
Program för allmän projekttävling i två steg om

Ny bro över Rönne å 
i Ängelholm
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Ängelholms kommun bjuder härmed in till en projekttävling i två 

steg för gestaltning av ny vägbro för bil-, kollektiv-, gång- och 

cykeltrafik över Rönne å. 

 

Tävlingen genomförs i samarbete med Sveriges Arkitekter. 

Ängelholms kommun planerar att bygga en ny vägbro över Rönne 

å. Bron är placerad intill centrum, i ena ändan av Storgatan. 

Den nya bron är en viktig förutsättning för den nya gata som 

också planeras. Denna gata ska förlänga en av stadens 

viktigaste infarter runt stadskärnan och avlasta centrum. Gatan 

ska samtidigt skapa närhet till de nya bostadsområdena runt 

järnvägsstationen, stranden och nya, havsnära bostadsområden. 

Den nya gatan – Klippanvägens förlängning – ligger i en 

tidigare järnvägssträckning. Den före detta banvallen passerar 

ett område med höga naturvärden som idag används som ett 

rekreationsstråk. På platsen för den nya bron finns en befintlig 

bro – Pyttebron. Denna var ursprungligen en järnvägsbro. När 

järnvägen lades ner på 1950-talet gjordes den om till gång- och 

cykelbro. Då Pyttebron varken är dimensionerad för biltrafik 

eller tillräckligt bred för att kunna omvandlas till vägbro, ska 

den ersättas av en ny bro. Vidare har det konstaterats blymönja 

i järnkonstruktionen vilket innebär att bron inte är lämpad att 

återanvända på annan plats.

1  Arrangör 2  Bakgrund
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Pyttebron har ett karaktäristiskt utseende; den ligger som  

ett vackert blickfång i det gröna och lummiga landskapet  

i centrala Ängelholm, och det finns en förväntan att den bro  

som ersätter Pyttebron ska vara något extra. Av denna  

anledning har kommunstyrelsen beslutat sig för att arrangera  

en arkitekttävling för utformningen av den nya bron. 

Tävlingens syfte är att få ett urval av flera nyskapande, 

utvecklingsbara och genomförbara förslag till en ny vägbro över 

Rönne å, där den nya bron blir ett väl gestaltat tillägg i centrala 

Ängelholms landskap.

Tävlingens första steg syftar till att finna koncept och idéer att 

utveckla i steg två av tävlingen. Arrangörens avsikt är också 

att – utan föregående annonsering – handla upp konsulttjänster 

för arkitektur av det vinnande teamet i steg 2 i det fortsatta 

uppdraget med färdigställandet av bron: förfrågningsunderlag 

för totalentreprenad samt konsultstöd till beställaren under 

projektering och entreprenadskeden. Totalentreprenaden planeras 

upphandlas som en samverkansentreprenad.

3  Syfte med tävlingen



Den nya bron är nyskapande och innovativ i sin gestaltning, där 

konstruktionen samspelar med formen. Den mänskliga skalan är 

närvarande i funktion, material och detajer. Den upplevs som en 

naturlig del av platsen och utgör ett blickfång i landskapet – både 

det gröna och det urbana – och är ett landmärke i det nya kapitlet 

i Ängelholms historia.

5

4  Vision
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Bron ska: 

...samspela med konstruktionen

Gestaltningsmässigt ska form och konstruktion hänga nära 

samman på ett innovativt och tydligt vis. Bron ska vara smäcker 

utifrån definierade laster och krav. Estetiska värden kommer ur 

ingenjörskonst och materialitet. 

...utformas utifrån mänskliga behov

Gestaltningen ska erbjuda upplevelser för den som är på, men 

även invid och under bron. Material och detaljer ska särskilt 

utformas för de som kommer nära, rör vid och uppehåller sig 

på och vid bron. Det ska finnas möjlighet att sitta och stå för 

människor i olika ålder och behov, och få utblickar över park och 

vatten. Både den som rör sig själv eller i grupp ska kunna hitta sin 

plats och känna sig trygg på och vid bron. 

...bli ett nytt arkitektoniskt landmärke i Ängelholm

Bron ska medverka till att bygga Ängelholms identitet, både dess 

stads- och landskapsbild och med avstamp i befintliga gröna och 

urbana värden. Den knyter an till Pyttebron som har varit en viktig 

del av stadsbilden under lång tid, men utan att nödvändigtvis 

kopiera dess karaktäristiska form. Belysning ska lyfta bron 

nattetid, dock utan att dominera närmiljön. 

