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PLATSANALYS

Pyttebron är en uppskattad länk för gående och 
cyklister mellan Ängelholms centrum och rekreativa 
områden. Placerad utmed gamla banvallens 
utsträckning, länkar den till platser med höga kvalitéer 
och naturvärden.

Brokonstruktionen utgör i sig ett blickfång och berättar 
om en del av stadens historia. På grund av dess 
renodlade funktion och begränsade spännvidd har 
den en mänsklig skala; en tågbro som gjord för gående 
och cyklister. För utomstående läses ”pytte” snarast som 
”liten”. Dagens roströda metallkonstruktion gör också 
att bron harmonierar fint med omgivande natur.

Idag kan man även passera bron utmed Rönne ås östra 
sida, vilket utgör en kvalité. Passagen känns trygg tack 
vare brons och fundamentens begränsade utbredning. 
På västra sidan saknas motsvarande rörelsestråk utmed 
å-kanten. Även om Pyttebron har många fina kvalitéer 
så har den också sina begränsningar.

KONCEPT

Att ersätta Pyttebron med en ny vägbro är en 
utmaning. Förutom höga affektionsvärden riskerar nya 
behovskrav att ersätta dagens bro med funktionell 
infrastruktur. Därför är det glädjande att tävlingen 
genomförs. Vår ambition att den nya bron ska uppfylla 
ett antal kriterier bortom funktionen:

Förankring – en naturlig del av platsen och   
  omgivande natur
Upplevelse – vid passage och uppehåll
Symbolvärde – bron som nytt landmärke

LÖSNING

Bron bärs upp av två parallellförskjutna snedställda 
bågar vars fundament ligger under vägbanans nivå. 
Lösningen möjliggör en för omständigheterna lågmäld 
bro med en silhuett som ligger nära den gamla brons 
höjd, även om spännvidden har breddats betydligt.

Brofästena flyttas bort från å-kanten och parallellställes 
med dess sträckning. Därmed åstadkoms 
promenadstråk utmed båda sidor av Rönne å som 
medger lika enkel passage under som över bron. 

GC-vägarna över bron är inte parallella längs med 
vägen utan bildar en båge på ömse sidor och ger bron 
formen av ett båtskrov betraktat ovanifrån. Kurvan som 
man möter längs med vägen uppmanar cyklisterna att 
sänka farten och inbjuder människor att vända blicken 
mot omgivningen. På insidan av GC-vägen blir det 
plats för gradänger som kan användas som sittplatser 
för att njuta av soliga dagar och betrakta ån, samtidigt 
som de skapar ett visst skydd mot fordonstrafiken. 
Genom dessa gradänger blir bron också en plats för att 
stanna upp och betrakta vattnet, naturen och staden.  

GC-stråkens kurvatur möjliggör även två öppningar 
i längsled, en på vardera sida av motorfordonens 
vägbana. Dessa öppningar fungerar som 
ljusgenomsläpp ner till vattnet under bron och lättar 
upp intrycket av bron från undersidan.

Brons utformning medför med dessa grepp inte en 
radikal omstöpning av platsen utan snarare en varsam 
transformation, där fler människor på ett enklare sätt 
kommer i kontakt med olika delar av staden och dess 
naturvärden.
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TEKNISK BESKRIVNING

Bron är utformad som en dubbel bågbro 
(lågbro) med bågarna som träffar vägbanan 
innanför brofästen.  

Konstruktionens totala längd är 66 m varav 
bågarna spänner 58 m över Rönne å. Deras 
höjd är 8,5 m, vilket gör den bron knappt högre 
än den befintliga Pyttebron. På så sätt berikar 
den nya bron omgivningen utan att dominera 
den. Lösningen ligger i linje med ambitionen 
att undvika fundament direkt vid å-kanten 
utan istället vidga utrymmet utmed vattnet 
och möjliggöra för gående och cyklister att 
röra sig där.

Bågarna har liksidiga triangulära tvärsnitt med 
sidan 80 cm. De lutar snett utåt (betraktat 
i en tvärsektion) och är förbundna med 
längsgående balkar vid vägbanan med 
måtten 80x100 cm. Brobanans mittdel (för 
motorfordon) består av 25-30 cm tjock 
platsgjuten betong som samverkar med tvär- 
och längsgående balkar av stål. Bågarna 
och balkarna utförs av cortenstål S355, vilket 
borgar för långvarigt skydd och ett obefintligt 
behov av underhåll av dessa. Kopplingar och 
dragstänger mellan bågarna  och balkarna 
utförs av rostfritt stål.

Gång- och cykelbanorna utförs av trä. De bärs 
av utkragande balkar som utgör förlängning 
av de tvärgående balkarna under vägbanan 
för motorfordon. Mellan vägbanan för fordon 
och GC-banorna uppstår ett mellanrum 
som möjliggör för solljuset att leta sig ner till 
underliggande vattenyta och mark utmed 
ån. På så sätt blir området under bron inte 
lika mörkt som om fordons- och GC-stråk satt 
samman i en enhet. Från brons fundament 
ut till dess mitt böjer GC-stråken försiktigt i en 
båge. Ytan som då uppstår skapar utrymmet 
för sittmöbeldelen/”trappan” där människor 
kan slå sig ner och njuta av solen och utsikten 
över Rönne å med dess natur.

Bron vilar på ömse sidor på fundament av 
betong, av vilka den absoluta merparten 
ligger under mark. Synliga delar skulle med 
fördel kunna kläs med återvunna stenblock 
från den befintliga Pyttebron.

BELYSNING

Vägbanan kommer att förses med funktionell 
belysning enligt kraven Gång- cykelvägen 
kommer att belysas med orienterande 
belysning. Ljuskällorna kommer att döljas i 
möjligaste mån och ingen belysning kommer 
att riktas direkt mot vattnet eller mot himmlen 
för att undvika ljusföroreningar samt ytterligare 
förstärka brons lågmälda och respektfulla 
karaktär.
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