
Ängelholm är en vacker stad och priviligierad genom att omgärdas av en naturskön 
omgivning. Kronoskogen ligger endast ett stenkast bort och utöver att fungera som ett 
skydd mot hav och vind också erbjuder salta bad på vidsträckta vita stränder och stora 
strövområden genom tallskogar och unika sandmarker. Vidare rinner Rönneå genom den 
pittoreska stadskärnan som erbjuder vackra byggnader och härlig natur längs åns båda 
kanter. Pyttebron är en bland många charmiga broar som korsar ån längs dess väg genom 
staden och framstår vid en första anblick som något blygsam men ger samtidigt ett elegant 
intryck. Bron är en bågbro av stål och vilar på välbevarade stöd av huggen sten. Byggd 1912 
står den där idag som ett bevis för sin tids tillgängliga teknik och ingenjörsskap och den 
nya bron bör hylla dess historia samtidigt som den självsäkert framhäver sin egen identitet. 
Förslaget Ängelbron värnar både om att möta det nya som att hylla det gamla. Att 
samtidigt nyttja teknologiska framsteg för att säkerställa långsiktig och hållbar utveckling 
också noggrant bejaka och bevara det som redan finns och kan bevaras. Utgångspunkten 
i det är att värna om och lyfta fram de redan befintliga brostöden av huggen sten. För 
att möjliggöra att brostöden går att behålla är det viktigt att överbyggnaden görs så lätt 
som möjligt, både genom sitt estetiska uttryck som med dess vikt. Detta uppnås med en 
överbyggnad tillverkad av väderbeständigt stål (dvs. corten stål) och ett bärande system 
av snedkablar där dess pyloner likt träden sträcker sig lutande ut över Rönneå. Brons 
utformning passar naturligt in med sina proportioner till de befintliga brostöden och dess 
geometriska rymd följer en logisk utveckling från stadsmiljö och över till natur. Brons 
bärande system möjliggör också stor flexibilitet under produktion med minimerad störning 
av Rönneå då utbyggnaden kan ske etappvis, utskjutande från brostöden vid pylonerna. 
Namnet Ängelbron hänvisar till stadsnamnet som kommer från ordet ængil, en sidoform 
till angel, eller vinkel, som syftar på Ängelholms läge vid Rönneås starka krök runt stadens 
äldsta del. Detta återspeglas också i pylonernas form.
Utformingen av bron har för avsikt att knyta an till den offentliga stadsmiljön genom 
att breda ut sig i det närbelägna landskapet, skapa nya flöden för fotgängare och koppla 
samman alla punkter om brons båda sidor och berika dessa med nya fritidsområden. Utöver 
att vara en tydlig broförbindelse, skapar den nya Ängelbron en vacker länk mellan allmänna 
parker genom sina cirkulära gångstråk som skapar ett kontinuerligt och dynamiskt flöde 
uppblandat med både vilo- och lekområden bland befintlig miljö. Genom att nyttja de 
befintliga höjdskillnaderna i topografin, erbjuder det kuperade landskapet att skapa ett 
naturligt auditorium i söderläge och med utblick mot ån. Från höjden i områdets östra 
ände anordnas cirkulära stigar runt brostöden, som likt två sluttande speglade trappor leder 
fotgängarna ner till stigen längs ån där de möts av en utskjutande struktur ut över vattnet. 
På så sätt respekteras inte bara de befintliga brostöden och dess historia utan det skapas 
också en väg till och runt dessa. Nya Ängelbron sammanbinder stadens entré till stranden 
samt den historiska centrumkärnan till den nya parken på Växthustomten.
Val av konstruktionsmaterial värnar starkt om den befintliga Pyttebrons kärna och betydelse 
för området och de naturliga färgerna och strukturen på det väderbeständiga stålet skapar 
en stark kontrast med brostödens huggna stenar. Det väderbeständiga stålet skapar ett 
naturligt skydd mot elementen så att inget ytterligare skydd mot korrosion behövs, vilket 
minskar både miljöpåverkan och kostnader för underhåll dramatiskt. Förslaget vittnar i 
tillägg till detta om dagens bästa tillgängliga teknik och innovationer inom ståltillverkning i 
Sverige och världen över. Brons farbana tillverkas av lasersvetsade sandwichpaneler vilket 
möjliggör en reduktion av total använd stålmängden med omkring 20%. Möjligheten att 
använda balkar med korrugerade liv kommer att undersökas vilket skulle möjliggöra att 
mängden material och brons totala klimatpåverkan kan minskas ytterligare. Vid slutet av 
dess livslängd kommer stålkonstruktionen dessutom att kunna återvinnas i sin helhet.
Tyngdpunkten för grundläggningsarbeten ligger på de brostöden som håller upp den nya 
brons pyloner samt att skapa nya landfästen cirka 6 m bakom de befintliga ändstöden. Som 
förstärkning under pylonerna installeras pålar genom att borra genom de underliggande 
stöden och en pålplint av betong g juts på plats. Förstärkningen görs i sin helhet på insidan 
av stödet och ursprungligt utseende bevaras. Pålar installeras också som förankringspunkter 
för snedkablarna. Samma förankring används också för alla horisontella laster i brons 
längdriktning för att minimera påverkan på övriga stöd.
Brons gång- och cykelvägar placeras på utsidan om brons pyloner och snedkablar och hålls 
därmed något åtskilda från trafiken. Genom att hålla farbanorna åtskilda möjliggörs en 
bra åtkomst till kabelankarna vilket förenklar både vid installation och framtida underhåll. 
Det mellanrum som skapas mellan farbanorna täcks med slipers vilka återanvänds från den 
befintliga Pyttebron. Sliperns glipor kommer att skapa ett levande flöde av naturligt ljus 
genom bron som också kommer att fungera som en påminnelse om den järnvägsbro som 
en gång stod där.
Brons belysning behöver utformas med stor omsorg för att kunna anta utmaningen med att 
lyfta fram det estetiskt eleganta hos bron men utan att samtidigt bli överväldigande eller 
att störa ekosystemet i eller i Rönneås närhet. Både körbana och gång- och cykelvägarna 
belyses med ljuskällor som är integrerade i brons räcken och toppföljare. Med en dekorativ 
belysning framhävs de befintliga brostöden i sten, pyloner och kablar. Möjligen kan en 
del, mycket mild, belysning riktas horisontellt mot brons huvudbalkar med ljuskällan gömd 
bakom brons kanter.
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