...upplevas som ett naturligt tillägg i landskapet

Särskild omsorg ska läggas på att säkerställa att bron inte upplevs 

som en barriär, vare sig upptill eller undertill där gångstråken längs 

ån löper, samt på att bron passas in i det naturliga landskapet på 

var sida om ån. Bron markerar övergången mellan stad och natur/

rekreation, vilket med fördel kan betonas. 

5  Mål
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...ge förutsättningar för en effektiv förvaltning

Brons gestaltning, finish och detaljering ska väljas och utformas 

för att underlätta för kommunen att sköta, underhålla och drifta 

bron både över årstider samt över dess livstid. Material som 

utsätts för slitage ska kunna bytas ut eller renoveras på ett enkelt 

och kostnadseffektivt sätt. 

... vara med och driva innovativ och hållbar materialanvändning

Det ska finnas genomtänkt och långsiktig hållbarhet i materialval 

och konstruktionsprinciper samt strategier kring cirkularitet för 

byggnation, drift och förvaltning. Det kan med fördel undersökas 

om fundamenten till den befintliga bron kan återanvändas  

i någon form.

Kan någon del av brofundamenten återanvändas i eller vid projektet?



8

Tävlingsuppgiften består av: 

   Att utforma ett förslag för en ny vägbro för bil-, kollektiv-, 

cykel- och gångtrafik över Rönne å.  

   Att utforma brostöden med tanke på passagerna under  

bron, så att åpromenaden längs Rönne å kan löpa    

obruten. På den östra sidan innebär det att den befintliga  

passagen ska bibehållas och utformas i linje med    

den nya bron. På den västra sidan innebär det    

att en ny passage under bron och förbi pumphuset norr   

om bron, måste skapas. 

   Ta fram ett koncept för ljussättning av bron och redovisa  

hur den upplevs både dag och natt.

Funktionella krav
   Bron ska ha ett körfält i vardera riktning  samt gång- och  

cykelbana på var sida. Standardmått för körfält som trafikeras 

av busstrafik är 3,25 m och gång- och cykelbanorna på övrig 

vägsträcka är 3 m, men det viktiga är att förslaget säkerställer de 

olika trafikslagens funktion. 

   Brons körbana ska ansluta till planerade tillfarter enligt den             

    förprojekterade vägsträckningen. I förprojekteringen ansluts       

    vägen på befintliga brons höjd: +6,3 m på var sida. Bilaga 2. 

   Bron ska dimensioneras för bärighetsklass 1 (BK1). 

   Bron ska utformas och dimensioneras enligt TDOK Krav  

Brobyggande v3.0.  

   Lägsta nivå på underkant broöverbyggnad får inte vara lägre          

    än +4,2 möh, då fri höjd under bron ska vara minst 0,7 m över      

    högsta högvattenstånd (HHW). (HHW) är +3,5 möh.

6  Tävlingsuppgiften



   Befintlig passage under bron på östra sidan ska bevaras  

och en passage under bron på den västra sidan ska skapas.  

Beroende på brons och brofundamentens utformning   

kan den nya passagen behöva konstrueras som en brygga   

längs vattnet. Gångpassagerna ska ha fri höjd på minst 2,5 m.  

   Bron ska inte ha några stöd i vatten, den får inte begränsa  

flöden eller dämma.  

   Livslängd för brokonstruktionen ska vara 80 år och för  

fundamenten 120 år. 

   Bron ska konstrueras på sådant sätt att normalt   

underhållsarbete och vinterväghållning kan utföras  

med enkelhet. 

   Belysningen under bron får inte riktas direkt nedåt vatten 

ytan, då det stör fladdermössen i området.
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Uppgiften består i att ta ett  helhetsgrepp 
för den nya bron som utgår från den lokala 
kontexten och de förutsättningar  som 
befintlig stadsmiljö ger. Detta ska uttryckas 
i ett  övergripande gestaltningsförslag 
av hög arkitektonisk klass där form och 
konstruktion samverkar.

 
Uppgiften består i utveckla helheten samt 
att utforma och gestalta den nya bron med 
utgångspunkt från förslaget som tas fram 
i steg ett och utifrån juryns medskick. Då 
uppgiften är tekniskt komplex efterfrågas 
i detta skede också en robust och  hållbar 
konstruktionslösning.

STEG 1

STEG 2
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Tävlingsområdet utgörs av den planerade kopplingen över Rönne å 

– i Klippanvägens förlängning - samt slänter och gångstråk  

intill brofästena. 

