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SITUATIONSPLAN 1:400 
Bron Vågen knyter staden till havet. Den vita bron 
markerar övergången. Konstruktionen som uppförs 
i trä inspireras av klassiska strandpaviljonger och 
blir stadens port till badkultur och rekreation. Brons 
sansade, böjda former i balkar och strukturer 
symboliserar vågor i havet och förstärker Ängelholms 
identitet som havsstad. 

Precis som Pyttebron, har nya bron synliga 
konstruktionsdelar. I konstruktionen har Pyttebrons 
böjda stålbågen blivit ett minne; något som ögat 
kan läsa även om bågen inte fi nns kvar. Den som 
promenerar, paddlar eller tar en båttur kan uppleva 
vita brons böjda form från längre avstånd. Brons 
underdel kännetecknas av parallellt placerade 
välvda balkar och kilformade konsoler under gång- 
och cykelbroarna. Befi ntliga brostöd av tuktad och 
kanthuggen granit anpassas i höjden för att stödja 
den nya konstruktionen.

En ny brygga konstrueras längs vattnet på 
västra stranden under bron för att koppla ihop 
strandpromenaden till den planerade Växthusparken. 
Sett inifrån staden ligger den vita porten lummigt 
inbäddad mot en bakgrund av frodig grönska. Från 
andra hållet avtecknas bron mot stadens silhuett 
längs åpromenaden. Brons höjd sänks ner i änderna 
för att ta hänsyn till befi ntlig byggnation. Bron blir ett 
naturligt tillägg i landskapet.

Vi har velat bibehålla upplevelsen av en relativt 
smal bro där bredden på bilbron hamnar så 
nära de befi ntliga brostödens bredd som möjligt. 
Gång- och cyckeltrafi ken avskiljs från bilbron med 
egen konstruktion. Luftspalten mellan broarna 
ger ett intryck av lätthet. Ljuset skiner genom 
glappet och belyser fundamenten, vilket motverkar 
skuggningseff ekter.

Gång- och cyckelbron bildar sitt eget gaturum, som 
har en mänsklig skala i höjd och bredd. Trådecket 
har givits en aning böjd form som knyter an till 
”våg”-temat och ger plats för människor att kunna 
stanna till och njuta av utsikten längs ån. Pelarrad 
med räcke utgör en tydlig avskiljning från bilbron. 
Längs bron ändras pelarraden i höjd likt en våg. En 
port bildas.

Form, konstruktion och ljusstättning hänger ihop. Vita 
färgen har en naturlig och bra refl ektionsförmåga, 
vilket medför kortare belysningstider. Som 
pricip används belysning för att lysa upp öppen 
konstruktion. Under bron riktas belysningen uppåt, 
mot balkarna och konsolerna. Belysningen ovanpå 
bron integreras i konstruktionen och markerar 
pelarvågen.
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Brobanan fungerar som skiva för horisontella laster och utförs som 
förspänd platta statiskt samverkande med välvda huvudbalkar i ett 
T- tvärsnitt. Den nya konstruktionen placeras på befi ntliga brostöd av 
tuktad och kanthuggen granit som anpassas i höjden och eventuellt 
förstärks.

Brolängd ca. 52 meter.
Gång- och cykelbanornas konstruktioner är separerade från 
körbanan men bygger på samma T-tvärsnittsprinsip. Utsiktsplatser 
kragar ut från GC-banorna och stöttas lokalt av konsoler vilka fästs i 
huvudbalkarna.  

 Princip: Förspänd T-balksbro av limträ.
1) Räcke
2) Asfalt
3) Trädeck
4) Förspänd brobana (limträ) med spännstag
5) Limträbalkar, välvda
6) Limträkonstruktion

Materialval avseende ytskikt: Målat trä, vit
Färg- och ljussättning: Målas vitt. 
Markbehandling: Tät övergångskonstruktion mellan gatan och 
gång- och cykelvägen.
Konstruktivt träskydd: Trä skyddas mot väderexponering med en 
plåtbeklädnad i utsatta lägen.
Vattentätt mellanlägg mellan ytor som ligger mot varandra.
Avvattning av bron över täckplåt vid kant. Glapp mellan decken tillåter 
avvattning från körbanan separat från gång- och cykelbro.
Fundament: Befi ntliga fundament anpassas i höjd. Eventuella 
förstärkningar: Landfäste av betong, kläs med naturstenplattor lika 
befi ntliga fundament.
Brokonstruktion läggs på glidlager på fundamenten. Lagret överför 
krafter från bron till fundamentet samt medge rörelser till följd av 
varierande klimat. 
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