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Placera bild här 

Ā som i Āngelholm
Den gamla järnvägsbrons placering i Ängelholm har historiskt sett 
bundit stad och land samman. Gestaltningen av den nya bron signale-
rar Ängelholms urbana expansion utan att ge avkall på de omgivande 
rekreativa grön-blåa kvaliteterna. Utformningen av platsen runt det 
östra brofästet bygger vidare på den strandpromenadens befintliga 
finstämdhet och urbana karaktär. Nya trappsatser av återvunnen sten 
leder ner till vattnet. En sittmur med vackra planteringar förslås upp 
mot slänten. Från strandpromenadens östra sida kan man välja att ta 
sig upp på bron via en ny trappa eller på en stig lite längre söder ut. 
Den nya trappan placeras på ungefärligt ursprungligt läge men får 
en förplats att vistas på. Trappan ges en högre detaljeringsgrad med 
vackra hållbara material och smidesräcken. I kontrast till den mer 

Kortfattad Teknisk beskrivning

Brons totala längd är cirka 43 m och består av två fritt upplagda de-
lar 36 + 7 m långa. Bredden varierar från 13 m, i det kortare spannet 
och vid änden i det längre, till 19 m i bromitt. I tvärled är den upp-
delad i en, mittre, vägtrafikdel innanför bärverksramen, i huvudbron, 
och två konsolande gång- och cykelbrodelar utanför bärverket.

Underbyggnad

Då den befintliga bron ursprungligen byggdes som en järnvägsbro 
utgår vi från att mellanstödet och de båda landfästena är välbyggda 
och kan återanvändas, eventuellt förstärkta med borrade stag. 

Broöverbyggnad

Huvudbärverket i huvudbrons längdled är den A-formade ramen. 
Den övre delen är tryckt och för att inte knäcka i sidled stagas den 
därför med en tvärgående balk. Denna balk konsolar ut och hjälper 
då även till att bära den bredaste delen av gång- och cykelbanan. 
Farbanan utförs som ett ortotropt däck. Broöverbyggnaden utförs i 
vanligt konstruktionsstål alternativt rostfritt duplex-stål. Plåttjocklek 
varierar mellan 6 och 30 mm. Det kortare brospannet utförs som 
en ortotrop platta i stål. Beläggningen föreslås utförd med 10 mm 
akrylatbeläggning.

urbana, aktiva, östra sidan av bron karaktäriseras den västra sidan 
av ett lugnare tempo. Tätare grönska och den direkta kontakten med 
vattenytan skapar en kontemplativ miljö.  En långsträckt brygga med 
sittytor gör att man kan nå den nya parken Växthustomten direkt via 
strandpromenaden. Bryggan är en vistelseplats i sig här kan man 
fiska, hoppa i sin kanot eller bara sitta och njuta av närheten till 
strömmen. Den nya Pyttebron är 36m lång och 6m hög med varieran-
de bredd för gående och är tänkt att ersätta den gamla Pyttebron som 
landmärke i Ängelholm. En ny passage under bron ska möjliggöra för 
strandpromenader på båda sidor av Rönne å. Konstruktionen skyddar 
cyklister och gående från bil och buss och lastbilstrafiken genom att 
låta balkarna utgöra ett 1.5m högt räcke. Den täta väggen ger också 
ett bullerskydd. Tre flugor i en smäll? Ett transparent räcke längs 
sidorna på bron för att öka kontakten med vattnet och omgivningen. 

Genom att göra bron bred på mitten så skapas ett utrymme med sitt-
möjligheter för att kunna stanna till och njuta av vårsolen och kanske 
för en dagisklass att ta en fika på utflykten. Bron byggs i rostfritt 
duplex-stål alternativt målat stål. Det blästrade rostfria stålets kulör 
ger en tanke till den grå kulör som bron hade från mitten på 70-talet 
till mitten på 2010-talet. Träytor av kärnfuru där man går och akrylat 
alternativt återvunnen asfalt där man kör.  Genom att lägga konstruk-
tionen till största del vid sidan av och ovan körbanorna ges en generös 
fri höjd under bron. LED-Belysningen på bron integreras och plane-
ras för att lägga ljus på de ytor där man rör sig och undvika att störa 
fladdermöss och andra i omgivningen. De befintliga brofundamenten 
återanvänds och anpassas tilll den nya bron. På så sätt binder vi ihop 
dåtid med framtid.
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