


Bro eller tunnel 

.  

Frågan om Blasieholmsledens utformning 
är en av de betyclelsefuUaste som Stockholms 
stadsfullmäktige haft att besluta om, inte 
bara därför att det gäller etttrafjkbehov av 
stor v.ikt eller därför att ledens byggande 
drar avsevärda kostnader - andra aktueIIa 
trafikproblem i Stockholm är i dessa avseen-
den minst lika betydande - utan också och 
framförallt därför att huvudstadens och lan-
dets, ja en av världens skönaste och mest 
beundrade stadsbilder står på spel. 

l den offentliga debatt som följt sedan re-
sultatet av den förberedande undersökningen 
lades fram har småningom två förslag till 
Blasieholmsledens utformning kommit att in-

taga förgru.I1llspbrscrna. Det ella är tunneI-
leden mellan SkcPI)sbmn och Nybroplan längs 
Stallgatan, det andra ä,r en broförbinde'lse 
mellan Skeppsbrons hörn vid N01Tström och 
kajen framfÖr Fcrscnska Terrassen med an-
slutning till N ybroplan genom den vidgade 
och under Blasicholmstorg sänkta Stallgatan. 

Företrädarna av trafikens intressen har inte 
kunnat enas om något av dessa förSlag, och 
även bland dem som ivrar för en brolösning 
är meningarna om broläget i viss mån de-
lade. Däremot råder full enighet bland dem 
som företräder st:ldsbyggnadskonstens, arki-
tekturens, kulturminnesvårdens och konstens 
intressen. Denna enighet har tagit sig uttryck 
i en samlad opinionsyttring till stöd för det 
av stadsplancnilmnden och gatukontoret för-
ordade tu nneJ förslaget. 

Dcb:lttt'n har belyst fördelar, nackdelar och 
ofullkomlighctcr hos båda förslagen. Oenig-
heten  dels värderingen av de föreslagna 
lösningal'll:l ur renodlat trafiktekniska syn-
punkter, dels kostnaden för deras genomfö-
rande och slutligen frågan, huruvida arkitek-
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turens oel'! kulturvårdens synpunkter över-
huvud skall tillåtas att öva inflytande på pro-
blemets lösning. Detta är det kvarstående 
in t.tycket aV debatten sådan den hittills förts. 

Den fördyring som en tunnelIösning med-
för i jämförelse med en bro- och gatuled är 
i och för sig en stor summa - ingen blundar 
för decCa hktum. Insatt i sitt sammanhang 
i ett program för offentliga arbeten ter den 
sig dock inte avskräckande, och mätt i 
sk:\tteören, ett mått som var och en är för-
trogen med, är dcn ganska blygsam. Kost-
nadsskillnaden har heller inte blivit huvud-
argument i debatten, även om vissa. kretsar 
inte försummat att använda långa tal son1 
tiIthyggen. Då kostnaden är på tal bör man 
emellertid också betänka att skönheten, inte 
minst för en berömd turistort, direkt mot-
svaras avett ekonomiskt värde. 

Det är dock de trafiktekniska och de este-
tiska-historiska synpunberna som lämnat de 
tyngsta argumenten åt debatten bro -
tunnel. 

Man har från visst håll helt fördomsfritt 
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velat göra g:i1hlndc, att de trafiktekniska ar-
gumenten t:dllr fÖl' bro, de estetiska för tun-
nel. Detta ;ir en l\ vsikdig felteckniJ1lg; så är 
det inte. Det lir riktigt att estetiska skäl 
med överväldigande styrka reser sig mot bro-
förslaget, men vägande trafiktekniska skäl 
anförs också till förmån för tunneln, och 
detta av fackmän som man måste lyssna till. 

En grupp av trafikt.cicniska experter med 

spårvägsdirektören i spetsen har gått in fÖr 
broförsla,ger. De hä vdar nödvändigheten .1 v 
en håJlplatsför spårvagnar vid Södra Blasie-
holmskajen och YiII se som en av traJiikledens 
huvuduppgifter att den betjänar den lokal:a 
trafiken till och melIafn kvarteren på l3lasie-
holmen och vid Skeppsbron norr om Bred-
gränd. Till stöd fÖr dessa önskcndl hal' spår-
vägsdirektönm också anfön de gåendes och 
cyklandes in tresse av att färdas mellan Siidl'r-
malm och Nybroplan via Skeppsbron, och 

