PEN NYA LILJEHOLMSBRON
I STOCKHOLM
AV BYRÅINGENJÖR M KULL GREN

Den nya gatubro, som Stockholms stad för närvarande har under
hyggnad ca 20 m öster om den nuvarande Liljeholmsbron, torde vara
elen femte i ordningen av de broar, som under tidernas lopp förenat
Södermalm med Liljeholmslandet. I äldre tider ombesörjdes trafiken
iiver Liljeholmsviken genom färja eller båtar, men år 1668 lät staden
mellan Hornstull och Liljeholmen bygga en flottbro, "Hornsbro", vil
ken bibehölls till år 1890, då den ersattes med en ny flottbro på
samma plats.
Vid 1900-talets början kunde denna primitiva bro dock ej längre
-tillgodose den stegrade trafikens krav och behovet att skapa en bro·
fiirbindelse, som även kunde uppfylla önskemålet att med spårvägs
linjer sammanknyta huvudstaden med de hastigt uppväxande föror
Irrna i västra Brännkyrka, framtvingade år 1915 byggandet aven pro
visorisk, för spårvägstrafik avsedd bro av trä, vilken år 1928 ersattes
med den nuvarande Liljeholmsbron av stål på pelare av betong. Båda
dessa broar hade för sjötrafikens genomsläppande försetts med ett rör
ligt spann, den förra med ett svängspann av stål, den senare med ett
ktn ffspann.
1928 års Liljeholmsbro hade en brobanebredd av endast 16 m, för
delade på två gångbanor på 2,5 m vardera samt en körbana på 11,0 m.
För den tidens relativt ringa trafik ansågs denna brobredd fullt till
l'Ucklig till och med för en infartsled av Liljeholmsbrons betydelse.
Med den under de påföljande åren allt snabbare utvecklingen av de
!lödra förorterna och den därmed sammanhängande starka intensi
fieringen av trafiken (ca 5000 fordon per dag ål' 1927 mot ca 26000
Ar 1947) skulle det emellertid snart visa sig att bron tagits till alldeles
föl' smal. Den 11 m breda körbanan rymmer nämligen endast fyra,
efter moderna krav synnerligen snävt tilltagna körfiler a 2,75 m, varav
clc båda inre filerna dessutom oflast blockeras av spårvägstrafiken.
Någon ytterligare plats för cykeItrafiken, vilken ökats i en omfaltning,
110m man knappast kunde förutse vid brons byggande (ca 10000 cyk
1111' per dag år 1947 mot ca 1000 år 1927), finnes då ej tillgänglig vid
Idan av körfilerna, utan cyklarna måste inkräkta på utrymmet för den
yltre körfilen. Att detta vid rusningstider måste ge upphov till svåra
trafikstockningar, ilTitalion och olyckstillbud torde vara uppenbart.
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Fig.l. Situationsplall.

Frågan om en breddning eller avlastning på annat sätt av 1928 års
bro blev så småningom alltmer aktuell, och den 10 mars 1945 uppdrogs
åt Stockholms hamnförvaltning alt utarbeta förslagsritningar och kost
nadsberäkning för en parallellbro till den befintliga Liljeholmsbron.
Efter åtskilliga utredningar beträffande alternativa lösningar av bro
frågan bl. a. genom breddning av den nuvarande bron respektive an
läggandet aven högbro, beviljade slutligen Stockholms stadsfullmäktige
den 17 februari 1947 medel för byggandet aven parallellbro, vilken
då exklusive tillfarter kostnadsberäknats till 5 milj. kronor. Något
byggnadstillstånd för bron kunde dock ej erhållas vid della tillfälle,
och det skulle dröja ända till år 1950, innan regeringen kunde ställa
något sådant i sikte. Hamnförvaltningen hade emellertid under tiden
hunnit utarbeta fullständiga programritningar såväl för brons grund
läggning som för dess stålöverbyggnad, och den 8 juni 1950 infordra
des anbud på den senare från 7 svenska och 20 utländska firmor. Av
dessa erhöll den tyska firman Dortmunder Union Briickenbau A. G.,
Dortmund, i januari 1951 uppdraget all tillverka, leverera och montera
stålöverbyggnaden till den nya bron jämte mekanisk och elektrisk ut
rustning. Partiellt arbetstillstånd hade då beviljats den 29 september
1950, vilket den 9 februari 1951 följdes av generellt byggnadstillstånd.
Anbudsinfordran för pelargrunder och anslutande betongviadukt på
Södermalm utsändes den 10 maj 1951 till 16 svenska byggnadsfirmor
och i augusti samma år erhöll AB Monberg & Thorsen i Stockholm
uppdraget att utföra detta arbete. Grundläggningen för tillfartsviaduk
ten över Liljeholmens bangård utföres av hamnförvaltningen i egen
regi. Om della skall bli fallet även med betongdäeket på de fasta stål
spannen ,är - när detta skrives - ännu ej avgjort. Invigningen av
den nya broleden beräknas ske i slutet av år 1953.
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läge och allmänna Il/seende

