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Situationsplan
Skala 1:400 (A1)

Maximera frihöjden och bredda å-rummet,  
skapa plats för naturliga flöden och platser,  

minimera buller och gestalta utifrån platsens palett.

årummetparken staden

Fackverk
Beklädnad

Sittbänk

Borstad betong

Flöde å-promenaden

Bearbetat räcke med hög finish

Undersida tak

Trä som konstruktionsmaterial 
och taktilt material med värme

Möjlig publik plats/verksamhet

Södra promenaden

Trafikrummet

Å-promenaden

Å-promenaden

Platsbildning med vy mot ån

Snabbspåret

Pumphus

Trädgårdsparken

Trappa i landskapet

Å-rummet är heligt
Få städer har tillgång till en så magnifik och väl fungerande blågrön 
struktur som Ängelholm. Genom att promenera längs med Rönne 
å en helt vanlig måndagsförmiddag blir det tydligt. Å-rummet 
fullkomligt sjuder av liv och rörelse. För ängelholmsborna är 
det ingen nyhet och i stadsplanestrukturen har denna tillgång 
utnyttjats på ett förtjänstfullt sätt genom tiden, med många och 
smidiga kopplingar och flöden till, från, längs med och över denna 
skatt. Å-rummet är och bör alltid vara nära och tillgängligt. Det är 
en så stark tillgång att den står över allt annat. Å-rummet är heligt.

Ny bro, nya förutsättningar
Att bygga broar är inget nytt i Ängelholm, det är en del av 
stadsbyggandet och en förutsättning för staden i sig självt. Det 
som nu är nytt är att fordonstrafik ska adderas i en del som idag 
har fungerande flöden för gång- och cykeltrafik. Det är en intrikat 
uppgift att gestalta och anlägga den nya vägen på ett optimalt vis 
och en av knäckfrågorna som styr utformningen av den nya bron.  
Vi föreslår att bron utformas på ett sätt som både fredar Å-rummet 
och lockar till än mer aktivitet. Å-rummet är ett rum för liv.

Grundprinciper
För att hantera Å-rummet optimalt bygger vi vårt förslag utifrån 
dessa grundprinciper: 
Maximera frihöjden, skapa plats för naturliga flöden och platser, 
minimera buller och gestalta utifrån platsens palett. 
Detta ger förutsättningarna för den typ av konstruktionslösning 
vi föreslår, hur vi arbetar med fundamenten, transparensen, 
materialen och ljussättningen.

Ljusinsläpp

Trafikrummet

Tak i Rheinzink som skyddar konstruktion

Innovativ hybridfackverkskonstruktion 
i trä och brodäck i betong/stål skapar 
förutsättning för en transparens i 
konstruktionen samtidigt som å-rummet 
behålls luftigt

Snabbspåret

Södra promenaden

Befintliga fundament återbrukas som 
plattforma där man kommer nära vattnet

Maximerad frihöjd i å-rummet

Flöde å-rummet
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Nytt fundament. 
Beklädnad av återbrukade
befintliga granitblock.

Befintlig del av äldre brofundament 
behålls som minne och som plats 
för fiske och förtöjning.

Ny passage anläggs frikostig, 
trygg och anpassad till Å-rummets 
befintliga gångar.

Breddmått, höjd och brons transparens
ger en optimal upplevelse av Å-rummet. 

Den soliga sidan, södra promenaden
blir en ny plats i Ängelholm att uppleva 
Å-rummet ifrån.

Stor vikt läggs på att bevara 
befintliga träd.

Stadssidan får en ny trappa med 
uppehålsplats vid fundamentets 
vackra stenbeklädnad.

Stadssidan får en ny trappa med 
uppehålsplats vid fundamentets 
vackra stenbeklädnad.

B A

B A

Skulptural spiraltrappa
med direkt access mellan
den bron och Å-rummet.

Södra promenaden                                               Trafikrummet                         Snabbspåret

Nya länkande
Å-promenaden

Befintliga fundamentblock 
återbrukade till beklädnad

Befintliga stenar från fundament
återbrukade till vallförstärkning.

Gräs/ängsvall Gräs/ängsvall

4.0m

Befintligt fundament

Skyddad rygg med solbänk Trygg och med god överblickbarhet

Landskapsbearbetning i samklang 
med Å-rummets karaktär.
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Skulptural spiraltrappa
med direkt access mellan
den bron och Å-rummet.
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Nya länkande
Å-promenaden

Befintliga fundamentblock 
återbrukade till beklädnad

Befintliga stenar från fundament
återbrukade till vallförstärkning.

Gräs/ängsvall Gräs/ängsvall
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Befintligt fundament
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Elevation
Skala 1:200 (A1)

Sektion A
Skala 1:100 (A1)

Sektion B
Skala 1:100 (A1)

N
Plan
Skala 1:200 (A1)

Konstruktion
Principen för konstruktionen är vald utifrån 
vår läsning av vad som är adekvat för platsen. 
Rumslighet och flöden ska påverkas minimalt av 
fundamenten och brokonstruktionen.

