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Bakgrund

Ängelholms kommun har planer för en ny vägbro över Rönne å som en del av en större 

förändring av trafikflöden genom staden och en ny gata, Klippanvägens förlängning. Bron 

ska ersätta den tidigare Pyttebron. Den befintliga bron är för smal för att återanvändas 

som vägbro, och konstruktionen går av olika skäl inte att återanvända. Kommunen tog 

inför tävlingen fram vision och mål för den nya bron.

Våren 2021 bjöd kommunen in till en allmän tävling i två steg för utformningen av den nya 

bron över Rönne å. 

Tävlingen arrangerades i samarbete med Sveriges Arkitekter.

Syfte med tävlingen

Tävlingens syfte var att få ett urval av nyskapande, utvecklingsbara och genomförbara 

förslag för en ny vägbro över Rönne å, med målet att finna koncept och helhetsgrepp som 

utgår från den lokala kontexten och där form och konstruktion samspelar. 

Avsikten var att vinnande förslag skulle vara möjligt att vidareutveckla i en kommande 

samverkansentreprenad. Syftet med tävlingen var även att utan föregående annonsering 

handla upp konsulttjänster för arkitektur av det vinnande teamet. 

1 Bakgrund och syfte
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Allmän projekttävling i två steg
Ängelholms kommun bjöd i maj 2021 in till en projekttävling i två steg för en ny bro över 

Rönne å.

Tävlingsuppgiften var att gestalta en ny bro som blir ett landmärke i staden och som 

sitter väl inplacerat i landskapet och på platsen så att stråken längs ån stärks. 

Tävlingens första steg var idéinriktat för att identifiera utvecklingsbara koncept och 

gestaltningsförslag av hög kvalitet och genomfördes som en allmän tävling. 

Till steg två valdes fyra team ut till en inbjuden projekttävling, där förslagsställarna 

arvoderades för vidare bearbetning av sina förslag. De fyra team som gick vidare fick 

skriftliga och av juryn avstämda medskick anonymt via tävlingsfunktionären. 

Tävlingen anordnades enligt 18 kap. i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). 

Efter avslutad tävling avser arrangören att förhandla, utan föregående annonsering, med 

vinnande förslagsställare om fortsatt uppdrag. 

Framtagande av program 

Tävlingsprogrammet har författats av en projektgrupp med representanter från 

verksamheten, ledd av Pernilla Theselius, stadsarkitekt på Ängelholms kommun. Gunilla 

Kronvall, Atelier 01 arkitektur, samt Sveriges Arkitekter har medverkat som stöd genom 

hela processen. 

Tävlingsprogrammets formuleringar utgick från ett underlag som togs fram genom en 

serie workshops om mål och visioner för en ny bro över Rönne å. Dessa workshops 

genomfördes med tjänstemän och politiker på kommunen. 

Inlämnade förslag och tävlingsprocess

Tävlingen startade den 3 maj 2021 och avslutades den 16 december 2021. 

Tävlingsprogrammet och allt underliggande material har funnits på TendSign. 

Tävlingsspråket var svenska. 

Vid tävlingstidens slut för steg 1 den 11 juni 2021 hade 44 förslag lämnats in. 

Bland de inskickade bidragen fanns det två som hade exakt samma motto: Aengil. 

2 Tävlingsuppgiften och dess förutsättningar
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Juryn döpte då om dem till Aengil(1) och Aengil(2). 

Efter en granskning av tävlingsfunktionären avseende inlämningskraven i steg 1 beslöt 

juryn att förslagen 6. Regnbåge, 8. Pyttor och 44. Vita streck ej godkändes för bedömning. 

Steg 1 resulterade i att juryn valde ut fyra bidrag att vidareutveckla sina förslag utifrån 

juryns medskick och tävlingsprogrammets fördjupade inlämningskrav till steg 2 av 

tävlingen. 

Inlämning för steg 2 var 27 oktober 2021. Alla fyra förslag blev godkända för bedömning. 

Samtliga förslagsställares anonymitet har bevarats fram till dess att bedömningen av 

steg 2 var avslutad. 

Tävlingsprogram, förslag och juryns utlåtande finns tillgängliga på www.arkitekt.se. 

Jury

• Pernilla Theselius, stadsarkitekt Ängelholms kommun, har agerat juryns 

ordförande

• Robin Holmberg, ordförande kommunstyrelsen, Ängelholms kommun

• Charlotte Engblom Carlsson, ordförande nämnden för kultur, idrott och fritid, 

Ängelholms kommun 

• Tomas Fjellner, ordförande samhällsbyggnadsnämnden, Ängelholms kommun

• Magnus Jonsson, 2:e vice ordförande samhällsbyggnadsnämnden, Ängelholms 

kommun

• Kristina Magnusson, kommundirektör, Ängelholms kommun

• Anders Lundin, broansvarig, Ängeholms kommun 

• Åsa Ehn Hillberg, landskapsarkitekt LAR/MSA, Karavan landskapsarkitekter, 

utsedd av Sveriges arkitekter

• Pål Biørnstad, sivilarkitekt, Lund+Slaatto arkitekter, utsedd av Sveriges arkitekter

Jurysekreterare: Gunilla Kronvall arkitekt SAR/MSA RIBA, Atelier 01 arkitektur 

Tävlingsfunktionärer: Rosita Bjerrum och Gina Magnusson Skoglund, Ängelholms 

kommun. 

Sakkunniga 

Under bedömningsarbetet har juryn tagit del av synpunkter från Lars Lindeberg, 

konstruktör och VD Structor Bro och Anläggning. 

6



Juryns arbete / bedömningsprocess 
Att upphandla en arkitekt genom en öppen tävling ger möjlighet dels till en bred 

och givande diskussion i juryn och till att få fram förslag av hög kvalitet. Tävlingen 

genomfördes i två steg för att säkerställa att det förslag som till slut utses till vinnare 

har kunnat uppvisa en god förmåga att både ta till sig medskick att kunna bearbeta sitt 

ursprungliga förslag till en än starkare helhet. 

Juryn hade under den första bedömningstiden fyra möten, ett fysiskt och tre digitala. 

Mellan dessa möten har juryledamöterna arbetat individuellt. Vid det fysiska mötet på 

plats i Ängelholm gjordes även ett besök på platsen.  

Arbetet i juryn startade med en analys av olika förhållningssätt till platsen och 

till konstruktionsprinciper. Tävlingsförslagen delades in i grupper utifrån det 

gestaltade uttrycket i å-rummet. Juryn kunde på detta sätt få en god överblick över 

hur förslagsställarna formmässigt hade svarat mot tävlingsuppgiften. En analys 

gjordes av vilka konstruktionsprinciper som använts av de olika förslagsställarna. 

Analysen inkluderade diskussion om dess för- och nackdelar vad gäller exempelvis 

bearbetningsbarhet, ekonomi och hållbar materialanvändning. Juryn fokuserade på att 

förstå förslagen på ett fördjupat sätt innan bedömningssamtal och urval påbörjades. 

Juryn identifierade förslag med kvalitet i platsanalys, gestaltning, konstruktion och 

förutsättningar för genomförande. De enskilda förslagens kvalitet och utvecklingsbarhet 

blev utslagsgivande i den slutgiltiga bedömningen och i urval till steg två. 

Under den andra bedömningstiden hade juryn tre möten varav ett var fysiskt på plats i 

Ängelholm. Övriga möten var digitala. Vid det fysiska mötet gjordes ett nytt besök på 

platsen för att analysera och diskutera de fyra förslagen i steg två och hur dessa landar 

både rumsligt i å-rummet och i landskapet på brons ömse sidor. 

En fördjupad diskussion om koncept, gestaltning och konstruktion hölls. Till stöd för 

samtalen fick juryn se de 3d modeller som skickats in, och som hade placerats in i 

kommunens digitala modell över tävlingsområdet. På detta sätt kunde juryn även se 

och uppleva vyer som ej fanns redovisade på bild. Till stöd fanns även utlåtande om 

förslagens konstruktion och genomförbarhet från extern sakkunnig konstruktör. 