Den nya bron, vars läge närmare framgår av situationsplanen (fig. 1)
od1 som har en sträckning parallellt med och ca 20 ID öster om den be
rintliga hron, är avsedd för enkelriktad (södergående) tra~ik. I för5t~
Iltbyggnadsstadiet kommer dock båda spårvägsspåren all blhehåll~s ~a
den gamla hron fastän förskjutna i sidled till ctt läge o~cdelbart Intill
östra gångbanan, vilken kommer att avspärras från trahk.
I fråga om spännvidder, konstruktionshöjder, genomfartshöjder och
allmänna utseende överensstämmer den nya hron helt med den nu
,'m'ande (fig. 2). Den har sålunda en sammanlagd längd av 389 m
lIIcllan landfästena samt är på sträckan över Liljeholmens bangård,
Liljeholmsviken och Årsta strand konstruerad som kontinuerlig plåt
halkbro med elt enkelarmat klaffspann invid Liljeholmssidan. Norr
om Årsta strand vidtager en ca 45 m lång hetongviadukt i tre spann.
Stålbron har ett spann fl 27,1 m över Årsta strand samt över Lilje
holmsviken tre spann fl 40 m, vilka ansluter till det 29 m långa klaff
spannet. Från klaffpelaren fortsätlel' bron över bangården me~. en
stålbalkviadukt i 6 spann av tillsammans 155 m längd och med spann
vidder 'varierande mellan 25,4 och 26,5 m.
Brobanans fria bredd är 14,1 m med 11 m körbana, en gångbana på
~,5 m och en skyddskant på 0,6 m, I första utbyggnadsstadiet komm~r
från körbanan alt avgränsas en cykelbana med 3,1 m fri bredd, v~rvld
den för motorfordon avsedda delen av körbanan kommer att lå en
nyttig bredd av 7,5 m (fig. 3),
Grulldläggni ngell

Grundläggningen för den nya bron följer i huvudsak samma linje l'
som grundläggningen för den befintliga bron. Sålunda ne~~öres bro
pelarna på Årsta strand samt betongfundamenten på LiIJeholmens
bangård inom sponter till fast berg.
I Liljeholmsviken sänker sig berget till ganska avsevärda djup , på
sina ställen ned till 23 m under vattenytan, och täckes av mäktiga
sand-, grus- och pinnmolager med däröver liggande betydan~e lager
av lös lera. Bropelarna i Liljeholmsviken - med undantag for klaff~
pelaren _ grundläggas på 38 x 38 em betongpålar, vilka neddriva~ l
de fastare jordlagren. De största pållängderna är ca 18 m med en Vikt
per påle av ca 6,5 ton, och nedslagningcn sker me? en frå.~ byggnads
rirman SIAB förhyrd pålkran med 5,5 tons fall heJare. Storsta belas,t
ningen för en betongpåle är ca 73 ton. För styr~ing av pålarna VId
nedslagningen oeh som underlag för betongen krIng pålhuvudena ut
fylles för bropelarna i leran uppmuddrade gropar med ett ca 4 ro
tjockt gruslager. Efter pålslagningen slås runt pålgruppen en kraftig
\I'äspont, innanför vilken en 2 m tjock pI alla av undervattensbetong
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gjutes. Härefter länsas spontgropen, och resten av pelarfundamentet
uppföres i torrhet.
Grundläggningen för klaffpelaren, där berggrunden delvis ligger i
mycket stark lutning, är uppdelad i en sydlig del, nedförd inom spont
direkt till berget, och en nordlig del, grundlagd på 47 cm svetsade
stålrörspålar, invändigt armerade och fyllda med betong. Största be
lastningen per stålrörspåle är ca 98 ton.
Bropelarna är ihåliga ovan vattenlinjen och deras fasadytor upp
delas liksom på den befin tIiga bron medelst fogar i kvaderstenslik
nande fält. De beklädas i vattengången med huggen granit och krönas
upptill aven granitlist.

