
Historisk bild

Vy från söder

1. Fundament
2. Mikropålar
3. G/C-räcke
4. Huvudkabel
5. Hängkablar
6. Pylon
7. Backstag
8. Podium
9. Stenbelagd slänt

1. Huvudkabel
2. Tvärbalkar
3. Pylon
4. Gång/cykelväg
5. Vägbana
6. Träbrygga
7. Grusbelagd stenkaj
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Östra stranden

Gallus gallus

Arkitektur
Den nya bron sträcker sig som en röd vindbrygga 
över ån med ett pylonfundament i flodbankens öst-
ra sida, på samma plats som den gamla Pyttebrons 
stenpelare. Pylonerna är ett tydligt utropstecken 
som på ett lekfullt sätt annonserar passagen över 
ån från centrum till stationen och strandbadet. Med 
sin tyngdpunkt på östra stranden droppar bron lätt 
ned och släpper av vägbanan på den västra sidan.  
Gångbanans placering och utformning lyfter fram 
fotgängaren som brons huvudaktör. 

Bron är konstruerad som en asymmetrisk hängbro 
med två utkragande brobanor för gång- och cykel-
trafik. Konstruktionen är en hybrid mellan i 
huvudsak stål och trä.

Material 
Brons bärande delar är konstruerade av stål på vil-
ket vägbanor av trä ligger placerade. Det minime-
rade användandet av stål innebär minskad miljöpå-
verkan. Träet är ett förnyelsebart material som kan 
tas bort, eldas upp, och ersättas när det tjänat ut sin 
livslängd, samtidigt som stålet, med rätt underhåll, 
har en längre livslängd. 

Brobanan asfalteras ovanpå ett membranskikt för 
att skapa en god vägkomfort och för att skydda 
träet. För minsta möjliga miljöpåverkan föreslås en 
ECO-asfalt, baserad på koldioxidneutral bioolja. 
Gång/cykelbanorna förses med röd asfalt, som får 
sin färg av röd porfyr. 

Stålet målas rött. Brons röda färg knyter an till röda 
tegeltak och tegelbyggnader i närheten. Det bidrar 
även till att lyfta fram brons form och pylonerna 
som avtecknar sig mot himlen. Inte minst ger det en 
tydlig karaktär till rörelsestråken och vattenrummet 
under bron, där konstruktionen kan avläsas tillsam-
mans med trädäckens synliga undersida. 

Räcket är smäckert och genomsiktligt, som ett rost-
fritt pinnstaket, för att ge bron ett lätt intryck och 
skapa goda utblickar mot vattnet, även för små 
barn. Räckets överliggare av trä känns varm och 
vänlig mot handen. 

Fundamenten, kajfronten och murarna byggs upp 
av eller kläs med återvunnen sten från de gamla 
brofästena. 

Belysning
Gatans ljussättning och även belysning av brokon-
struktionen görs med riktad belysning från pyloner-
na. I undersida av broräckets överliggare fälls små 
LED-armaturer in för att skapa ett lättningsljus på 
gångbanan utan att störa vattenlivet under bron. 

Undersidan av bron belyses innifrån konstruktionen 
med riktat ljus på gångytorna. Dolda armaturer i 
mark, slänt och fundament ger en konstnärlig belys-
ning, som utan att kasta ljus i vattnet ger en värme 
och scenografisk effekt och får brospannet att lyfta.

Åns olika sidor
Åsträckan söder om Pyttebron skiljer Ängelholms 
gamla stadskärna med Storgatan i mitten från den 
historiskt mera lantliga västra sidan. På östra stran-
den skapas en stensatt kaj med grusyta som passe-
rar under bron. Ytterligare en mur ansluter till den 
stenlagda sluttande ytan under brofästet och viker 
upp mot slänterna på båda sidor. På västra sidan ut-
gör en utkragande träbrygga en gångbana som leder 
fram till växthustomtens nya park. Bryggans insida 
utgörs av en låg stenmur, som även här ansluter till 
ett steninklätt brofundament. 

Gångvägen på östra stranden ligger kvar i samma 
sträckning och Pyttetunneln har fått ett nytt utse-
ende. Medan det gamla fundamentet var snedställt 
i förhållande till Pyttebron står de nya pylonerna i 
brons riktning. Det innebär att det bildas en gång- 
och cykelpassage mellan pylonernas pidestaler. 



1. Vägbana lådbalk av stål S355K2+N (RAL 3011)
2. Mellanväggar cc 2400 mm av stål S355K2+N (RAL 3011)
3. Cykelväg lådbalk av stål S355K2+N (RAL 3011)
4. Mellanväggar cc 2400 mm av stål S355K+N (RAL 3011)
5. Gång/cykelväg tvårgående lådbalk av stål S355K2+N (RAL 3011)
6. Vägbana fackverksbalk cc 2400 mm stål S355K2+N (RAL 1013)
7. Gångväg konsolbalk cc 2400 mm av stål .S355K2+N (RAL 3011)
8. Gångväg stål bröstad. S355K2+N (RAL 3011)
9. Väg massivträdäck. GLT 28h Efterspänd hmin=22cm
10. Vägbeläggning ECOasfalt, tätskikt bitumen på trä (t=5cm)
11. UPN stålprofil som ram för trä

12. Rf  stål hög draghållfasthet (Ø20 mm). 1030/835 Mpa
13. Träregel C24 (INSTA 142)
14. Träregel fixeringsplattor, galvaniserad skruv
15. Trädäck (t=3cm)
16. ECOasfalt röd porfyr och tätskikt bitumen. (t=5mm)
17. Räcke Ø20 mm rostfritt stål
18. Överliggare i trä
19. Huvudkabel. Helt låst stålkabel. Galvaniserad Ø26
20. Hängare. Helt låst stålkabel. Galvaniserad Ø26
21. Kabelklämma. Galvaniserad.
22. Galvaniserat fäste på Ø26
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Vy under bron

Vy från ovan
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Tvärsektion B 1:100

Belysningsprincip

Syftet med brons konstruktion är flera: 

- Konstruktionen möjliggör en hög frihöjd, utan underliggande brospann.
- De två parallella pylonerna landar i på en begränsad yta samtidigt som övrig belastning
 minimeras. 
- Bredden minimeras vid broändarna där gång-/cykel- och bil-/bussbron kopplas samman i linje med 
 den anslutande vägsträckningen. 
- Öppningarna i broytan släpper ner ljus och ger vattenreflektioner på undersidan.   
- En spännande plats skapas under bron, utan ”tunnelkänsla”
- Konstruktionen är materialeffektiv, kostnadseffektiv och med liten miljöpåverkan. 

Gallus gallus

2Flöden
Brons primära syfte är att skapa en övergång över 
ån.  Men i likhet med Ängelholms många andra 
broar är den också en passage för ån och dess båtar 
och för gångstråk på dess båda sidor. 

Passagerna under bron knyter ihop gångstråken  
längs ån både för dem som är ute för att, träna, 
uppleva naturen, samla intryck och få lite luft, el-
ler för att ta sig från en del av staden till en annan. 
Årummet är en del av Ängelholms vardagsrum och 
utformas för att vara både tryggt och tillgänglig och 
en vacker plats att besöka, utforska och avbilda. 

Genom att gång- och cykelbanorna separerats från 
brons mittskepp skapas öppningar mot himlen och 
en vacker undersida. På den östra sidan vidgas dessa 
öppningar för att släppa igenom bropylonerna och 
även släppa ner ljus till den grusbelagda kajytan. 
Vattenreflektioner på brons undersida skapar ett 
vackert ljusspel på det röda stålet och naturträet. 
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Sprängskiss


