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Där vägar korsas uppstår potential för möten. 
Den utvecklade bron med prioritet för gång och 
cykel ger potential för många platser att vistas. I 
de bästa mikroklimatlägena - där solen lyser, på 
morgonen, på dagen och på kvällen, där vegeta-
tionen ger lövskugga och skyddade lägen i lä - där 
vill man gärna stanna. Vattnet behöver korsars - 
bron blir ett förstärkt rörelsestråk. Men vattnet 
är också en målpunkt - ett attraktivt vistelserum, 
en aktivitets- och evenemangsyta och en glitt-
rande svalkande och lugnande attraktion. Längs 
strandens kanter i kopplingspunkterna upp till 
bron skapas nya vistelseytor - ett stort trädäck - 
Pyttebryggorna - med sol från morgon till efter-
middag och en gradäng mot kvällssolen i väster. 
På låghastighetsbron finns sittytor längs gångba-
nan för de gående att stanna till. Här kombineras 
rörelse med vistelse - för att både kunna röra sig 
trafiksäkert och för att kunna sitta och titta på an-
dra, naturen och vattnet.
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PLATSANALYS OCH KONCEPT MED BÄRANDE IDÉ 

ILLUSTRATION - KONCEPT MED BÄRANDE IDÉ

”Där gingo små pyttor på banan  
som går genom Vången på sné. 
De hade den syndiga vanan 
att kacka en smula bre`vé.
De Trifdes ej inne i husen 
och trodde sig vandra fré. 
De gingo så trygga på grusen  
och alla så plockade de
Men stinsen ha gjorde sig möda 
och sade: det här får ej ske. 
De glodde på kammen den röda 
och alla så skrockade de.

Ur ”Pyttorna på pyttebanan”,  
Engelholms Tidning, 13 mars 1918
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Pyttebron är en älskad bro med lång och stolt tra-
dition och ett stort symbolvärde för Ängelholm. 
Pyttebron är för smal för alla de trafikslag och 
funktioner som behövs för framtiden, men för 
gång och cykel fungerar den fint idag - och rimli-
gen även i framtiden. Vi menar att Pyttebron kan 
behållas om den kompletteras med två ytterli-
gare broar som fyller dagens krav på en modern 
bro för motorfordon. Giftiga ämnen i färgen blir 
inte ett problem om de målas in och förhindras 
att laka ut i naturen. Att spara bron är viktigt och 
rätt utifrån alla tre hållbarhetsaspekter. Ekono-
miskt - sparas pengar när bron kan fylla delar av 
framtidens krav på framkomlighet. Ekologiskt 
- sparas naturens resurser när en väldimensio-
nerad bro kan bevaras i stället för att skickas på 
deponi och ersättas med en ny. Socialt - behålls 
den älskade symbolen för Ängelholm - Pyttebron 
blir kvar och kulturarvet lever vidare.

BEVARA OCH KOMPLETTERA 
DET ÄLSKVÄRDA OCH HÅLLBARA

Med en ny brolösning ges chansen för en bättre 
sammankoppling mellan gång- och cykelstrå-
kens olika nivåer vid brofästena. Gång och cykel 
får de mest gena och framlyfta kopplingarna så 
att det blir enkelt och snabbt att röra sig upp och 
ner mellan de olika nivåerna. Pyttebroarna blir 
en tillgänglig länk som nås från alla håll av de 
båda strandpromenaderna. När hållbara trans-
portslag prioriteras - som gång och cykel - rör 
vi på oss mer, vi blir friskare, mår bättre och ser 
varandra mer i vardagen. Det ger också stör-
re mänsklig närvaro i stads- och parkrummen 
som gör att tryggheten ökar. Då kopplas också 
människor närmare varandra på ett positivt sätt.

KOPPLA IHOP  NIVÅER 
FÖR GÅENDE  OCH CYKEL
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PYTTEBROARNA
KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING

GÅNG- OCH VISTELSEBRO

Den nya norra Pyttebron är en gång- och vistel-
sebro för låga hastigheter - 0-5 km/h. 

Överbyggnadens primära bärverk är tänkt att 
utföras av höga specialtillverkade I-balkar för 
att klara spännvidden statisk och dynamisk. 
Tvärbalkar placeras mellan primära balkar för 
att skapa en styv brokonstruktion, för att klara 
egenvikten och för att motverka egen svängning. 
Betongfarbanan får en köryta av asfalt. Land-
fästan utförs av betong som är inklädd med en 
stenfasad så att utformningen ansluter till den 
gamla Pyttebrons landfästen. Grundläggning ut-
förs troligtvis med stålrörspålar och tillhörande 
stödkonstruktioner.

 
CYKELBRO

Den gamla Pyttebron blir en dubbelriktad cykel-
bro för medelhöga hastigheter - 5-25 km/h. 

Befintlig bro är relativt nyligen renoverad och  
konstruktionen har lång livslängd kvar.

VÄGBRO

Den nya södra Pyttebron är en vägbro för höga 
hastigheter - från 25 km/h 

Vägbrons konstruktion kan delas in i underbygg-
nad och landfästen. Överbyggnadens primära 
bärverk är tänk att utföras av höga specialtillver-
kade I-balkar i samverkan med betongfarbanan, 
för att klara spännvidden statisk och dynamisk.  
Tvärbalkar placeras mellan primära balkar för 
att skapa en styv brokonstruktion. Betongfarba-
nan får en köryta av asfalt. Landfästan utförs av 
betong som är inklädd med sten så att utform-
ningen ansluter till den gamla Pyttebrons land-
fästen. Grundläggning utförs troligtvis med stål-
rörspålar och tillhörande stödkonstruktioner.
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