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Vårt koncept Kameleont – bron som anpassar sig efter 
förutsättningarna och smälter in i åmiljön, står också för en 
övergripande tanke om hållbarhet i praktiken. Dels genom 
att bevara det karaktärsfulla stödet och landfästena för den 
historiska järnvägsbron, dels genom att minimera behovet 
av nya material och samtidigt erfordra minimalt med under-
håll. De befintliga stöden och landfästena visar prov på den 
omsorg som lades på järnvägsanläggningar i början på förra 
seklet och uppvisar en imponerande hantverksskicklighet. 
Grova klovytor på den vackert mönstrade Bårarpsgnejsen, 
möter knivskarpa, precisa fogar och raka tillsatta kanter i 
alla hörn. Att riva dessa för en ny konstruktion känns som ett 
brott mot hållbarhetstanken. Vårt förslag bygger därför på 
att, i enlighet med den idé som omnämns i den geotekniska 
utredningen, utnyttja det östra stödet och det västra land-
fästet som mellanstöd för en trespannsbro som också bärs 
upp av nya landfästen bakom de gamla. En minimalistisk 
stålkonstruktion för hela brons bredd läggs ovanpå dessa 

stöd. Stålet föreslås vara rosttrögt – d v s corten, som med sin 
rödbruna färg vackert kontrasterar mot stenmurarna och den 
omgivande massiva grönskan. Upplyst på kvällen ger den 
rödbruna tonen ett vänligt och välkomnande intryck sett från 
promenaderna längs åstränderna.

Då konstruktionen ej är ovanliggande vägbanan, föreslår vi 
att cortenstålet går igen i skyddsbarriär för biltrafik, räcke för 
gång-och cykelbanorna samt specialtillverkade belysningss-
tolpar för att annonsera brons karaktär också för trafikanterna 
ovan bron.

Den föreslagna lösningen står för ett nytänk i brokollektionen 
längs med Rönne å i Ängelholms centrum och till och med i 
Sverige, då cortenstål för broar har provats i relativt liten skala. 
Genom kombinationen av historiska och vackra stöd och ett 
modernt tillägg, som likt kameleonten smyger in i årummet, 
tror vi att Ängelholm kan sättas på kartan genom framsynt 
hållbarhetstänk, där tillvaratagande är en viktig del. 

PLATSANALYS

KONCEPT – BÄRANDE IDÉ

Ängelholm – broarnas stad!!! Stadens historia präglas av broar 
som växt i antal genom åren och visar en provkarta av olika 
konstruktionstyper. Rummet runt Rönne å ger staden karaktär 
och invånarna ett finrum att vistas i för promenader och vila 
på många trevliga platser. Omsorgen om staden lyser igenom 
med exempel på fina detaljlösningar för parkrum, ljussät-
tning och broar. De stora träden runt ån vid Pyttebron, ger 

årummet ett grönt, lummigt och ombonat intryck.  Pyttebron i 
sig är ett landmärke såväl dag- som kvällstid. De enastående 
stenarbetena utförda i vacker Bårarpsgnejs, ger denna del av 
årummet en speciell karaktär som minner om att platsen var 
ett läge för en järnvägsbro. Själva bågbron och dess ljussät-
tning blir kvällstid ett utropstecken. Tanken på att fortsätta 
gångstråket norrut på den västra sidan känns helt rätt.

Huvudkonceptet har bearbetats och detaljer runt landfästen, 
räcken m m har givits en konceptuell form. På västra sidan 
saknas ett mellanstöd, varför den föreslagna gångvägen 
måste förläggas genom den nya vägbanken. Därmed måste 
det ursprungliga landfästet omvandlas till ett mellanstöd, men 
föreslås behålla sin konform med stensättning. Runt den 3 m 
breda nya gångvägen, på nivån ca +1.5 m ö h, föreslås murar 
som med sitt krön följer vägsläntens överyta. På nordsidan 
måste muren fortsätta längs väglinjen för att bibehålla pum-
phuset på nivån ca + 3.0. Muren blir därmed ca 3 m hög men 
kan i delar eventuellt omvandlas till en ”grön” armerad stöd-
slänt. Övriga murdelar och landfästesmurar föreslås beklädda 
med flammade stora plattor av Bårarpsgnejs. Den släta ytan 
kontrasterar starkt mot de befintliga grova klovytorna på 
befintliga murdelar och signalerar då tydligt vad som är nytt 
och byggts med annan teknik. Mycket lite betong behöver 
därmed exponeras. Det östra befintliga landfästet kan i stort 

sett behållas intakt, även om murarna måste sänkas något för 
att ge plats för brokonstruktionen. De relativt små exponerade 
murytorna kring det nya landfästet föreslås beklädda med 
gnejsplattor i konsekvens med det västra landfästet. 

Bron, som har bredder enligt krav, vidgar sig vid åmitt 1, 5 
m utanför de 2,5 m breda gång-och cykelvägarna för att 
medge ett par längre sittbänkar på ömse sidor av bron. Från 
dessa får man fina vyer längs åloppet och kan njuta av solen 
under olika tider på dagen. Sittplatserna föreslås som lätta 
bänkar med låga ryggstöd utförda med träsitsar och rost-
fritt stål, för att ej missfärga beläggning och brons flanörer. 
Körbanorna föreslås belagda med asfalt medan gc-banorna 
på bron föreslås få en tunn akrylatbeläggning med ljust 
rödbrun sten för att markera utträdet på bron. Ytan vid 
sittplatserna vid brons breddning föreslås få en något mörkare 
beläggning avskild med skarp stålkant.

