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Hållbarhet
Designteamet har noga övervägt hållbarhet 
under konceptdesignen och är medvetna om 
vårt ansvar i vår klimatkris. Bron är utformad 
för att vara extremt strukturellt effektiv, med 
tydliga strukturella konstruktionsprinciper vilket 
gör att materialanvändningen kan minimeras 
och att däcket blir så lätt som möjligt. Detta 
minskar avsevärt projektets inbyggda koldioxid-
utsläpp. Det återvunna europeiska stålet med-
för även minimering av utvinning av råmaterial 
vid stålproduktionen. Material från rivningen 
av den gamla brokonstruktionen kommer att 
återbrukas i så hög mån som anses lämpligt. 
Stenarbetet från de befintliga brofästena kom-
mer att återbrukas för att klä in det nya landfäs-
tet och strandskoningen, bl.a. i form av sittbara 
murar. Det gamla brodäcket demonteras och 
återvinns. Brons design har utformats så att 
dess livslängd kan säkerställas till en låg under-
hållskostnad, vilket ytterligare förstärker projek-
tets långsiktiga hållbarhet. 

Ængil
Ett enkelt ord med stark koppling till både 
Ängelholms historia och Rönne Å. Ordet 
som betyder krökning och som kopplas till 
ursprunget av Ängelholms ortsnamn, syftar 
till krökningen av Rönne å. Detta är något vi 
velat manifestera i gestaltningen av den nya 
bron, därav mottot med samma namn.  

Konceptet för bron grundar sig i tre delar; 
att knyta an till det byggnadshistoriska med 
koppling till den befintliga bron, att skapa 
närmare kontakt med vattnet och omgivande 
natur, samt att skapa en gestaltning som 
förstärker känslan av att man korsar Rönne Å. 

En kombinerad bil-, gång- och cykelbro resul-
terar ofta i en bred bro som skapar en tung, 
mörk skugga på vattnet under. Visuellt blocke-
ras också ofta utblickar, då allt ligger i samma 
nivå och där kontakten med vattnet upplevs 

längre bort (D1). Detta har vi velat ändra på. 
Med en lätt krökning av bron i två riktningar, 
där vi separerar bil- och gc-väg, åstadkommer 
vi närmare kontakt med vattnet, skapar en 
lätthet med ljusinsläpp och flertalet siktlinjer 
mellan vattnet och de olika körbanorna, samt 
skapar en rytm över ån som tydligt förmedlar 
att man korsar en bro (D2-D3). 

Genom att separera bil- och gc-väg skapar 
vi även en säkrare trafikmiljö där det lugnare 
tempot på gc-vägen inte står i konflikt med bil-
vägen och dess ofta högre tempo. Genom den 
lätta krökningen av både körbanan och gc-vä-
gen får man också naturligt ner hastigheter-
na vilket gör överfarten säkrare, där den nya 
bilvägens obrutna sträckning annars riskerar 
att ge upphov till för höga hastigheter (D4). 

Den befintliga Pyttebron har både i sin ge-
staltning och platsbildning ett stort bygg-
nadshistoriskt värde. Likaså är den väldigt 
uppskattad av invånarna i Ängelholm och en 
återkommande del av den årliga ljusfestiva-
len. Vår gestaltning av bron tar därför tydligt 

avstamp i kopplingen till den befintliga bron. 
I både färgval, materialitet och den bågfor-
made konstruktionen vill vi föra tankarna till 
den befintliga bron, samtidigt som vi med en 
innovativ och dynamisk tolkning av bågkon-
struktionen tillför ett modernt formspråk och 
identitet. Den nytänkande broformen ger även 
bron sin unika identitet gentemot övriga bro-
ar längs Rönne Å, och kompletterar på så vis 
stadssekvensen där broarnas form skapar en 
orienterbarhet i staden (D6).  