På platsen ligger den befintliga Pyttebron, naturskönt inbäddad 

i norra delen av Ängelholms centrum. Den nuvarande bron 

förbinder stadens olika delar med varandra: öst-västligt löper 

ett väl använt gång- och cykelstråk över bron mellan centrum 

och rekreationsområdet Nybroskogen. I nordsydlig riktning 

har staden som mål att man med tiden ska kunna ta sig längs 

åpromenaderna vid/under bron ända ut till Skälderviken. I söder 

och öster återfinns trafik- och vägnät till stadskärnan samt 

flerbostadshus av blandad karaktär och ålder. Sydväst och 

nordost om bron finns äldre villabebyggelse. Precis nordväst om 

bron finns en nybyggd pumpstation. Denna ska inte flyttas. 

 

Bortom pumpstationen tar Växthustomten vid: ett 

grönområde med stora lövträd, rofylld stadsnära natur och 

rekreationsmöjligheter som planeras utvecklas till en ny park.

7  Tävlingsområdet



BILD

Flygbild med markering av tävlingsområdet



Gällande planer
Tävlingsområdet regleras av de två gällande detaljplanerna 

B40 och B46, vars genomförandetider har gått ut. Kommunens 

översiktsplan 2035 pekar inte ut lokalgator, men anger 

övergripande strategier för biltrafiken. Bland annat framgår det 

att kommunen ska skapa en god och attraktiv trafikmiljö och att 

gatumiljön ska utformas för att gynna ett hållbart resande med 

kollektivtrafik eller gång och cykel; t ex genom upphöjda passager 

för oskyddade trafikanter, signalsystem eller lägre hastigheter. 

Pågående/kommande planering
En ny detaljplan för ett större område och där Pyttebron ingår 

tas fram parallellt med tävlingen: Detaljplan för Ängelholm 3:28 

m.fl, Centrum-Nybroområdet. Syftet med detaljplanen är att pröva 

möjligheten att uppföra en ny gata för att koppla nuvarande 

Klippanvägen med Havsbadsvägen och den nya Järnvägsgatan. 

Bron ansluts i den nya planen på båda sidor om Rönne Å av nya 

områden planlagda som gata och parkområden. Planområdet 
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8 Planförutsättningar

BILD

Schematisk illustration över dragningen av Klippanvägens förlängning.

Detaljplan för Ängelholm 3:28 m. fl
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ingår i ett område med särskilt behov av hinderfrihet, vilket ingår 

i riksintresse för totalförsvaret. Inom detta område anses objekt 

högre än 20 meter få en inverkan på gällande riksintresse. Vid 

planläggning av bebyggelse som är högre än 20 meter måste en 

flyghinderanalys tas fram. Kommunen har i detta skede inte tagit 

fram en sådan. Att ta fram en flyghinderanalys kan bli aktuellt 

efter tävlingens steg ett, i det fall någon föreslagen konstruktion 

som väljs ut för fortsatt bearbetning överstiger 20 meter.

Samtliga handlingar, inklusive planhandlingarna finns att läsa på 

kommunens hemsida under Pågående detaljplaner - Ängelholms 

kommun (engelholm.se)

Ängelholmspaketet
Hela infrastrukturprojektet ingår i ett samlingsprojekt kallat 

Ängelholmspaketet vars mål är att minska trafiken i centrum, 

utveckla stadskärnan, öka tillgängligheten till havet och skapa 

förutsättningar för trygg och säker trafik. 

 

Ängelholm är en stad som växer. I takt med att invånarna blir fler 

behöver kommunen hitta nya och hållbara lösningar för bil-, gång- 

och cykel- samt kollektivtrafik. Idag tar en av stadens viktigaste 

tillfarter - Klippanvägen - slut vid centrum (Östergatan). 

Ängelholmpaketets vision är en stadskärna som först och främst 

är till för människor, inte för bilar. Med hjälp av den nya bron och 

den nya gatan kan Ängelholms läge nära havet utvecklas. Den nya 

kopplingen knyter staden till vattnet och både frigör och skapar 

nya mötesplatser i centrum och i stadens grönområden. 

Mer information om Ängelholmspaketet finns på www.engelholm.

se/angelholmspaketet

https://www.engelholm.se/bygga-bo-och-miljo/kommunens-planarbete/pagaende-detaljplaner.html
https://www.engelholm.se/bygga-bo-och-miljo/kommunens-planarbete/pagaende-detaljplaner.html
http://www.engelholm.se/angelholmspaketet
http://www.engelholm.se/angelholmspaketet
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Historik
Några kilometer innan Rönne å rinner ut i Skälderviken, ligger 

Ängelholm strategiskt placerat där ån kröker till ett par gånger. 

Här grundades staden 1516. Det faktum att det fanns en bro 

på platsen – och att det var den enda bron på en lång sträcka 

av Rönne å – hade stor betydelse för Ängelholms framväxt och 

stadskärnans utformning. 