Stdlövccbyggnaden
Stålöverbyggnaden för de fasta spannen över Liljeholmsviken består
av tre kontinuerliga, svetsade plåtbalkar på ett inbördes avstånd av
4,875 m och med en livplåtshöjd av 2,20 m. Balkarna är sinsemellan
förbundna med lastfördelande tvärbalkar av fackverkskonstruktion på
ett inbördes avstånd av 10 m i 40 m-spannen och 6,78 m i 27,1 m
spannet. Dessa tvärbalkar deltager ej direkt i uppbärandet av betong
däcket utan är helt fria från detta, vilket sålunda uppbäres endast av
de tre huvudreglarna.
På pelaren närmast klaffspannet vilar huvudreglarna på fasta lager,
medan de på övriga pelare är rörligt upplagda på rullager.
Den bärande sidlkonstruktionen för viadukten över bangården ut
göres av endast två kontinuerliga, svetsade plåtbalkar på ett inbördes
avstånd av 9,75 m och med en livplåtshöjd av 2,00 m. Huvudreglarna
är sinsemellan förbundna med bärande tvärbalkar av fackverks
konstruktion på ett inbördes avstånd av 4,23 resp. 4,42 m. Då tvärbal
karna här direkt deltager i uppbärande t av betongdäcket, kommer detta
att med sina vouter vila på tvärbalkarnas av kraftiga DIP-balkar be
sHlende överramar. Liksom vid spannen över Liljeholmsviken är ett
vindförband inlagt i underflänsarnas plan och vidare anordnas mellan
huvudreglarna utefter hela brons längd två revisionsplattformar för
inspektion och målning.
Bangårdsviaduktens stålöverbyggnad är fast lagrad på landfästet i
brons södra ända samt rörligt lagrad dels på fem par pendelkolonner
av stålrör på Liljeholmens bangård, dels på rullager vid klaffpelaren.
}(/affspannet är utbildat som en enkelramad klaffbro av Strauss-typ
med 29,725 m teoretisk spännvidd på den längre armen och 6,2 m
längd på motviktsarmen, vilken uppbär en pendelmotvikt på ca 470
ton, helt förlagd under farbanan.
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Fig. 2. Sammanställning.
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Fig. 3. Tvärsektion av gamla och nya bron.

II!

I

uoo

'"