I steg två fästes stor vikt vid hur de tävlande svarat på medskicken från steg ett samt 

vid frågan om vilket förslag som har bäst potential att utvecklas vidare på ett bra sätt i 

kommande genomförandeprocess. 

Juryns bedömning och medskick till de tävlande redovisas nedan. 
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Bedömningskriterier 
I tävlingsprogrammet angavs följande kriterier, utan inbördes ordning, för en 

helhetsbedömning av förslagen:

Arkitektonisk kvalitet och gestaltning 

Hur väl tävlingsförslaget…

• präglas av en tydlig, relevant och platsspecifik idé för en ny bro på platsen.

• är gestaltat till en smäcker helhet, där form, konstruktion och ljussättning hänger 

nära samman på ett innovativt och tydligt sätt.

• är utformat i mänsklig skala, för mänsklig användning och beröring, samt för att 

erbjuda platser för utblickar och för att uppehålla sig på/vid/under bron.

• kan medverka till att bygga Ängelholms identitet, både dess stads- och 

landskapsbild, och markerar övergången mellan stad och natur/rekreation. 

• upplevs som tar ett naturligt tillägg i landskapet och ta tillvara och samspelar med 

platsens kulturhistoriska, estetiska, urbana och rekreativa värden. 

Funktion 

Hur väl tävlingsförslaget…

• har utformat ett bearbetat förslag för en funktionell koppling över Rönne å, där 

trafikslagens olika behov får ta plats utifrån sina behov effektivt användande av 

ytorna för de olika trafikslagen. 

• visar på inlevelse med brukarna av platsen och är utformat med hänsyn till såväl 

trafikant- och betraktarperspektiv som friluftsliv. 

• uppfyller de funktionella krav som ställs i programmet. 

Hållbarhet

Hur väl tävlingsförslaget…

• är med och driver innovation inom hållbar materialanvändning. 

• erbjuder genomtänkt och långsiktig hållbarhet i materialval och 

konstruktionsprinciper samt strategier kring cirkularitet för byggnation, drift och 

förvaltning.
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Utvecklingsbarhet

Hur väl tävlingsförslaget…

• bedöms ha en tillräckligt stark och robust grundläggande vision, idé och gestaltning 

för att kunna utvecklas och genomföras utan att förlora centrala kvalitéer.

Genomförbarhet och förvaltning

Hur väl tävlingsförslaget...

• är utformat med tanke på framtida förvaltning avseende skötsel, drift och underhåll. 

• bedöms kunna genomföras inom angiven tidsplan och inom angiven ekonomisk 

ram. 
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Sammanfattning
Juryn kan konstatera att intresset har varit stort för att delta i tävlingen och för att vara 

med och utforma Ängelholms nya bro över Rönne å. Mängden material som producerats 

och nivån på det inlämnade materialet är imponerande, och visar på både hög kompetens 

och på innovationslust. 

Juryn har vidare med stort engagemang satt sig in i de 41 för bedömning godkända 

förslagen. Hur förslagen har svarat mot tävlingsprogrammet och hur väl förslagens 

gestaltning och konstruktion i samklang har skapat en vacker och väl fungerande helhet, 

har varit centrala frågor.  

Programmet är omfattande och ställer krav på förmågan att integrera ett flertal 

aspekter, utöver de rent tekniska och funktionella. Stort fokus har legat på att 

integrera konstruktion med gestaltningskoncept samt att lägga vikt vid den mänskliga 

användningen. Juryn noterar att den komplexa uppgiften har inneburit svårigheter för 

många av förslagen. Det har visat sig vara utmanande att bemöta alla programmets krav 

och att väva samman dessa till en tydlig och gestaltad helhet. De förslagsställare som 

lyckats bäst är de som gjort en genomarbetad platsanalys som grund för koncept och 

förslag. En annan utmaning har varit att inkludera hållbarhetsaspekter i broprojektet. 

Möjligen finns alltför få referenser och erfarenheter. Juryn anser att det finns ett värde i 

att lyfta frågan och uppskattar de ansatser som har gjorts. 

Som helhet uppvisar förslagen en stor bredd vad gäller lösningar på platsen. Många 

förslag har varit modiga och har testat vad en bro kan vara, hur den rumsligt kan landa i 

å-rummet, och hur man kan gestalta en bro som både vågar ta plats och samtidigt passar 

in på platsen. Juryn kunde dock konstatera att en del av förslagen uppvisade brister i 

kopplingarna till direkt omgivande landskap samt i konstruktion och genomförbarhet. 

Tidigt identifierades en rad tema och förslagen har under juryns samtal kunnat sorteras i 

följande grupper:

Bågbro

En majoritet av förslagen använder sig av någon form av bågkonstruktion. Förslagen 

med en eller två brobågar som bär upp vägbanan under sig relaterar i många fall visuellt 

3 Juryns generella bedömning. Steg 1
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till befintliga Pyttebron genom form, konstruktion och/eller färg och materialitet. Detta 

kan tyda på en lyhördhet för programmets beskrivning av hur viktig befintlig bro är för det 

lokala samhället. Juryn tolkar dock de flesta förslag som att valet av bågkonstruktion har 

motiverats utifrån en avvägning av själva bågformen vis-á-vis å-rummets mjuka landskap 

alternativt bågen som en vacker form i sig själv - som en markering av själva brospannet. 

De förslag som försöker efterlikna befintlig bro alltför bokstavligt visar i flera fall på 

den begränsning i kreativitet som det innebär att försöka förflytta befintlig bro i någon 

form till en ny gestaltning. Den nya bron har helt nya dimensioner och ska fungera på ett 

väsentligt annorlunda sätt.

En del av de förslag som startat i den befintliga Pyttebrons kvaliteter och formspråk har 

dock gjort en analys och tolkning av brons grundläggande kvaliteter och form som en 

startpunkt för en kreativ vidareutveckling. Dessa senare förslag sågs av juryn som mer 

framgångsrika och utvecklingsbara. 

Några förslag skapade en ensam båge, antingen centralt placerad eller diagonalställd 

över bron. Vissa bågar var dubbla och utvecklades till att bli mer flacka respektive högre 

och rundare, och vissa lutade inåt/utåt. Flera förslag utvecklade stagen som motiv. En 

del förslag hade frångått konstruktionsprinciperna för bågbroar vilket särskilt i vissa fall 

skapade osäkerhet kring genomförbarhet. 

Pylonkonstruktion 

Ett fåtal förslag använde sig av pylonkonstruktion för att skapa ett unikt uttryck genom 

assymetri och genom att skapa synlighet och tydlig karaktär i stads- och å-rummet. De 

flesta placerade pylonerna på den östra sidan av bron vilket ger den sidan en mer urban 

karaktär. Mot parkrummet på den västra sidan blir bron enklare och därigenom är de 

GLORIA VIDA VINGAR

PYTTETRÄBRON
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visuella kopplingarna mot träden ohindrad. 

Både gestaltnings- och konstruktionsmässigt såg juryn utmaningar med en del av 

förslagen i denna grupp, och att de skulle riskera att bli krävande inför bearbetning och 

genomförande. I vissa fall övertygade inte redovisad konstruktionsprincip och/eller 

dimensionering. 

Broar med tak

Tre förslag gestaltade broar med något slags tak, antingen täckt eller genomsiktligt. Juryn 

såg det generellt som problematiskt att hindra utblickar från bron och ut över å-rummet. 

Man ansåg även att det inte samspelar väl med platsens förutsättningar och kvaliteter 

att skapa en täckt bro. I vissa fall var taket placerat ovanför körbanan, men ej ovanför 

GC-stråken. Juryn såg en risk att känslan på bron blir en ökad otrygghet och av att vara 

”inklämd”. Takkonstruktionerna innebar i en del fall en onödig materialanvändning samt 

driftssvårigheter. Det är svårt att motivera valet eller behovet av ett tak på en framtida bro. 

