
EN BRO FÖR ALLA
Sedan Pyttebron blev en gång- och cykelled har bron och det 
kringliggande området blivit mer och mer uppskattat. När bron 
fick en ansiktslyftning för några år sedan blev det ännu tydligare 
hur mycket Pyttebro-området betyder för Ängelholmarna. Bron 
är ständigt fotograferad och upplagd på sociala medier. I vårt 
förslag har vi tagit fasta på detta och utvecklat de kvalitéer som 
redan finns. 

Det skapas fler möjligheter att stanna, reflektera och återhämta 
sig vid och på bron. En rak effektiv körbana tar motortrafikanterna 
till andra sidan, medan gående och  cyklister säkert avskilda kan 
ta sig över på ömse sidor med möjlighet att sitta och njuta på 
vägen. Vägarna till och från bron är tillgängliga för alla.

De nya platserna på och omkring bron, Västra Brofästet, Broparken 
och Utsikten förädlar området och gör det till ett utflyktsmål. Den 
nya gångvägen på västra sidan gör det möjligt att röra sig utmed 
hela åkanten. Vid bryggan vid östra brofästet kan båtar lägga till 
tillfälligt för en paus eller picknick.

FORMSPRÅK OCH MATERIAL
Den nya bron över Rönneå är skapad av fyra bågar. Två stycken 
som bär vertikalt och två som bär horisontellt. Formspråket och 
materialvalet anknyter till den gamla Pyttebron och till platsens 
historia. Den smäckra bågsiluetten och cykelvägarnas mjukt böjda 
former refererar till Rönneås slingrande lopp. En öppning i bron 
understryker brons slankhet och låter ljuset strila ner i ån både 
dag och natt. Nattetid lyser bågarna och brons former upplevs från 
långt bort.

Bron uppförs i stål för att möjliggöra en slank profil. Fundament 
av ljus betong kläs in med klätterväxter. Två av de vackra gamla 
granitfundamenten bevaras och minner om gott hantverk från 
järnvägsbrons tid. Böjda räcken i stål med överliggare i trä 
förstärker de mjuka formerna. 

Bågarnas olika kulörer framhäver brons siluett och identitet. 
Kopparfärgen anknyter till Pyttebron och den befintliga 
bebyggelsen – villornas tegeltak , pumphusets cortenstål och 
skiffer. En varm rödgul kulör förstärker grönskan på sommaren och 
syns tydligt även i vinterdis. Den ljusa bågen, stålkonstruktionen 
och de rostfria vajrarna är det moderna inslaget. Den nya bron 
blir med sina smäckra bågar i två kontrasterande färger ett 
landmärke både dag- och nattid och på både nära och långt håll.

ELEVATION 1:200

PLAN 1:200

EN BRO FÖR ALLA

1



FORMSPRÅK
Brons form har sitt ursprung i fyra bågar, 
två vertikala och två horisontella och en 
bågformad öppning mellan körbanan och 
den norra gång-och cykelvägen.  

FLÖDEN
Körfältet löper i mitten av bron med gång- 
och cykelväg på båda sidor, tryggt avskilda 
från biltrafiken. Tunneln på östra sidan om 
ån bevaras och på västra sidan av ån byggs 
en ny passage under bron för att knyta ihop 
åpromenaden.

PLATSER SOM BILDAS
Vid brofästena skapas nya platser som inbjuder 
till möten, avkoppling och reflektion. Genom 
förädling av dessa platser blir hela broområdet 
ett intressant utflyktsmål och Rönneå blir mer 
tillgänglig. Västra Brofästet utformas som en 
trappa i slänten med efterlängtade sittplatser 
i förmiddagssol. Rakt över ån ligger Broparken. 
Under träden placeras bänkar i grässluttningen, 
alla vända mot den eftertraktade kvällssolen. 
De nedersta raderna nås enkelt av personer 
i rullstol eller med rullator. Utmed det östra 
brofundamentet byggs en traditionell brygga 
för fiske och picknick med möjlighet till tillfällig 
angöring med båt. På bron görs en tillgänglig 
utsiktsplats där man har fin utsikt mot stan i 
söder. 

BELYSNING
Brobågarnas undersida, broplattans sidor 
samt sidan på den nya åpromenaden under 
bron förses med ledbelysning i varm kulör 
som förstärker de mjukt svängda formerna. De 
gamla fundamenten belyses med lampetter 
med nedåtriktat ljus. För att de nya platserna, 
Västra Brofästet och Broparken ska upplevas 
trygga, förses de med pollarbelysning mellan 
sittplatserna. 
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