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Storebron binder samman och bär vidare. 

De egenskaper och den klassiska profil som gör 
Pyttebron karaktäristisk för både Pyttebroområdet 
och Ängelholm tas upp och bevaras i Storebron men 
stöps om i en mer stiliserad och samtida form. Det 
tydliga mönstret i originalbrons fackverk renodlas i 
vitlackerat stål som gör den nya konstruktionen till 
ett grafiskt landmärke för både området och staden, 
tydligt kontrasterande mot omgivningen men med den 
klassiska och uppskattade karaktären intakt. När en kär 
del av området lyfts bort låts den reflekteras i det nya 
som läggs till, och vilar på det ursprungliga fundament 
som redan står på plats.

Förutom att koppla samman västra och östra sidan 
av Rönneån, och bevara Åpromenaden i väst 
obruten, skapar Storebron också nya kopplingar och 
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platsbildningar. Promenaden i öst som tidigare tagit 
stopp vid Pyttebron fulländas nu från norr till söder 
genom en brygga som leder promenaden in under den 
nya bron. 

Bryggan skapar en naturlig rörelse mellan området 
söder om bron och den planerade parken i norr, 
Växthustomten, samt ger den östra promenaden direkt 
kontakt med vattnet. Bryggan är en platsbildning i sig 
som aktiverar och skapar en trygg miljö under bron. Vid 
brons fundament placeras en gradäng med sittplatser 
i söderläge, en plats i solen där man kan betrakta ån 
flyta förbi och människor passera. Norr om bron trappas 
bryggan ned mot vattenytan, vilket skapar behagliga 
förutsättningar för kajakangöring och fiske såväl som för 
att dingla med fötterna barfota i vattenbrynet.
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BELYSNING
All belysning är riktad ifrån vattnet för att värna om det 
lokala djurlivet.

KRAFTFÖRDELNING

BROKONSTRUKTION

Principen för Storebron är en bågbro i stål som bär 
gång-, cykel- och biltrafik. Bron vilar på Pyttebrons 
ursprungliga fundament som ytterligare stärker bandet 
mellan den gamla och den nya bron. Även landfästena 
bevaras som ett värdefullt historiskt lager i stadsbilden.

Konstruktionen är ljus och öppen, och gestaltad för 
att ge ett enkelt men starkt uttryck. En tydlig form 
som upplevs olik beroende på betraktningsvinkel. 
Brons bågar och vertikala hängare utförs i breda, 
tunna stålskivor som dimensioneras för att ge 
en smäcker profil på håll men i skarpare vinkel 
ge intrycket av breda, vita band som förändras i 
relation till betraktarens rörelse. De båda bågarnas 
fackverksmönster överlagras också i förhållande till 
perspektivet vilket ger ett vackert och ständigt skiftande 
uttryck.

Bryggan under Storebron har en diskret men 
trygghetsskapande belysning, som ger en upplyst plats 
men inte drar uppmärksamheten från bron. Förutom 
ljussättningen av bryggan finns ingen underbelysning 
av konstruktionen av hänsyn för platsens djurliv. 

Själva bron är upplyst från dragbandet och bågarna, 
vilket lyser upp och accentuerar fackverkets former. 
Belysningen skapar ett spel mellan ljus och skugga i 
brokonstruktionen och gör Storebron till ett landmärke 
och tydlig symbol för området även kvällstid.