Låg bro i landskapet

Ett mindre antal av förslagen har valt att göra något som blir nytt i å-rummet genom 

att tona ner det fondmotiv som en högre bro ger och istället lyfta fram parkens och 

omgivningens kvaliteter genom obehindrade utsikter över bron. 

Flera av dessa förslag betonade gestaltningen av både brofästena samt undersidan 

av bron genom exempelvis reflekterande ytor eller hög detaljering. Samtidigt skapades 

utmaningar genom att den ofta kraftigare konstruktionen under bron sänker fri höjd 

mellan bro och vatten och kan påverka vattenflöden vid högt vattenstånd. Den kan även 

  GALLUS GALLUS TRIANGELBRON

PYTTEBRON - ETT Å-RUM FÖR LIV
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komma att påverka åpromenaden och åslänterna på respektive sida. 

I flera fall blev dessa broar lika vanliga vägbroar. De som lyckats bäst hade bearbetat 

både konstruktion och materialitet/detaljering för att ändå göra något som blir unikt och 

attraktivt på platsen. För att lyckas med denna typ av lågmäld gest krävs en väl bearbetad 

gestaltning av även det närliggande landskapet som bron blir en del av. Detta har vissa av 

förslagen utvecklat och redovisat. 

Övriga/unik gestaltning

Några förslag kunde sägas vara säregna och unika bland de inlämnade tävlingsförslagen. 

Det handlade om exempelvis idéer om att föra ut landskap och grönska ut över bron eller 

om formspråk och konstruktion som skapar unika lösningar eller en asymmetrisk helhet. 

Juryn fördjupade sig i varje förslag och diskuterade både det som presenterats och vilken 

utvecklingsbarhet som fanns. Vissa av dessa förslag blev alltför dominanta i å-rummet. 

Juryn uppskattade dock ansatserna att skapa en unik karaktär för Ängeholm och för 

platsen. 

Sammantaget anser juryn att tävlingen i steg 1 visade på många innovativa och nya 

möjligheter att gestalta en ny vägbro över Rönne å, och att tävlingsbidragen generellt höll 

en kvalitet utöver det förväntade.

Juryns beslut 

Efter avslutad bedömning i steg 1 beslutade juryn att förslagen Elsa, Topos, Aengil(1) och 

Himlavalvet skulle gå vidare till tävlingens andra steg.

PROMENADEN MINGEL

ÄNGELBROTOPOS
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Sammanfattning
Juryn fortsatte med stort engagemang sitt bedömningsarbete i tävlingens andra steg. 

Gruppen läste in sig både enskilt och i grupp och har utvärderat de fyra förslagen med 

utgångspunkt från bedömningskriterierna samt utifrån hur väl de tävlande har omarbetat 

förslagen från steg ett. Som stöd i arbetet har juryn fått ta del av ett utlåtande från extern 

sakkunnig konstruktör. 

 

En slutsats som juryn dragit av upplägget med en tävling i två steg är att det har bidragit till 

att få en större förståelse för utvecklingsbarheten i förslagen, vilket är av stor vikt. Tävlingen 

är ett första steg i en lång process fram till färdigställandet av en ny bro.  

Vid en genomgång av förslagen kunde juryn konstatera att det i de flesta fall har skett 

endast mindre bearbetningar. Bearbetningen har landat i en förädling av koncept och 

gestaltning så att helheten blev ännu skarpare. I något fall bearbetades dock förslaget så 

att helheten blev mindre övertygande och svårigheter vad gäller arkitektoniska kvaliteter, 

genomförande och drift blottlades. 

Juryns reflektion var att de förslag som varit särskilt lyhörda mot medskicken i steg 1 hade 

lyckats bättre i sin bearbetning av koncept och gestaltning. 

Tekniska beskrivningar skickades in men i flera fall upplevde både jury och sakkunnig att 

dessa var bristfälliga och inte tillräckligt övertygande. Något av förslagen byggde på högst 

ovanliga konstruktionsprinciper och juryn hade förväntat sig en mer grundlig och ingående 

redogörelse för konstruktionen när man väljer att gå vidare med ett så pass krävande och 

unikt koncept. 

Konstruktion i samspel med formen

Ett av målen för den nya bron var att konstruktionen och de estetiska värdena skulle hänga 

samman. Gestaltningen och konstruktionen skulle samspela. Bland de fyra bidragen som 

gick vidare till steg 2 var det tre förslag som tolkade och vidareutvecklade Pyttebrons 

båge som motiv, och de gjorde det på lite olika sätt. Aengil(1) är en nätverksbågbro – en 

konstruktionstyp som både innebär att dimensionerna kan hållas smäckra då samverkan 

4 Juryns generella bedömning. Steg 2
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mellan stag och båge både möjliggör ett långt spann och en låg höjd på bågen. Elsa har 

en lekfullt gestaltad konstruktion som består av två höga, asymmetriska dubbelbågar 

med stag som centreras in mot mitten. Gestaltningsmässigt associerar förslaget till 

propellrar, hjulekrar och pariserhjul. Himlavalvet består av en diagonalställd båge som bär 

upp vägbanan med stag. Konstruktionsprincipen i sig bidrar här till gestaltningen genom 

att skapa en variation av former beroende på varifrån bron upplevs och brobågen är 

också inkännande gestaltad utifrån tanken att bron ska ”växa upp” ur platsen. Det fjärde 

bidraget – Topos – kontrasterar mot de tre övriga genom att vara en låg bro som utvecklat 

principerna för en bågbalksbro genom att bron byggs upp av skikt gestaltade som en 

stiliserad topografi. 

Upplevelser och plats för människor

Tävlingsprogrammet tryckte också extra tydligt på att bron skulle utformas utifrån 

mänskliga behov och att det skulle skapas platser för att uppehålla sig både på och invid 

den nya bron. Dessa platser skulle hålla hög kvalitet i utformning och detaljering. Uppgiften 

att skapa sittplatser samt ytor för att stå och betrakta å-rummet från själva bron innebar 

utmaningar för alla förslagen. Brons bredd behöver hållas nere samtidigt som trafikflödena 

över bron kräver yta. Att skapa sittplatser med ryggen mot flöden av trafik och människor 

är vanskligt men det var ändå denna lösning som majoriteten föreslog. I Topos och 

Elsa skapades platser i form av balkonger på var sida av bron, medans Aengil(1)s svagt 

kurvade yta erbjöd extra plats längs hela sträckan där gående kan stanna till vid broräcket. 

Himlavalvet erbjöd ytterligare en lösning: att upplåta själva brobågen till att uppehålla sig 

på.

Inpassning i landskapet, landmärkeskvalitet

Alla förslagen baserade sina analyser av platsen på hur bron kopplar staden på östra sidan 

till västra åstranden med dess grönska och natur. Två av förslagen tog särskilt fasta på 

den diagonala, s-formade kopplingen som skapas av flödet i området och utformade bron 

därefter.

Generellt för alla fyra förslagen är att de inte i tillräckligt hög grad bearbetat kopplingen 

mellan den lägre åpromenaden och den övre gångbanan och vägbanan. Höjdskillnaden 

är ca 4 meter, och lösningar för att skapa tilgängliga gångstråk däremellan måste 

detaljstuderas. Juryn förstår att teamen till viss del ansett att detta görs i ett senare skede 

men de principiella lösningar som presenterats är i flera fall ändå alltför underutvecklade. 
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Hur väl bron samspelade med å-rummet har varit en viktig bedömningsfråga för juryn. Alla 

förslagen studerades ingående både virtuellt och på plats. I arbetet har juryn bedömt det 

som viktigt att bron utgör ett tydligt motiv i fonden av grönskan, men utan att ta över och 

dominera.

Flera av förslagen vill på olika sätt återskapa den naturliga miljön vid bron, alternativt att 

bron ska bäddas in i grönskan på platsen. Detta är en fin tanke som dock kräver en större 

bearbetning än vad som redovisats. 

