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Ny allé som är med till att 
knyta ihop de gröna områdena 

på tvärs av vägen

Den nya bron markerar sig med sin karakteristiska bågkonstruktion, som en klar historisk referens till Pyttebron SITUATIONSPLAN  1:400

BROKONCEPT

LANDSKAPSKONCEPT

På fundamentet av historien

Förbättrad utsikt mot naturen
Den centrala placeringen av bågen i brons längdriktning erbjuder 
en bra utsikt till den omgivande natur som Rönne Å och de många 
historiska träd längs vattnet. Utöver detta, skapas också en fin visuell 
kontakt mellan fotgängare på bron och dem längs vattnet, som även 
bidrar till ökad trygghet.

Flöde på tvärs
Projektets landskapsdesign bidrar till förbättrade anknytningar både 
på tvärs och längs. Nya och väl anslutna förbindelser längs vattnet 
och över vägen säkerställer att alla trafikanter på land och till sjöss 
kan använda området till rekreation och aktivitet.

Konstbelysning
Brons ikoniska båg-konstruktion ljussätts enkelt och diskret, men 
samtidigt effektfullt med ”Uplights” från sidorna. Detta framhäver 
brons flera kännetecken utan att bidra till ljusförorening av det 
vackra naturområdet. Reflexionen från bågen samt belysning från 
räckena skapar tillsammans upplysta gång-, cykel- och trafikleder.

Säkra vägkorsningar 
Utöver möjligheten för plantering, kan området mellan de två 
trafikled se till att du enkelt och säkert kan korsa vägen via gågatan 
på förhöjda ytor med vägbulor. Dessutom skapar området möjlighet 
för svängfält för ökad tillgänglighet. 

Dagsljus och trygghet
Bron delas upp i två sträckningar för att inbjuda dagsljus igenom 
öppningen, och således öka tryggheten i passagerna under bron 
på båda sidor av Rönne Å. Ett enkelt grepp med stor effekt, som på 
naturligt vis ger plats till den karakteristiska båg-konstruktionen.

Landskap och bro flätas ihop
Vid att dela upp bron i två, etableras det på naturligt sätt ett centralt, 
grönt område längs de två trafiklederna. Därigenom skapas en mö-
jlighet för plantering, som ger känslan av att landskap och bro flätas 
ihop. Planteringen säkerställer också att de gröna områdena binds 
ihop på tvärs, och att man på vägen har en tydlig upplevelse av att 
befinna sig i ett grönt område.  

Tolkning av historien
Den nya bron är en tolkning av den befintliga Pyttebron. Den karakter-
istiska bågkonstruktionen behålls som ett arkitektoniskt kännetecken, 
och fastän att formgivningen har ett modernare och enklare uttryck, 
vill historien alltid leva vidare i den nya bron. 

Landskapsmässig anknytning
Samtidigt som broprojektet tar utgångspunkt i ökad tillgänglighet om-
kring centrum, är det avgörande att de landskapsmässiga och naturli-
ga kvaliteter behålls i detta unika område. Tvärgående förbindelser är 
därför i fokus för att understötta biodiversitet och landskapsmässiga 
sammanhang. 

Tävlingsförslaget är en tolkning av den befintliga Pyt-
tebron, där den karakteristiska utformning med en båg-
konstruktion får nytt liv, tillsammans med en modern, 
framåtblickande design, med respekt för historien. 
Förslagets landskapsarkitektur främjar områdets bio-
logiska och rekreativa prägel, genom förbättrade gröna 
förbindelser och nya möjligheter för umgänge, liv, och 
rörelse. Konceptet kombinerar arkitektur, konstrukti-
on, belysning och landskap till en helhet, där alla ele-
ment stöder varandra i en enkel och naturlig design. På 
detta sätt markerar projektet sig själv som en naturlig 
övergång mellan stad och natur.

Historisk bevaring
Den nya bron är en modern tolkning av den befintliga Pyttebron. Den 
dubbla bågen av stål ersätts av en central och ikonisk stålbåge med 
hängkablar, och kommer på det sättet ge nytt liv till typologin från 
den historiska bron, i ett enklare och modernare uttryck. 

De befintliga brofundamenten bibehålls på båda sidor av Rönne å, 
och på det sättet vill projektet respektera historien i en välövervägd 
balansering mellan gammalt och nytt. Vid det befintliga brofästet 
mot öst bevaras öppningen till stigen längs ån. Brofästena utvidgas 
lokalt, så de anpassas till brons bredare tvärsnitt. På båda sidor blir 
arbetet utfört i motsvarande material som befintliga brofästen, dvs. 
att alla synliga ytor är beklädda med natursten.

