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Över Rönne Å reser sig den Nya Pyttebrons 
trälandskap upp ur den östra stranden, 
sträcker sig diagonalt mot Växthustomtens 
grönområde och landar varsamt väster 
om ån. Brolandskapet böljar upp och 
ned, dess skivor i trä och betong bildar 

trappsteg upp från strandpromenaden, 
gradänger att sitta på, balkonger att 
stanna till vid och en stabil brobalk som 
leder fotgängare, cyklister, bilar och 
bussar över ån i en rak rörelse, för den 
som så önskar. Strandpromenadens 

slingrande rörelser vävs samman med 
stadens riktningar – tillsammans bildar de 
brons böljande form.

De generösa gradängerna invid brons 
östra landfäste, vilka leder fotgängare 

upp från strandpromenaden och över 
bron, utgör på en gång en koppling mellan 
parkområdena på båda sidor ån och ger 
samtidigt Växthustomten en entré redan 
öster om Rönne Å. Där brons skivor möter 
marken byts brobalkens tvärspända 

träplattor ut mot betongskivor, vilka 
flätar sig in i marken och sammanfogar 
brons höjdkurvor med den kuperade 
omgivningen. Befintliga träd bevaras och 
tillåts fortsätta växa genom håltagningar i 
gradängernas skivor.

Konstruktion

Att använda trä som konstruktivt material 
även för större anläggningskonstruktioner 
pekar ut vägen för framtiden, då trä, 
till skillnad från till exempel stål och 
betong, har förmågan att lagra mer 
koldioxid i konstruktionen än vad som 
släpps ut under tillverkningen. Det 
är ett material som samspelar med 
miljön både gestaltningsmässigt och 
ur hållbarhetssynpunkt. Brobalken 
konstrueras av prefabricerade 
tvärspända träplattor, vilka trappas 

i både längd- och tvärsnitt, 
graderat efter belastningsbehovet. 
Denna nedåtvända trappning av 
brobalken skyddar även i sig självt 
träkonstruktionen från väder och 
vind. Plattornas spännstag skyddas 
av en täckpanel i trä, vilken lätt kan 
demonteras för inspektion samt bytas ut 
vid behov. Brons lätta, prefabricerade 
träöverbyggnad förenklar montaget 
på plats och minimerar behovet av 
grundpålar, vilket minskar risken för 
konflikter med den befintliga brons 
pålning. De betongskivor som utgör 

mötet mellan bro och mark staplas och 
trappas med samma formspråk som 
träskivorna. Den slitstarka betongen 
tillåter bron att vävas samman med 
marken och grönskan och bli en del av 
sin omgivning. Uppåtvända betongytor 
bekläs på valda delar med trä, för att 
ge en behaglig yta att sitta och vistas 
på. 

Ett landskapsmärke

På håll är den Nya Pyttebron lågmäld, 
den häver sig inte över sin omgivning, 

utan utgör snarare en del av den. 
När man närmar sig bron blir det 
dock alltmer tydligt; detta är inte ett 
landmärke, det är ett landskapsmärke! 
Park och bro blir ett, strandpromenaden 
sammanfogas med promenadstråket 
som korsar ån, att röra sig under bron 
är att vistas i ett ljust och ombonat rum 
där brons höjdkurvor bildar tak, väggar 
och sittplatser. En varsam ljussättning 
förstärker nattetid de nya rum som 
bron bildar. Balkongerna utgör varma 
noder på färden över vattnet och i 
gradängerna erbjuds stämningsfullt 

ljussatta vistelseytor. Vägbelysningen 
fälls in i broräckets träbeklädda 
navföljare och markerar brons form som 
en mjuk linje över det mörka vattnet. 
Längs den östra strandpromenaden 
bildar den gamla Pyttebrons landfäste 
en avsats under bron, ett fotavtryck 
från det som varit – överblivna stenar 
från landfästet placeras som sittmöbler i 
den östra parken som ett minne. Rönne 
Ås stränder binds samman av en ny, 
böljande topografi. 
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Strandpromenadens slingrande rörelser vävs samman med stadens 
riktningar - tillsamans bildar de brons böljande form.
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Det.1 - Tekniskt snitt räcke skala 1:20
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Plan skala 1:100
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Det.2 - Tekniskt snitt upplag skala 1:20
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