Hur bron har gestaltats som landmärke hanterades relativt olika i de fyra förslagen. I 

tre av förslagen är det brons bågkonstruktion som utgör ett blickfång i å-rummet och 

blir en vinkning mot historien. Det fjärde förslaget utvecklar själva konceptet landmärke 

mot ett ”landskapsmärke” där tanken är att brons form ska närma sig en stiliserad 

landskapsformation som sträcker sig över vattnet mellan åns sidor. Det förslag som lyckas 

bäst som landmärke är det som även utvecklar konceptet av bron som en destination.

Genomförbarhet, ekonomi och hållbarhet

Några av förslagen redovisar idéer för hur bron kan konstrueras på plats, vilket visar på en 

bra förståelse för projektets komplexitet i den tätt bebyggda miljön.

För att hålla nere klimatpåverkan i byggprocessen har val av material, konstruktionsprincip 

och återvinning stor betydelse. Flera av förslagsställarna har jobbat innovativt med 

hållbarhetsfrågor kopplat till materialvalet och det finns många goda förslag till minskad 

klimatpåverkan. Himlavalvet och Topos använder sig av träkonstruktioner i brospannet 

på lite olika sätt och båda med syfte att minska brons vikt. För Aengil är det istället själva 

konstruktionsprincipen som innebär ett klimatsmart val då stålåtgången kan hållas nere. 

Alla förslagen har inkluderat återanvändning av stenen från de gamla brofundamenten 

som exempel på återbruk. Samtidigt väcker nya lösningar frågor om genomförbarhet och 

framförallt drift. Det har varit viktigt för juryn att det förslag som valdes som vinnare skulle 

uppvisa en viss robusthet i materialval och innebära en relativt enkel drift.
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Pål Biørnstad

Anders Lundin Åsa Ehn Hillberg

Pernilla TheseliusKristina Magnusson

Tomas Fjellner Magnus Jonsson

Charlotte Engblom Carlsson

Juryns beslut
Efter avslutad bedömning har juryn utsett Himlavalvet till vinnande förslag i tävlingen och 

rekommenderar förslaget för fortsatt bearbetning och genomförande.  

Uppgifter om förslagsställare är hämtade från förslagens namnsedlar, vilka bröts först 

efter avslutad bedömning. De belönade förslagen kan laddas ned i sin helhet från Sveriges 

Arkitekters hemsida. 

Ängelholm 16 december 2021

Juryn vill rikta ett stort tack till alla tävlingsdeltagare! 
Juryn vill tacka alla som har deltagit i tävlingen. Det stora arbete som har lagts ner och 

det engagemang som förslagen uppvisar har utgjort ett värdefullt underlag för juryns 

diskussioner och samtal.  

Robin Holmberg
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Himlavalvet är en skickligt gestaltad bro som kombinerar en effektiv 
och modern bågkonstruktion med en nyskapande funktion. Den 
diagonalt ställda bågen knyter samman stad och park, och skapar 
plats för människor även upp över själva bågen. Himlavalvet lyckas 
kombinera den unika kvalitet som tävlingen efterfrågar med en 
utformning som upplevs som ett naturligt tillägg i landskapet. Brons 
vackra siluett i fonden av å-rummet kan komma att utgöra ett nytt 
visuellt landmärke och en destination. Bron erbjuder en spännande 
förbindelse genom Ängelholm och över Rönne å. 

Himlavalvet        Vinnare!

Atelier Entropic SL - Degree of freedom AS
Atelier Entropic SL: Geoffrey Eberle, arkitekt, Magdalena Mróz, arkitekt

Degree of Freedom AS: Gaute Mo, MSc ICCP Sivilingeniør, Fernando IbánezMSc ICCP, 

Diego Velayos MSc Architect

5 Individuella omdömen
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Omdöme efter steg 1

Arkitektonisk kvalitet och gestaltning 

Himlavalvet baserar sitt förslag på en analys av landskapet, rörelse och länken 

mellan staden och det rekreativa. Förslaget är inlevelsefullt beskrivet och själva 

brokonstruktionen har på ett spännande sätt integrerats med dess funktion som en 

s-formad länk mellan centrum och Växthusparken. Den diagonalt ställda bågen, med stag 

på ömse sidor av bron, skapar portik både östvästligt och nordsydligt. Bågens form och 

gestaltning skapar även ständigt varierande rumsliga upplevelser när man rör sig över 

och runt bron. Bågen har getts en skulptural form där exempelvis mötet mellan båge och 

landskapet har bearbetats estetiskt. Denna omsorg om form och helhetsupplevelse är 

avgörande för brons karaktär och attraktivitet. I steg 2 blir gestaltning ner till detaljnivå av 

stor vikt. 

Funktion

De olika trafikslagens ytbehov är tillgodosedda på bron. Godkänd form av vägräcke/

påkörningsskydd kommer krävas för att skydda de bärande stagen från påkörning vid en 

olycka, och då måste troligtvis brons bredd ökas. 

Att inkludera rekreation och rörelse i konceptet och på platsen är ett starkt grepp. Juryn 

ställer sig dock tveksam till möjligheten att använda bågen som en allmänt tillgänglig 

trappa. Det finns flera risker utifrån hur förslaget är gestaltat. Bågen har en hög höjd vilket 

i kombination med avsaknad av vilplan innebär stor olycksrisk vid fall i själva trappan. 

Denna risk förstärks av bågens form vilken ger att varje trappsteg blir unikt i höjd/bredd. 

Ett bearbetat förslag med en trappa som är mer säker för användare kan vara aktuellt, 

alternativt fungerar trappan som en skulptural form medan konceptet för rörelse kan 

förflyttas till andra ytor i anslutning till bron. 

Förslaget behöver i bearbetningen inkludera promenader, gångbrygga och kopplingar 

längs med å-rummet och under samt upp på bron. Det krävs en större inlevelse för 

brukarnas behov. 

Markmaterialen på bron är asfalt i körbanan och trä i gångbanan. Kommunen har dålig 

erfarenhet av trä som beläggning på broar ur ett driftsperspektiv. Förslaget kan med 

fördel inkludera alternativa lösningar och/eller beskriva hur en gångbana av trä kan 

genomföras med bra driftskonsekvens. 

Hållbarhet

Hållbarheten i Himlavalvet koncentreras huvudsakligen kring materialvalet, dvs cortenstål, 

där själva materialet innehåller ett skydd mot rostangrepp som innebär att man inte 
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behöver måla eller varmförzinka. Färgen är varmt brunröd, likt den befintliga Pyttebron. 

Driftsmässigt är materialet en fördel, eftersom man inte behöver måla om. Det är en 

styrka i förslaget och ger dessutom en estetisk vinkning till den befintliga Pyttebron. I 

det utvecklade förslaget ser juryn att det finns utrymme för utveckling av fler innovativa 

hållbarhetslösningar. 

Utvecklingsbarhet

Den S-formade bågen landar i förslaget vid Pumphuset på den västra sidan av ån. Juryn 

ser att det troligtvis blir en svårlöst konflikt på grund av mycket begränsade ytor och 

höjdskillnader på platsen. I steg 2 måste förslaget utvecklas så att det tar bättre hänsyn 

till platsens förutsättningar. I utvecklingen bör ingå att ta ställning till olika möjligheter för 

bågens placering utifrån förslagets koncept och platsens förutsättningar. Villan på östra 

sidan precis norr om brofästet är i kommunens ägo. 

Den viktigaste uppgiften i bearbetningen av förslaget är hur konceptet om rörelse och 

bron som en målpunkt i staden utvecklas tillsammans med gestaltning och konstruktion. 

Brons skulpturala kvaliteter är centrala i förslaget och viktiga för att den ska fungera som 

ett landmärke och en målpunkt i staden. 

Genomförbarhet

Förslaget redovisar en trovärdig lösning av bro och båge som en konstruktiv helhet. 

Referensprojekten visar att bron är konstruktivt genomförbar.
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Omdöme i steg 2 
Den ursprungliga idén från steg ett är bibehållen samtidigt som förslagsställarna har tagit 

till sig medskicken från juryn och har utvecklat förslaget i rätt riktning. Den största och 

viktigaste utvecklingen i steg två är att bågens höjd är sänkt. Denna förändring gör att 

den skulpturala formen samspelar ännu bättre med å-rummet. Den lägre bågen ökar även 

realismen i att göra passagen över möjlig för publik användning. Den diagonala bågen 

erbjuder ett tydligt formspråk och har blivit än starkare efter bearbetning. 

