de vue om man rör sig på stigarna längs 
älven. Detta är den punkt man går mot om man vill 
röra sig upp i staden.

Brons gång- och cykelstråk på båda sidor om väg-
banan gör det också möjligt att mötas, gå, sitta, stå 
och njuta av utsikten.
På bron kommer många människor att röra sig. Från 
barn till pensionärer, från personer med funktionsva-
riationer till motionärer. 

Alla personer rör sig i olika takt. Bron tillåter alla 
dessa grupper rör sig samtidigt på bron genom en 
naturlig uppdelning. Lösningen finns tillsammans i 
den vidare behandlingen av förslaget. Bron kan i 
alla fall rymma alla dessa lösningar.

Tanken med designen är att få den breda och 
låga bron att verka lätt och spänstig, ge en ljus och 
attraktiv miljö både över och under bron. Brons 
undersida är viktig och anses därför vara utformad 
med stor enkelhet i förhållande till de många som 
kommer att använda stigarna längs åkanten. Bron 
är uppdelad i två med ett litet avstånd däremellan. 
Detta för att utrymmet under bron inte ska uppfat-
tas som en läskig plats. Genom att släppa ner ljuset 
genom bron skapas ett säkrare utrymme. Som man 
kan stanna i om man till exempel vill söka skydd från 
regnet. Härifrån lyser även det konstgjorda ljuset på 
natten mot vattnet utan att störa fladdermössen.

Uppbygnad
Bron bygger på förutsättningarna i Klippanvägens 
förlängning och stigförbindelserna på båda sidor 
om ån.

Bron förbinder Klippanvägen med rekreationsom-
råden på andra sidan av ån, en i sig horisontell rak 
linje. Brobalken hänger och står på ett anslutande 
fack. Det hängande motivet är asymmetriskt place-
rat för att befria ån från onödig ingripande å ena 
sidan och för att bilda målpunkten för Ängelholms 
stadskärna å andra sidan. Som tidigare beskrivits är 
bron uppdelad i väg-, cykel- och gångstigar.

Bron är utformad på detta sätt för att:

- Markera övergången mellan Ängelholm 
stad och rekreationssområdet med en asymmetrisk 
hängande bågkonstruktion.

- Designa en bro som är en attraktion i sig och 
som återspeglar vår tids estetiska och konstruktions-
mässiga möjligheter.

- Få ut det mesta av den befintliga situationen 
genom att spänna över ån i ett fritt spann.

Genom att optimera brons tvärsnitt och maximera 
dess spännvidd i förhållande till konstruktionshöjden 
skapar bron ett horisontellt och vertikalt landmärke. 
Ett landmärke som på grund av sin spänstighet kan 
ses från staden, ån, rekreationsstråket och infarten 
från Klippanvägen. Bron bildar porten, övergången 
och förbinder den nya världen med den gamla.

Koncept

Brons stål, lådbalkar, pylon, spira, hängare och 
monteringsfästen är målade i ljusgul färg. Backs-
tagskablarna är gjorda av galvaniserat stål.
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Platsanalys
Området kring den nya bron kännetecknas av 
Stenstadens möte med grönskan.  

Ängelholms stadskärna består av blandad 
bebyggelse där moderna flerfamiljshus längs 
å-promenaden samsas med Storgatans 
putsade villor från sekelskiftet. På norra sidan 
Klippanvägen, där Danielslundsgatan tar vid 
består bebyggelsen av stora villor med rika 
trädgårdar som övergår till Hembygdsparkens 
tall och lövskog och slutligen Skälderviken. 

Rönneå slingrar sig längs Ängelholm och 
delar även av den centrala staden innan 
den mynnar ut i Skälderviken. På var sida 
om ån slingrar sig gångstigar och ån i sig är 
även populär bland Ängelholmarna som ett 
rekreationselement med fiske och båtliv. 

På den västra sidan av Klippanvägen består 
bebyggelsen av enfamiljshus, där tallar ligger 
vackert insprängda. Tallarna, tillsammans med 
lövskogen längs Rönneå är kännetecknet 
för delen av Ängelholm mellan stadskärnans 
stenstad och Klipperhus kilometerlånga 
strandsand.

