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Langebro har siden 1954 tjent som den største og en af de vigtigste forbindelser over 
Københavns Havn. En række eftersyn har vist, at broen - ligesom nogle mennesker i samme 
alder - er kommet i reparations alderen. Københavns Kommune har bevilget penge til en 
gennemgribende renovering af broen. Dels akutte arbejder der skal standse igangværende 
nedbrydning og genoprette sikkerheden, dels nogle arbejder der udføres efterfølgende og 
skal sikre den langsigtede holdbarhed (primært betonrenovering).

Langebro
Langebro i indre København forbinder H.C. Ander-

sens Boulevard og Amager Boulevard hen over hav-

neløbet. Der har været bro på stedet siden 1690, 

hvor en 3 meter bred og cirka 80 meter lang træbro 

blev indviet. Den var kun til fodgængere og primært 

til brug for vagterne, der patruljerede voldanlæg-

gene, idet den forbandt befæstningen på de to si-

der af havneløbet. I takt med byens og trafikkens 

udvikling er træbroen blevet ombygget og udskif-

tet adskillige gange, indtil den i 1903 blev erstattet 

af en svingbro i stål.

I 1929 opførtes en midlertidig klapbro nord for 

Langebro på samme sted, som den nye stibro ”Lille 

Langebro” ligger i dag. Herefter blev svingbroen fra 

1903 revet ned for at gøre plads til den nuværende 

bro. Den midlertidige klapbro fungerede imidlertid 

så godt, at det blev besluttet at udskyde opførelsen 

af den nye Langebro. I stedet kastede man sig over 

udskiftningen af den nærtliggende Knippelsbro, der 

også trængte. Den var færdig i 1937.

Ikke mindst på grund af anden verdenskrig trak 

arbejderne yderligere ud, og først i 1954 kunne man 

indvie den nuværende Langebro. Da havde den mid-

lertidige bro fungeret i 25 år. Næsten lige så længe 

som den svingbro den erstattede.

(Kilde til historikken: København før og nu – og al-
drig, Palle Fogtdals forlag 1989, ISBN 87-7248-035-1)

Over vandet består broen af et fast buefag af be-

ton i hver side og et centralt gennemsejlingsfag med 

to stålbroklapper, der i lukket tilstand hviler mod 

hinanden og danner en tre-charniers bue.

- et stort bygværk med mange spændende detaljer
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På begge sider af havnen spænder be-

tonfag på søjler hen over kajgaderne langs 

havneløbet, og broen afsluttes af omfat-

tende rampekonstruktioner i beton. Be-

tonkonstruktionerne er forsynet med en 

skalmur i brune hårdtbrændte mursten. 

Alt i alt er broen med ramper cirka 450 

meter lang, og med en bredde på 32 me-

ter er det samlede areal cirka 14.000 m2. 

Hen over broen er der kørebane med i alt 

seks spor samt cykelsti og fortov i begge 

sider. Den gennemsnitlige trafik blev i 

2019 målt til 56.700 bilister, 22.400 cykli-

ster og 2.600 fodgængere på et hverdags-

døgn.

Hele broen er fredet, så der må som 

udgangspunkt ikke udføres reparationer 

og ombygninger, der ændrer broens ud-

seende.

Eftersyns- og 
renoveringsprogram
Gennem årene er der udført mange for-

skellige eftersyn og reparationsarbejder, 

og det har været tydeligt, at der er et be-

tydeligt reparationsbehov, selv om drift-

spersonalet løbende har udbedret forskel-

lige problemer med broklapperne og det 

tilhørende maskineri. På grund af broens 

størrelse og kompleksitet er der tale om 

meget store udgifter til reparationer, og 

da arbejderne samtidig vil påvirke den 

meget intense og tunge trafik på broen, 

var det vigtigt for kommunen at have en 

samlet strategi og plan for at kunne opti-

mere både udgifter og trafikafvikling.

Derfor rekvirerede kommunen i 2019 

Rambøll til at opstille og gennemføre et 

undersøgelsesprogram for en stor del af 

broens konstruktioner og installationer, 

samtidig med at COWI og Pelcon udførte 

undersøgelser af betonkonstruktionerne.

På baggrund af resultaterne af disse 

undersøgelser indstillede forvaltningen 

til Teknik- og Miljøudvalget et samlet pro-

gram for renoveringer over de kommen-

de 10 år med et samlet budget på cirka 

300 millioner kroner.

Programmet blev godkendt, og de før-

ste arbejder er nu i gang. I det følgende 

beskrives de væsentligste af dem.