Himlavalvet har det spektakulära och unika som tävlingen efterfrågar och kan bli ett 

mycket intressant objekt i å-rummet. Den erbjuder även ett fint rum under bågen när 

man rör sig över bron. Att bron är en bilbro tonas ned av gestaltningen. Bågen mellan 

Växthusparken och centrum knyter visuellt och tydligt samman staden och landskapet. 

Himlavalvet adderar en nyskapande funktion till brobågen. Den låter potentiellt människor 

passera över ån och över bron via en strapatsfylld passage. ”Trappan” är innovativ och 

blir ett besöksmål och en attraktion i Ängelholm. Att stå högst upp på valvet ger vida 

vyer åt alla håll. Juryn önskade i medskicket till steg 1 se en utveckling av projektet så att  

”trappan” blev säkrare. Förslaget har i steg 2 gjort flera anpassningar av förslaget för att 

förbättra passagen, bland annat har bågens form blivit flackare, gradänger har adderats 

och ett förslag till konstruktion av bågen med integrerade vilplan i trappan redovisas som 

alternativ. 

Skyddsräcket längs bågen följer sidorna på bågens lutning utåt. Det är en elegant lösning, 

men behöver kompletteras med en handledare innanför så att det upplevs mer behagligt 

och tryggt. Det behövs även fler åtgärder för att undvika fallolyckor i trapploppet. 

Förslagsställarna har valt att inte spegelvända bågen utan låter den fortsatt landa 

vid Pumphuset. Det finns en logik i detta, i hur bågen fungerar tillsammans med 

promenadstråk mellan natur och stad. Men lösningen kring brofästena och dess möte 

med omgivningen är fortfarande aningen underbearbetat. I 3d modellen är det oklart hur 

väl mötet med mark och nivåer är löst. 

Brobågens sidor blir till höga väggar just där den landar på var sida. Förslagsställarna 

beskriver att bron växer upp ur marken, ur grönska. Illustrationerna kan vara för 

optimistiska vad gäller hur mycket vegetation som kan sparas om inte särskild omsorg 

ges till landskapets gestaltning, genomförande och underhåll. En av de mer avgörande 

frågorna för förslagets framgång vid ett genomförande är att säkerställa att bågens 

fästen utformas med särskild omsorg om brukaren samt i samspel med gestaltningen av 

ett naturligt utformat landskap.  
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En styrka i förslaget är att det finns en tydlig idé om hur byggnation och montage av bron 

ska utföras. Här är konstruktionen anpassad till platsens förutsättningar. 

Cortenstål som föreslås för bro och båge är underhållsfritt. Däremot skapas ett öppet 

”rum” under bron där smuts mm kan samlas. Corten blir inte riktigt lika vacker i Sverige, 

där det är blötare, som i ett torrt varmt land. Corten kan eventuellt upplevas som tungt. 

Samtidigt knyter färgen väl an till Pyttebron och kan bli mycket vacker i den gröna 

omgivningen. 

Det behövs platsbildningar vid ån och en högre grad av bearbetning vad gäller mänsklig 

användning längs å-rummet, anslutningar för gående, platser för att uppehålla sig, och 

liknande kvaliteter. 

Att utveckla vidare i fortsatt process: 

Juryn bedömer att Himlavalvets koncept med en bågsträngskonstruktion som ”växer 

upp” organiskt ur den befintliga naturlika miljön på båda sidor om ån är starkt och 

utvecklingsbart. Konceptet kommer att tåla förändring, och justeringar kommer att 

behöva göras i det kommande arbetet då exakt inpassning av brobågen, grundläggning 

och slutlig dimensionering måste lösas i takt med att kunskap om platsens 

förutsättningar byggs på.

Inom ramen för det arbetet ingår också att utreda hur stort påverkansområdet blir och hur 

schakten för brofundamenten påverkar befintliga markhöjder och befintliga träd, eftersom 

det i sin tur kan påverka brons placering och exakta utbredning.

Vidare ser juryn att följande frågor behöver studeras i fortsatt process:

Brons möte med landskapet:

• Hur bron (både bågen och körbanan) möter terrängen, särskilt hur bågens 

organiska uttryck ska lösas tillsammans med de konstruktiva kraven på 

fundament och upplägg av båge + brodäck.

• Hur befintliga och nya gångvägar möter den nya bron, var det behövs trappor och 

hur gångvägarna kan uppfylla allmänna tillgänglighetskrav.

• Hur förslaget ska medverka till att lyfta fram platsens naturliga kvaliteter, särskilt 

hur gångvägarna längs ån och under bron ska utformas avseende stödmurar 

och planteringar så att projektets intention för ett naturligt landskap runt bron 

tillvaratas.

• Hur området under brofästet kan utformas där vegetation inte är möjligt. 
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Brons konstruktion: 

• Brodäckets konstruktion av förspända limträbalkar behöver ses över. Juryn anser 

att det är ett intressant förslag, men menar att hållbarhetsaspekterna måste 

utredas i förhållande till drift.

• Den öppna lamellösningen under bron måste utredas närmare avseende drift.

• Brons konstruktiva detaljer behöver ses över, särskilt infästningen av stagen i 

brobågen. 

Passagen över brobågen:

• Hur säkerheten för passagen över brobågen kan förbättras ytterligare. Möjlighet 

till vilplan eller skyddande räcken i passagens längdslopp behöver utredas.

• Hur räckets utformning på bågen bör utvecklas så att det upplevs säkert och 

minimerar risken för fall, tex med en lodrätt stående handledare innanför det 

utåtvinklade.

• Hur ytorna kan kompletteras med annat material än corten för att ge möjlighet att 

sitta på gradängerna. 

Mötesplatser längs å-rummet:

• Juryn ser gärna att förslaget kompletteras med fler platser för möten längs med 

å-rummet och nära vattnet.
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Omdöme efter steg 1

Arkitektonisk kvalitet och gestaltning 

Förslaget utgår ifrån en omfattande platsanalys, både i tid och rum. Förslagsställarna 

visar på en förståelse av den speciella förutsättningen för platsen, där Rönne å delar 

staden i en urban och en naturpräglad del. Även åns funktioner som transportled och 

rekreativt rum lyfts. 

Målet har varit att åstadkomma en elegant och smäcker bro med syfte att förstärka och 

bli ett vackert tillskott till platsens kvaliteter. I konceptet ingår att förhålla sig till Pyttebron 

Aengil(1)         andra plats

COWI - Dissing+Wittling - Arkitema
COWI: Jens Sandager Jensen, civilingenjör, Niels Bitsch, civilingenjör 

Dissing+Wittling: Sofie Jürs, arkitekt, Phoebe Cowen, arkitekt, Steen Savery Trojaborg, 

arkitekt            

Arkitema: Per Axelsson, landskapsarkitekt LAR/MSA, Oscar Samuelsson, 

landskapsarkitekt LAR/MSA
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genom att anspela på formen på den befintliga bron, men skapa något nytt genom att 

använda en avvikande färg – vitt – och en utvecklad form av bågbro: Nätverksbågbron. 

Juryn uppskattar kopplingen till befintlig bro och samtidigt att förslaget erbjuder en mer 

modern version och utveckling både vad gäller gestaltning och färgsättning. 

Ljussättningen är otydligt presenterad vad gäller både koncept och genomförande. 

Belysning är en viktig del av brons gestaltning och behöver utvecklas i steg 2, både på 

och under bron. 

Den konstruktiva principen i en nätverksbågbro gör det möjligt att reducera höjden på 

stålrörsbågarna och samtidigt spänna över en lång sträcka.

