
Ledorden elegans, lekfullhet, finstämdhet och nostalgi präglar 
detta förslag till ny bro över Rönne å. Ängelholm som stad har ett 
lugn, en charm och en gemytlighet som denna bro bygger vidare 
på. Hon skriker inte högst, men spelar en finstämd melodi som 
bidrar till den trivsamma känsla som präglar Ängelholm. Elsa 
har en distinkt form, spänst och personlighet och ger staden nya 
vattennära rum, vyer och upplevelser. Samtidigt finns det en tydlig 
flirt med den gamla omtyckta Pyttebron. Elsa blir en symbol för 
framtidens Ängelholm - en stad som bygger vidare på sin historia 
och visar på en utveckling mot en lekfull, innovativ, hållbar och 
rekreativ stad.

Cirkeln som form har en särskild dragningskraft i stadsrummet, 
den bryter av den kantiga stadsmiljön och blir en del av den mjuka 
blågröna rekreationsmiljön. Elsa utnyttjar det formstarka spel som 
uppstår när cirklar kopplas samman och förskjuts vilket ger henne 
ett dynamiskt, modernt och lekfullt formspråk. Stagen strålar från 

den inre cirkelns centrum vid vattenytan och för tankarna till cykel-
hjul, pariserhjul, folkpark och rörelse. 

Det är något särskilt med äldre, klassiska stålkonstruktioner. Den 
smäckerhet och detaljrikedom som finns i dessa strukturer skapar 
fantastiska former som vi alla kan referera till. Detta har inspirerat 
Elsa, som blir en modern, lekfull tolkning av det klassiska. Elsas 
form går inte att datera, hon har med sin rena geometri ett tidlöst, 
hållbart formspråk. I den nätta stålstrukturen finns en samverkan 
som gör att dimensionerna på varje del kan hållas nere vilket mini-
merar materialåtgången.  

Ängelholm är en stad med stor tillgång till vatten. Med Elsa kom-
mer nya sätt för stadens invånare och besökare att komma nära och 
njuta av vattenrummet kring Rönne ö.  Här tillförs platser som upp-
manar till att stanna upp och njuta av staden och vattnet, både uppe 
på bron och längs strandkanten. Strukturen öppnar för interaktion 

mellan de som befinner sig där uppe och där nere och platsen i sin 
helhet blir som en scen för stadens ständiga skådespel.  

Elsa är inte bara en koppling över vattnet utan en ny upplevelse 
och attraktion i Ängelholm. På dagen bidrar hon med sin karak-
täristiska form och nya platser att njuta av. På kvällen förvandlas 
hon till ett finstämt instrument av ljus och ljud. För det mesta lyser 
hon med ett stilla sken, ibland spelar hon en stilla melodi och vid 
särskilda tillfällen klär hon upp sig och dansar vilt. 

Elsa är resultatet av ett samspel mellan form och konstruktion. 
Hon är i grund och botten en klassisk bågbalksbro som utnyttjar 
kraftspelet mellan bågens form och det horisontella dragbandet. 
De strålande hängstagen lyfter dragbandet och ger en jämnvikt åt 
strukturen. Stålkonstruktionen samverkar med betongen på vägba-
nan som ger tyngd, stabiliserar och knyter samman stålkonstruk-
tionen. Bron vilar på betongpelare som gestaltas som en förläng-
ning av bågen för att framhäva brons cirkulära form.
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Nya platser vid vattnet

Elsa blir en ny koppling över Rönne å och öppnar för Klippan-
vägens förlängning. Med Elsa kommer också nya sätt för stadens 
invånare och besökare att komma nära och njuta av å-rummet från 
olika perspektiv. På åns västra sida föreslås att stråket övergår i en 
böljande brygga som trappar ner mot vattnet i söder. Detta blir en 
vattennära plats att stanna vid, en paus på promenaden och kanske 
en attraktivitet som ger underlag för exempelvis en glasskiosk på 
växthustomten? 

På brons nordvästra sida ringar bryggan in ett mindre vattenrum, 
en liten lugn vattenplats att meta och bada fötterna i. Den ned-
sänkta inre bryggan här blir ett alldeles speciellt rum. Långt ner vid 
vattenytan avskärmat från stadens rörelse och med utsikt upp mot 
den mäktiga bågformen. 

Bryggan löper förbi brostöden med en distans och strandkanten 
fredas som en grön strandpassage. Det viktiga växt och djurlivet 
i denna zon får därmed fri rörelse under bron när det befintliga 
brofundamentet tas bort.

