
12

3

6

5

4

7

ELSA

Placera bild här 

Ledorden elegans, lekfullhet, finstämdhet och nostalgi präglar detta 
förslag till ny bro över Rönne å. Ängelholm som stad har ett lugn, en charm 
och en gemytlighet som denna bro bygger vidare på. Hon skriker inte 
högst, men spelar en finstämd melodi som bidrar till den där trivsamma 
känslan som präglar Ängelholm. Elsa har en distinkt form, spänst och 
personlighet och ger staden nya vattennära rum och vyer. Samtidigt 
finns där en tydlig flirt med den gamla omtyckta Pyttebron. Elsa blir 
en symbol för framtidens Ängelholm som bygger vidare på sin historia 
och visar på en utveckling mot en lekfull, innovativ och rekreativ stad. 

Cirkeln som form har en särskild dragningskraft i stadsrummet, den 
bryter av den kantiga stadsmiljön och blir en del av den mjuka blågröna 
rekreationsmiljön. Här kopplas cirklar i olika storlek samman asymmetriskt 
och skapar ett dynamiskt, modernt och lekfullt formspråk. Vajrarna 
strålar från den inre cirkelns centrum vid vattenytan och för tankarna 
till cykelhjul, pariserhjul, folkpark och rörelse. Vajrarna är tunna och 
många vilket ger en smäckerhet och detaljrikedom till bron. Dess 
strålande form blir också utgångspunkt för ett finstämt ljusspel kvällstid.   

Ängelholm är en vattenstad vilket skulle kunna bli en ännu tydligare del av 
stadsbilden. Med Elsa kommer nya sätt för stadens invånare och besökare 
att njuta av vattnet. På åns västra sida föreslås en böljande brygga som 
trappar ner mot vattnet i söder. Detta blir en vattennära plats att stanna 
vid, en paus på promenaden och kanske en attraktivitet som ger underlag 
för exempelvis en glasskiosk på växthustomten? På brons norra sida ringar 
bryggan in ett mindre vattenrum, en liten lugn vattenplats som barnen 
kan meta och bada fötterna i. Den röda bryggan föreslås bli startpunkten 
för Ängelholms nya vattennära rekreationsstråk – den röda mattan. 

Brons bågar placeras i skiljelinjen mellan körbanan och gång- och 
cykelbanan. Bågen och dess vajrar skyddar därmed flanörer och 
cyklister från biltrafiken. Bågens djup utnyttjas som en zon för bänkar och 
plantering vilket ger en omhändertagen, varm känsla på bron. För att ge 
mer utrymme att sakta ner och stanna till på bron, breddas gång- och 
cykelbanan till 3.2 m. På den södra sidan föreslås även en balkong för att 
ytterligare uppmana till att stanna upp och njuta av vattenrummet. Detta 
blir en intimare romantisk plats. En perfekt plats för att ta ett foto från resan 
till Ängelholm, fästa sitt hänglås på, eller krama någon man tycker om. 

Den nya bron blir som en välkomnande port till den gröna, rekreativa miljön 
på västra sidan. För att markera övergången mellan stad och park föreslås 
kraftig, rödtjärad trall som markmaterial på gång och cykelbanan. Du 
närmar dig den mjuka gröna parkmiljön, vilket både känns under fötterna 
och hörs då ljudet av rörelse förändras på trallen. För de som färdas med bil 
blir det en stor rumslig upplevelse att åka mellan de två höga bågarna med 
de strålande vajrarna. Ett mäktigt rum som bryter av och får en att sakta ner. 

Den nya bron använder sig av de befintliga fundamenten som förstärks 
och förstoras för att möta den nya konstruktionen. För att utöka 
fundamenten på ett naturligt sätt, föreslås att återbruka och demontera 
det befintliga fundamentet vid Storgatan, som sannolikt kommer förändras 
i samband med Klippanvägens förlängning. Vägbanan utförs som en 
betongbalkbro som vilar på fundamenten. Gång och cykelbanorna är 
en konsolkonstruktion som bärs av de stora bågarna. Huvudprincipen 
är att skapa en mjuk, taktil känsla med finmaskiga, skira detaljer där 
man är nära och en mer robust och tålig konstruktion för körbanan.  