 

I fyra sekel fick sedan Ängelholmarna hålla till godo med en enda 

bro. När järnvägen drogs genom staden och industrialiseringen 

satte fart så uppstod snabbt ett behov av fler kopplingar över ån. 

Under början av 1900-talet byggdes åtta nya broar. Idag finns det 

totalt 11 broar, inräknat gång- och cykelbroar. 

I takt med det ökade behovet av tyngre trafik har industrialismens 

tidiga stålkonstruktioner successivt ersatts av betongbroar. 

Pyttebron – den före detta järnvägsbron på sträckan Ängelholm–

Klippan – är den enda kvarvarande bron av hängverkstyp med 

parabelfackverk. Järnvägsleden är numera nedlagd och Pyttebron 

har fungerat som gång- och cykelbro sedan 1958. 

Själva namnet Pyttebron kommer av det skånska ordet ”pytte”, som 

betyder höna. På den tiden då tågen trafikerade banan, fanns det 

en snickare som lät sina hönor gå och sprätta längs banvallen. Det 

upplevde stinsen som störande, så snickaren drogs inför rätta och 

dömdes till böter. Han skrev en dikt om målet mellan pyttorna och 

järnvägen. Dikten blev populär bland Ängelholmarna. Järnvägsleden 

kallades hädanefter Pyttebanan och bron fick namnet Pyttebron. 

 

Bron genomgick en renovering 2017 då den fick sin nuvarande, 

roströda färg. Pyttebron är mycket omtyckt av ängelholmarna och 

har ett stort kulturellt kapital. 

9 Platsanalys

Rondellkonst på Klippanvägen. Skulptur av Jonas Högström



Landskapet
Betraktar man den befintliga bron inifrån staden så ligger  

den lummigt inbäddad mot en bakgrund av frodig grönska.  

Från andra hållet avtecknar bron sig mot stadens silhuett  

längs åpromenaden. 

Årummets skiftande karaktär genom Ängelholm är en utmärkande 

del av stadens identitet. 

Rönne å är populär för kanotpaddling och fiske. Havsöring och lax 

vandrar upp i vattendraget och hela Rönne å utgör riksintresse för 

friluftsliv och naturvård. 

Trafik och rörelsestråk 
Trafiken över den befintliga Pyttebron utgörs idag endast av gång- och 

cykeltrafik. Det är ett viktigt och populärt stråk för att ta sig mellan 

staden och stranden och rekreationsområden väster om centrum. 

Klippanvägen är en av huvudinfarterna till Ängelholm från E6:an. 
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Båtparad vid Ljusfesten, en årlig festival som firas i augusti.
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Förlängningen av Klippanvägen innebär att bil- och kollektivtrafik 

kommer att ledas i ett nytt flöde via den nya bron över Rönne å, 

samtidigt som stråken för gång- och cykel naturligtvis finns kvar. 

Den trafikutredning som tagits fram med sikte på 2040, redovisar 

ett förväntat trafikflöde över bron på ca 8 000 fordon/dygn 2037.

Målpunkterna för biltrafiken och gång- och cykeltrafiken är inte 

fullt ut desamma. För bilarna blir den nya vägsträckan framför allt 

en genare och smidigare väg att ta sig till stationen och stranden. 

För gång- och cykeltrafikanterna kommer sträckan troligtvis 

fortfarande även vara en del av ett rekreativt stråk. 

Trafiken vid den nya bron rör sig inte bara över bron, utan även 

under den, både på vatten och på land. Det är populärt att paddla 

i Rönne å i princip året runt. Sommartid går turistbåten Laxen 

turer mellan Ängelholms stadshus och Skäldervikens hamn. 

Ängelholms träbåtsförening har sina båtbodar på en tomt strax 

norr om den nya bron.

 

Centrum Järnvägsstationen

Klippanvägens förlängning

Affärsgata

Växthusparken Pyttebron

Stationsområdet

B

A

C

D

Klippanvägen

St
or

ga
ta

n

E

B

D E

CA
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Längs Rönne å:s stränder går promenadstråk, som successivt 

håller på att rustas upp av kommunen. På östra sidan av ån löper 

åpromenaden obruten under den befintliga bron, men på den 

västra finns idag ingen passage under bron. Det är kommunens 

önskemål att åpromenaden på den västra stranden framöver även 

ska kunna passera under den nya bron.

Växthustomten
Nordväst om bron ligger Växthustomten. På platsen låg tidigare 

stadens växthus. Inom ramen för Ängelholmspaketet utvecklas 

här en ny park på ca 2,5 ha. Parken blir närmsta granne med 

bron, och passagen under bron längs åns västra sida kommer att 

utgöra en av parkens entréer.