Den nya bryggan, som är belagd med rödpigmenterad trall, föreslås 
bli startpunkten för ett nytt vattennära rekreationsstråk för Ängel-
holm – den röda mattan. Röda element längs promenaden knyter 
samman och ger karaktär åt promenaden som löper längs ån och 
dess gröna omgivningar. Stråket kan framöver kopplas samman 
med de nya GC-broar som planeras över ån längre norrut. 

Bron landar på betongpelare som gestaltas som en förlängning av 
bågformen. Detta ger ett nätt möte med landskapet och en öppen-
het under bron vilket bidrar till en tryggare miljö för flanörerna 
längs å-kanten. På östra sidan bibehålls den befintliga å-promena-
den men breddas ända ut till vattenlinjen och norr om bron skapas 

en liten plats med sittplatser som ramas in av den bågformade 
trappan som leder upp på bron. 

Vid slänten i sydvästläge söder om bron skapas en ny park – Pyt-
tefästet. Med enkla medel förvandlas slänten under de mäktiga 
träden till en terrasserad grön plats att leka och uppehålla sig i. Här 
återbrukas gamla brofästena, dels som stöd i terrasseringen och 
dels som fristående element att leka vid, klättra och sitta på. Med en 
direkt koppling till sin plats kan den omtyckta Pyttebron leva vidare 
och det kulturella värdet hållas vid liv. Skulpterade pyttor utspridda 
i slänten förtydligar berättelsen och blir en attraktion för barnen. 
Kanske finns även berättelsen om Pyttebron att läsa här?

Porten till det gröna

Den nya bron blir som en välkomnande port till den gröna, rekrea-
tiva miljön på västra sidan. Brons karaktäristiska bågar är placerade 
i skiljelinjen mellan körbanan och de mjukare gång- och cykelstrå-
ken. Bågarna och dess strålande hängstag ramar in ett mäktigt rum 
kring biltrafiken och ger upplevelsen av att färdas genom en portal. 

För de som färdas till fots eller med cykel blir bågarna en trygg 
distans till biltrafiken och gör att fokus vänds mot ån och den 
vackra utsikten. Gång och cykelbanan utförs med ett golv av kraftig, 
rödpigmenterad trall. Detta skifte till ett mjukare markmaterial 
markerar övergången mellan hårdgjord stadsmiljö och mjukare 
grön rekreationsmiljö. Det är något särskilt med det mjuka ljudet av 
att gå och cykla på trall. 

Platser för utblick

Gång och cykelstråken längs bron bryts av på båda sidor av bal-
konger som uppmanar till att stanna upp och njuta av vattenrum-
met. Balkongerna blir små, intima, romantiska platser. Platser 

perfekta för att ta ett foto från resan till Ängelholm, fästa sitt 
hänglås, eller bara ha ett fint ögonblick med en vän. Den tvärgå-
ende trallen längs gång- och cykelstråken bryts av och balkongens 
form får sträcka ut sig till en hel cirkel över stråket. Brons strålande 
form återkommer här i trallens läggning och blir ytterligare en 
subtil uppmaning att gå ut på balkongen och blicka ut över staden. 
I cirkelns centrum placeras ett bronslock med Elsas sigill, en vacker 
detalj som bidrar till helhetsintrycket. 

Gestaltning

Elsas karaktäristiska bågar bygger på cirklar med sitt centrum vid 
vattenytan. Den inre bågen är något förskjuten från den yttre bågen 
åt motsatt håll på de olika sidorna av körbanan. Då hängstagen strå-
lar från den inre bågens centrum mot den yttre bågens motsvarande 
punkter skapas en förskjutning som ger ett spännande formspel. 
Den inre och den yttre bågen kopplas samman med strävor och 
skapar en styvare konstruktion. Dimensionerna på respektive båge 
kan därmed hållas nere och bron får en smäcker, luftig och lekfull 
karaktär. 

Betongpelarna som bron vilar på ger ett nätt möte med marken och 
en öppenhet under bron. De förstärker även brons cirkulära form 
och tillsammans med sin spegelbild blir den en komplett cirkel. 
De röda betongpelarna blir skulpturala element med matrisgjutna 
mönster som förstärker bågformen. Matrisgjutningen gör också att 
pelarna upplevs som omhändertagna och vackra från å-promena-
den.  