Möjligheter i en uppdelad bro
En av huvudidéerna i konceptet är att klyva passagen över Rönne Å 
på mitten, genom att dela de två trafiklederna från varandra med 
en 2.5 meter central zon. Vid brofästena är denna zon planterad och 
på själva bron är zonen öppen. Här är brodäcket delat längs brons 
riktning, som ger plats till den centrala stålbåge som förs från de 
befintliga brofäste, upp genom den öppna zonen och över brodäcket. 

Bågen är härmed inte bara ett konstruktivt element, men förmedlar 
även övergången mellan brons under- och översida. Syftet är att fläta 
ihop konstruktion och natur till en samlad helhet. Fördelarna vid det-
ta koncept är dessutom:

• Att säkerställa fri yta i den ikoniska bågkonstruktionen centralt 
mellan trafiklederna, så att där också skapas en ostörd utsikt mot 
naturen.

• Att erbjuda dagsljus till de underliggande ytor både på land och i 
ån, för att skapa trygga ytor att under bron som inbjuder till akti-
vitet och umgänge.

• Att på naturligt sätt skapa plats till gröna ytor på båda sidor av 

bron, som är med till att stärka den gröna identiteten i området 
och även at erbjuda trygga passager som korsar vägen.

Närkontakt och perception
Bågens karakteristiska utseende bidrar till upplevelsen av bron på 
avstånd, där belysningen är med till att diskret understötta utform-
ningen, med respekt för natur och djurliv. När man närmar sig bron 
framhävs utformningens raffinemang, kompositionen mellan kon-
struktionens beståndsdelar, och detaljen framträder; bågen, häng-
kablarna, tvärbjälkarna, sin längsgående öppning samt trafikleder-
nas stålkonstruktion – beståndsdelar som tillsammans berättar en 
historia om deras samverkan, vars syfte kan läsas i sin symbios. En 
närkontakt uppstår med de detaljrika beståndsdelarna i mänsklig 
skala, med en subtil utformning av både konstruktion, räcke och 
beläggning.

Samtidigt samverkar den identitetsskapande planteringen till inbju-
dande ytor längs väg och vattnet, så att området som helhet upplevs 
som en behaglig plats att umgås, som samtidigt välkomnar liv och 
rörelse, på naturens villkor. 

Landskapets samhörighet
En viktig förutsättning för området är den kommande utveckling av 
Växthustomten. Projektet vill därför bidra till en stärkt grön identi-
tet för området, där formgivningen av bro och landskap skapar möj-
ligheter till ny plantering längs både väg och vatten. 

Den centrala delningen av trafiklederna möjliggör en längsgående 
plantering i förlängning av den bärande stålbågen. Planteringen är 
med till att binda ihop området på tvärs, så att vägprojektet upplevs 
som en minimal åtgärd i området. Den centrala planteringen bidrar 
på det sättet också till den korsande, gröna sammansättning till stor 
nytta för den biologiska mångfalden i området.

Längs vattnet kompletteras det med träd på strategiska ställen för att 
stärka den gröna identiteten och samtidigt skapa tilltalande platser.

Möjligheter för fritidsaktivitet
Längs vattnet skapas nya förbindelser, så att man på båda sidor av 
Rönne Å kan njuta områdets landskapsmässiga kvaliteter. Nya ram-
per och trapper integreras med befintliga, så att området och den 
nya bron anslutes i ett naturligt system av upplevelserika och väl pla-
nerade stigar.

Längs den västliga bredden skapas en ny anslutning öst om det be-
fintliga brofästet. På det sättet skapas en ny plats, där man kan kom-
ma helt nära vattnet och där vid brons centrala öppning skapas en 
ljus och trygg plats till uppehåll och passage. Här finns möjlighet att 
t.ex. fiska, lägga till med kanot, eller kanske bara att ta en paus och 
njuta av naturen.
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Stigar på och runtom bron ger tilgång till att uppleva bron. Den blir till ett objekt i ett öppet parklandskap.
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TVÄRSEKTION AA  1:100 TVÄRSEKTION BB  1:100

Konstruktion
Befintliga fundament till Pyttebron bevaras och förstärks med borra-
de stålrörspålar för att klara de nya lasterna. Då bedömningen är att 
de förstärkta fundamenten får tillräcklig bärighet kommer arbetet i 
vattendraget kunna minimeras. Större schakter för ny grundläggning 
undviks genom att utnyttja befintliga fundament.

