
0 1 5m

1:100

0 2m1

1:50

0 50m

1:1000

0 2 10m

1:200

0 100m50

1:2000

0 20m10

1:400

0 200m100

1:5000

0 20m10

1:500

0 15m5

1:300

Ängelholm format av 
Rönne å

Första ordningen Andra ordningen

Tredje ordningen  Komplett bro

Landskapssektion A-A 1:400

Situationsplan 1:400

Triangel 
första ordningen 

Triangel avstyvad 
av andra ordningen 

Triangel avstyvad 
av tredje ordningen 

Vinkel

Bron med sina konstruktiva element i olika skalor är en abstrakt tolkning av ett grenverk. 
Den utgör fond längs årummet samtidigt som dess transparens släpper igenom siktlinjer mot bakomliggande himmel, å och vegetation. 

Triangelbron

En teori säger att namnet Ängelholm härstammar från ordet aengil 
som betyder krökning eller förträngning. Aengil i sin tur kan härledas 
från engelskans angle, som betyder vinkel. Krökning och Vinkel - två 
tydliga begrepp som kan flätas samman när Rönne å ska krönas med 
en ny bro.

Färd längs årummet. 
Bron samspelar med de konvexa trädkronorna och angränsande byggnader.

Det triangulära tvärsnittet ger ett rum med stor personlighet, ett rum att passera igenom, som en port in i staden med en nästan katedrallik 
karaktär. Ett rum som bidrar till platsens rumsliga rikedom.

A

A

+6.3m

Triangel
En fraktal är ett självlikformigt mönster med 
en avläsbar struktur i alla skalor, en figur 
som återfinns i naturens alla delar. Vi har 
skissat en bro med en fraktal geometri där 
trianglar mångfaldigas till bärande fackverk. 
Konstruktionen, som ger bron dess uttryck, 
utgår från två stående fackverk förenade i 
en gemensam ås. En struktur som bär vidare 
arvet från  ”Pyttebron”. Fackverken kopplas 
samman med en botten vars tvärbalkar bär 
upp vägbanan. Konstruktionen ger bron ett 
triangulärt tvärsnitt. Triangeln återkommer 
som primära och sekundära och tertiära 
ordningens bärsystem samt i detaljer vilket gör 
formen avläsbar från alla betraktelsevinklar 
och i alla skalor. Karaktäristiken är så 
konsekvent att vi lekt med tanken på att kalla 
förslaget ”Triangelbron”. En karaktär och ett 
namn som förenar platsens historia med brons 
mest igenkännbara konstruktiva element. 

Landskap
Landskapet där bron ska byggas utgörs av 
det vatten- och parkrum som kantar Rönne 
å. Vertikalt formas rummet av trädkronornas 
konkava former, och horisontellt av åns 
ringlande form. Brons östra sida angör centrala 
Ängelholm medan den västra sidan riktar sig 
mot ett landskap mera präglat av naturen och 
havet. Det ger två riktningar, som möter olika 
landskap. Den bro vi föreslår är å ena sidan 
urban med sin sadeltakslika symmetriska 
form och å andra sidan besläktad med naturen 
genom sin fraktala mönsterverkan. Bron blir 
en karaktär som samtalar lika mycket med sina 
urbana grannar som med naturen själv. 

Teknisk beskrivning
Bron är en överliggande fackverksbro i 
rostfritt duplexstål med fri spännvidd på 

ca 55 m. De två yttersidorna av fackverket 
lutas inåt och bildar med det horisontella 
bottenplanet ett triangeltvärsnitt. Genom att 
arbeta med avstyvande element i tre ordningar 
kan tvärsnitt minimeras och maximal skirhet 
uppnås. Fackverkskonstruktionen är smäcker 
och effektiv och fördelar och för ut stora laster 
i ritning mot ändarna. Snittkrafternas storlek 
varierar naturligt i ett fackverk och i denna 
struktur är tanken att tvärsnittsstorleken på 
stängerna i respektive ordning skall motsvara 
storleken på krafterna.
Högsta punkt på bron ligger 14 m från 
farbanan (+6.3m). Tvärsnittet för de 
ingående stängerna i fackverket är svetsade 
fyrkantrörsbalkar som är vridna 45 grader. 