ban håller före att de korsningar mellan tra* 
fik av alla slag som uppstår vid brons bnd-
fästen inte skulle komma nt v!lIla nämnvärd 
olägenhet. 
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En avvikande uppfattning hävdas av andra 

sakkunniga, som med gatukontoret anser an 

B1asieholmsleden j förstal hand bör vara (;n 

glmomgångsled för den betydande tunga tra-

fiken. Det är inte bara i dennas intrcssc, ty 

trafikens diJferentiering och frånvnroll av 

svåra korsningar gynnar framkon'llighct och 

trafiksäkerhet, vinster som kommer alla slags 

trafik till godo. Detta räknas som vägande 

skäl tör en tunnel. Gång- och cykeltjafiken 

dirigeras till de västligare lederna, där bachs 

krav kan bli bättre tillgodosedda. 

En spårvägshållplats i cirkulationsrtrtugen 

på BIa.sieholmskajen kan visserligen inte be-

tjäna trafiken ,till Gllst:t! Adolfs Torg, vilken 

i varje fall måste ombesörjas med bussar, men 

den är av värde med hänsyn till sommartra-

fiken med skärgårdsbåtar till denna kaj. och 

naturligtvis också för dcnnärmaste bebyg-

gc1sen. Detta är otvivelaktigt en fördel hos 

broförslaget, vilken spiirvägsdirektören kan 

hävda med obestridd :luktoritet, likaså dell 

relativt låga kostnaden filr detta förslag. Sam-

manblandningen av alla ulika slag av trafik i 
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de trafiktekniskt otillfredsställande landfäste-

na är däremot en allvarlig svaghet. Ett annat 

bctänkligt färh:Ulande är att en bl'o genom 

sina förbindelser norrut skl1lle öka trafjksvå-

righeterna i korsningarna längs Kungsträd-

gårds- och Norrlandsgatorna. 

Hos tunnclförslaget är de goda trafiklös-

ningarna i tunnelledcns ändpunkter en bety-

dande styrka, som kommer att göra, sig alltmer 

gällande ju större trafiken blir. Genom sin an-

slutning direkt till en stor trafikfördelnings-

plats som den vid Nybroplan planerade kom-

mer denna led att kunna mottaga just den tra-

fik för vilkcn den är och bör vara avsedd, och 

den medför inga komplikationer för trafiken 

i Kungsträdgårdsgatan, Arsenalsgatan och 

Hamngatan, vilkct en bro skulle komma att 

göra. Förslaget tillåter emellertid inte anord-

nandet aven tillfrcdsställande hållplats på 

B1asieholmska jen. 

Det bör nämnas att principen att i största 

möjliga mån differentiera trafiklederna och 

att efterstrå va korsningsfria passager för ge-

Jlomgående trafik är vedertagen i modern 





 Den har redan tillämpats i 

Stockholm och  ju att tillämpas i ökad 

utsträckning vid förestående regleringar. l 

denna utveckling il' trafiktunneln. ett srnidigt 

medel; där den kan vara väl befogad bör 111:111 

inte 'lVSt:l från dess fördelar bara p;' grund 

:w principiell motvilja mot tunnlar. 

Detaljkritik mot förmenta oiullkomligheter 

hos tunnelförslaget bör inte ges överdriven 

betydelse, såsom på sistone skett t. ex. beträf-

fande anordningarna för ventilation. Man 

har inom spårvägsbolaget gjort jämförelser 

med vissa utländska gatutunnhr och funnit 

att dcss;l i flera fall ventileras gen.om sky·· 

skr:.peliknande torn. Det gäller emellertid 

tunnlar av flera kiJometers längd och avsedda 

även för cykeJ- och gångtrafik, vilket givet-

vis ställer helt andr:. hav. Ven.tilationstekni-

ken torde kunna bcm:istra Blasieholmstun-

neln, som är ett projekt av mycket måttlig 

storleksordning. Om man emellertid anser att 

detaljer i tunneJförslagot iiI' otillräckligt ut-

redda, får man inte fördenskull låta skrämma 

sig :lY sV:lt·tmålning:.r till :Ht förkasta hela 
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iden och' avstå från de fördelar lösningen bju-

der, utan i stället komplettera utredningen 

i dessa detaljer. 

