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Över Rönne Å reser sig den Nya Pyttebrons 
trälandskap upp ur den östra stranden, 
sträcker sig diagonalt mot Växthustomtens 
grönområde och landar varsamt väster 
om ån. Brolandskapet böljar upp och ned, 
dess limträskivor bildar trappsteg upp 
från strandpromenaden, gradänger att 
sitta på, balkonger att stanna till vid och 
en stabil brobalk som leder fotgängare, 
cyklister, bilar och bussar över ån i 
en rak rörelse, för den som så önskar. 
Strandpromenadens slingrande rörelser 
vävs samman med stadens riktningar 
– tillsammans bildar de brons böljande 
form.

De generösa gradängerna invid brons 
östra landfäste, vilka leder fotgängare 
upp från strandpromenaden och över 
bron, utgör på en gång en koppling 
mellan parkområdena på båda sidor 

ån och ger samtidigt Växthustomten en 
entré redan öster om Rönne Å. Där brons 
skivor möter marken byts limträet ut mot 
betongskivor, vilka flätar sig in i marken 
och sammanfogar brons höjdkurvor med 
den kuperade omgivningen. Befintliga 
träd bevaras och tillåts fortsätta växa 
genom håltagningar i gradängernas 
skivor.

Konstruktion

Att använda trä som konstruktivt material 
även för större anläggningskonstruktioner 
pekar ut vägen för framtiden, då trä, 
tillskillnad från till exempel stål och 
betong, har förmågan att lagra mer 
koldioxid i konstruktionen än vad som 
släpps ut under tillverkningen. Det 
är ett material som samspelar med 
miljön både gestaltningsmässigt och 

ur hållbarhetssynpunkt. Brobalken 
konstrueras av blocklimmade träskivor, 
vilka trappas i både längd- och tvärsnitt, 
graderat efter belastningsbehovet. Denna 
nedåtvända trappning av brobalken 
skyddar även i sig självt träkonstruktionen 
från väder och vind. Genom att brobalken 
delas upp i olika sektioner, vilka sedan 
sammanfogas på plats med gerberfogar, 
underlättas både byggtransporter och 
byggnation. Skarvarna mellan de olika 
sektionerna bildar sedan konturlinjer 
i brobalken, vilka synbart förstärker 
brons kurvatur. Konstruktionsmetoden 
har tidigare använts bland annat vid 
byggnationen av den tyska Neckar-bron. 
De betongskivor som utgör mötet mellan 
bro och mark staplas och trappas med 
samma formspråk som limträskivorna. Den 
slitstarka betongen tillåter bron att vävas 
samman med marken och grönskan och 

bli en del av sin omgivning.
Uppåtvända betongytor bekläs på valda 
delar med trä, för att ge en behaglig yta 
att sitta och vistas på. De uppåtvända 
delarna av träkonstruktionen, vid 
exempelvis balkongerna och delar av 
trappor och gradänger i landfästenas 
förlängning, skyddas alla av en 
träbeklädnad, vilken lätt kan underhållas 
eller bytas ut när behovet uppstår.

Ett landskapsmärke

På håll är den Nya Pyttebron lågmäld, 
den häver sig inte över sin omgivning, 
utan utgör snarare en del av den. När 
man närmar sig bron blir det dock alltmer 
tydligt; detta är inte ett landmärke, det är 
ett landskapsmärke! Park och bro blir ett, 
strandpromenaden sammanfogas med 
promenadstråket som korsar ån, att röra 

sig under bron är att vistas i ett ombonat 
rum med tak och väggar av trä. Längs 
den östra strandpromenaden bildar den 
gamla Pyttebrons landfäste en avsats 
under bron, ett fotavtryck från det som 
varit – överblivna stenar från landfästet 
placeras i gångstigen som ett minne. 
Rönne Ås stränder binds samman av en 
ny, böljande topografi.

Brobalk av blocklimmade träskivor.
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Strandpromenadens slingrande rörelser vävs samman med stadens 
riktningar - tillsamans bildar det brons böljande form.

För att underlätta montage och transporter konstrueras brobalken i sektioner 
vilka sammanfogas på plats. 
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