
Arkitekttävling för ny bro i Ängelholm

Vår design av en ny bro i Ängelholm är en elegant, 
distinkt och effektiv konstruktion som kommer att 
bli en symbol för platsens identitet.

Brons design grundar sig på tre principer:
• Att smälta samman med omgivningen
• Att vara en effektiv konstruktion
• Att utstråla arkitektonisk elegans

Ett nytt landmärke för Ängelholm.

Med en enkel och elegant konstruktion skapas en 
tydlig och dramatisk ny form som en symbol för 
Ängelholms identitet.

• Bron framträder i landskapet och förstärker 
övergången och samhörigheten mellan stad 
och natur.

• Underredets fiskmage-liknande struktur är 
visuellt engagerande och ger uttryck för den 
underliggande ingenjörskonsten. Öppningen 
längs mitten av bron ger den ett smalare intryck 
och tillåter solljus att belysa vattnet inunder.

• Brofästena har flyttats till utsidan av gångbanorna 
för att tillåta en starkare och mer oavbruten 
kontakt med vattnet.

• Bron kan på ett enkelt och dramatiskt sätt 
belysas ovan- och underifrån för att förstärka 
dess karaktäristiska linsform.

• Bågen avgränsar körfälten, är högst i mitten 
och smalnar av i ändarna. Broräckenas stänger 
är tillverkade av lättviktigt duplex-stål.
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En vacker konstruktion

Den enkla tekniska lösningen skapar en slank och 
graciös struktur och är formad av:

• Vikta plattor förstärkta på djupet i form av 
en “fiskmage” som maximerar brospannets 
bärighet.

• Denna plattform stöttas av en smäcker, 
linsformad båge över vägbanan.

• På ritningen är bågen placerad i en linsformad 
öppning i mitten av vägbanan, vilket tillåter 
rotation.

• Avsmalnande fenor, konsoler, på brobanans 
underdel stöttar brons båda gångbanor.

• Bron konstrueras av målad corténstål för dess 
varaktighet och skönhet.

En praktisk lösning

Tanken bakom brons design är att den ska vara 
praktisk och varaktig. Detaljer utvecklas vid nästa 
fas.

• Effektivt användande av material ger bron sin 
karaktäristiska form och reducerar mängden stål 
vilket i sin tur minimerar brons koldioxidavtryck.

• Brofästena är placerade parallellt med ån och 
vrider sig uppåt för att förenas med brobanan.

• Trottoarkanter skyddar bron samt fotgängare 
och cyklister mot fordonstrafik.

• Enkla, lämpliga och hållbara material kommer 
att användas för brons yta.
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