Det är en styrka i förslaget att det konstruktiva konceptet i sig utgör både en gestaltande 

princip, och ett hållbart förhållningssätt, dvs att sträva efter att använda sig av så lite 

material som möjligt. Resultatet blir en bro som är smäcker, som betonar det horisontella 

och inte det vertikala för att inte dominera i landskapet. 

Snedstagens mönsterverkan i bågen återkommer i räcket på bron. Denna typ av 

gestaltningsgrepp som upprepas i olika skalor är en styrka för upplevelsen av helheten. I 

steg 2 är det viktigt att visa på hur gestaltningen av räcket kan genomföras inom gällande 

normer. 

Funktion

Förslaget uppfyller funktionskraven. Bron skapar möjlighet att uppehålla sig på GC-

ytan genom att den vidgas aningen mitt på bron. Last- och komfortkrav behöver 

här säkerställas. Förslaget redovisar vägräcke som påkörningsskydd för bärande 

konstruktion, men det är osäkert om dessa är tillräckligt dimensionerade. Måste klara 

även lutande fordon. 

Det finns en fin ansats i gångbryggan under bron. Möjligen går den aningen för långt ut 

i vattnet och anslutningarna till landskapet behöver både studeras och gestaltas. Detta 

gäller även GC-stråket på bron och hur man som besökare och användare rör sig mellan 

gångstråken under bron, till/från platsbildningar i landskapet samt över bron. Upplevelsen 

av och närheten till vattnet kan lyftas fram tydligare i bearbetat förslag. 

Hållbarhet

Förslaget har inkluderat hållbarhet i konstruktionskonceptet. Genom att välja den här 

typen av konstruktion, är idén att man kan hålla nere mängden material. Detta ger ett 
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tydligt ställningstagande kring produktion och konsumtion och ett förslag som blir både 

hållbart och ekonomiskt. 

Utvecklingsbarhet

Förslaget är tydligt och robust i sitt koncept och gestaltningsgrepp. Utvecklingsbarheten 

ligger i mer genomarbetad konstruktion/detaljering, tydligare fokus på mänsklig 

användning och kopplingar mellan landskap och bro. Bron är elegant, och juryn ser gärna 

att den i steg 2 kompletteras med material eller detaljer med särskilt fokus på människors 

användning och beröring. För att den enkla gestaltningen ska lyckas och bli ett landmärke 

och attraktiv plats krävs en hög nivå på detaljering och materialitet. 

Fundamenten är i förslaget stora och enkla i formen och klädda med graniten från 

de befintliga fundamenten. Detta kan med fördel ses över så att fundamenten får ett 

mer modernt uttryck och blir en del av brons gestaltning och helhet på platsen. Även 

tryggheten och attraktiviteten under och vid bron är viktig att säkerställa.

Genomförbarhet

Konstruktionen som helhet behöver redovisas ännu tydligare 

Bågen är eventuellt för flack. Å andra sidan anges i förslagets tekniska beskrivning att det 

blir resultatet av en nätbågbro. Juryn önskar tydlighet kring bågens form.
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Omdöme i steg 2
Aengils avancerade konstruktiva princip (nätverksbågbro) ger en smäcker och elegant 

bro, med separerade rum för bil- respektive gång- och cykeltrafiken. Förslaget utgör en 

modern tolkning av Pyttebron där en fin balans uppnås i behandlingen av det nya och det 

återvunna. Den extra breda bron med alltför sparsamt bearbetade möten med landskapet 

drar dock ner juryns helhetsintryck.

Aengil är utformad så att körbanan hänger i korsande stag i åtskilda plan från brobågen. 

Broplanet vidgas svagt mot mitten av bron vilket ger en generösare gång- och cykelbana 

på var sida om körbanan. Gång- och cykel skiljs av från biltrafiken dels genom en slits i 

broplanet, dels genom stagens nätverk. 

Förslaget har endast genomgått mindre förändringar i steg 2 och är fortfarande mycket 

likt det som presenterades i steg 1 med sina enkla former, karaktäristiska vita färg och 

enhetliga detaljering. Trots den eleganta utformningen, blir bron möjligen inte så unik och 

identitetsskapande som programmet efterfrågar. Rent rumsligt upplever juryn det som att 

brons flacka båge med fördel skulle ha kunnat höjas något.

Det finns en tydlig tanke i förslaget om transparens och enkelhet med brukarperspektivet 

för ögonen. Juryn upplever dock att det stora antalet räcken som förslaget ger upphov till 

stör intrycket av vad som annars är en fin helhetsdesign. Det är totalt sex lager av räcke 

plus bågarna vilket kan komma att göra helheten o-transparent längs med bågarnas 

bas. Sedda rakt från sidan är eventuellt dessa räcken ganska transparenta men med 
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materialtjockleken kan effekten snarare bli o-genomsiktlig då man upplever bron från 

olika vinklar. 

Bredden på bron ser juryn både som en styrka och en svaghet. Det är en generös gest 

men samtidigt upplevs bron totalt sett väldigt bred för platsen. Lösningen med slitsar 

mellan brons GC-bana och körbana är till för att minska effekten av den breda bron för 

den som rör sig under den, samt att skapa vattenkontakt för den som rör sig över bron. 

Juryn anser att tanken med slitsarna som koncept var god men innebär samtidigt att 

extra räcken på var sida tillkommer. 

Sammantaget ser juryn att måtten med fördel hade kunnat bearbetas och bron bli 

smalare. Oklar effekt även av breddningen på mitten av bron. Det finns ingen plats 

att stanna upp. Juryn bedömer vidare att förslaget skulle ha vunnit på att bearbeta 

inpassning av bron i landskapet. Förslaget har utvecklat sitt belysningskoncept på ett 

förtjänstfullt sätt.

De bearbetade landfästena har utvecklats till ett fint möte mellan betong och återvunnen 

granit. Gångbron undertill är en stor halvbåge ut i vattnet och även denna är elegant och 

enkel i sitt uttryck. Den är eventuellt för lång. 

Det finns mycket positivt i att vara ekonomisk i konstruktion och materialanvändning 

Förslaget har en enkel och logisk konstruktion. Konsolerna för gång och cykel är för breda 

och riskerar skapa en känsla av obehag (rörelse) för de som rör sig över bron.  
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Omdöme efter steg 1

Arkitektonisk kvalitet och gestaltning 

Konceptet är unikt och förslagsställarna kallar gestaltningen för ett landskapsmärke. 

Bron, stöden, landskapet och rörelsen vävs samman till ett. Förslaget utgår ifrån en 

platsanalys och med utgångspunkt i landskapet. En s-formad koppling mellan de 

två parkrummen på var sida ån skapas i förslaget: denna mjuka koppling mellan 

Växthusparken och den mindre parken på östra sidan ger bron dess form. Resultatet som 

redovisas är en smäcker form som smälter in i landskapet, men som ändå drar blickarna 

TOPOS       delad tredje plats

Rundquist arkitekter  
Hanna Karasalo, arkitekt SAR/MSA, Wiktor Kudzin, arkitekt MSA, Henrik Rundquist, 

arkitekt SAR/MSA, Erik Griffiths, arkitekt SAR/MSA                                                 

ELU Konsult: Magnus Kollén, brokonstruktör

TBS, Timber Bridge Specialists: Roberto Crocetti, träbrokonstruktör, Kristoffer Ekholm, 

träbrokonstruktör

Black Ljusdesign: Alexander Cederroth, landskapsarkitekt MSA, ljusdesigner, Morad 

Rasheed, inredningsarkitekt AMSA, ljusdesigner

Nivå Landskapsarkitektur: Göran Lindberg, landskapsarkitekt LAR/MSA, rådgivande
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till sig. Formen blir skulptural, med potential att bli ett landmärke. Med sin stiliserade och 

lågmälda form, lyckas den vara både en del av landskapet, och urban. Det kräver dock 

att finish och detaljering bearbetas vidare i steg 2 till en väl genomtänkt och genomförd 

helhet. Det kräver även att den skulpturala helheten (med integrerad konstruktion) 

bearbetas till en än högre konstnärlig nivå. 