Båda förslagenstrafikkapacitet har visats 

vara tillräcklig i förhållande till kapaciteten 

hos de anslutande lederna på stadsholmen. 

Diskussionen av förslagens fördelar och 

nackdelar ur teknisk synpunkt har varit 

ganska uttömmande; den skall inte mera in-

 refereras i denna korta översikt. Frå-

gans andra \-äsent1iga sida, som gäller stads-

bilden, har däremot inte av aUa parter be-

aktats så mycket S0111 hänsynen till det be-

rörda stadspartiet kräver. 

Stadsbyggnad och arkitektur är sociala an-

gelägenheter av största vikt, och stadsbilden 

är ett värde som tillhöl; hela befolkningen. 

Stat och komrnun vårdar sig med rätta därom 

och skyddar genom sina organ det allmännas 

intressen så snart det gäller uppförande av 

en byggnad, än så obetydlig, eller färgsätt-

ning aven fasad. Det kan tyckas självklart 

att stadsbilden måste tillmätas största be-

tydelse då det gäller huvudstadens hj;irta, en 



av de märkligaste skapelser som natur, konst-
närligt geni och ett helt folks tunga an-
strängningar frambragt. Så snatt denna sida 
berörts j diskussionen har man från visst håll 
visat stor initation över att, l>csteterna lägger 
sig i denna trafikfråga» och låter påskLna, att 
specialister i kommunikationsteknik ;ir lik,1 
pålitliga domate i frågor som rör arkitektll-
rens och stadsbyggnadskonstens skrjnhetsvär-
den som de vilka har till sin livsuppgift att 
arbeta med sådana problem. Samtidigt före-
brår man indignerat arkitekter och stadspla-
nerare (»estcterna» som man bellämnet dem 
i a,;rsikt att frånkänna dem omdömesgillhet 
i frågor av teknisk natur) att de begagnar 
sig av trafiktekniska argument. Det är r.ik-

 tigt att trafiktekniska synpunkter spelat stor 
roll bl. a. även för arkLtektkårens ställnings-
tagande för tunnclförslaget, vilket också fram-
gar av dess yttranden. Till arkitektens yrke 
och uppgift i samhället som hus- och stadsbyg-
gare hör dock att förena konst och teknik, 
och detta präglar hans utbildning och verk-
s:uuhet. Den estetiska sakk unskapell har cmc!· 

lertid i denna dillkussion stödet av stadens 
högsta ansv:lrig.1 expertis på det trafiktek-
niska olllruc!cc, lY :;:\som sådan måste man 
erkänna gatukonwrcl. Det vore olyckligt -
och det skulle var" ett Hfä.ngt försök - att. 
anlägga estetiska  ut;m 'ltt san1-
tidigt beakta de trafiktekniska, W{a olyckligr 
som ett ensidigt tekniskt bcnaktelsesänt utan 
hänsyn till andra krav, lika berättigade som 
teknikens. Också flera teknikcr, som 11:1r fÖr-
måga MI: se utÖver gränserna för sitt speci;d-
omdide, har enträget framhållit nödvändig-
heten av att 111,1n i frågan om Blasieholms-
leden måste beakt:l dc krav som stadsbilden 
ställer och den uppfattning som den histo-
riska och kODSr.närliga sakkunska.pen på detta 
område enhälligt har uttalat. 

TunnelfÖrsbgct ställer inget problell1 SDI11 

beröl: staelsbilden. Den förblir oförändrad S.I 

n;ir som pii Jrt  kan fÖl''' 

bindas med Stl"ömmen,  äi" en stol' 
fördel hos detta förslag. Bron däremot skulle 
giir:l ett dldsamt ingrepp i slottstraktcl1. 
"iiidsamman' än på sin tid riksdagshusets för-
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bggning till Hclgcandsholmen gjorde; i gatll-

leden över Blasieholmen skulle ramperna i 

Stallgatan och överbyggnaden vid Bbsie-

holmstorg dominera blicken såväl mot  

som mot Nybroplan. 

Stadsbilden kring slottet och Strömmen 

har sin särpräglade karaktär given av land-

skapet: Mälarens vatten, som trängts ihop till 

strida strömmar kring Helgeandsholmen, sam-

las och rinner i en båge mot söder, där land-

skapet vidgar si.g mot Ljuset och där vattnet 

blir lugnt. Vattenytan är levande, skiftar 

med :irets och dagens tider, ctt naturdrag i 

stadens fysionomi som. fyller den med ett 

dramatiskt liv. 