Illustration över den planerade parken på Växthustomten. (Illustration: Berg&Dahl)



Bebyggelse
Relativt nära intill platsen för den nya bron finns befintliga 

byggnader. Det rör sig om villor på båda sidor om ån, ett 

flerbostadshus under uppförande alldeles intill platsen för bron 

samt en nybyggd pumpstation. 

 

Bron kommer att upplevas i ett sammanhang med husen, 

och det ska tas i beaktande vid utformningen. Anpassningen 

till pumpstationen behöver särskilt studeras i samband med 

iordningsställande av passagen under bron på västra sidan.

20

BILD

Pågående nybygge i kv Fågelsången sydöst om tävlingsområdet.  

Ovan: vy från Pyttebron. Nedan: vy från Storgatan.     

(Illustration: Backahill/Möller arkitekter)
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Geoteknik och hydrologi 
Jordlagerföljden – baserad på undersökningar i närområdet  

– består i huvudsak av sand alternativt fyllning ovan lera. Sandens 

och fyllningens mäktighet varierar generellt mellan 2–4 m. (PM 

Geoteknik dat 2013–09–18, bilaga 12). 

Att beakta för de tävlande: 

   Flöden och vattennivåer ska utgöra grund för

dimensionering av brostöd och nivå på underkant bro.  

   Det ska vara möjligt med strandpassager för gående samt

passage för mindre båtar på Rönne å vid medelvattenstånd.  

   Dimensioneringen av bron ska utgå från scenario nedan,  

enligt PM Modellbeskrivning Rönne å, Sweco 2021–02–18,   

bilaga 13.

Bottenskanning Rönne å. (Bild: MarCon Teknik AB)

Scenario 10 000 år - 3

Flöde Flöde 348 m3/s

Beräknat vattennivå vid Pyttebron för valt scenario 
(flöde 10 000 år + 2,31 havsnivå, RH 2000)

Vattennivå 3,5 m

Krav på fri höjd vid valt scenario 70 cm

Lägsta bottennivå i Rönne å är vid Pyttebron (RH 2000) -3,01 och 3,20 m
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Preliminär tidsplan för projektet
Detaljplan laga kraft: december 2021

Förfrågningsunderlag för samverkansentreprenad: 2022

Projektering inom samverkansentreprenaden: 2022–2023

Brobygge: 2023–2024

Budget
Uppskattad produktionskostnad för bron exklusive 

väganslutningar men inklusive passage under bron, är bedömd till 

50 miljoner kronor. Det presenterade förslaget bör rymmas inom 

denna budget.

Tävlingens form
Tävlingen genomförs som en projekttävling i två steg, där 

det första steget är idéinriktat och genomförs som en allmän 

tävling. Till andra steget väljs max fyra team ut till en inbjuden 

projekttävling, där förslagsställarna arvoderas för vidare 

bearbetning av sina förslag. Tävlingen anordnas 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.

10 Tidsplan och budget 11  Tävlingstekniska bestämmelser
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Tävlingsregler 
Tävlingen följer ”Byggsektorns gemensamma tävlingsregler 

för svenska tävlingar inom arkitekternas, ingenjörernas och 

konstnärernas verksamhetsfält” från 2016.

Sekretess
Tävlingen kommer att följa Sveriges Arkitekters rekommendation 

kring sekretess vid arkitekttävlingar. Sekretess gäller för 

upphandlingen. Samtliga förslagsställares anonymitet kommer att 

bevaras tills bedömningen av steg 2 är avslutad.

De tävlande uppmärksammas på att de förbinder sig att inte röja 

sitt deltagande i arkitekttävlingen i enlighet med Offentlighets- 

och sekretesslagen (OSL) 19 kap 3§ 2 stycket om absolut 

anbudssekretess. Sekretessen gäller fram till dess att beslut om 

tävlingsvinnare har delgivits. 

Tävlings- och projektspråk
Tävlings- och projektspråk är svenska. Juryns utlåtande kommer 

att ges på svenska. 

Tävlingsarvode
Maximalt fyra förslagsställare från steg 1 går vidare till steg 2. 

Tävlingsdeltagare i steg 2 arvoderas med vardera 225 000 SEK 

efter korrekt inlämnat och av juryn godkänt tävlingsförslag i 

enlighet med tävlingsprogrammet. Arvodet utbetalas mot faktura. 

Förslagsställare som vinner steg 2 erhåller ett pris om ytterligare 

100 000 SEK.