"?'
,

I

l

.~

6

Svenska Kommunal-Tekniska Fören:s Hand/. nr 12 1952

Den nya Liljeho~m
':..:.:.:s...::b___.
r o n_ _ _ _ _ __ _ __

7

o

Klaffen består av tvenne huvudreglar av svetsade plåtbalkar på ett
inbördes avstånd av 9,75 m och med en livplåtshöjd av 2,20 m. Huvud
reglarna iir lagrade i vridningstappar, vilka uppbäres av två par stöd
bockar av fackverkskonstruktion · inuti klaffpelaren. Mellan huvudreg
larna uppbäres farbanan av ett system av svetsade tvärbalkar, långreg
lar av INP 47lf.z samt tvärgflende syllar av I DIP 16. Dessutom finnes
i underGänsarnas plan anordnat elt horisontalt vind förband och ett
b1"Omsförband. Även vid klaffspannet är mellan huvudreglarna in
lagda två revisionsplattformar, för vars åtkomlighet manhål upptagits i
tyärreglarnas livplåtar.
.
Körbanebeläggningen på klaffspannet var ursprungligen planerad
att utföras i likhet med den befintliga bron, dvs. av stående plank
3" X 8" med beläggning av ett 3 cm tjockt lager av s. k. fillertjära .
Emellert1d har denna beläggning visat sig behäftad med vissa olägen
heter, bl. å. genom att fillertjäran relativt snart nötes bort och måste
. ersättas med ny, varvid det visat sig svårt att erhålla konstant tjocklek
å det nya slitlagret. I regel har tjockleken vid körbanans kanter, där
slitningen är minst, efter upprepade påfyllningar av fiJlertjära, ökats
undan för undan. Delta har haft till påföljd att klaffen blivit över
Lung, och för alt undvika överbelastning av klaffmaskineriet har upp
repade justeringar av motvikten blivit nödvändiga. En annan om
ständighet, som också kräver justering av motvikten tid efter an
nan, är träbeläggningens olika fuktighetshalt vid olika årstider.
För alt eliminera dessa olägenheter har hamnförvaltningen för nya
Liljeholmsbron beslutat pröya en beläggning av åtminstone i Sverige
helt ny typ, vilken, om den visar sig motsvara förväntningarna, ayses
alt införas på stadens övriga rörliga broar.
Den nya beläggningen (fig. 4) består till sin övre del aven rost med
50 mm rutor, uppbyggd i brons tvärled av kantställda plattjärn
30 x 6 mm och i brons längdled av i plaltjärnen medelst pressvets
ning helt· inpressade fyrkantsjärn 6 X 6 mm. Rosten, på vars
undersida medelst punktsvetsning anbringas en 4 mm tjock täck
plåt, avsedd att kvarhålla den asfaltfyllning, som tillsammans med
stålrosten skall utgöra körbanans slityta, vilar på och fastsvetsas Yid i
brons längdled mellan DIP-balksyllarna bärande U-profiler av 4 mm
hockad plåt.
Beläggningen, som är praktiskt taget underhållsfri med undantag för
målning å undersidan, har samma konstruktionshöjd som den tidigare
planerade träbeläggningen och i det närmaste samma vikt. En annan
fördel är att man ej behöver befara att asfaItfyllningen påföres i för
tjocka lager, då stålrosten samtidigt utgör en mall, ovanför vilken fyll
ning ej får ske.
Beläggningen på klaffens gångbanor kommer liksom på den gamla
hron att utföras av trä.
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Fig. If. Körbanebeläggning å klaffspannel.

J(laffells manövrering

..