Funktion

Rent funktionellt, så uppfyller Topos kraven på ytor för trafik att ta sig över ån, samt övriga 

funktionella krav som ställs i programmet.

Följande aspekter kommer att behöva bearbetas i steg 2:

Skyddsräcken för gång- och cykeltrafikanter behöver detaljeras då de påverkar 

gestaltningens helhet i hög grad. Gränssnittet mot Pumphuset samt passagen under 

bron på västra sidan behöver närstuderas för att säkerställa att det finns tillräckligt 

med plats för den föreslagna lösningen. På samma sätt behöver den östra sidan av 

bron närstuderas. Hur träd kan bevaras/återplanteras som en del av förslaget behöver 

utvecklas. ”Balkongerna” på var sida av bron behöver vidare bearbetas i steg 2. Så som 

förslaget är gestaltat nu är ”balkongerna” på var sida av bron vända mot bilbanan - men 

givetvis också mot ån bortom bilbanan. Dessa balkonger kan utvecklas för fler former av 

uppehåll, utblickar och sittmöjligheter. Juryn ser gärna en utveckling mot att möjliggöra 

att stå/sitta på fler sätt och att kunna vara vänd mot fler håll, samtidigt som en enkelhet 

i form bevaras. Miljön under bron behöver bearbetas för att säkerställa trygghet och 

attraktivitet. 

Hållbarhet

Det är inte tydligt på vilket sätt Topos skulle vara ett hållbart alternativ, om träet i 

förslaget måste bytas ut mot något annat material. Det är viktigt att tankarna om 

genomtänkt och långsiktig hållbarhet i materialvalet och/eller innovativa lösningar inom 

hållbarhet utvecklas vidare i steg 2. Vidare måste förslaget i större utsträckning integrera 

förutsättningar för drift och förvaltning som en del av utformningen.

Utvecklingsbarhet

Juryn är övertygad om att det starka och tydliga konceptet med plastisk form tål 

bearbetning och förändringar. Avgörande för utvecklingen av förslaget är att man lyckas 

kombinera konceptet för en skulptural form med funktion, konstruktion och materialitet. 

Det saknas än så länge koncept för belysning och det blir viktigt att tydliggöra 

ljussättningens roll för funktion, gestaltning och upplevelser - både nära och på distans. 

Den asymmetriska formen och komplexiteten i arkitektur och användning ställer krav 
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på en tydlig redovisning av förslagets olika delar och rumsligheter i steg 2. Juryn önskar 

särskilt bättre förstå hur körbanan och passagen uppe på bron ter sig.

Genomförbarhet

Ett så unikt broförslag som TOPOS kräver fördjupade studier av konstruktion, form och 

materialitet för att uppnå en gestaltning som tydligt redovisar hur den kan genomföras 

inom givna ekonomiska ramar. 

Konstruktionen fungerar med största sannolikhet inte som träbro. Referensexemplet i 

redovisningen är en GC-bro medan en bilbro innebär betydligt högre laster.

Omdöme i steg 2
Topos är en bro utförd enligt en innovativ konstruktionsprincip av staplade tvärspända 

träplattor. Där brons delar möter marken nedåt respektive körbanan uppåt utförs den i 

betong vilken gestaltas utifrån samma idé av trappade skikt som sträcker sig över ån.

Juryn såg många kvaliteter i förslaget i steg 1, och ville gärna se hur den vidare 

bearbetningen av konstruktion och gestaltning skulle kunna uppfylla tävlingens 

målsättning om en vacker sammanhållen helhet. Juryn bedömde att det fanns kvalitéer 

i att ha en låg bro med större öppenhet mot omgivningen och med potential att bli en 

integrerad del av landskapet på platsen. En låg bro som inte behöver ha några vägräcken 

för att skydda konstruktionen från påkörning, vilket kan ge trafikanter och fotgängare en 

öppen vy och utblickar/transparens åt alla håll. 

En viktig del i Topos koncept är att brons inpassning i landskapet görs så att den 

upplevs som om det ÄR själva landskapet som knyter ihop åns båda sidor, även om det 
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är ett artificiellt landskap. Förslagsställarna beskriver visserligen hur brons landfästen 

i betong sprider ut sig och skapar en slänt av gradänger som flätas samman med den 

befintliga topografin, men det gestaltade resultatet övertygade inte juryn. Viss förståelse 

fanns för att slutlig utformning skulle behöva tas fram i ett senare skede, men det 

grundläggande konceptet med den s-formade rörelsen från Växthusparken till centrum 

och den föreslagna gradängentrén till Växthusparken skulle innebära stora problem i 

genomförandet i anslutning till pumpstationen. 

De kvaliteter i steg 1 som gjorde att juryn valde Topos för vidareutveckling, har i viss 

mån blivit mer otydliga i steg 2. Förslaget och dess bearbetning i det andra steget av 

tävlingen har visat på svårigheterna med att skapa ett genomförbart ”organiskt” förslag. 

Bearbetningen av konstruktionen har resulterat i en gestaltning där mycket av det 

smäckra, unika och vackra som juryn uppskattade i ursprungsförslaget har försvagats. 

Topos upplevs i steg 2 mer som en ”minecraft-modell” då brons ”topografiska skikt” 

har utvecklats mot mer kantiga former. Det organiska formspråket har tonats ned och 

helhetsintrycket av bron blev mer klossigt och statiskt. Sittplatserna uppe på bron blir 

som små otillgängliga öar utan tydlig koppling till övrig gestaltning. 

Förslagsställarna har inte tänkt tillräckligt kring underhållet och det kan bli problematiskt 

att kombinera trä och betong på det sätt som föreslås. 

Topos belysningsförslag framhäver brons skulpturala kvaliteter samtidigt som det är 

anpassat för att minska ljusföroreningar, både uppåt mot himlen och nedåt i vattnet. 

Förslaget undviker belysningsstolpar och bygger helt på riktade markarmaturer eller 

infälld belysning i räcken. 
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Omdöme efter steg 1

Arkitektonisk kvalitet och gestaltning 

Förslaget Elsa har en tydlig och platsspecifik idé, som bygger på att skapa ett lekfullt och 

spektakulärt objekt av bron och att brons konstruktion ska vara en viktig del i uttrycket. 

Förslaget innehåller ett skickligt presenterat och gestaltat belysningskoncept. Elsa har 

förutom gestaltning av själva bron ett väl bearbetat förslag på gångbrygga på den västra 

sidan av ån, i fint samspel med bron och å-promenaden. Förslaget behöver bearbetas 

ytterligare vad gäller hur bron placeras in i landskapet där det tydligt framgår hur projektet 

uppmuntrar och samlar mänsklig aktivitet och erbjuder platsbildningar. 

ELSA       delad tredje plats

Lyan arkitekter AB
Anna Schlyter, arkitekt SAR/MSA, Anna Carlsson, arkitekt SAR/MSA, Sabina Liew, 

arkitekt SAR/MSA                                                   

Cowi: Johannes Helgi Johannesson, Mustafa Aygül, rådgivande brokonstruktörer
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Gesten med utsiktsbalkongen anser juryn är fin. Den erbjuder en plats där människor 

som vill stanna upp kan kliva åt sidan från GC-stråket. Storleken gör att det blir en mer 

intim plats och den asymmetriska placeringen ger intressant utblick över å-rummet. Det 

efterfrågas ett ställningstagande om plats bör finnas på båda sidor av bron, eller ej. 

Idéen med sittplatser och planteringar integrerat i zonen för stagen till den bärande 

konstruktionen är en idé som juryn uppfattar som svår att genomföra, då det komplicerar 

drift och underhåll. Det finns även risk för konflikt mellan sittplatserna och cyklisterna i 

det relativt smala GC-stråket. 

Förslaget är en lekfull variant av den befintliga Pyttebron och just lekfullheten, i 

kombination med vad som ses som en god gestaltningsförmåga, ses som en god 

utgångspunkt för ett bearbetat förslag. Att använda den röda färgen för att anknyta till 

historiken och samtidigt utveckla gestaltningen till något helt nytt, är spännande och 

starkt som grepp. 

