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ett veritabelt nålsöga. Andra viktigare brobyg
gen, som måste komma i första hand. har dock 
gjort att det dröjt ända till nu innan de .sedan 
länge hysta ombyggnadsplanerna bli vit verklig-: 
het. I juni i år kommer trafiken att flyttas bort 
från den gamla bron, och sedan dröjer det inte 
länge, förrän den är helt försvunnen. 

Den gamla Kungsbron har över sextio år på 
nacken. Bron byggdes nämligen åren 1878--1881 
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har sedan lång tid som svängbro med hänsyn till den då rätt hetytillbaka varit 
dande trafiken genom Klara sjö och Barnhus
viken. På grund av den växande gatutrafiken 
har det sedan blivit nödvändigt att under årens 
lopp förstärka bron, men den var trots detta i 
klenaste laget för att orka med belastningarna 
från spårvägstrafiken och på sistone även tråd
bussarna. Men det värsta med bron har dock va
rit den otillräckliga bredden och den på sin tid 
liggande riskabla träbeläggningen. U r trafiksä



kerhetssynpunkt har bron varit en fälla, och det 
är inte minst av den orsaken skönt att nu få 
bort den. 

Efter en del förhandlingar med de statliga 
myndigheterna om statsbidrag till brobygget vi
sade det sig nödvändigt för staden att ensam stå 
för kostnaderna. Under dessa förhandlingar hade 
kriget brutit ut och det var först i december 1940 
som stadsfullmäktige kunde anvisa de 2,5 milj. 
kronor, som den nya bron beräknades kosta. 
Byggnadsarbetena kunde sedan sättas i gång i 
augusti 1941. 

Den nya Kungsbron är egentligen två broar 
liggande bredvid varandra. Varje brogren upp
tar en 9 m bred körbana, en 4 m bred gångbana 
på ena sidan och en I m bred refuge på den 
andra. Broarna utföras i armerad betong och ut
göras aven båge med en spännvidd av omkring 
66 m jämte anslutande balkviadukter. Den fria 
höjden under broarna är 5,5 m, alltså ungefär 
samma som för slussbroarna (SA m). 

Genom att uppdela bron i två broar har man 
erhållit en mycket god anslutning på kungsholms
sidan till Kungsgatan och Fleminggatan. Utmed 
vattnet kommer det att bli ett gångstråk under 
broarna på Kungsholmen. På andra sidan an
lägges en trafikled, som korsningsfritt med 
kungsbrotrafiken kommer att sammanbinda om
rådena i norr och i söder. 

Enär enligt före kriget uppgjorda planer all 
spårvägstrafik skall bort från Kungsgatan, kon
struerades broarna icke med tanke på spårvägs
trafik. U r hållfasthetssynpunkt spelar detta ingen 
roll, men däremot har brobanedäcket inte utfor
mats så att spår kan läggas ned i det. Om spår
vägstrafiken bibehållits skulle det därför blivit 
nödvändigt att lägga spåren helt ovanpå den 
egentliga brobanan. Då spåren emellertid måste 
ligga i plan med körbanan skulle det varit nöd
vändigt att samtidigt förse hela bron med en pro
visorisk brobana med samma höjd som spåren 
och ovanpå det riktiga brodäcket. Ur material
och kostnadssynpunkt skulle ett sådant arrange
mang vara betungande. Dessutom skulle en del 
olägenheter uppstått för övrig gatutrafik, om 
spårvägstrafiken bibehållits. Myndigheterna ha 
även tagit hänsyn härtill, när de givit bolaget till
stånd att åter lägga ner den provisoriskt åter
upptagna trafiken på linje 2 för att i stället i nor
mal utsträckning trafikera trådbusslinje 32. 
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Känner Du hr Olander? 