Bryggorna längs åns västra sida utformas i trä. Själva gång och 
sittytan utförs med samma rödpigmenterad trall som uppe på bron 
medan de vertikala ytorna lämnas i sin naturliga nyans av trä. 
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1. GÅNG OCH CYKELVÄG AV RÖDPIGMENTERAD TRÄTRALL 

2.  UTSIKTSBALKONG

3. VILOBALKONG

4. SKYDDSNÄT

5. SYNLIGA TVÄRBALKAR

6. PÅKÖRNINGSSKYDD OCH KANTBALK

7.  RIKTAD LJUDTEKNIK - ”LJUDDUSCH”

8. GÅNGBRYGGA AV RÖDPIGMENTERAD TRALL

9. SITTRAPPA I SÖDERLÄGE

10. GRÖN STRANDPASSAGE

11. PYTTEFÄSTET - TERRASSERAD, INTEGRERAD 

 PARK I LANDSKAPET 

12.  UPPEHÅLLSBRYGGA MED MINDRE VATTENRUM

13.  NY TRAPPA UPP TILL KLIPPANVÄGEN

14. MÖTESPLATS

 
Flanören

Vi brukar försöka gå en lång promenad varje dag, det gäller att hålla 
igång kroppen nu när man inte går till jobbet längre. Tur att vi bor 
i Ängelholm där det finns så fina promenadstråk. Nuförtiden går vi 
för det mesta längs med den nya röda mattan. Det händer mycket 
kring ån och vi träffar ofta någon vi känner längs stråket. 

Häromdagen stannade vi till vid bryggan intill den nya bron och 
vilade fötterna på en bänk. Vi satt och beundrade den vackra bågen 
och plötsligt såg jag en väninna till mig vinka från en av balkong-
erna. Hon hade stannat till där på sin promenad med hunden. Hon 
kom ner till oss vid bryggan och det slutade med att vi satt där på 
bänken i över en timme och småpratade. 
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Turisten

Vi har gjort en tur genom Skåne och stannade i Ängelholm för att 
bada på de fina stränderna och besöka Hembygdsparken. På fre-
dagskvällen var vi på en konsert i parken och på vägen tillbaka till 
hotellet korsade vi ån via den nya bron. Det hade börjat bli mörkt 
och vi såg hur bron skimrade på håll genom träden. När vi kom 
nära insåg vi att ljuset faktiskt rörde sig lite. 

Det rådde ett lugn ute på bron den kvällen, att gå på den röda tral-
len gav en mjuk känsla och det var väldigt stämningsfullt att röra 
sig längs med de höga vajrarna och dess långsamt skiftande ljusbild. 
Det gick inte att låta bli att gå ut på den lilla balkongen som plötsligt 
öppnade upp sig och lyste stilla med sin cirkulära form i marken. 
Precis när vi tog steget ut hörde vi musiken. Det var så konstig 
känsla, den hördes bara precis där ute på balkongen och då såg vi 
att bron liksom dansade till musiken med sitt stilla ljusspel. Det var 
en magisk känsla att stå där och blicka ut över det vackra å-rum-
met, en romantisk avslutning på en fin kväll i Ängelholm. 

 
Pyttefästet

Roligt att Pyttebron har fått liv igen på ett nytt sätt. Nu får jag se 
min dotter klättra omkring på dom gamla brostöden i Pyttefästet. 
Det kändes så tråkigt när det blev klart att den skulle rivas, den har 
mycket värde för oss Ängelholmsbor. Här kommer historien fram 
på ett fint sätt, de vackra stenarna från stöden är perfekta att klättra 
och leka runt och vad jag har förstått är även bänkarna vi sitter på 
byggda av delar från brofästena. Pyttorna får äntligen vara runt sin 
bro hur mycket dom vill! 

Där gingo små pyttor på banan som går genom vången på sné. De 
hade den syndiga vanan att kackla en smula bre´ve.

De trifdes eh ubbe i husen och trodde sig vandra i fre´. De gingo så 
trygga på grusen och alla så plockade de. 

Men stinsen han gjorde sig möda och sade: det här får ej ske. De 
glodde på kammen den röda och alla så skrockade de.
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Fiskaren

Min son har tjatat om att vi skulle gå till den röda bron och fiska 
sen han såg några större barn meta där i somras, så igår kom vi 
äntligen iväg. Det är konstigt men det känns liksom tryggt och 
behändigt att meta med ett litet barn i det där inringade lilla vatten-
rummet. Och min son älskade att han kunde springa runt, det var 
som att fisken ramades in på något vis. Det blev en härlig utflykt för 
mig med, jag gillar att sitta på den där bryggan och blicka upp på 
bron. Det är alltid så mycket liv och rörelse där, både uppe på bron 
och på bryggan och i vattnet, men i den lilla cirkeln där råder ett 
särskilt lugn. 

