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Den nya bron är en bågbro av typen ”Nielsen” bro efter konstruktören O. F. Nielsen och är en ny-
tolkning av den befintliga Pyttebron, men med vår tids ingenjörskunskaper om samverkan mellan 
konstruktion och estetik. Bron har tydlig egen identitet samtidigt som den har element som känns 
igen från Pyttebron. 
Pyttebron är konstruerad med sin tids förutsättningar av standardiserade stålbalkar som är nitade 
ihop. Dess karaktär ges bland annat genom de tre skalorna i helheten, balkarnas dimensioner och 
nitarnas mängd och storlek som ger en mönsterverkan, samt dess landfästen av huggen natursten.
Den nya bron är konstruerad med två parallella bågar som lutar svagt mot varandra, de är förskjut-
na i plan och förbundna med tre tvärbalkar. 
Körbanan placeras mellan bågarna och GC-banorna ligger på utsidan. Bågarna och de underlig-
gande längsgående och tvärgående balkarna är tillverkade av svetsade stålprofiler av rosttrögt stål 
typ Corten. De längsgående balkarna hänger i bågen med diagonalställda hängstag av rostfritt stål. 
Mellan de tvärgående balkarna placeras plåtar av trapets typ för att bära brobanan. Brobanor av 
betong gjuts på trapetsplåtarna. 
Detaljeringen i den nya bron, infästning av hängstagen, räckets konstruktion och fallskydd av tunna 
stålvajrar skapar samma sorts fina skala i relation till den stora bågens stora skala som i Pyttebron.
De tunna dimensionerna och de diagonalställda hängstagen ger den nya bron en tydlig karaktär. 
Vinkeln mellan brobanan och hängstagen är 65°, samma vinkel tas upp i räckets konstruktion och 
fallskyddets vajrar. Vägbanorna av betong utförs med ett diagonalt mönster med samma vinkel och 
färgas in i fyra olika nyanser av grått. 
De överlagrade ytorna av diagonalställda stål och brobanornas utformning skapar en effektfull 
mönsterbildning när man rör sig utmed bron ett ytterligare ett lager av mönster tillkommer när 
solen ger slagskuggor från hängstag, broräcke och fallskydd på brobanan.
Landfästena är uppflyttade längre upp på land för att ge plats för gångvägar framför landfästena 
på båda sidor av ån. De är klädda med plattor av skiffersten med klovad yta och ger en ytterligare 
koppling till Pyttebrons landfästen av natursten.
Bron har fyra olika typer av belysning. I tvärbalkarna mellan bågarna sitter infällda armaturer för 
funktionsljus på vägbanan. På ovansidan av de längsgående balkarna sitter en effektbelysning med 
infällda uppåtriktade armaturer som belyser hängstagen, och i gångbanornas handledare sitter 
infällda nedåtriktade armaturer som belyser GC-banorna och räcktes konstruktion och vajrar. På 
undersidan av brobanan vid båda ändar sitter infällda armaturer som belyser landfästenas murar 
som skapar en trygghetskänsla när man passerar under bron nattetid. 
De tunna dimensionerna i konstruktionen och principen med hängstag säkerställer att bron inte 
upplevs som barriär i Landskapet samtidigt som det skapar en tydlig rumslighet när man befinner 
sig på och i direkt närhet av bron, utan att för den skull skymma utsikten. Effektbelysningen av 
hängstag och räcke förstärker rumsligheten, och de överlagrade skikten av stag och vajrar skapar en 
vacker och spännande effekt, kvällstid. 
Marken runt bron återfylls och nya gräsbevuxna slänter skapas vid brofästena. Den befintliga trap-
pan nordost om bron rivs det byggs en ny trappa mellan å-nivån och bro-nivån i ett läge lite längre 
norrut. Den branta slänten sydost om bron terrasseras i tre nivåer med möjlighet för en möblerbar 
vistelseyta. Befintliga träd som är bevarande värda och möjliga att spara bör sparas. 
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