Med anläggandet av den nya bron 
förskjuts skärningspunkten av siktlinjerna i från 
Klippanvägen och Storgatan till 
Rönneå och Klippanvägen, med bron i 
skärningspunkten.
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Belysning och aptering
Belysningen består av en funktionell belysning som 
ligger lågt i räcket. Denna plats säkerställer att det 
horisontella förloppet också uttrycks på kvällen och 
på natten. Samtidigt är det en jämn ljusfördelning 
över både vägen, cykel- och gångbanan längs 
hela bron. Belysningsprincipen markerar brobalken 
som brons primära element. Det föreslås också att 
belysning ska installeras i brons slits, vilket fungerar 
som en svag effektbelysning. Denna svaga effekt-
belysning kommer också att kunna belysa hängarna 
och pylonen samt förklara brons förlopp över ån. 
Val och montage av armaturtyper utgår från att 
uppnå en hög beständighet och gott skydd mot 
vandalism. Lösningen utgörs av infällda LED-noder 
och linjära LED-profiler. De har hög kapslingsklass (IP 
67) för att motstå fuktigt klimat och är utförda i rost-
fritt stål med borosilikat som skydd mot klotter. Valet 
av LED-ljuskällor ger lång livslängd och minimerar 
service och underhåll.

Räcken tros vara gjorda som ett vertikalt betonan-
de element som följer och tillhör brobalken. Räcken 
bygger en anslutningsenhet med bron och är gjord 
av en lätt stålkonstruktion. Kantbalkarna lutar något 
inåt i samma vinkel som den bärande konstruktio-
nen för att säkerställa att räcken inte bir klättringsba-
ra.

Beskrivning av konstruktionen
Bron över Rönne å är utformad som en halv häng-
bro i ett spann över ån och med ett anslutningsfack 
över och öster om pylonen.

Hela längden av broöverbyggnaden utgörs av en 
stålbalk med en konstant balkhöjd. Den är utformad 
som parvisa stållådbalkar, förbundna med bärande 
tvärbalkar genom en slits i brons mitt.

Bron är utformad som en självförankrad hängbro 
med ett fack över ån så att stöd i vattnet undviks. 
Pylonen är utformad, ungefär tjugo meter hög, och 
placerad på befintligt eller delvis ombyggt funda-
ment.

Kabelsystemet består av en huvudkabel som är 
monterad på toppen av pylonen och förankrad i 
slitsens tvärbalkar. På Klippanvägen är förankras py-
lonen med backstag i mittskiljeremsans rabatter.

Brons dynamiska egenskaper såväl som vindens dy-
namiska påverkan på bron måste undersökas. Det 
måste undersökas om bron behöver vara försedd 
med avstämda massdämpare (TMD). Användning-
en av massdämpare är känd teknik som har använts 
i många broar i syfte att uppnå en acceptabel 
komfortnivå.

En annan viktig förutsättning för att välja denna bro-
typ har varit att bron måste kunna byggas med så 
få olägenheter som möjligt under byggfasen.

Konstruktion
Dynamik och vindbelastning

Det är viktigt att användarna av bron inte upplever 
obehagliga svängningar i brobanan. Horisontella 
svängningar av bron förväntas dock inte orsaka 
olägenheter.

Förutom den statiska effekten av vinden måste 
brons dynamiska påverkan undersökas. På grund av 
den relativt korta spännvidden kommer inte instabi-
litet i brobanan att uppstå på grund av flutter eller 
divergens.

Virvelavlastning kan förekomma. Genom att lägga 
till extra dämpning i konstruktionen i form av mass-
dämpare elimineras svängningarna som orsakas av 
virvelavlastning. Detaljanalyser kommer att belysa 
behovet av ytterligare dämpning.

Kabeln som håller pylonen måste också dämpas för 
att undvika svängningar. En sådan dämpare kan 
byggas in i kabelns fundament och kan utformas 
antingen som friktionsdämpare eller viskosdämpare.


