
Platsanalys
Platsen för Pyttebron utgörs främst av Rönne ås årum och bron 
är framförallt synlig från strandpromenaderna samt på nära 
håll. Det är alltså viktigt att beakta hur den ser ut underifrån 
och att upplevelsen av bron när man går över den är intressant. 
Gångstråk i närheten angör främst brons södra sida vilket 
också är dess solsida. Pyttebron är idag en smal bro med smala 
stöd och en breddning kommer att påverka storlekarna på  
fundamenten.

Rumsligheter runt bron
1. Rumslighet vid möte med villakvarteret
2. Rumslighet vid nytt trapphus
3. Rumslighet vid P-däck och stråk från centrum
4. Årummet

Platser som bron framförallt är synlig från;
5. Vattnet
6. Söder, västra strandpromenaden
7. Söder, östra strandpromenaden
8. Norr
9. Väster
10. Öster

funktion
För att bevara ”den lilla” Pytte-känslan och fortsatt våga 
låta barn gå själva över bron hålls trafikslagen separerade. 
Fordonstrafiken i mitten av bron har fokusriktning rakt fram 
med sidoramar som ger utblick över årummet. Den nya bron 
för fordon över bron med den 6,5m breda körbanan av FRP 
med dubbelriktad trafik, tillräcklig bredd för två mötande 
bussar. Ramarna till körbanan försvinner ner under bron i 
ett luftigt mellanrum mellan körbana och G/C-banor. Detta 
bidrar till brons upplevda lätthet och skapar ett avstånd till 
C/G-banorna, är spännande att titta på då konstruktionen blir 
synlig både uppifrån och nerifrån samt mellanrummen släpper 
ner extra dagsljus till å-rummet. Det är även ett nödvändigt 
säkerhetsavstånd mellan vägräcket och bärverket. 

Körbanan separeras även från övriga trafikslag genomsiktliga 
nätväggar med klätterväxter samt planteringar på södra 
sidan.  Den södra gc-banan är främst för fotgängare och 

bredden varierar mellan 2 och 3,5 m. Här på solsidan hittas 
en mer dynamisk rörelse i grön miljö med gott om bänkar och 
rumsligheter att uppehålla sig på. 

I takt med att intresset för transport med cykel ökar behövs fler 
och fler separerade gång- och cykelbanor. Därför är den norra 
gc-banan är främst för cyklister och bredden varierar mellan 
3 och 4,5 m. Här kan två cyklister med lätthet mötas och det 
finns även mindre balkonger med enstaka bänkar för den som 
vill ta sig en paus och få utblickar mot norr och den nya parken. 

material
Bron konstrueras av hållbara material som kräver minimal 
skötsel i samma läge som Pyttebron stått i väl över hundra år. 
Materialen symboliserar mötet mellan naturen, staden och 
den historiska plats varpå vi befinner oss. Cortensstål behöver 
aldrig målas och den roströda färgen bryter snyggt av mot den 
grönblå omgivningen.  

Vägbanan utgörs av FRP  (fibre-reinforced polymer) som 
är ett lätt och starkt kompositmaterial. Armeringen kan 
bestå av glasfiber, kolfiber eller en blandning. Fördelarna 
med FRP är många, men i allmänhet har det god styrka, god 
beständighet samtidigt som det har en låg vikt vilket gör det 
till ett underhållsfritt och hållbart material. Gc-banorna på 
bron beläggs med hårdträ med god beständighet, exempelvis 
accoya.

Stöden kläs med fasadstenar som återanvänds från de gamla 
stöden.  På det västra stödet monteras en ny gångbrygga 
under bron. Den konsolas noga in i stödet och konstrueras av 
genomsläpplig gallerdurk och stålräcken för att inte förhindra 
vattenflöden om högsta högvatten skulle inträffa. 

koncept 
Att återanvända de befintliga stöden kan vara riskfyllt och 
därför har beslut fattats att bygga nya stöd men att klä dem med 
bevarade stenar från de befintliga stöden. Den nya spännvidden 
blir 44 meter vilket ger årummet gott om plats för människor 
att röra sig på och utrymme för framtida vattenhöjningar.

Att komma över bron tryggt och säkert är lika viktigt som att få 
vacker natur för återhmtning i en stressig vardag. Därför bjuder 
bron in naturen mot staden med sina planteringar som bidrar 
med rumslighet och plats för uppehåll på bron med chans att 
njura av det vackra å-rummet. Kanske fungerar de även som 
stepping stones för små insekter med habitat på båda sidor om 
ån. 