För att uppnå detta ser vi det som viktigt att 
placera de nya fundamenten längre ifrån 
åkanten. Delar av de äldre fundamenten får bli 
kvar som minne och som platsbildning och alla 
stenar och block återbrukas som beklädnad till 
de nya fundamenten. Vidare är det viktigt att 
göra brodäcket så tunnt som möjligt. 

Detta vill vi åstadkomma genom en unik 
hybridfackverkskonstruktion av trä som 
samverkar med stål och betong. 

Genom att separera de tre trafikala rummen, 
med tung trafik i mitten, ges möjlighet att 
arbeta med en vertikal bärande stomme som 
kapslar in trafikrummet och samtidigt kan bära 
två ”vingar”. På så vis upplevs inte den vertikala 
konstruktionen så skrymmande. 

Fackverkslösningen möjliggör transparens i 
konstruktionen och med ett material som ligger 
i tiden och är i linje med Å-rummets karaktär.  

Ett tak stabiliserar konstruktionen lateralt, samt 
skyddar träkonstruktionen från väder och vind. 
Taket är också en viktig del av det arkitektoniska 
uttrycket.

Brodäcket och delar av den vertikala stommen 
utgörs av stål och betong för att säkra hela 
konstruktionen över lång tid.  

Vi vill utveckla en konstruktion som utnyttjar 
fördelarna och potentialen i respektive material 
på ett innovativ, hållbart och spännande vis.

Ljud
En bro är en ljudkälla i luften. Med biltrafik 
kommer buller som riskerar att störa lugnet 
i området, speciellt  då ljud transporteras 
extra effektivt över  vatten. Detta är en 

Södra promenaden

Generös trappa med sittplats ut mot ån
Trafikrummet

Snabbspåret

Platsbildning med sittmur ut mot ån

Klätterväxter utmed stenfundament i återbrukad sten

Trafikrummet neutralt ljus med 4000K

Varmt ombonat ljus 3000K, alternativt 2700K
utmed södra promenaden och snabbspåret

Materialpalett

Belysning under sittbänk

Resonatorer

Dolda ljuskällor

Skärm med ljudabsorbenter

Beläggning av tyst asfalt

Tandad profil i vägbana 
vid brofäste

Ljuset riktas nedåt golvytan och ger ett 
indirekt ljus på väggar och tak. Det ger 

ett rumsligt ljus, som upplevs ombonat. 
Samtidigt bildar det en subtil rytm på stråkets 

väggar för att inte upplevas monotont.

Brodäck betong/stål

Träfackverk

Platsens och brons tongivande material

huvudproblematik som vi hanterar på följande 
sätt.

 ̵ Skärmar med absorbenter

 ̵ Resonatorer

 ̵ Tyst asfalt invid och på bron

 ̵ Tandade profiler på vägbana vid brofästen

Ljussättning
Ljussättningens syfte skall i huvudsak vara 
att gestalta bron och dess olika funktioner. 
De sociala rummen med vistelseyta, stråk 
för gående och cykeltrafik, skall kännas 
välkomnande, orienterbara och därmed trygga. 
Trafikrummets belysning skall uppfylla alla 
de krav som ställs för ändamålet, vad gäller 
jämnhet, UGR krav och ljusnivå. Det skall inte 
vara en sömlös fortsättning på vägen, utan en 
förstärkt upplevelse av att man färdas på bron. 
Ett tankesätt som kan få biltrafiken att sakta ner 
farten. För att särskilja och gestalta 

de olika rummen, väljs olika färgtemperaturer. 
En subtil skillnad i färgtemperaturer, förstärker 
orienterbarheten och upplevelsen av trygghet. 

Armaturer ska vara så diskreta som möjligt 
och framhäva brons arkitektoniska värden, inte 
enskilda lampor. Armaturer skall vara av god 
kvalitet med bra ljusfördelning, avbländning 
och färgåtergivning. Ur miljösynpunkt kan det 
vara bra med reglerbara armaturer. Med en 
nattsänkning kan många Kwh sparas.  

Fundamentens sida som vetter mot å-rummet, 
får ett jämnt släpljus som ger en tydlig 
rumslighet och som tar fram materialiteten. 
Att belysa brons undersida undviks, för att 
därmed förstärka dess övre del. Trapporna som 
ansluter till gångstråket, belyses med integrerad 
belysning i handledare. Det ger ett riktat ljus 
på trappor och ett indirekt ljus på muren.  
Anslutande gångstråk behåller sin befintliga 
belysning i nuläget och det nya gångstråket 
kompletteras med samma typ av armaturer.


