
Samband
Samband utgör kärnan i utformningen av 2000-talets version av 
Pyttebron. Sambandet mellan konstruktion och form, det urbana 
och det gröna. Samband för ett mer sammanhängande Ängelholm. 
Ambitionen med föreliggande förslag är att å ena sidan skapa en 
bro med ett innovativt samspel mellan form och konstruktion med 
människan i fokus, och å andra sidan på ett naturligt sätt inrätta sig 
i det landskap den står i begrepp att ta i anspråk. 

Två gester är tongivande för brons gestaltning; det varierade 
tvärsnittet och brobanans svagt krökta båge. Bågen gör att bron på 
ett diskret sätt annonserar sig för den förbipasserande i såväl bil, 
på cykel som till fots. En nivåskillnad som gör sig kroppsligt påmind 
när du rör dig över bron. Det varierade tvärsnittet å sin sida ger bron 
en smäcker profil ut mot vattnet samtidigt som det dels reflekterar 
lasternas bana genom bron, dels dess rumsbildande egenskaper; 
en kortare passage undertill, och en generösare utblicksplats 
ovanpå. 

Vy från söder, natt

Form, konstruktion och belysning i samverkan
Bron kan beskrivas som en variant av den klassiska stenvalvsbron 
där form och konstruktion utgör delar av samma helhet. Liksom 
stenvalvsbron är bron uppbyggd av fasade komponenter som 
”kallmurats” samman på plats. Skarvarna mellan komponenterna 
blir således en tongivande del i brons uttryck, något som nattetid 
förstärks med infällda led-slingor längs med elementskarvarna. 

Den krökta brobanan manifesterar lasternas bana genom 
konstruktionen. I syfte att uppnå ett så litet tvärsnitt som möjligt 
efterspänns brobanan med stålvajrar vars infästning sedan 
synliggörs på brons undersida, ett slags konstruktivt ornament.

Mötet mellan natur och stad
Den nya bron lägger sig som en länk mellan stad och natur. 
Från staden sett tecknar sig bron mot den lummiga naturen, från 
motstående sida utgör den förgrunden till staden. Betong som 
bärande material i broar har historisk förankring i såväl urban 
stadsmiljö som ruralt naturlandskap, alltifrån Tranebergsbron i 
Stockholm till Salginatobelbron i Graubünden, Schweiz. Betong har 
som abstrakt och avskalat material förmågan att stärka och betona 
kvalitéerna i omgivningen den står i, något som eftersträvas även 
i detta förslag. Den fria formen adderar ett samtida och närmast 
djuriskt lager till den ljusgrå pigmenterade betongen.  

Tvärsnitt  A - A  1:100

Tvärsnitt  B -B  1:100

På brobanan - platser för utblick Under brobanan - förkortad passageMänniskan på bron, människan under bron
Broar, vägar och järnvägar är alla igenkännbara exempel på 
infrastrukturella element vars existens ger upphov till rum som ofta 
kan upplevas som otrygga. När den tidigare Pyttebron nu ersätts 
med en bredare bro finns risken att en barriär uppstår under bron 
och att människan i rummet får lida av konsekvenserna. Här 
introduceras brobanans varierande tvärsnitt.

Rummet under bron präglas dels av vattenspelet som avspeglar 
sig mot den blanka betongen, dels av brons strukturella detaljer, 
skarvar och infästning av draglina. I och med att bron tillåts löpa 
fritt från öst till väst, skapas här ett sammanhängande vattenrum 
med fri sikt under brobanan. För att visuellt och rumsligt ge känslan 
av en kortare passage under bron föreslås att brons fundament 
fasas i hörnen. En kortare passage som kvällstid lyses upp av 
brons infällda belysning och bidrar till en tryggare utomhusmiljö. 
Av det existerande östra brostödet föreslås att sittplatser i formen 
av stenblock anordnas utmed promenadstråken. Återbruk och 
kulturhistoriskt bevarande. 

Om brobanans undersida strävar efter att minimera sin utbredning, 
strävar dess ovansida tvärtom efter att bli generöst rumsbildande. 
När du som förbipasserande rör dig över brobanan breddas 
gångbanan successivt mot dess mitt. Här står du på brons högsta 
och bredaste punkt, med utrymme att stanna till och blicka ut över 
naturen i norr, och staden i söder.
 
Teknisk beskrivning
Bron har ett spann på 42 meter mellan brostöden och utgörs 
primärt av betong, såväl fundament som brobana. Fundamenten 
gjuts på plats medan brobanan gjuts mot stålformar på fabrik. Brons 
symmetriska utformning gör att gjutformar går att återanvända 
vilket i förlängningen ger ett minskat restavfall. Brobanans tvärsnitt 
står i relation till lasternas fördelning på bron. Den är tjockast 
utmed körbanan och intill fundamenten, och smalast mot dess 
mitt och utmed gångbanan. Genom att introducera stålvajrar för 
efterspänning uppnås en mer optimerad materialanvändning tack 
vare samverkan materialen emellan. 

För att minska betongens klimatavtryck föreslås en så kallad 
klimatoptimerad betong. Detta fås genom att ha en lägre andel klinker 
i cementen, lägre andel cement i betongen samt armering med lägre 
klimatpåverkan. Brukligt är att  använda cement som bindemedel i 
betong, en tillverkningsprocess som är energi- och koldioxidintensiv. 
Genom att tillsätta en högre andel av tillsatsmaterialet flygaska  
  — en restprodukt från kraftindustrin —  vid framställningen av 
betongen erhålls en uppemot 30% lägre miljöpåverkan än i dagens 
bascement. 

Underhåll, drift, livstid
Betongen möjliggör en slitstark och brand- och fuktsäker konstruktion 
med lång livslängd och lågt underhåll. Dess långa livslängd gör det till 
ett kostnadseffektivt material som vid dess livscykels slut med fördel 
kan återvinnas och användas som exempelvis fyllnadsmaterial eller 
ballast i ny betong. Eldragning och infästning av led-slingor utförs 
på ett sådant sätt att de är lättillgängliga för underhåll. Kraftdiagram
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