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Skissperspektiv Situationsplan 1:400 

KONCEPT 
Bågen som 
bär brobanan 
utformas som en 
halv cirkelbåge 
vars reflektion i 
vattenytan bildar en 
hel cirkel. 

OPTISK EFFEKT 
Oavsett från vilken 
vinkel man tittar på 
bron upplevs samma 
optiska effekt 
speglingen i vattnet 
av en cirkel.

TRYGGHET 
Landskapet öppnas 
upp för fria siktlinjer 
längs åpromenaden 
samt för extra 
trygghet och 
öppenhet under 
bron.  

PORTAL 
Genom att ställa 
cirkelbågen 
diagonalt över 
brobanan, rör man 
sig genom en portal  
både i vatten och på 
land.  

SITTPLATSER PÅ 
BRON 
Mot söder är gång 
och cykelbanan 
extra bred för 
att möjliggöra 
sittplatser på bron i 
solläge. 

LANDSKAP 
Mot söder anordnas 
marken i gradänger 
så att man kan 
vistas även kring 
bron i både morgon 
och kvällssol. 

FLÖDEN 
Från åpromenaden 
rör man sig enkelt 
under och upp på 
bron på båda sidor.

Med rätt ljussättning blir bron en signatur även på kvällen. 

GLORIA 1

OMKRING BRON EN NY BRO PÅ BRON 
Idag ligger Pyttebron inbäddad mot en bakgrund 
av en frodig grönska och platsen har idag höga 
naturvärden. Förslaget Gloria bevarar och förhöjer 
de naturvärden som redan finns.Genom mindre 
ingrepp i naturen och en slankare konstruktion ges 
en öppenhet till landskapet vid bron och en tydlig 
övergång från stad till landskap.

Eftersom brobanan är upphängd i bågen kan den 
utformas slank och ge rymliga passager under 
bron. Med dolda fundament i strandkanten kan 
vägfundamenten skjutas längre åt sidorna och ge 

En ny bågbro ersätter Pyttebron och markerar 
övergången mellan stad och natur. En cirkelbåge 
i skimrande guldokra spänner mellan åns båda 
stränder och skapar ett valv, som med skira stag 
bär det brodäck som tar människor och fordon 
från den ena sidan till den andra. I Rönne å speglar 
sig bron och ger en gloria till Ängelholm, även om 
namnet förmodligen har med krökning att göra. 

Gloria bildar med sitt stilrena utrryck och rena 
form ett nytt landmärke med tydlig identitet till 
Ängelholm. Den diagonalt ställda cirkelbågen ger 

Från åpromenaden nås bron genom fyra 
kopplingar; terrängtrappor mot norr samt gång och 
cykelvägar i söder. Gatusektionen på bron följer 
den planerade vägen sömlöst. Mot söder är gång 
och cykelbanan bredare för att ge plats att sitta på 
bron med ansiktet vänt mot både ån och solen.  

Väl på bron kommer man nära konstruktionen 
som med sina smäckra dimensioner möter den 
mänskliga skalan. De tunna stagen blir synliga och 
bågens placering intill brobanan gör att man kan 
uppleva dess materialitet  på nära håll. 

öppenhet och raka siktlinjer längs åpromenaden.   
Pyttebrons fundament demonteras medan stenen 
återbrukas i den nya brons vägfundament. 

På den södra sidan av bron anordnas gradänger 
i den sluttande terrängen upp mot bronivån med 
sittplatser och planteringsbäddar. Norr om bron, 
mot Växthusparken och rekreationsområdet, 
bevaras växtligheten som en naturlig grönska. De 
två sidorna om bron markerar en tydlig övergång 
mellan stad och natur. Längs med åpromenaden 
bildar Gloria en tydlig entré till Växthusparken. 

Taktila material används i delar av bron man 
kommer nära och kan röra vid. En handledare i 
trä placeras innanför det sirliga näträcke som lutas 
inåt för att undvika klättring. Sittplatserna på bron 
utformas som robusta bänkar i massivträ. 

