
Analys.
Pyttebrons kantiga flöde mellan bro och strandpromenad må vara ryckig men 
fungerar väl när den är en bro dedikerad för människor och den typen av flöde 

som kommer med den skalan. 

Till den nya bron vill vi återanvända Pyttebrons formspråk genom att binda 
samman människor på de två strandbankerna samtidigt en modern vägbro. 

Promenaden
Vårt mål är att skapa ett intryck av att pyttebron har transformerats och 

utvecklats, snarare än ersatts. Vi har tagit bågformen i den befintliga 
balkkonstruktionen och flyttat ner den för att utgöra ett konstruktivt element och 

ett funktionellt element för de gående. Bågen blir ett valv, på vilket gående kan 
korsa vattnet på ett enkelt sätt. 

 
En körbana med gångtrafik på sidorna kommer uppfylla funktionskravet att ta 

sig från A till B men ger inte samma upplevelse och intimitet som en dedikerad 
gångbro.  

 
Med detta i åtanke har vi bundit ihop strandpromenaderna med en dedikerad 

gångbro som i sin bågform kommer upp och möter det högre broplanet för fordon. 
På så vis binder vi inte bara ihop strandpromenaderna utan gör dem även mer 

tillgängliga från bron. 
 
 

Bågen spänner över vattnet som en uppochnervänd elastisk duk som sitter fast i 
fyra punkter på strandbanken. Detta skapar fyra ”ben” som bågen står på. Genom 

att ställa bågen på fyra fötter och inte låta bågen utgöra en tät skiva bildas en 
öppen lätt struktur som bidrar till upplevelsen längs med strandpromenaderna.  

 
Fundamentet på den västra sidan modifierar vi för att få en passage lik den på 

östra sidan . Detta kan även bidra till mindre uppdämning vid högvatten. 
 

Ängelholm har flertalet underliggande bågbroar, detta är ett tillskott till den 
familjen. För att sammanfatta har vår fokus legat i att skapa en så smäcker bro 
som möjligt som har människan i fokus och är mer än en vanlig från A - B bro, 

detta är en A-B-C-D  bro en  pyttebro 2.0.
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