Så\"äl den nya som den gamla brons klaffspann.. komm~~ att dma~;~
reras från ett nytt, gemensamt manöverhus, bela~~t me an.~
v
Det
klaffpelarna. vilka upptill förenas genom tvenne bJalkl~~. b
ov~~ a
I
medan det undre uppbar rornas me
.
b
i det likaledes
t appor står manover use l or I
lägna omformarrummet. Genom r
k·
delse med omformarrummel och de bå~a k!aff~elarn.~s mas ll1rum,
där respektive broklaffars vridningsmaskll1ener ar bel agna.
.
Vardera broklaffen drives av 2 st. 6? hkr . likströms<~otorer, ~l~f~
matas av 2 st. leonardomformare , en för ,-ane k~~:r. ~o:n r~~~~vp;llas
finnes dessutom en tredje leonardomformare, VI. en.
f
·· r vilken som helst av de båda ordmane om ormarna.
fo
.som reserv
f
h···1 kan som bekant k··orh as t·Ig h e te n regleras
~~~e~~~~~~~i~:~~:~~:r, J:a~igenOm klaffen kan införas i slutlägena
med mjuka och stötfria rörelser.
.
För drift- och trafiksäkerhetens tryggande . är den ny~ bron hksom
den gamla utrustad med ett omfattande elektn.~kt blockenngss~~tem, så
heskaffat att de olika manövrerna vid brons. oppnande och stangande
endast kan försiggå i en viss bestämd ordnll1g.
.
. ..
Ljussignaler för gatutrafik och sjöfart kommer grvetvls aven att an
m.dnas liksom på den befintliga bron.

~~eStssa t~~g~~:k~~;~a ~n;7~r~:;:;

mell~n khlaffPtel~rf~ab~~~
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Jämförelser mellan nya och gamla brons överbyggnader (fig. 3)
Den gamla brons överbyggnad karaktäriseras av att den har flera
bärande enheter än den nya bron, vilket i viss mån sammanhänger
med att man vid tiden för den gamla brons byggande ännu ej vågade
utföra eller hade erfarenhet av armerade betongdäek annat än med
myeket måttliga spännvidder. F(;r Liljeholmsbrons vidkommande
harle man valt ett system med betongdäck, vilande på s. k. zoresjärn,
vilka var upplagda antingen direkt på tvärreglar av nitade fackverk
(spannen över Liljeholmsviken) eller också på sekundära långreglar,
i sin tur vilande på tvärbalkar (bangårdsviadukten) . Även gångbane
konsolerna hade försiktigtvis utbildats som stål konsoler med därpå
vilande långreglar och betongplattor.
Vid konstruktionen av den nya brons överbyggnad har flera av
dessa sekundärkonstruktioner kunnat undvaras, och betongdäcket upp
häres antingen direkt av huvudreglarna (spannen över Liljeholms
viken) eller också av i huvudreglarna infästade tvärreglar (bangårds
viadukten) . Dessutom har antalet huvudreglar för spannen över Lilje
holmsYiken kunnat nedbringas från 4 till 3.
Denna förenkling av farbanekonstruktionen jämte användande av
högYärdigt stålrnateriai (St. 52) samt övergång från nitad till svetsad
konstruktion har inneburit en väsentlig viktbesparing. Sålunda har
\'ikten för spannen över Liljeholmsviken nedbringats från 990 ton
(413 kg/m 2 ) till 390 ton (184 kg/m 2 ) och för bangårdsviadukten från
980 ton (392 kg/m 2 ) till 360 ton (164 kg/m 2 ). Härvid har för gamla
bron ä\'en inräknats vikten av zoresjärnen. Fråndrages denna vikt,
vilket motiveras av att zoresjärnen kan sägas motsvara armeringsjär
nen i den nya brons betongdäck, blir siffrorna för gamla bron i stället:
för spannen över Liljeholmsviken 870 ton (362 kg/m 2 ) och för ban
gårdsviadukten 860 ton (344 kg/m 2 ). Totala stålvikten för gamla bron,
exklusive maskinerier, uppgår till 2370 ton, medan motsvarande siffra
för nya bron är endast omkring 1 000 ton.
Trots denna betydande viktbesparing har på grund av penningvär
dets fall totalkostnaden för bron stigit ganska avsevärt. Sålunda var
kostnaden för 1928 års bro (exklusive tillfarter) endast 3,7 miljoner
kronor, medan den nya bron i augusti 1951 kostnadsberäknats till 7,3
miljoner kronor, varav 95 % kommer att utgå som statsbidrag.
Tillkomsten av den nya Liljeholmsbron kommer säkerligen att inne
bära en välbehövlig förbättring aven av Stockholms allra viktigaste
utfartsIerler. Liksom den befintliga bron har den dock en allvarlig
nackdel, nämligen alt vara beroende av den alltmer stegrade sjöfarten,
vilken förorsakar betydande störningar i gatutrafiken vid de talrika
broöppningarna. De båda parallellbroarna kan därför i längden
ieke ensamma, vara tillfyllest för den sydvästra förbindelsen över

Den nya Liljeholmsbron
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J1ammarbyleden utan torde i en icke alltför avlägsen fra~tid bö~a
kompletteras med en högbro. Tanken alt förlägga denn~ hog~ro VId
sidan av de båda halvhöga broarna, vilket alltså skulle mnebara tIl~
komsten aven Liljeholmsbro nr 6, torde numera ha övergivits, ~el:Is
beroende på svårigheten att anordna lämpliga tillf~rter och ~orbm
d lse med Västerbroleden. I stället kommer sannolIkt den blIvande
h~gbrOfÖrbindelsen till stånd genom påbyggnad av järnvägsbron över
,~I'sta holmar.