Kanske var det allt folk på bryggan som skrämde i väg fisken för 
något napp blev det inte! Vi fick gå och titta på daggmaskskulptu-
ren och köpa glass i Växthusparken i stället. 

  

TVÄRSEKTION/TEKNISKT SNITT BALKONG, SKALA 1:50DETALJ HÄNGSTAG, SKALA 1:25DETALJ YTTRE & INRE BÅGE, SKALA 1:25

PLAN BALKONG, SKALA 1:50

DETALJ SIGILL, SKALA 1:25

ELEVATION, SKALA 1:100

Som ett bronssmycke pryder Elsas 

sigill navet där trallen möts på bal-

kongerna. De två cirklarna med sitt 

centrum vid vattenytan presente-

ras här i sin hela form. Under sigillet 

finns en integrerad låda för teknik 

kopplad till det interaktiva ljus- och 

ljudspelet på bron.

 
Grodan

Mötet mellan vattnet och omgivningen spelar en betydande roll för 
åns naturliga miljö. Löv, barr och annat växtmaterial som faller ner 
i vattnet blir mat för små vattenlevande djur som larver och insek-
ter. Dessa äts av grodor, fiskar, fåglar, möss och andra djur. På brons 
västra sida har strandkanten tidigare varit blockerad av brostödet. 
Nu öppnas det upp en grön strandpassage längs åns kant så att djur 
och växter i denna viktiga zon kan röra sig fritt. Det nya stråket för 
oss människor sker på en upphöjd brygga en bit ut vilket gör att 
strandkanten fredas.  

AXONOMETRI ÖVER ELSAS OLIKA DELAR

Tvärgående rödpigmenterad trätrall 

på gång- och cykelstråk

Dragband

Krenelerat nät

Rött smidesräcke, höjd = 1400 mm

Låda för teknik under sigill

Sigill

Tätare regelstruktur möjliggör 

cirkulär läggning av trätrall

Konsol förlängs och bär upp 

utkragande balkong

Rödpigmenterad trätrall läggs 

cirkulärt utifrån centrum på 

balkong
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Kanotisten

Vi paddlade på Rönne å och hade sån tur för det var en alldeles 
vindstilla dag. Det är nått speciellt med att paddla, man är så nära 
vattnet och ser allt från ett nytt perspektiv. Den nya bron stod så 
vacker när vi sakta närmade oss den. I det stilla vattnet framträdde 
en komplett cirkel av den ståtliga bågen och dess spegelbild. Det var 
som att bron strålade ur vattenytan. Vi vinkade till några turister 
som stod på balkongen, märkligt det där att man alltid vinkar till 
båtar. 

När vi var precis under balkongen hörde vi plötsligt musik. Det 
var stillsamt och bara precis där, nästan som att bron ville säga oss 
något. Sen blev det tyst, alldeles tyst när vi gled under bron. Det 
är något spännande med stålkonstruktioner, det är storslaget och 
smäckert på samma gång. 
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Elsa är mer än en bro - hon är som ett levande väsen som på sitt 
finurliga, finstämda sätt överraskar och underhåller stadens invå-
nare och besökare. Elsa värmer natten med ett skimrande ljusspel. 
I de strålande hängstagen integreras interaktiva ljustrådar som ger 
en ständigt föränderlig ljusbild. De flesta kvällar lyser Elsa med ett 
stilla sken i sina strålar. Vissa kvällar strömmar ljuset från centrum, 
andra kvällar är det omvänt, strålar som ser ut att komma utifrån. 
Ibland är det bågen som förstärks av ljusstrålar. Med reflektionen i 
vattenytan skapas illusionen av en full cirkel som dansar på vatten-
ytan.  

För de flesta förbipasserande är Elsa tyst, men för dig som stannar 
upp, och slår dig ner på rätt ställe kan hon blotta musiken som sakta 
styr ljusspelet. Första gången blir ljudet en överraskning, alltefter-
som kan du återvända till dessa platser för att lyssna och förföras. 
Kanske tar du med dig en vän?

Elsa flirtar med sina besökare och får dem att interagera. Efter 
mörkrets inbrott skimrar det strålande mönstret från trallen på 
marken vid brons balkonger. Du kan inte motstå att gå ut och stan-
na till. Längst ut på balkongen finns en ljudpunkt, just precis där 
hör du musiken. Du spanar ner på bryggorna längs vattnet där det 

sitter folk som beundrar bron och njuter av sommarkvällen. 