Vy från söder.

ELEVATION, SKALA 1:200

SITUATIONSPLAN, SKALA 1:400

Mindre inramat vattenrum

Sittrappa i söderläge

Utsiktsbalkong

RÖNNE Å

VÄXTHUSTOMTEN

KLIPPANVÄGEN

Pumpstation

Den täta grönskan som möter en på 
västra sidan av ån.

Ett mindre inramat vattenrum för 
barnen att meta och leka.

En balkong att stanna upp vid. En 
romantisk plats där man kan njuta av 
att vara i staden. 

Sittrappa i söderläge, en ny 
vattennära plats i Ängelholm

Ljudet och den mjuka känslan av att 
färdas på trall blir en tydlig övergång 
från stad till park.

Röda mattan, ett sammanhållet 
rekreationsstråk längs ån. Stråket 
förstärks med inslag av den röda färgen.
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Röda mattan

Röda mattan
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Elsa värmer natten med ett varmt, skimrande ljusspel. I vajrarna integreras 
interaktiva ljustrådar som ger en föränderlig ljusbild. De flesta kvällar 
lyser Elsa med ett stilla sken, men ljusstrukturen är föränderlig. Vissa 
kvällar strömmar ljuset från centrum, andra kvällar är det omvänt, strålar 
som ser ut att komma utifrån. Ibland är det bågen som förstärks av 
ljusstrålar. Med reflektionen i vattenytan skapas illusionen av en full cirkel. 

Fredag och lördagskvällar spelar Elsa en stilla ljusmelodi för kvällsflanörer. Mitt 
på bron kan du slå dig ner på en bänk och lyssna till den lugna musiken som 
styr ljusspelet. Därifrån kan du gå vidare till utsiktsbalkongen och blicka ut över 

staden som skimrar av ljuset. Du som promenerar längs ån är på första parkett 
för att beskåda hur ljuset sakta spelar som om bron vore en harpa. Kanske 
slår du dig ner på bryggan nära vattnet och beundrar ljuskonsten. Även här, 
när du är ända nere vid vattnet kan du höra musiken som skapar ljusspelet. 

Ibland är det fest och då är Elsa bjuden! Hon strålar i takt till musiken och 
dansar som ett aldrig sinande fyrverkeri.    

     

PS. Namnet är en hyllning till Elsa Andersson, Sveriges första kvinnliga flygare.
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Kvällsvy från östra sidan.

Gång och cykelväg av rödtjärade 
kraftiga och breda trallbrädor - 3.2 m

Körbana - 6.5 m

Räcke 

Konsoler
Kraftig, rödtjärad trall

Sittplatser med utsikt över ån.

En finmaskig struktur av vajrar som bär och 
lyser upp i mörkret.

Zon med lysande vajrar sittplatser och 
plantering - 0.5 m

KonsolkonstruktionUtsiktsbalkong

Gång- och cykel Gång- och cykelKörbana

Belysning vid passage under bron

Betongbalkbro

Befintliga fundament 
förstoras och förstärks.

Å-promenaden

Brygga som förlängning av å-promenaden

Trappad sittbrygga

Belysning vid promenaden

Zon med plantering 
och sittplatser.

Betongbalkbro

Mindre inringat vattenrum

Konsolkonstruktion

Stabiliserande kopplingsbalkar

Stabiliserande kopplingsbalkar
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1. Gång och cykelväg av rödtjärad trall

2. Brygga av rödtjärad trall.

3. Uppehållsbrygga med mindre vattenrum.

4. Sittrappa i söderläge.

5. Sittplatser integrerade i bågens vajerspel.

6. Planteringar placerade mellan vajrar.

7. Sittplatser längs Röda mattan.

8. Utsiktsbalkong.


