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Slusseländef och broarna 

A V ARKIVARIE STEN HOLMBERG 

• »För mig är slussområdets nya ut
formning en bland de allra ståtligaste 
upplevelser i byggnads- och trafikhän
seende, och den utgör inte bara en 
nyhet för Sverige utan överhuvud ta
get i de större kulturländerna betrak
tas den som något enastående.» 

Den som få dagar efter den 15 ok
tober 1935, d. v. s. den dag, då sluss
området presenterades färdigt i sitt 
radikalt omreglerade skick, fällde 
detta yttrande var själv »i de större 
kulturländerna» en uppmärksammad 
person. Det var nämligen professor 
Ragnar Östberg, stadshusets skapare. 

Det var år 1928 som byråingenjör 
Gösta Lundborg kom på iden att utan 
plankorsning med det s. k. klöver
bladssystemet lösa Slussens trafikpro
blem. Lundborg är den, som främst 
skapat Sveriges sannolikt då mest mo
numentala verk på trafikområdet. 
Som arkitekt presenterade T. William
Olsson ett betydelsefullt arbete. 

Man blir överraskad av att finna, 
att red an vid sekelskiftet beskrevs ga
tutrafiken inom slussområdet som 
mycket besvärande, ja ·rent av som 
kaotisk. Därtill kom friktionen mel
lan sjöfart och järnväg. 

Mycket arbete lades ned på att fin
na en lösning av denna svåra fråga. 
Professorerna Richert och Clason och 
överste Enblom lade 1905 fram ett 
förslag, som bibehöll de båda gamla 
trafiklederna över slussområdet. En 
central uppfartsväg propagerade man 
däremot för 19 I 2 i ett förslag utar
betat av byggnadskontoret med bi
träde av arkitekt Ferdinand Boberg. 
En skarp kritik av dessa förslag ute
blev inte. Det erkändes, att vederbö
rande ville skapa nya arkitektoniska 
värden men med ringa hänsyn till 
miljön. Man gick hänsynslöst fram 
mot den gamla stadsbilden, det tessin
ska stadshuset skulle t. o. m. i bägge 
fallen slopas. 

Ytterligare fyra förslag förelåg, då 
stadsfullmäktige behandlade frågan 
den 25 maj 1914. Byggnadskontorets 
(Bobergs) förslag godkändes, men det 
blev följande år av överintendentsäm
betet återsänt för bearbetning, som 

resul terade i olika versioner 19 I 8, 
1923, 1927 och 19.28. 

Lösning på »eländet» 

Pressen i Stockholm har gärna be
tecknat svårlösta situationer inom tra
fikväsendet som »eländen». 1920-ta
let var sålunda slusseländets årtionde. 
Exploateringen av de södra områdena 
bedrevs med iver, och motortrafiken 
ökade kraftigt. Antalet fordon över 
området 8-dubblades mellan åren 
19 I 8-193 o. Befolkningen söderut 
hade år 1922 tillfredsställelsen a tt än t
!igen se de norra och södra spårvägs
näten förenade, vilket dock . troligen 
samtidigt ökade »eländet». 

Den för Stockholms utveckling så 
betydelsefulla 193 o års trafikkommit
te fick även överta slussfrågan. Den 
lösning, som den 3 o mars 193 I god
kändes av stadsfullmäktige, var hu
vudsakligen baserat på förslag utar
betat inom stadsplanekontoret av by
råingenjör Gösta Lundborg med hjälp 
av arkitekt T. William-Olsson. 

De två huvudstråken Skeppsbron, 
Göt- och Hornsgatorna samt Munk
bron-Katarinavägen korsar varandra 
i olika plan. Vid korsningspunkten . 
förmedlas trafiken mellan lederna en
ligt »klöverbladsprincipen» genom tre 
slingor eller spiralformade ramper, så 
att trafikströmmarna kan ansluta sig 
till varandra utan plankorsning. 