Under bron kan man känna på den gamla 
återbrukade stenen från Pyttebrons fundament. 
Med hänsyn till både minnet av en historia och 
ur en hållbarhetsaspekt bör även andra delar av 
Pyttebron inventeras för potentiellt återbruk.

GLORIA 

med dess spegling i vattenytan en illusion av en 
cirkel oavsett varifrån man ser den. Bron bildar en 
portal man rör sig genom både på land och i vatten. 

Genom bågens nära placering knyts 
konstruktionen ihop dolt i själva brobanan. 
Detta  ger en effektiv lösning där konstruktion 
och form samspelar. På så sätt får vi en smäcker 
helhet med  en hållbar materialanvändning. Utan 
större horisontala krafter kan bågens fundament i 
strandkanten utformas nättare och åpromenaden 
under bron upplevs öppen och trygg. 
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FRIHÖJD 
Anslutningar till 
dragstag offset 
utanför för frihöjd 
på brobanan för 
gång cykel och 
biltrafik. 

VRIDSTYVHET I 
BROBANA 
För att undvika 
vridning av 
brobanan varierar 
höjden på 
tvärsnittet efter 
längdern. 

AVÅKNINGS-
SKYDD
Kantstöd används 
mellan GC bana 
och vägbana för 
att minska risken 
för påkörning av 
dragstag. 

BROBANA I 
DRAG 
En diagonal 
primärbalk 
i brobanan 
binder ihop 
bågkonstruktionen 
och tar upp 
horisontella krafter. 
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GLORIA 2

Tvärsektion A 1:100 

Tvärsektion B 1:100 

Plan 1:200 

Elevation 1:200 

TEKNISK FÖRKLARING
Den primära strukturen består av en enskild 
cirkelbåge som ger en elegant lösning med tydlig 
konstruktiv form och funktion. Bågen snedställs 
över brobanan och på detta sätt fås en vacker 
form. Detta ger även en konstruktiv funktionalitet 
i att bågen ställs över den kortaste sträckan över 
ån och bågens fria spännvidd minimeras. Bågen 
binds ihop med en diagonal primärbalk i brobanan 
som drar ihop bågkonstruktionen. Därav minskar 
de horisontella krafterna till fundament och 
grundläggning och på detta sätt förenklas dessa 
konstruktionsdelar.

Brobanan är upphängd i bågen genom ensidiga 
stag. För att möjliggöra tillräcklig frihöjd för alla 
trafikslag på bron, ansluter stagen till balkar 
förlängda ut från brobanan. Den bärande 
konstruktion för brobanan utformas som ett 
lådtvärsnitt av stål. Tvärsnittet ger en vridstyv 
konstruktion vilket möjliggör att brobanan hängs 
till bågen med ensidiga stag. 

Både båge och brobanans balktvärsnitt utformas i 
stål som kan tillverkas i smidesverkstad på annan 
plats, i skyddad och kontrollerad miljö för att ge 

hög kvalitet. Detta möjliggör även ett snabbt och 
effektivt montage vid byggplatsen. Nya fundament 
placeras vid strandkanten utan att begränsa 
flöden eller dämma. Dessa utförs sannolikt med 
pålad grundläggning. Befintliga fundament kan 
användas som upplag för brobanans båda ändar 
samt nyttjas som tillfälliga stöd under montering.
 
Brokonstruktionen ges en långsiktig 
underhållsplan där framtida underhåll kan 
minimeras. Till exempel med omsorgsfullt val 
av tätskiktslösning på brobanan samt med val av 

rostskyddssystem med hög och lång hållbarhet 
för stålkonstruktionerna. En preliminär 
dimensionering har gjorts för att säkerställa 
att dimensioner och tvärsnitt visade i förslaget 
är korrekta och kommer att fungera i en vidare 
projektering av konstruktionen.

Körbanan förses med avåkningsskydd för att 
skydda konstruktionen och de snedgående 
dragstagen från påkörning. Dessa skydd ger 
även en tydlig och säker uppdelning mellan 
fordonstrafik samt gång- respektive cykeltrafik. 
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