Bron blir en ny viktig koppling i staden för olika trafikanter. 
För detta byggs en stabil, identitetsskapande och flexibel 
konstruktion i form av ett fackverk utan snedstag. Fotgängare 
och cyklisters rörelse konsollas utanför fackverken för att öka 
det mentala avståndet till motortrafiken och samtidigt öka 
kontakten med - och upplevelsen av - naturen. FÖR ÄNGELHOLM - I TIDEN
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Pyttebrons ersättare är en bro för Ängelholmsborna att 
träffas på, färdas över och identifiera sig med. Det är en bro 
som har tagit inspiration från den gamla järnvägsdragningen 
men som är byggd för samtidens människor och framtidens 
utmaningar och möjligheter.  Med himlen som tak agerar 
bron portal mellan urban miljö och natur med en form som, 
för att hedra Pyttebrons historia, för tankarna till järnväg 
men samtidigt har en modern och avskalad design.

Bron fyller årummet utan att konkurrera med träden runt 
omkring och den bärande konstruktionen ger bron en 
tydlig riktning tvärs över Rönne å. De rytmiskt utplacerade 
fackverken släpper in ljus och rymd och ramarna lockar 
trafikanterna att blicka ut över det vackra omgivande 
landskapet.  Räckesstolparna som vinklas in över gångbanan 
håller om hela bron och inger en känsla av trygghet och 
omfamnande.

Staden sträcker med bron ut en hand mot naturområdet och 
bron bär med sin starka, nakna konstruktion av cortenstål 
stadens människor över ån precis som den gjort sedan 
1904.  Bron inspireras av en socioduct som kopplar ihop 
de två sidorna för människor, flora och fauna. Växtlighet 
integreras med bron och gör övergången från urban miljö 
till naturområde mjukare. Träplankor bidrar till en mjuk och 
tyst promenad över bron och vegetationen fungerar som 
en buffert mellan vägbana och gång- och cykelstråk.



anpassning till platsen
Den nya bron ligger integrerad i det lummiga landskapet 
och utgör ett vackert blickfång samtidigt som den smälter 
in med en självklarhet på en historisk plats. Bron fungerar 
som koppling tvärs över ån, men även stråken längs med ån 
värnas. Befintlig stig under bron finns kvar och kompletteras 
med en trappa för att tydligare koppla ihop stråket längs 
med och stråket tvärs över ån. Mittfundamentet plockas ner 
sånär som på en rad stenar i botten som får stå kvar som 
minnesmärke för Pyttebron och fungerar som en ny sittplats 
vid strandkanten varifrån årummet under bron kan upplevas 
i stillhet. 
Längs norra stranden anläggs en ny gångbrygga som fästs i 
det nya fundamentet och bjuder besökaren på en tur över 
vattenytan. 

teknisk beskrivning
Bron föreslås utföras med ett primärt bärverk i form av 
en fackverkskonstruktion med raka strävor, en så kallad 
Vierendeelbalk, i ett spann om 44 m. Till de primära 
bärverken läggs ett sekundärt bärverk varpå ett brodäck 
läggs mellan huvudbalkarna. Primär- och sekundär bärverket 
föreslås utföras i rosttrögt stål, cotrén, och brodäcket i 
glasfiberarmerad plast så kallad FRP. 

Bron utförs med en fri bredd för trafik om 6.5 m inkl. räcke 
med utanpåliggande delar för gång- och cykel. Detta ger en 
total brobredd om ca 16 m. Då detta är en avsevärd ökning 
från befintlig bro har det valts att utföras nya landfästen 
istället för komplicerade ombyggnader av befintliga stöd. 

Landfästen i platsgjuten betong antas likt Pyttebron 
grundläggas med på pålar för att sedan kläs i sten. Kring 
brons västra landfäste monteras en gångbrygga för att ge 
möjlighet att ta sig obehindrat under bron. Gångbryggan 
dimensioneras för att vid extremväder kunna översvämmas 
och placeras så att en fri höjd om 3 meter uppnås mellan 
gångbanan och undersidan av bron. 

belysning
På natten markeras bron av indirekt belysning i bärverkets 
ramar som hänsynsfullt framhäver brons form och volym 
även när det är mörkt utan att blända mötande trafik. Gc-
banorna får sin funktionsbelysning från ledlister integrerade 
i handledare på räcket. Gångstigarna under bron lystes upp 
av indirekt belysning via fundamenten och vattnet skonas 
från onödiga ljusföroreningar. Ingen extra vägbelysning på 
bron är nödvändig. 
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