Brons huvudbärverk utgörs av en centrerad stålbåge som förankras 
i fundamenten och kompletteras med brolager under tvärbalkarna. 
För att få en smäcker konstruktion delas bågen upp i två delar med 
kabelförankringar i respektive del. Brobaneplattan hängs upp i kablar 
som bärs av stålbågen. Brobaneplattan utgörs av två stållådor som 
förbinds med tvärbalkar vid kabelinfästningarna. Konstruktionen 
möjliggör en dold sekundär bärning i stållådorna som kan bidra till 
att bågen får en inspirerande gestaltning. Gång- och cykelbanorna 
på respektive sida bärs upp av konsoler med möjlighet att utnyttja in-
novativa material för att minska vikten på brobaneplattan. Konstruk-
tionen innefattar beprövade lösningar som utmanas av nytänkande 
för att skapa en unik samverkan mellan de olika delarna.

På västra sidan är tanken att promenadstråket bärs upp av konsoler 
och hängs upp under bron för att undvika påverkan på vattendraget.

Belysning
Belysningen kring bron ska bidra till att skapa en trygg och säker 
plats. All belysning ska vara väl avbländad och inte hindra fri sikt vare 
sig från eller mot bron. Den gestaltande belysningen ska framhäva 
bron men inte dominera nattlandskapet. Sist men inte minst ska be-
lysningen inte störa det känsliga djurlivet i området. 

Artificiellt ljus kan ge skadliga effekter på djurliv och ekosystem. Det 
är därför framförallt viktigt att begränsa ljusföroreningar i miljöer 
med känsliga och sällsynta arter. Årummet kring den nya bron över 
Rönne å är en miljö som är känslig för ljusföroreningar. Här finns ex-
tra ljuskänsliga arter så som fladdermöss och djur som lever i vatten 
och i vattennära miljöer.  

Många av de LED-ljuskällor som används idag emitterar ljus i det blåa 
spektrumet. Fladdermöss och många andra djur är extra känsliga 
för ljus med en hög andel av ultraviolett och blått ljus. För att minska 
påverkan på dessa djur bör ett varmvitt ljus med lite energi i det blåa 
spektrumet användas. Ett bärnstensfärgat ljus, vars spektralfördeln-
ing är koncentrerar till det orange-röda fältet, kan användas för att 
ytterligare minska påverkan på djur och natur.  

Hur minskas belysningens påverkan på djur på och kring den nya 
bron? 

• Inget ljus riktas direkt mot vattnet i Rönne å 

• Varma ljuskällor med lite energi i det blåa spektret används 

• Väl avskärmade armaturer används  

• Brobågen belyses endast med bärnstensfärgat ljus under natten 
och ljuset regleras sedan ner till en mycket låg nivå under sen 
natt.  

• Balanserade ljusnivåer används. Höga ljusnivåer påverkar 
djurlivet i större uträckning. 

• Mängden spilljus begränsas. Armaturernas optik anpassas efter 
vad som ska belysas. 

Genom ljussättning av brobågens undersida framhävs brons form 
och karaktär. Vid basen av brons båge är ljuset svagt för att växa i 
styrka gradvis med formen. Ljusnivån är som starkast i bågens mitt 
vilket förstärker formen. Belysningen är dynamisk och består av 
både varmvitt och bärnstensfärgat ljus. Genom programmering av 
ljuset skapas en gyllene och skimrade bro där belysningen långsamt 
skiftar i varma nyanser. Under natten belyses bron endast med bärn-
stensfärgat ljus för att ge djurlivet andrum. Längre fram på natten 
regleras effektbelysningen ner till en mycket låg nivå för att ytterlig-
are minska påverkan på djur och natur.  

Belysning med varmvitt ljus integreras i broräcket och ger ett jämnt 
funktionsljus på bron och framhäver samtidigt broräcket. Den låga in-
stallationshöjden säkerhetsställer fri utblick från bron utan störande 
ljuspunkter i synfältet. Ljusfördelning och spridningsvinkel anpassas 
så inget ljus lyser ner i vattenytan nedanför.  

Gångstråken längs årummet belyses med en väl avbländad och 
helavskärmad armatur. Armaturernas optik anpassas efter gång-
vägarna och inget spilljus når ån. För att säkra fri utsikt mot årummet 
placeras inga belysningsstolpar på sidan av gångstråket som vetter 
mot ån. För att skapa ett enhetligt uttryck längs hela åpromenaden 
bör stolpar och armaturer för gångstråk samordnas med belysnin-
gen i den planerade parken på växthustomten.  

Olika platsbildningar kring årummet är idag belysta från master 
med riktbara strålkastare, t.ex. vid bryggor och trappa intill kvar-
teret Rönne Brygga och vid Tullportsbron. Samma typ av mast med 
strålkastare används för belysning av träd, grönska och platsbildnin-
gar kring den nya bron. 
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