Det ansågs nödvändigt att inom 
slussområdet behålla en sluss för prå
mar och mindre fartyg, för vilka 
skulle gälla en segelfri höjd av 5,4 m 
över Mälarens medelvattenyta. En ny 
sluss anlades genom det forna Karl 
Johans Torg ungefär mitt emellan 
de gamla Polhems- och Nils Ericssons
slussarna. 

De provisoriska åtgärderna under 
ombyggnadstiden genomfördes så 
skickligt, att det uppstod avsevärda 
lä ttnader för trafiken. 

Nybroviken hängde på ett hår 

Vid ett av Svenska betongförening
ens sammanträden år 1930 drog pro
fessor Karl Ljungberg en lans för en 
Österbro med, som det betygades, in

tressant och välgrundad motivering. 
Enligt Ljungbergs åsikt skulle en bro
förbindelse mellan Beckholmen eller 
Kastellholmen och Erstaklippan väl 
kunna åstadkommas på segelfri höjd; 
en sådan bro skulle man kunna kon
struera både elegant och smidigt. Pro
jektet skulle vara att föredra fram
för en bro eller en tunnel på sträck
ningen Skeppsbron-Blasieholmen
Nybroplan. 

Under medverkan av professor Otto 
Linton hade civilingenjör Carl af 
Klercker 1927 utarbetat ett förslag 
att från Skeppsbron ungefär vid Gus
tav III:s staty föra ned spårvägstrafi
ken i dubbelspårig tunnel under ström
men till Arsenalsgatan. Några år se
nare utlystes en tä vling om en trafik
led Skeppsbron-Blasieholmen-Ny
broplan. 

Sammanlagt 28 förslag hade kom
mit in 1930. Efter långvarig bered
ning prisbelönades två och inköptes 
fem. Det förefaller, som om ett sär
skilt uppmärksammat förslag skulle 
ha varit det av civilingenjörerna af 
Klercker (se ovan) och Brosenius ut
arbetade. Det utgjordes aven kom
binerad tunnel- och brolösning med 
successiv utbyggnad. I första bygg
nadsstadiet skulle man anlägga en 
spårvägstunnel från Skeppsbron söder 
om Brunnsgränd till Hovslagargatan. 
Denna tunnel skulle i mån av behov 
kompletteras med en gatubro i rikt
ning Logårdstrappan-Hovslagarga
tan med fortsättning på en bank över 
Nybroviken, som då skulle anordnas 
som en stor bassäng i en grund be
tonglåda. (Om den planen hade kom
mit till utförande skulle väl nu »den 
grunda betonglådan» ha varit utfylld, 
och en parkeringsplats kommit i stäl
let. Hela Nybroviken skulle ha varit 
borta med vinden. Hemskt, övermåt
tan hemskt bara tanken!) 

År 1933 ådrar sig ånyo ett förslag 
av professor Karl Ljungberg upp
märksamhet. Det gällde nu en huvud
led för upptagning av trafiken från 
Tranebergs- och Västerbroarna. Tra
fikleden skulle utgå från Drottning
holmsvägen och fortsätta i Bergsga



tan; från Kungsklippan på bro över 
Klara sjö, Vintervägen, Centralban
gården och Vasagatan in på breddade 
Klarabergs- och Hamngator med för
greningar i norr och söder. 

Broarna, årtionde 

Ett 10-årsjubileum av Lidingäbron 
firades L93 5 i samband med nyss a v
slutad grundlig reparation. Anlägg
ningskostnaderna utgjorde t. o. m. 
1926 något över 10,6 mkr. Stockholm 
och Lidingö hade bidragit med hälften 
var av dessa kostnader. En gemensam 
brostyrelse förelåg med av Kungl. 
Maj:t utsedd ordförande. 

