
Via Rönne å har sötvatten förts från det grönskande 
och rika jordbrukslandskapet mot sandhedarna längs 
kusten och slutligen havet. Vattenrummet har också 
transporterat varor, gods och människor. Landvägarna 
har i stigande omfattning korsat vattenrummet. Nu är 
tiden kommen för Pyttebron, byggd i förra seklets bör-
jan, att få en ny gestalt och hysa nya fordonstyper till-
sammans med de gående och cyklande som är vana 
att korsa ån här.
Åns västra sida i höjd med Pyttebron präglas av små-
hus, villatomter samt ett rekreationsområde med båt-
klubbar mm. Området växthustomten ska parallellt 
med utvecklingen av Klippanvägens nya dragning 
utvecklas till parkområde. Strandzonen närmast ån är 
mycket lummig och tätbevuxen med höga träd. Välbe-
sökta stigar genomkorsar området. Åns östra sida har 
även den en mycket grön strandzon med strandpro-
menad utmed vattnet. Bebyggelsen är här högre och 
formad i kvarter. Kvarteren leder in mot centrum med 
de centrala platserna och gatorna. Broförbindelsen är 
verkligen en länk mellan det mer natursköna och sten-
stadens kant.
Rönne å fungerar idag fortsatt som transportled för fri-
tidsbåtar, turistbåtar och kanotister. Årummet är också 
en viktig del av stadens grönstruktur, fågelliv, botanik 
och limnologiska miljö. Inte minst utgör vattenrummet 
fortfarande Ängelholms lugna pulsåder.

Koncept
I vårt arbete vill vi förstärka broplatsens och vattenrum-
mets kapacitet att tillåta rörelser. Det handlar om det 
biologiska livets möjligheter för rörelse, fortplantning 
och att hitta livsrum i luft, vatten och jord. Det handlar 
lika mycket om en vacker, inspirerande och trygg miljö 
för gående, cyklande utmed ån och tvärs den samt i 
kopplingar mellan dessa riktningar. Slutligen ska biltra-
fik och lokalbussar färdas med god säkerhet och höga 
upplevelsevärden på en ny, smäcker och elegant bron.

Vi har vinnlagt oss om att skapa en bro, aengil, som 
blir ett fint tillskott till platsens alla kvalitéter. Det är en 
enkel filigran och transparent konstruktion, förankrad 

i sin plats. Bron blir en länk som sammanbinder stad 
och natur. Förutom det ska bron vara upplevelserik för 
bil- och bussburna, cyklister och gående i trafiksäker 
och trygg miljö.
Vi överger dock inte Pyttebrons gestaltning helt. Man 
kan gott påstå att vi refererar till den tidigare bron via 
bågbrons princip. Men vi gör detta utan att vara tillba-
kablickande. Vi ser framåt mot en ny tid med nya tek-
niska lösningar och utryck.
Aengil är en nätbågsbro med utspända korsande stag. 
Det är en avancerad konstruktiv princip som gör det 
möjligt att reducera höjden på stålrörsbågarna men 
samtidigt spänna över en lång sträcka. Detta ger ett 
speciellt utryck med harmoniska proportioner. Vi un-
derstryker det horisontella snarare än det vertikala vil-
ket vi ser som eftersträvansvärt i den aktuella rumsliga 
kontexten.

Brokonstruktionen är genomsiktlig, det finns inga vi-
suella hinder. Bron får ett särskilt distsinkt utryck som 
spelar mot trädmassor och vattenrummets naturliga 
former. I harmoni. Det är vår utgångspunkt och vi ser 
att bron blir ett poulärt landmärke för Ängelholm. 
Bron är utformad med två körbanor för tung trafik som 
placeras mellan nätverksbågarna. Gång- och cykel-
broarna böjs ut en aning vilket ger plats för att stå och 
kontemplera vattenrummet och Rönne å med sina na-
turvärden.
För att uppnå extra lätthet i utrycket så ligger gång- och 
cykelbroarna placerade på konsoler som är utdragna 
från utsidan av nätverksbågarna. Ursparingar i däcket 
mellan konsolerna ger visuell kontakt till Rönne å – en 
speciell upplevelse. Sett underifrån från gångbanan 
respektive bryggan under bron så ger ljusslitsarna att 
den relativt breda bron upplevs lättare och mer redu-
cerad.

Som en referens och anknytning till Pyttebron föreslår 
vi att den nya brons landfästen kläs med granit från 
de gamla stöden. Då de nya landfästena blir bredare 
kommer de även att kompletteras med ny sten med 
samma ytbehandling.
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Teknisk beskrivning

Nätverksbågbron utförs som en stålkonstruktion med stål av olika kvalitet 
beroende på var i konstruktionen det förekommer och vilken funktion det 
handlar om. Krysstagen i bågen utförs i stål av särskilt hög kvalitet och styr-
ka, medan stålkvaliteten i bågarna och brobaneplattan samt 
gång- och cykelbanor utförs i vanligt konstruktionsstål. 

Broöverbyggnaden är, under vägbanan, en sluten stållåda med ett ortotro-
piskt stålbrodäck med trapetsavstyvningar. Det är en välkänd princip för 
utformning av stålbroar med vägtrafik, som ska dimensioneras för bärig-
hetsklass 1 (BK1). Gång- och cykelbanan utförs som en enkel stålplatta med 
längsgående förstyvningar, som spänner mellan tvärgående stålkonsoler.

Brofästena utförs som armerade betongkonstruktioner, som anpassas efter 
lokala förhållanden med erforderligt erosionsskydd och som kan hantera 
höga vattenstånd och kraftiga flöden. Utformningen av brofästena ger även 
plats för drift och underhåll av lager och dilitationsfogar. Både över- och 
underbyggnad är platsanpassad och förbereds med lokala förstyvningar för 
att möjliggöra framtida utbyte av lager.

Brons slutna stålsektioner ytbehandlas med primer på invändiga ytor. Ut-
vändigt ytbehandlas med ett duplex-system, bestående av ett termiskt 
påsprutat zink-lager med ett målningssystem med mycket hög hållbarhet 
utanpå.Vägbanan beläggs med ca 60 mm gjutasfalt och gång- och cykel-
banan beläggs med en plastbaserad tunnbeläggning med en tjocklek av ca 
5 – 10 mm. Bryggkonstruktionen som passerar under bron utförs i trä.
Terrängtrapporna på västra resp. östra åkanterna, som ansluter gångbanor 
till gång- och cykelbanor, utförs med trappsteg av tuktad granit.
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