Landskapets karaktär är genialt utnyttjad 

och stegrad av slottsanläggningen, med slottet 

förlagt i själva dct fria, av vattnet kring-

flutna hörnet av stadsholmen, och de båda 

olika utbildade vacecnfasaderna, den norra 

mot Strömmen karg och sluten, den östra som 

öppnar siB rikare trädgårdsfasad mellan låga 

flyglar mot vattenviddcl1; på den ena sidan 

mot Strömmens vå;gor rampernas dramatiska 

la 

linjespel, på den andra mot vattenspegeln 

trädgårdsterrasscns lugna horisontal. Norrbro 

är förlagd i det enda naturhgt betingade bro-

tä-get, i gränsen mellan de två vattnen, och 

samtidigt samordnad med slottet i dess norra 

 I denna harmoni mella.n natur och 

konst är båda leden, vattnet och arkitektu-

ren, o.rnistiiga. En. bred, låg bro, som stänger 

in en del av Strömmen och skymmet det 

öppnare v.Htnet, skulle ohjälpligt förstöra 

bilden. Utan sammanhang med något av 

kompositionens drag, skulle den aldrig kunna 

smälta samman med den nuvarande helheten. 

Kungsträdgårdens förbindelse med vatonet 

och den fri.a rymden motsols ända mot Sö-

dershöjder, skulle också förstöras av bron. 

I denna dom är landets arkitekter, kuttllr-

historiker och konstnärer eniga, och bakom 

dem står en stark opinion. 

Men det finns också en opposition som inte 

vill taga hänsyn till stadsbilden. vare sig dess 

estetiska eller historiska vä rden. Dess invänd-

n'ingar går i huvudsak ut på, att man här 

har att göra lUed en trafikfråga, som ska!l 



lösas billigt och med hänsyn till det nuva-

rande spårvägsnätet. Invändningarna ges for-

men av argument i en debatt av problemets 

estetiska sida, sådana som: 

En bro är  än en tunnel; 

bara man får ett principbeslut om en bro, 

torde den säkerligen kunna göras vacker; 

det är vackert m.ed broar - tänk på Seine-

broarna; 

om bron är ändamålsenlig blir den ocksa 

vacker. 

Broförespråkare har påstått att en bro är 

»naturligare» än en tunnel och därför vack-

rare. Varken bro eller tunnel·är »naturlig:i> 

- båda är produkter av anläggningskonst 

och som sådana lika onaturliga. När man 

säger att bro verkar naturligare, uttrycker 

man bara att den är en sådan lösning som 

man vant sig vid. Men detta är en försåtlig 

vädjan till vanetänkandet. Att en bro är en 

vanlig lösning betyder bara att· den i vtmliga 

fall är en god eller acceptabel lösning men 

garanterar ingalunda att den i alla och sär-

skilt icke i detta speciella fall skulle vara det. 

Här måste vanct:inkandet vika, ty detta är 

verkligen ett speciellt, ja unikt fall. Något 

belägg för pitstilcndct eller f.i)rmodandet att 

bron »säkerligcn tordc kunna göras vacken 

har inte presterats, men det stödes regelbun-

det med en hänvisning till Seinebroarna. De 

berömda Seinebroarna ät' inte .ana vackra. 

Däremot är de vanligen klan och säkert in-

komponerade i de ståtliga stadsvyer, som tvärs 

över flodens höga kajer binder samman mo-

numentalbyggnader, platser och trafJdecler. 

Dessa stadsvyer utgör Paris stolthet och har 

i stOl" utsträckning sl9ddats aV fridlysning. 

Någon motsvarighet tilL bron mellan Skepps-

brohötnet och Fcrsenska ternlssen, så hän-

synslöst illa förlagd i en oförliknelig miljö, 

skall man förg;\vcs söka i P:uis eller någon 

europeisk kulturort. 

Stockholm med sina egenartade föruts;itt-

ningar i landskap och historia kan inte byggas 

på mallar från P:uis - däremot kan man 

[ära n;lgot av hur Paris skyddar sina kultur-

minnesmärken. 