Bron vilar på 8st brolager i en kombination 
av fasta, ensidigt rörliga och allsidigt rörliga 
lager. Farbanan utgörs av en avstyvad stålplåt 
som vilar på det horisontella fackverket. 
Farbaneplåten är försedd med brobeläggning. 
Fri höjd över de två körfälten är som lägst 7m 
och över GC-banan 3 m. 
Bron är grundlagd på två pålade landfästen 
i armerad betong. Pålarna förs ner till fast 
botten. Landfästena förses med lagerpall så 
att lager och underramsstång är inspekterbar. I 
förlängningen av de båda landfästena anläggs 
stödmurar med räcke. Bron förses med två 
dilatationsfogar (övergångskonstruktion) i 
respektive broände.

Brofästen kläs med den sten (sågas till skivor) 
som finns i befintliga brofästen. Brons rostfria 
stål bearbetas till en pärlemorskimrande yta 
som bär fram naturligt- och artificiellt ljus. 
Räcken, nät och övrig detaljering utförs 
i varmförzinkat utförande. Inspektion av 
fackverkssidorna utförs från skylift från insida 
bro samt med klättrare från utsida. Undersidan 
av bron nås från båt/pråm. Underramsstången 

är inspekterbar. 
Brons rostfria fackverk påverkar drift- och 
underhållskostnaderna. Under brons tekniska 
livslängd blir de betydligt lägre än för en bro i 
konventionellt ytbehandlat konstruktionsstål. 
Första bättringsmålning för en bro i traditionellt 
konstruktionsstål sker efter ca 20 år därefter 
en huvudommålning efter 40 år. Exempel på 
andra broar där rostfritt stål ställts mot vanligt 
konstruktionsstål, visar att det är troligt att man 
redan efter 20 år är på en lägre totalkostnad för 
en rostfri bro sett till hela livscykeln och det är 
garanterat efter 40 år. En rostfri bro behöver inte 
målas om alls. Det rostfria stålet kan återvinnas 
och tillföras ett cirkluärt system till 100% då bron 
ska demonteras. Dessutom är klimatbelastningen 
för en rostfri bro lägre sett till hela livscykeln 
eftersom målade konstruktioner kräver blästring 
och ommålning och att underhållsarbeten 
genererar trafikavstängningar. Det faktum att bron 
passerar över vatten gör även att en blästring och 
ommålning blir dyrare och ställer högre krav.

Brofästenas sidor kläs med klätterväxter vilket 
elimineras risk för klotter. De sidor som vetter mot 
ån skyddas mot klotter då ytan mellan gångbanan 
och brofästet utförs som en vattenspegel. 
Avvattning av farbanan sker via två rännor längs 
mellanrummet mellan GC-bana och körbana. 
Vattnet leds till landfästena där vattnet används 
för infiltration av växtbäddar. För att undvika 
isbildning och istappar förses fackverkets övre 
delar med värmeslingor.

Bron förses med broräcke mellan körfält och GC-
bana dels för att skydda gående men primärt för 
att förhindra att fordon oavsiktligt kommer upp på 
GC-banan och därmed kolliderar med strukturen. 
Ett enklare räcke placeras på GC-banans utsida. 
Bron förses med ett åtkomstskydd på utsidan av 
fackverket i de båda broändarna. 



Fr i  höjd GC -bana

Fr i  höjd körbana
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4,2m

Elevation B-B 1:200

Tvärsektion C-C 1:100

C
B

C

Tvärsektion D-D 1:100

Brons östra landfäste och terrängens nivåer samverkar för att skapa solvända platser på olika nivåer med överblick över årummet åt norr och söder. Brons underliggande bärning skapar ett intressant vattenrum där 
vattenreflektioner och skuggspel ständigt varierar.

Möjlig placering för armaturer

Möjlig placering för armaturer

Möjlig placering för armaturer

Nattetid glöder bron som en lykta. Konstruktionens alla delar syns tydligt tack vare att 
fyrkantsprofilerna är vridna 45 grader. Subtilt ljus skapar en mild glödande effekt. 
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Brons skala knyter an till den arkitektoniska skalan i närområdet. 
Det gör bron till en urban spelare som blir en i familjen bland Ängelholms byggnadsverk. 