För att koppla samman bron med omgivande 
landskap och göra den tillgänglig från alla håll, 
kompletteras bron med trappor, ramper och 
gångstråk som på en naturligt sätt binder ihop 
bron med den urbana staden åt söder och na-
turen/rekreationsområdet åt norr (D5). Genom 
att återbruka valda delar av den befintliga bron, 
 t.ex. sten från brofästena, skapar vi murar och 
andra sittplatser längs vattnet, sluttningarna 
och trapporna som leder till bron. På bron ska-
par vi även sittmöjligheter på bägge sidor, för 
att kunna njuta av solen och staden åt söder 
eller det fantastiska landskapet åt norr. 
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ELEVATION 1:200
Från syd

Vy med överblick över bron. Vid angöring 
ger de vertikala stagen ett kryssmönster 
likt ett nät.
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Gångbrons utkragning och öppning ner 
mot årummet och gångstråken.

Vy underifrån bron där visuell kontakt och 
ljusinsläpp skapas i snittet mellan broarna.

TVÄRSNITT A-A 1:100

DETALJ GÅNGBRO 1:20

DETALJ VÄGBRO 1:20

TVÄRSNITT B-B 1:100
Sektion tagen från mitten av bron med illustration av belysningsstrategin.
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Underhåll
Konstruktionen är utformad med låga 
underhållskrav för att minimera den 
löpande kostnaden för kommunen. Alla 
stålelement kommer att få färglack 
med hög hållbarhet, droppdetaljer 
och släta ytor för att undvika sprickor 
där vatten kan samlas och för att 
göra ommålning enkel i framtiden. 
Cortenstål kommer att användas för 
att säkerställa en fast och hållbar yta, 
vilket innebär att insidan av de täta 
balklådorna skyddas och inte kräver 
målning. 

Kablarna är utformade för att vara 
lätta att byta ut, med möjlighet att 
ta bort en kabel i taget utan att 
orsaka strukturella risker. Lagren 
är lättillgängliga från kanalsidan 
och kan bytas ut tillsammans med 
expansionsfogarna när dessa gjort sitt.

Byggnation
För att säkerställa kvaliteten på 
finish och konstruktion kommer 
tillverkningen av huvudspannet 

inte att ske på plats utan på en 
specialiserad brotillverkningsgård 
för att sedan transporteras till 
montageplatsen sjövägen.  Den 
kommer sedan att bogseras upp 
på ån till montageplatsen för att 

där vridas och sänks ner på den 
förberedda underbyggnaden. 
Därefter gjuts däckplattan och 
när ytskikten är på plats kan den 
öppnas för allmänheten.
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BELYSNING UNDER HANDLEDAREN

1. Byggarbetsplats etableras och nuvarande bron 
rivs med landbaserad kran.

2. Nuvarnade brofästen monteras ner för återbruk.

3. Temporär spont monteras i väst för nytt 
brofundament.

4. Nya pålar för fundamenten anläggs från land.

5. Nya platsgjutna brofundament gjuts från land.
6. Ny bro bogseras in vattenvägen och lyfts på plats.
7. Anslutande vägar och gångvägar färdigställs.
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Högsta punkt körbana 
+7.0 

Körbana startpunkt +6.3 

Lägsta punkt GC-väg+5.0 

Gångvägar under bron 
+1.7 

Lägsta tillåtna frihöjd 
+4.2 

Högsta punkt bro
+15.6 
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Konstruktion
Brokonstruktionen består av ett par lutande stålbågar som bä-
rande huvudspann. Vägbanan mellan bågarna är ett platsgjutet 
betongdäck (platsgjutet för att minimera bygg- / transportvikt), 
medan GC-vägarna i lättviktsstål konsolas ut på vardera sidan, 
vilket säkerställer en balanserad sektion och en visuell slits 
mellan GC-väg och bilväg. Brodäckskonstruktionen är upp-
hängd i kabelpar med tre meters mellanrum från en smal och 
effektiv båge. Den horisontella bågkraften tas upp av kantbal-
karna och fungerar som en bärande 
enhet med bågen. Kabelparet ver-
kar för att stabilisera bågen, vilket 
gör det möjligt att använda en 
smal triangulär sektion för att ta 
hand om bågens kompressions-
krafter. Däckskonstruktionen 
vilar på lager ovanpå armerade 
betongplattor, som i sin tur 
vilar på en bärande markkon-
struktion. Bron kommer att 
detaljeras och konstrueras 
i enlighet med BK1 och 
TDOK Krav på brobyggan-
de 3.0.
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