Uppdrag efter tävlingen
Avsikten är att efter genomförd tävling, genom förhandlat 

förfarande utan föregående annonsering, handla upp 

konsulttjänster för arkitektur av de vinnande förslagsställarna i det 

fortsatta arbetet med förfrågningsunderlag för totalentreprenad i 

form av en samverkansentreprenad, produktion och uppföljning.
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Förfrågningsunderlaget ska utgöras av tävlingsförslaget 

och reglera: 

   utformning

   konstruktionsprinciper 

   materialval avseende ytskikt  

   färg- och ljussättning

   markbehandling 

Under projekteringsskedet

Entreprenören för samverkansentreprenaden ansvarar för 

detaljprojekteringen fram till färdiga bygghandlingar. Det vinnande 

teamet fungerar som beställarens stöd med ansvar för att 

förverkliga gestaltningen i det vinnande förslaget.

I uppdraget under detaljprojekteringen ingår:

Att delta i möten med projektledare och entreprenörer där   

beslut om den arkitektoniska utformningen och kvaliteten   

tas. Avsteg från förfrågningsunderlagets systemhandling   

kommer inte att godkännas utan att vinnande arkitekt    

finner ändringen motiverad. 

Att anlitas som A-granskare vid detaljprojektering till   

bygghandling samt vid granskning av handlingar i byggfasen. 

Att på beställarens begäran ta fram förtydligande skisser som 

på ett pedagogiskt sätt förmedlar det vinnande förslagets 

arkitektoniska kvaliteter.



STEG 1 STEG 2

17 maj 21 maj 11 juni 20 aug 1 sept 22 sep 29 sep 27 okt 16 dec

Start steg 2Sista dag 
för frågor i 
samband med 
tävlingen

Sista dag  
för svar i  
samband med 
tävlingen

Sista dag för 
inlämning av 
tävlingsförslag

Tillkänna- 
givande av 
juryns beslut

Sista dag  
för frågor i 
samband med 
tävlingen

Sista dag  
för svar i  
samband med 
tävlingen

Sista dag för 
inlämning av 
tävlingsförslag

Tillkänna- 
givande av 
juryns beslut

3 maj

Start steg 1
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Frågor och svar
Frågor gällande tävlingen ska ställas till tävlingsfunktionären via 

Tendsign. Svar på avidentifierade frågor delges samtliga tävlande. 

Tekniska frågor om systemet ställs till Visma TendSign support 

per e-post:  tendsignsupport@visma.com.

Jury
Tävlingsförslaget kommer att bedömas av en jury bestående av 

nio personer, varav sju representanter från Ängelholms kommun 

samt två ledamöter utsedda av Sveriges Arkitekter. 

   Robin Holmberg, ordförande Kommunstyrelsen

   Charlotte Engblom Carlsson, ordförande nämnden för  

idrott, kultur och fritid

   Tomas Fjellner, ordförande Samhällsbyggnadsnämnden

   Magnus Jonson, 2:e vice ordförande Samhällsbyggnads 

nämnden

   Kristina Magnusson, kommundirektör

   Pernilla Theselius, stadsarkitekt

   Anders Lundin, broansvarig

   Åsa Ehn Hillberg, landskapsarkitekt LAR/MSA 

    Karavan landskapsarkitekter, utsedd av Sveriges Arkitekter

   Pål Biørnstad, sivilarkitekt Lund+Slaatto arkitekter, utsedd  

av Sveriges Arkitekter

Tidsplan för tävlingen 2021
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Juryn kommer i förekommande fall att rådfråga ytterligare 

sakkunnig expertis avseende frågor inom områden som t ex 

konstruktion, miljö och kalkyl.

Tävlingssekreterare: Gunilla Kronvall,  arkitekt RIBA SAR/MSA

Tävlingsfunktionär: Rosita Bjerrum samt Gina Magnusson 

Skoglund , Ängelholms kommun

Programhandlingar 
Bilagor:

1. Dwg-underlag Grundkarta

2. Dwg-underlag förprojektering av Klippanv. förlängning

3. Dwg-underlag Höjdpunkter LIDAR 2020

4. Pdf-underlag ritning på Pyttebron

5. Pdf-underlag ritning på pumphuset

6. Flygfoto (snedbilder)

7. Ortofoto

8. Foto för montage perspektiv från anvisad plats

9. Fotografier från platsen

10. Underlag sketch-up modell, utsnitt från platsen

11. Underlag In-designmall att användas till  

 tävlingsinlämning steg 1

12. PM Rekommendationer Detaljplanearbete Geoteknik,   

 2013-09-18

13. PM Modellbeskrivning Rönne å, Sweco 2021–02–18

14. Checklista - Kravspec. för leverans av 3D-modeller  

 till S-Visualizer.

