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Sida vid sida
Värmen från träetNatur & människa Framtid & identitet

Den facetterade valkonstruktionen skappar en detaljerad och rikt 
uttryck, genom att forsatt vara konstruktivt.Tvärsektion BB 1:100

Den nya bron bygger på en blandning 
av en klassisk diagonalstag- och 
valvkonstruktion. Med det ekonomiska 
och flexibla materialet trä, avlastas 
lasterna från den tunna brobanan 
av det facetterade valvet ner i 
fundamenten.  Skyddat av brobanan 
komplimenterar den varma naturliga 
tonen från träet den karakteristiska 
roströda färgen på Pytte bron. 

Tillsammans bildar de två broarna en 
kombination av en ny och gammal 
identitet. Att bygga framtiden med 
sin historia skapar en stark symbol 
som placerar Ängelholm på kartan. 
Som nära vänner, placerar den nya 
följeslagern lågmält sin konstruktion 
under brobanan för att ge plats åt 
det roströda fackverket i årummet. 
Valvformen plockas fram men 
omtolkas i det hållbara och samtida 
materialitet trä. Både Pyttebron och 
dess nya följeslagare uttrycker sin tids 
visionära ingenjörskonst. 

Ängelholm utvecklas och växer i 
stark takt. En vacker stadskärna med 
sin speciella relation till naturen och 
vattnet vid Rönne å. Sedan länge har 
Pyttebron legat i fonden av årummet, 
en vacker och skulptural struktur 
som förankrar staden till sin historia 
och identitet. Genom att spara den 
befintliga bron och sida vid sida placera 
en ny följeslagare tar Ängelholm klivet 
in i en spännande framtid där nytt 
och gammalt, natur och människa, 
utveckling och förankring, kan 
samexistera och berika varandra. 

De rekreativa kvaliteterna i 
årummet utvecklas med en förlängd 
strandpromenad på båda sidor av 
vattnet. Närheten till naturen, men 
också närheten till sin kultur och 
historia, skapar en attraktiv miljö för 
både nya som nuvarande medborgare i 
Ängelholm.

I fonden av årummet samspelar Pyttebron med sin nya följeslagare, en lågmäld bilbro med hela konstruktionen i trä.

Genom en förenklad trafiklösning ges 
mer plats åt naturen i staden, samtidigt 
som Pyttebron kan bevaras och få en 
följeslagare med biltrafik vid sin sida. 
Ängelholms medborgare kan fortsätta 
att cykla och promenera över sin 
omtyckta järnvägsbro, och njuta av ett 
avstånd till biltrafiken och en närhet till 
naturen. 

Den nya bilbron kan hållas smalare 
när Pyttebron bevaras vilket också ger 
förslaget en stark ekonomisk fördel. 

     Framtiden i blickfånget 
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Två valv i två olika material från sin repsektive tidsepok. Fasad söder 1:200

Den faceterade bågvalvet vävs in i brobanans balkkonstruktion. Längdsektion AA 1:200På den västra sidan passerar den nya strandpromenaden under bron 
och in i valvkonstruktionen. Tvärsektion CC 1:100

     Samspelet mellan gammal och nytt

Plan 1:200Situationsplan 1:800