Funktion

Förslaget separerar GC-stråket och bilbanan vilket ses som ett bra grepp. 

Påkörningsskydd för att skydda bärande konstruktion krävs. Det skapas ett fint rum för 

bilister samtidigt som de som cyklar och promenerar får ett tryggt stråk och en tydlig 

rumslighet med visuella utblickar ut mot å-rummet. 

Brostöden som finns idag kan med största sannolikhet inte återanvändas. Förslaget är 

att förstärka och förstora fundamenten vilket inte anses genomförbart. Dessutom skulle 

dessa stora, tätt placerade fundament riskera att skapa en otrygg miljö under bron på 

östra sidan. 
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Hållbarhet

Koncept och förslag saknar helt beskrivning av hållbarhet, och på vilket sätt man skulle 

kunna arbeta i förslaget med innovativ hållbarhet. Till steg 2 ser juryn fram emot att 

förslaget och teamet utvecklar hållbarhet som en del av koncept och gestaltning. 

Utvecklingsbarhet

Juryn ser i materialet en god gestaltande kompetens och utvecklingsbarheten 

ligger i denna kompetens. Förslaget kommer behöva bearbetas i sådan omfattning 

att gestaltningen kan komma att påverkas avsevärt. Att bevara lekfullheten och de 

grundläggande tankarna om koncept och vision skulle kunna ge ett förslag som är både 

genomförbart och med stark gestaltning och konstruktion. 

Det finns tveksamheter kring flera aspekter av genomförandet och juryn ser att det 

behövs en tydlig bearbetning tillsammans med expertis för att ge trovärdighet till 

konstruktion i samklang med gestaltning. 

De förändringar som krävs handlar dels om stödens dimensionering och utformning, 

dels om den konstruktiva relationen mellan balkbro och båge. Dessa system kan behöva 

bli mer integrerade med varandra och förslaget behöver tydligt redovisa en konstruktion 

som hanterar den långa spännvidden över ån. Val av material behöver redovisas. Juryn 

ser problem i förslagets uppdelning i konstruktionsprinciper och material mellan vägbana 

och GC-stråk. Om bro och båge integreras tydligare blir det även av vikt att se hur och var 

bågarna landar på respektive sida av ån. 

Den okonventionella utformningen med bärande stag centrerade mot mitten behöver, i 

det fall de fortsatt ska vara en del av gestaltningen, verifieras konstruktivt.

 

Omdöme i steg 2
Elsas koncept är uppbyggt kring storytelling och förslagsställarna visade redan i steg 1 

att de kunde gestalta en historia. Juryn såg ett förslag med stora kvaliteter i sin lekfullhet, 

tydliga unika karaktär och spännande form. Förslaget är estetiskt tilltalande och erbjuder 

ett fint samspel mellan bro, landskap, bryggor och vattenspegel. Intrycket var att teamet 

bakom Elsa uppvisar god gestaltningsförmåga och att förslaget skulle kunna ge en tydlig 

identitet till platsen och till Ängelholm.

Samtidigt var det tydligt för juryn redan i steg 1 att det fanns stora utmaningar kring 

genomförande och konstruktion. Till steg två fanns en förväntan på en bearbetning för 

att övertyga om genomförbarheten och samtidigt utveckla brons gestaltning i sin helhet. 
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Förslagsställarna har trots tydliga medskick om behovet av en större bearbetning valt 

att endast göra små förändringar i den konstruktiva princip som gestaltningen som 

helhet bygger på. Juryn bedömer därför att det finns en betydande risk att utformningen 

skulle komma att påverkas genomgripande efter beräkningar och närmre studier av 

konstruktion och genomförande. 

Förslagsställarna beskriver Elsa som en slimmad och nätt konstruktion. Juryn upplevde 

dock bron som alltför dominant och stor på platsen både vid diskussion på plats och 

genom en studie av en 3d-modellering av förslaget inplacerad i stadsmodellen. 

Gestaltningen av å-promenaderna, de kringliggande bryggorna och kopplingarna 

fortsätter att vara förslagets styrka. Förslaget har en tydlig och väl utvecklad idé kring 

mötet med omgivningen. Bryggorna, som snirklar sig under bron och skapar spännande 

miljöer i landskapet, knyter an till bron och ger en fin helhetsupplevelse av platsen. Juryn 

kunde dock inte se någon större bearbetning av bryggor och anslutningar från steg 1, 

och få av svårigheterna med förslaget hade adresserats. Släntlutningarna förändras när 

bron breddas i förhållande till befintlig bro. Höjdskillnaderna måste då tas upp på något 

sätt för att skapa tillgängliga gångvägar. Denna förutsättning har inte adresserats. Det 

blir troligtvis något mörkt under bron och det kan bli svårt att åstadkomma grönska/

växtlighet där. Eventuellt finns det även svårigheter med att passera under bron där det 

omarbetade brostödet landar på östra gångvägen.
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6 Alla förslagsställare i steg 1

1.  ELSA

2.  TOPOS

3.  STOREBRON

4.  AENGIL (1)

5.  TRIANGELBRON

6.  REGNBÅGE

7.  DRAKEN

Lyan arkitekter AB

Rundqvist Arkitekter

Pelago Arkitektur AB

Dissing+Weitling A/S

White Arkitekter AB

Dan Rahmqvist AB

White Arkitekter AB
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8.  PYTTOR

9.  KORSVIRKE

10.  HIMLAVALVET

11.  AQUA LUCE

12. STENSSTADENS MÖTE 

       MED NATUREN

13.  PÅ FUNDAMENTET 

       AV HISTORIEN

14.  AENGIL (2)

15.  ÄNGELBRON – 

       ÖVERGÅNG I TID OCH MILJÖ

Dan Rahmqvist AB

Söderberg Söderberg AB

Atelier Entropic S.L

Tegnestuen T2

WSP Sverige AB

ÅF-Infrastructure AB

Semrén & Månsson Arkitekter AB

WSP Sverige AB
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16.  FÖR ÄNGELHOLM I TIDEN

17.  231301

18.  EN BRO FÖR ALLA

19.  PYTTETRÄBRON

20.  PYTTEBRON – 

        ETT Å-RUM FÖR LIV

21.  KAMELEONT

22.  PROMENADEN

23.  DE TVÅ PYTTORNA

Systra AB

William Matthews Associates

Karin Petterssons 

Arkitektbyrå AB

Filip Lipinski arkitekt

White arkitekter AB

Ramboll Sweden AB

Arkitekterna Krook & Tjäder i 

Göteborg AB

MAF Arkitektkontor AB
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24.  Ä

25.  SAMBAND

26.  RASTER

27.  PYTTE MED TVÅ

        PYTTLINGAR

28.  FRÅN BÅGEN TILL VÅGEN

29.  LYKTSKEN

30.  VIDA VINGAR

31.  GLORIA

Erik Andersson Arkitektbyrå AB

Reppen Vilson Arkitekter AB

Lars Ancker Arkitektkontor AB

Kask Arkitekter AB

Gisselberg Arkitekter AB

Ateljé Klas Midander

Jakobsson Pusterla AB

Sunnerö Arkitekter AB
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32.  MINDRE PYTTEBRO

33.  Å(RS)RINGAR

34.  EN UTSIKTSPLATS

        ATT HÄNGA PÅ

35.  SIDA VID SIDA

36.  GALLUS GALLUS

37.  PYTTEBROARNA

38.  PUTTE

39.  EN BÅGE PÅ VÄG 

        MOT HAVET

Praktwerk

In Praise of Shadows Arkitektur AB

Ankar Arkitekter AB

Askara International AB

U.D Urban Design AB

Vardag AB

JIm Ye och Javier Perez Sota

Anette Furst HB
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40.  INSPÄND

41.  KORSVÄG

42.  MINGEL

43.  ÄNGELBRO

44.  VITA STRECK

Norconsult AB

Atelier Jankovic de Thy

Reiulf Ramstad Arkitekter A/S

Tyréns Sverige AB

Dan Rahmqvist AB
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