Tävlingsförslag- redovisning 
Tävlingsförslaget ska vara anonymt. Allt inlämnat material, såväl 

digitalt som analogt, ska vara rensat på all spårbar information 

om upphovsman och liknande för att garantera full anonymitet. 

Samtliga planscher och övriga handlingar ska i nedre högra hörnet 

vara försedda med ett motto för förslaget. Bidragen skickas 

in tillsammans med ett slutet kuvert med en namnsedel där 

förslagsställaren redovisas (med namn, titel, kontaktuppgifter) samt 
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de personer som medverkat vid framtagandet av tävlingsförslaget.

Tryckt format
Tävlingsförslagen ska presenteras på planscher i liggande  

A1-format och får i steg 1 omfatta högst två planscher, numrerade 

1–2 och monterade på 5 mm foamboard. Till steg 1, finns bifogat 

en In-design mall i programunderlaget, som ska användas som 

underlag till planscherna för redovisning av tävlingsförslagen. 

I steg 2 får presentationen omfatta högst fyra planscher, 

numrerade 1–4 och monterade på 5 mm foamboard. 

Planscherna kan komma att ställas ut för allmänheten. 

Digitalt format
Samtliga planscher och namnsedel ska även lämnas in 

elektroniskt. Planscherna ska tillhandahållas i två versioner, en 

med hög upplösning och en för webbpublicering. Varje fil ska 

bestå av en flersidig PDF, namngiven med förslagets motto. Den 

högupplösta versionen ska kunna skrivas ut i full skala, och i A3 

till juryn. Observera att maxstorlek på dokument som kan laddas 

upp i Tendsign är 50 MB. 

Den andra PDF-filen ska fungera för webbpublicering och  

vara max 5 MB. 

Inlämning
Tävlingsförslag och ifyllt namnsedelformulär ska lämnas in 

elektroniskt via Tendsign för att tas upp till bedömning. För att 

kunna lämna anbud krävs att behörig person för leverantören 

registrerar ett användarkonto på www.tendsign.com

Som stöd för bedömningen ska tävlingsförslag och namnsedel 

även skickas i fysiskt format via post eller bud senast samma 

dag som förslagen lämnas in via Tendsign. Tävlingsförslagen ska 

skickas/lämnas till nedan adress:

Ängelholms kommun

Östra vägen 2

262 80  Ängelholm

http://www.tendsign.com
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De fysiska tävlingsförslagen (monterade planscher med motto) 

kan även lämnas direkt till receptionen i Ängelholms stadshus på 

Östra vägen 2. Även för leverans med bud används denna adress. 

Receptionen är bemannad vardagar 10:00–14:00. För förslag som 

lämnas direkt till receptionen utlämnas kvitto som bekräftar att 

förslaget tagits emot.

Övrigt material som skickas in kommer ej att tas emot eller tas upp 

till bedömning.

Inlämningsdatum steg 1: senast den 11 juni 2021 för både 

Tendsign samt poststämpel eller bud

Inlämningsdatum steg 2: senast den 27 oktober 2021 för både 

Tendsign samt poststämpel eller bud

Inlämningskrav 
Tävlingsförslag ska redovisa följande:

Steg 1: Konceptuella skisser

   Platsanalys samt koncept med bärande idé redovisas 

i text och illustration/diagram

   Situationsplan, skala 1:400

   Plan och elevation i skala 1:200

   Två tvärsektioner i skala 1:100

   Skissperspektiv från anvisad plats – bifogat fotografi   

används som underlag.

   Kortfattad teknisk beskrivning 
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Steg 2: Utvecklat förslag

   Redovisning av analys över området – valfritt antal   

figurer/diagram/volymstudier

   Kortfattad beskrivning som motiverar förslaget och som  

beskriver hur mål och vision uppfylls

   Situationsplan, skala 1:400

   Plan och elevation i skala 1:100

   Två tvärsektioner i skala 1:50

   Tekniskt snitt på bron: grundläggning, räcke, material,  

ytskikt i skala 1:100/1:50

   Två detaljer, särskilt viktiga för förslagets bärande idé, 

i valfri skala

   Markanslutningar

   Två perspektiv (dag- och nattbild) från anvisad plats 

– bifogat fotografi används som underlag

   En digital 3D-modell som ska kunna placeras in i Ängelholms   

     3D-stadsmodell enligt kravspec. för leverans av 3D-modeller till    

     S-Visualizer, bilaga 14.