Den nya bron Kungsholmen-Lilla 
Essingen invigdes och öppnades för 
trafik den 3 I december 1936. Kost
naden inklusive rivning av gamla bron 
utgjorde 329 000 kr. Längden I10, 
spannet över sundet 62 och bredden 
15m. Den svetsade spännverkskon
struktionen förklarades vara den för
sta i sitt slag, om i Sverige, Europa 
eller universum uttalas icke. 

I början av 1937 omtalas den för
nyade S:t Eriksbron som ett förnäm
ligt brobygge mitt i storstadstrafiken. 

Den gamla bron byggdes åren 1902
06 och bör jade trafikeras den 12 ok
tober 1906. Den nya bron byggdes 
på den gamla, varefter den senares 
järnkonstruktioner skars bort. Trafi
ken under ombyggnadstiden fortgick 
på ömse sidor. Brobanan vidgades från 
18 till 24 m, d. v. s. till de anslutande 
gatornas bredd. Körbanan fick en 
bredd på 18m, gångbanorna 3 m. 

Den nya stålöverbyggnaden förla
des helt och hållet under brobanan. 
De stora bågarna över de tre mellan
spannen togs bort, liksom fackverks
reglerna i sidospannen. Bron förvand
lades till en balkbro, som tack vare 
sin smäckra konstruktion »så gott som 
alldeles gick ut ur geografin». Stål
verksbyggnaden kom att bestå av sex 
genomgående kontinuerligt verkande 
plåtbalkar om 2 m höjd. Under bro
banan reserverades utrymme för en 
kommande lokalbana. Där går T -ba
nan som bekant nu. 

Den nya bron invigdes den 3 juli 
1937 i all. enkelhet med endast ett 
fåtal personer närvarande. Konstruk
tör av såväl den gamla som nya S:t 
Eriksbron var major Ernst Nilsson. 

STOR FÖRSLAGSPRISTÄVLING 

• Det stundar härliga tider, strå dagars vistelse där i och för stu

lande tider för våra uppfinnare! diebsök samt 2 500 kr kontant, 

De förslag till förbättringar, som 3. Ca 7 dagars resa i Norden i 

de lämnar in fram till den 15 ja och för studiebesök samt I 500 kr 

nuari 1960 har utsikter att kom kontant, 

ma med i den stora pristävling, 4-6. vardera I 500 kr kontant. 

som SAF, LO och TCO ordnar i Det blir dessutom en regionstäv

samarbete med Sveriges Radio i ling och inom varje region - lan

syfte att stimulera förslagsverk det är indelat i fem sådana, av vil

samheten inom företagen. ka vår region omfattar Stor


Den 15 januari är som sagt sista Stockholm - delas ut tre priser 
inlämningsdagen, och sedan har nämligen ett första pris på I 000 
kommitteerna och nämnden en kr, ett andra pris på 500 kr och ett 
månad på sig att bedöma försla tredje pris på 300 kr, allt kontant. 
gens värde. Före den 15 februari Det är alltså storartade belö
skall de förslag, som anses värdiga ningar som hägrar, utöver de be
att delta i tävlingen, skickas in till lopp, som det egna företaget som 
Sveriges Radio, där de blir föremål vanligt delar ut. Här gäller alltså 
för en ytterligare bedömning. Med att sätta till alla klutar, att gnug
hänsyn till vår personals storlek ga geniknölarna till egen vinning 
har vi rätt att sända in tio förslag. och till heder för det företag man 
Av de förslag, som kommer in från tillhör. Har Du något förslag att 
hela landet, väljer en jury ut de komma med så hämta redan i dag 
sex bästa och till dem delas föl- en blankett i blankettIådan och 
jande priser ut: lägg fram Ditt förslag så snart som 

1. Flygresa till USA med ca 14 möjligt. Det tar som bekant sin tid 
dagars vistelse där i och för stu- att grundligt bedöma ett förslag, 
diebesök samt 5 000 kr kontant. och den i tävlingen tillmätta tiden 
2. Resa till Tyskland med ca 10 är så knapp den kan vara. 

KANSKE BLIR DET DU SOM FAR FARA TILL USA! 