Ibland är det fest och då är Elsa bjuden! Hon strålar i takt till musi-
ken och dansar som ett aldrig sinande fyrverkeri. Vilken tur att hon 
råkar bo i en stad med en av landets mest kända ljusfestivaler. Den 
kvällen är hon i toppform, när dom ljussmyckade båtarna åker förbi 
strålar hon av lycka.

PS. Namnet är en hyllning till Elsa Andersson, Sveriges första 
kvinnliga flygare.

MATERIAL
Stål: S355J2

Betong: C35/45

Horisontellt placerat finmaskigt krenelerat nät som 

skyddar mot fall och genomtrampning

Landfäste i betong

grundläggs på borrade 

stålrörspålar

Pottager som upplag för tvärbalkar i betong 

Tvärbalkar bär upp påfartsbroar av armerad 

betong med en spannlängd på 4 m mellan 

landfäste och brostöd 

Huvudbärriktning för påfartsbroarna är i tvärled 

då spannlängden är större i tvärriktning än 

längdriktning

Pottager som upplag för 

bågbalkar, ingjutna i betongpelare

Horisontella vindstag av VKR mellan de två yttre 

bågbalkarna för att stabilisera bågarna i tvärled

Dragband som håller ihop det strukturella systemet och 

hanterar horisontella reaktioner 

Dragbanden har öppet tvärsnitt för att underlätta bygg-

nation, svetsade I-balkar

Tvärbalkar - Svetsade I-balkar

Tvärbalkarna tillsammans med betong-

plattan bildar ett samverkanstvärsnitt där 

betongen bär laster i längsled medan 

tvärbalkarna bär lasterna i tvärled över till 

dragbanden.

Betongplatta tjocklek ca 300 mm

Studs används mellan tvärbalkar och betongplatta

Kantbalk i betong på varje sida för 

infästning av räcke för påkörningsskydd 

mot hängstag och båge

Längsgående balkar HEB

Yttre bågbalk -

slutet tvärsnitt med flänsar

Inre bågbalk -

slutet tvärsnitt med flänsar 

Hängstag mellan bågbalkar och dragband - 

dimensioneras för att klara overksamt/bortfallet 

hängstag för att säkra att utbyte är möjligt vid be-

hov, exempelvis vid påkörning

Yttre och inre bågbalkar kopplas samman 

med vertikala strävor av VKR

Brostöd i infärgad röd betong 

med infällt avvattningssystem

Pelare grundläggs på borrade stålrörspålar

Infästning hängstag - 

varannan infästning görs i inre respektive yttre båge 

för att fördela infästningspunkter och dragkraft

Konsoler - Svetsade I-balkar

Sitttrappa i söderläge med gång och sittytor av samma 

rödpigmenterade trall som uppe på bron 

Vertikala ytorn lämnas i sin naturliga nyans av trä. 

UPE-balk förstyvar 

konsoler och 

täcker av hålrum

Vinkelstång täcker av uppbyggnad 

av gång- och cykelbana 

UPE-balk förstyvar konsoler och 

täcker kontinuerligt av brosida
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Cyklisten

Jag bor i Nya Kungsgården och har skaffat träningskort på Friskis 
och Svettis. Det känns faktiskt fånigt att ta bilen till gymmet så jag 
cyklar. Och det är en fin cykelväg, först längs med ån och sen får 
man cykla över den nya bron också. Det är nått härligt med att 
cykla där längs med de kraftiga stålbalkarna och de höga vajrarna 
och höra ljudet av däcken mot den mjuka trätrallen på marken. Det 
är skönt att vara skyddad från biltrafiken, det blir en lugn känsla när 
man åker över bron, som att vi som går och cyklar kommer närmre 
årummet. 

På vägen hem har det hunnit bli mörk och det är lite spännande 
att se hur bron ser ut just den här kvällen, den brukar alltid lysa på 
något nytt sätt.

 
Bilisten

Jag bor i Munka Ljungby och kör ofta och hämtar mina barn och 
barnbarn på stationen i Ängelholm. Nuförtiden fortsätter vi rakt 
fram på Klippanvägen så att vi slipper köra inom centrum och 
stöka. Då får vi köra över den nya bron också, det brukar barnen 
tycka om. Det är en härlig känsla att köra över, man blir omringad 
av de höga vajrarna och det känns nästan lite sakralt. Som att köra 
igenom en portal.

Tvärgående trätrall på gång- och cykelstråk, 

behandlas och underhålls med rödpigmenterad 

roslagsmahogny

Smidesräcke - 

pinnaräcke av rundstål 

med överliggare av 

plattstål, höjd =1400 mm