   Allmän teknisk beskrivning under rubrikerna:

1. Allmänt (t ex hur koncept och konstruktion samverkar) 

2. Lastförutsättningar 

3. Grundläggning 

4. Betongkonstruktioner 

5. Stål-, trä och aluminiumkonstruktioner 

6. Brodetaljer (inklusive belysning) 

7. Brounderhåll 

Word-fil, max 6000 tecken

   Kortfattad beskrivning av hur miljökrav uppnås under   

rubrikerna: 

1 Natur-, kultur- och brukarperspektiv 

2 Materialval 

3 Produktion 

4 Drift och underhåll 

Word-fil, max 4000 tecken

   De två perspektivbilderna som separata högupplösta jpg-filer.

   Den kortfattade beskrivningen som separat word-fil.
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Bedömningskriterier
Eftersom tävlingen genomförs i två steg kommer bedömningen  

av kriterierna att anpassas efter de inlämningskrav som ställs  

i respektive skede, det vill säga juryn anpassar sig till den skala 

och detaljeringsnivå som efterfrågas i de respektive skedena. 

Juryn kommer att göra en helhetsbedömning av förslagen utifrån 

följande kriterier – utan inbördes ordning – baserat på krav och 

önskemål som ställts i programmet. 

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 vis. 

   är utformat i en 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  

   är utformat med hänsyn till såväl trafikant- och   

betraktarperspektiv som friluftsliv

   uppfyller de funktionella krav som ställs i programmet
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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.

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 kvaliteter.

Genomförbarhet och förvaltning

Hur väl tävlingsförslaget

   är utformat med tanke på framtida förvaltning avseende  

skötsel, drift och underhåll. 

   bedöms kunna genomföras inom angiven tidplan och  

inom angiven ekonomisk ram.

Utställning och publicering
Tävlingsförslagen kan under bedömningstiden komma att 

ställas ut anonymt av arrangören. Juryns utlåtande kommer att 

publiceras i samband med att tävlingsresultatet offentliggörs. 

Resultatet av tävlingen offentliggörs på Sveriges Arkitekters 

hemsida, www.arkitekt.se, i upphandlingsdatabasen Tendsign 

samt på kommunens hemsida, www.engelholm.se 

Sveriges Arkitekter och arrangören äger rätt att publicera samtliga 

tävlingsförslag på sina hemsidor samt i tidningarna Arkitekten 

och Arkitektur. 

Ägande, nyttjande- och upprättshovsrätt 
Arrangören innehar den materiella äganderätten till 

tävlingsförslagen. Förslagsställarna innehar upphovsrätten 

och behåller nyttjanderätten till sina förslag. Direkt nyttjande 

av förslag, helt eller i väsentliga delar, kan ske först efter 

avtal mellan förslagsställarna och arrangören/byggherren. 

Arrangören har dock rätt att i projektet dra nytta av det samlade 

tävlingsresultatet och idéer från samtliga tävlingsförslag förutsatt 
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att det inte strider mot svensk lag om upphovsrätt. Arrangören 

och Sveriges Arkitekter äger rätt att publicera förslagen i tryckt 

form och digitalt samt för utställning utan särskild ersättning till 

förslagsställarna. All publicering efter anonymitetens brytande 

kommer att ske med angivande av förslagsställarens namn, 

innan dess med förslagets motto.

Returnering av förslaget
Förslagen kommer inte att returneras.

Tävlingsprogrammets godkännande
Detta program är upprättat i enlighet med byggsektorns 

gemensamma ”Tävlingsregler för svenska tävlingar inom 

arkitekternas, ingenjörernas och konstnärernas verksamhetsfält, 

2016”. Programmet och tillhörande bilagor är godkända av  

juryns ledamöter.

 

Ur tävlingsteknisk synpunkt är tävlingsprogrammet granskat och 

godkänt för de tävlande av Sveriges Arkitekters tävlingsnämnd. 
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Robin Holmberg,
ordförande kommunstyrelsen
Ängelholms kommun

Charlotte Engblom Carlsson,
ordförande nämnden för idrott, 
kultur och fritid
Ängelholms kommun

Tomas Fjellner,
ordförande  
samhällsbyggnadsnämnden
Ängelholms kommun

Magnus Jonson,
2:e vice ordförande  
samhällsbyggnadsnämnden
Ängelholms kommun

Kristina Magnusson,
kommundirektör
Ängelholms kommun

Pernilla Theselius,
stadsarkitekt
Ängelholms kommun

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

Anders Lundin,
broansvarig
Ängelholms kommun

Åsa Ehn Hillberg,
landskapsarkitekt LAR/MSA 
Karavan landskapsarkitekter, 
utsedd av Sveriges arkitekter

Även juryn har granskat och godkänt programmet.



Illustrationer och fotografier från:  

Infab AB, Backahill/Möller arkitekter, Berg&Dahl, MarCon Teknik AB,  Ängelholms kommun
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