FUNKTION OCH.....
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KAMELEONT

Skyddsbarriärerna för biltrafik, i skiljeremsan mellan gc-bana 
och körbanor, är föreslagna som skarpa volymer i cortenplåt 
för att skydda dels gående och dels förhindrar avåkning från 
bron. Höjden på barriärerna föreslås vara som ett normalt 
vägräcke, d v s ca 60-70 cm över körbanan, då hastigheterna 
är låga. Eventuellt får en kraftig överliggare monteras vid 
behov. Barriärerna föreslås svagt lutande i ändarna av bron 

och för att övergå i den stensatta skiljeremsan mellan gata 
och gc-bana utanför bron. Genom att biltrafiken ej kan nå 
brons ytterkanter föreslås lite elegantare räcken i ytterkan-
terna. De senare föreslås få överliggare och handledare i 
polerat, ”handvänligt”, rostfritt stål på 140 respektive 90 cm 
höjd. Själva skyddsräcket föreslås i cortenstål med ståndare i 
plattstål och liggande runda stänger som lutas inåt brobanan.

Ljussättning av bron har varit en viktig del i gestaltningskon-
ceptet, som därmed har påverkat detaljutformningen av 
bron. Huvudkonceptet för ljussättningen är att lysa upp brons 
undersida samt sidan på de bärande huvudlådorna. Därför 
har ytterplåten på kantbalken av stål dragits ner för att dolt 
kunna montera strålkastare som mjukt lyser upp varje fack 
mellan de bärande stagen som utgår från huvudlådorna.  
Även det långsmala utrymmet mellan huvudlådorna föreslås 
att lysas upp från de lådor som förbinder huvudlådorna över 
mellanstöden. På så vis erhålls en stringent belysningslinje som 
sträcker sig mellan alla stöden.

För att ytterligare understryka brons betydelse sett från 
årummet föreslås att broräckenas utsidor och kantbalken 
belyses från överliggaren, på 140 cm höjd över brobanan. 

Genom rätt armatur och ljusspridning kan också gång-och 
cykelbanan ljussättas från överliggaren. Viktigt är att precist 
ställa in armaturer både i överliggaren och under kantbalken 
så att inget onödigt ljus sprids ner mot vattenytan. Detsamma 
gäller de armaturer som behövs för att lyfta fram de fina ste-
narbetena på stöd och landfästen. Dessa strålkastare kan 
antingen fällas in i stållådorna för bron alternativt monteras på 
strategiskt placerade armar som befintlig ljussättning är gjord.

Krav på upplysningen av brobanan för bilar föreslås löst från 6 
st ca 7 m höga belysningsstolpar i brons 6 ”hörn”.  Dessa spe-
cialstolpar i corten, lutas något inåt körbanan för att ge bron 
karaktär, samtidigt som en vacker reflektion av brons röd-
bruna färgnyanser sker vid ljussättning.

LJUSSÄTTNING

De befintliga stödet och landfästena anpassas i höjd så att 
lager kan monteras för en optimerad stålkonstruktion för 
farbanan. Vår bedömning är att nivån då blir ca +3.8 m ö 
h = dagens ovankant på stödet mot ån. För att kunna lita 
på stödens bärighet måste dessa troligen förstärkas genom 
att kärnan på stöden rivs ur något för att kunna borra ned 
erforderligt antal stålkärnepålar genom stöden. Därefter gjuts 
toppen igen med en viss förhöjning för rörliga lager så att 
huvudlådorna får en underkant på ca + 4.3 m ö h. Därmed 
erhålls också ett halvmeterhögt utrymme för att kunna ins-
pektera lager m m. Genom bevarande av stödet i öster och 
landfästet i väster krävs inga arbeten nära ån och väldigt lite 
betongarbeten. Spännvidden över ån blir ca 38 meter och 
för hela bron ca 60 meter. Bron förses med ändskärmar, med 
samma snedhet som befintliga stöd och placeras cirka 11 m 
bakom mellanstöden. Brobanan bildar därigenom en paral-
lellepiped. Den relativt lilla snedheten bedöms inte påverka 
brons funktionalitet. Ändskärmarna, som vilar på pålar, tar upp 
längsgående krafter och övergångsanordningar kan därför 
undvikas. 

Huvudlådornas höjd uppskattas till ca 1.6-1.7 m för att dels 
bära och dels ha en rimlig höjd vid inspektion inifrån. Lådorna 

föreslås förspända så att lagom last läggs på de tillvaratagna 
mellanstöden. I huvudlådorna föreslås också en dagvatten-
ledning som kan ta hand om körbanans och gc- banorna 
regnvatten. Under körbana och skyddsbarriärer föreslås 300 
mm betong i en samverkanskonstruktion. Ovan denna föreslås 
asfaltbeläggning med upp till 100 mm tjocklek. Körbanans 
nivå blir då +6.3-6.5 m ö h vilket passar föreslagen vägprofil 
och medger en viss förhöjning över åmitt, vilket ger bron ett 
spänstigare intryck sett från sidan. Gång-och cykelbanorna 
föreslås enligt ovan få en funktionell bredd på 2,5 meter med 
breddning på mitten av ån. Dessa ytor förläggs ovan sned-
lutande stållådor som förstärks med en kantbalk av stål och 
stöttas av skivstag med c/c ca 4.0 m. Avsikten med dessa 
lådors lutande undersida är att ta ned den synliga höjden på 
huvudlådorna och därmed ge bron ett elegantare utseende 
sett från sidan i årummet. Alla ståldimensioner måste i kom-
mande skeden optimeras så att den använda stålmängden, 
och därmed koldioxidavtrycket, blir så lågt som möjligt. Det 
rosttröga stålet bidrar till att skapa en hållbar brolösning över 
tid med låga driftskostnader, då ingen målning behövs varken 
vid installation eller för underhåll. De trånga ytorna vid land-
fästena behöver därmed ej heller vara åtkomliga för under-
håll.
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