Det har sagts att om bron är ändamåls-
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enlig, så blir den också vacker. Påståendet är 
en grov och fcbktig förenkling. Det finns 
alltför gott om osköna anordningar till nyt-
tiga ändamål för att det skall kunna 
t:Igas. Med räna kan man däremot S;ig;l, att 
det ändamålsenliga som inte är vackert inte 
heller är fullständigt ändamålsenligt. 

Bbsieholmsleden bör lösas p{\ grundval av 
sina egna förutsättningar, utan vanetänkan-
de och med hjälp av sakkunskap av alla slag, 
arkitektonisk och stadsbyggnadsteknisk såväl 
som speciellt trafikteknisk, och med utnytt-
j:mdc av den moderna byggnadsteknikens och 
rr:Jfikteknikens alla till buds sdende mÖjlig-
heter. l denna förebildliga anda har utred-
fl ingen gjorts. 

Man kan inte n;1 et.t gott resultat genom 
att, såsom det har försökts, ställa de trafik-
tckniska och de arkitcktoniska synpunkterna 
'II/.ot varandra för att scdan överlåta åt med-
borgarnas politiska representanter att välja, 
vilkendera synpunkten som skall tillåtas att 
slå ut den andra. Eli IÖSfling S0111 inte till-
fredsställer alla berätiigadt' och resonliga krav 
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är in.te en lösning vät'dig ett samhälle med 
högt 1.ttvecklade tek1ziska resurser och med 
respekt ä-ven för ku.lturella -/lärden.. 

Det är inte genom smärre formella defek-
ter som bron skulle bli störande, defekter som 
skulle kunna botas efter ett principbeslut ge-
nom en arki.tektonisk överarbetning av de-
taljerna. Det är genom sina givna dimensio-
ner, sin ringa höjd och stOL'.' bredd, sin r.ikt-
ning och brist' på organiskt sammanhang med 
miljön samt genom det förhållandet att den 
stänger in Strömmen, skymmer den levande 
vattenytan och förstör sambandet mellan 
Kungsträdgården och Strömmen, som bron 
är omöjlig. Ingen än så skicklig detaljutform-
ning kan ändra på detta. 

Vad det här' gäller är inte att konservera 
en gången tids stadsiorm, en barockkomposi-
tion som inte motsvarar ett modernt inne-
håll, en konservering som skulle leda till »en 
död i  för att återge ett missbrukat 
slagord. Ingen stad kan leva och utveck-
las och samtidigt bevara sin yttre fonn oför-
ändrad. Stockholm har också omgestaltats 



radikalt. Medeltidsstadens ram har sprängts, 

den planerade barockomgivnin"gen kring slot-

tet blev aldrig genomförd, nya cider har gjort 

sina ändringar och tillägg - hänsynslösare 

än nödvändigt i trakten av Gustaf Adolfs 

torg - landskapet har retuscherats med grova 

drag. Trots allt har man ånn,u inte gjort 

grövre våld på landskap och monument än 

att harmonien i stort sett kunnat bevaras 

mellan de egenartade landskapliga förutsätt-

ningarna och deras geniala arkitektoniska ut-

nyttjande. Därför är detta stadsparti, som 

har drag av medeltid, barock och nutid, 

ännu en levande helhct, kontinuerligt och or-

ganiskt utvecklad. Det är inte främst de 

historiska enskildheterna mm det gäller 'Itt 

skydda utan denna harmoni, som kunnllt be-

varas obrutcn under huvudstadens historiska 

utveckling, vilken klarare än någon annan-

stans i staden kan avläsas här; där man i ett 

ögonkast kan fatta medelcid, barock och mo-

dern Lid och samtidigt skönja det ursprung-

liga egensinniga svenska mälar- och skär-

gårdslandskap där denna utveckling vuxit 

 

fram under ;iJ·hundradcn. Få städer kan bjuda 

något liknande. 

Denna dyrbarhet tillhör inte bara kommu-

nen, den är ett hela det svenska folkets fidei-

kommiss, som vi, dess tillfälliga förvaltare, 

inte efter behag Hr förvanska eller spoliera. 

Något tvång att göra så föreligger heller inte. 

Vårt trafikproblem kan lösas tillfredsställande, 

det har utredningen visat, genom rationell 

tillämpning av modern teknik. Vinsten är 

ovärderlig. Den kostar en betydande insats 

av pengar - och offret aven spårvägshåll-

plats - men vandalism kan aldrig ursäktas 

med att den är relativt billig. 

Rådd till s/q/dd jö,. Stockholms  
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