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Situationsplan 1: 400

BAKGRUND 
En snäll drake blev en dag friställd när stället den arbetat på i 
många år lades ner. Helt plötsligt hade den inget att göra. Vad 
skulle den hitta på? Draken trivdes så bra i Ängelholm att den inte 
ville lämna stan, trots att den blivit av med jobbet. Den flög runt och 
undrade ”Vad skall jag göra nu? Jag har så mycket kvar att ge”. 

Då fick den syn på Pyttebron, som gick över Rönne å. Draken lan-
dade vid ån, och började prata med den vackra bron. De satt länge 
tillsammans och blev riktigt bra kompisar. Draken fick reda på att 
trots att bron såg stark ut, var den trött och behövde vila, för den 
hade nämligen jobbat jättelänge, i mer än hundra år. Bron var oro-
lig för hur Ängelholmarna skulle kunna ta sig från staden till havet 
och den fina stranden, om den inte längre kunde hjälpa dem över 

ån. Hur skulle det gå för dem på alla varma, sköna sommardagar? 
Bron hade hjälpt Ängelholmarna så länge. ”Jag skall hjälpa dem 
att komma till havet! Det skall jag göra!” utbrast draken.  Äntligen 
hade draken kommit på vad den skulle hjälpa till med. 

Bron berättade för draken om den nya Klippanvägen som skulle 
byggas och om vilka krav från TDOK som draken skulle uppfylla. 
Draken räknade efter och anpassade sig till vad bron berättade. 
Det här gick ju riktigt bra, tyckte draken. Den blev så glad att den 
ställde sig på ett ben! När Pyttebron såg att draken kunde ta över 
jobbet kände den på sig att nu kunde den äntligen lägga sig och 
vila. Sedan dess hjälper den snälla draken alla människorna från 
staden, över ån, till den fina stranden. 

MATERIAL
Bron utförs i svetsad stålkonstruktion med ett skal i corten. Bän-
ken på brons yttersidor kläs med trä. Räcket längs brons ytter-
kant är gjord i rostfritt stål. Vägbroräcket räcket längs körbanans 
ytterkant integreras i primärbalken. För konstruktionsprinciper, se 
Teknisk Beskrivning.

TRAFIKFLÖDEN
I brons mitt går två körfält för bilar, ett i vardera riktning, som till-
sammans är 6,5 meter breda. Längs vägbanornas yttersidor går 
två 1,5 meter breda cykelbanor i varje riktning. Längs cykelba-
nans utsida löper ett vägbroräcket (H2) för att hindra avkörning. 
På andra sidan barriären går en ca två meter bred gångbana längs 
brons yttersida, separerad från övrig trafik.

GÅNGVÄGEN
Barriären mellan gång- och cykelväg utgör också ryggstöd till en 
sittbänk som löper längs gångbanan i brons hela längd. Räcket i 
rostfritt stål löper längs bron ytterkant, mot vattnet. Det är nätt och 
slankt och tillåter obehindrad utblick över ån för de som sitter på 
bänken. Sittbänken möjliggör planerade eller spontana möten, ett 
stillsamt kvällsfiske, ensamma kontemplationer med utsikt över ån, 
eller att gassa i solen med kompisarna den första varma vårdagen. 
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DRAKEN

Elevation 1: 200

Figur 1- Tvärsnitt i smala änden med ingående stålplåtar

Plan, undersida 1: 200

Tvärsektion med stödben. 1: 100

Tvärsektion 1: 100

Figur 2- Sektionsvy av tilltänkt brostöd för inspänning av brofarbana. Figur 3 - Visualisering från beräkningskontroll av förslaget. Figur 4 - Överbyggnad under transport till broläget

TEKNISK BESKRIVNING
Denna beskrivning visar kort hur föreslagen bro kan tänkas 
fungera, hur den kan byggas samt behov av underhåll.

UTFORMNING OCH VERKANSSÄTT
Brons överbyggnad utformas som en svetsad stål-låda med ett 
icke centrerat ben som enda synligt mellanstöd. Barriärerna 
mellan cykelbana och gångbana utgör brons primärbalkar och 
är de som i huvudsak håller upp bron över ån, se Figur 1. Brons 
överbyggnad spänns fast på ena sidan av ån. Genom inspänning 
av överbyggnaden skapas förutsättningar för en mycket slank 
bro med lång spännvidd. Inspänningen av farbanan kräver ett 
massivt ändstöd på ena sidan av bron som göms under mark
nivå, se Figur 2. Preliminära analyser har utförts med redovisad 
formgivning, se Figur 3. Enkla FEM-beräkningar visar på att ett 
effektivt utnyttjande av stålmaterialet är möjligt trots det ej cen-
trerade mellanstödet.

BROFÄSTEN
De nya brofästena gjutes i betong och kläs med granit lika be-
fintligt brofäste. Den nya brons stödben står på flodstranden, 
bredvid gångstigen, i ungefär samma läge som det tidigare fri-
stående brostödet. Gångstigen på åns östra sida bibehåller sam-
ma dragning som tidigare, men går nu istället förbi stödbenet. 

För att tillåta gångpassage under det västra brofästet, flyttas det 
västra brofästet 4,5 meter åt väster, vilket ökar brons spännvidd 
i förhållande till den tidigare bron. Flytten av det västra brostö
det ökar tvärsektionen för flödet vid högsta högvattenstånd med 
ca 16 kvm. Stödbenet i brons östra landfäste sticker ned under 
högsta högvattenståndet med ca 14 kvm. Förslagsställaren ser 
att dess två åtgärder borde kompensera varandra med hänsyn 
till framtida vattenflöden. 

BYGGNATION
Grundläggning utförs med konventionell pålning och förankring. 
Landfästen platsgjuts med armerad betong. Överbyggnaden av 
stål bör svetsas ihop på fabrik i så stor utsträckning som möjligt 
för att minimera kostnadsdrivande arbeten på plats. Transport-
vikten, ca 300-450 ton, kräver dock transport via vatten. På väg 
till broläget från havet finns ett antal broar vars segelhöjd är be-
gränsad. Genom att montera vissa utstickande delar i anslutning 
till broläget kan höjden på sektionen göras tillräckligt låg för att 
kunna passera under övriga broar på vägen, se Figur 4.

UPPVÄRMNING
Bron kan förses med ett uppvärmningssystem som verkar ge-
nom att varmluft roteras i brosektionen. På så sätt kan snöröj-
ning ske utan inblandning av underhållsfordon. 

UNDERHÅLL
Ommålning kan ske från arbetspråm. Ändstöd med tillhörande 
upplag utformas så att lagerbyte kan ske ergonomiskt och utan 
ingrepp i konstruktionen. Överbyggnadens insida behöver inte 
underhållas med målning då hela ”lådan” svetsas lufttät. Detta 
möjliggör kontroll av fuktigheten inne i överbyggnaden och kor-
rosion kan därmed förhindras helt på insidan. 

Utöver detta tillkommer underhåll av brolager (byte efter ca 40 
år), byte av belysningskällor och armaturer, underhåll av eventu-
ellt värmesystem samt reparation av farbanans beläggning.