Udskiftning af brobelægninger
Eftersynene viste, at broens fugtisolering 

generelt var i god stand, men at den var 

udfordret af, at den overliggende belæg-

ning var stærkt nedbrudt med kollapset 

drænlag, slaghuller og sporkøring. For at 

forlænge levetiden af fugtisoleringen, der 

er vital for beskyttelse af de underliggen-

de konstruktioner, er slidlaget på hele bro-

anlægget nu udskiftet.  

Det nye slidlag på ramper og de faste 

brofag er 35 millimeter skærvemastiks 

(SMA), mens det på klapfagene er stø-

beasfalt med nedtromlede skærver (SAS, 

som det hidtidige).

Fortovene på de faste brofag er en be-

tonplade med kunststofbelægning. Den-

ne fremstod generelt nedbrudt og med 

mange huller, og den er nu blevet udskif-

tet til en ny kunststofbelægning.

Den største udfordring ved belæg-

ningsarbejderne har været udførelsen af 

14.000 m2 belægning på en meget cen-

tral trafikåre med høj trafikintensitet. Der-

for er arbejderne generelt udført som 

weekend- og natarbejde. Figur 2 viser ud-

lægning af støbeasfalt en nat.

Dæk over maskinrum
Elmotorer, gear, styring mv. til manøvre-

ring af broklapperne er anbragt i maskin-

rum i klappillernes nordlige ende. Det ene 

umiddelbart under det karakteristiske kob-

berbeklædte manøvretårn. Disse maskin-

rum er overdækket med en betonplade, 

Figur 1: Langebro set fra syd

Figur 2: Udlægning af støbeasfalt på broklap
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hvorpå der ligger en beklædning af gra-

nitkvadre (fint tilhuggede granitblokke). 

Dækkene har været utætte i en årræk-

ke, og forskellige forsøg på at tætne ved 

at udskifte mørtelfuger mellem granit-

kvadrene har ikke løst problemerne. Re-

sultatet er, at vand er dryppet ned over 

klapmaskineri, elinstallationer mv.

Nu har granitkvadrene været løftet 

væk, betondækket er blevet renoveret, 

oprettet og forsynet med en vandtæt 

membran, og granitblokkene er blevet 

genplaceret i beton og fuget med spe-

cialmørtel. 

Belysningsmaster
Der er i alt monteret 20 belysningsmaster 

på Langebro. Fire på broklapperne og 16 

på de faste fag. Hver mast er en gitterkon-

struktion bestående af tre hjørnerør og 

udfyldningsgitter i bukket rundstål. Be-

lysningsarmaturer er ophængt i et wire-

system mellem masterne.

På de fire master på broklapperne er 

tilstanden generelt god, og der er ikke 

fundet reduktion i godstykkelser. Disse 

masters fodplade og ankerbolte er synli-

ge, og der er ikke fundet betydende kor-

rosion eller andre skader. 

På de 16 master på de faste fag var fod-

plade og forankring skjult under kunst-

stofbelægning og beton på fortovene. 

Her er fundet betydelige korrosionsan-

greb forneden, hvor der er målt godstyk-

kelser i de bærende lodrette hjørnerør 

ned til 2 millimeter mod 7-8 millimeter i 

de intakte områder højere oppe. Lysma-

sterne er nu afmonteret, og forankringer-

ne er ombygget så fodplade og bolte 

fremover vil være synlige ligesom på klap-

fagene. Masterne erstattes af nye, bygget 

som en tro kopi af de eksisterende, bort-

set fra den ændrede forankringsløsning. 

De males i en lyseblå farve, som, Natio-

nalmuseet ved en farvearkæologisk un-

dersøgelse har vurderet, svarer til den ori-

ginale.

For at sikre tilstrækkelig belysning i 

hele entrepriseperioden - og ikke mindst 

for at opnå en mere robust logistik i de 

samtidige entrepriser - blev der inden op-

start opsat midlertidige belysningsmaster 

uden for broen og på portalerne ved bro-

klapperne. Herefter blev belysningsop-

hæng og master taget ned og nye forank-

ringer etableret, inden belægningsentre-

prisen blev sat i gang. Efter afslutning af 

belægningsentreprisen opsættes de nye 

master, og wireophæng og belysning re-

tableres.

Rækværker
Rækværkerne er skræddersyet til Lange-

bro. De består generelt af tætsiddende 

runde balustre, der foroven er svejst til en 

håndliste i stålplade. Der findes en række 

varianter af dette princip, men overord-

net er der to hovedvarianter, én på bro-

fagene og én på ramperne.

På brofagene er balustrene anbragt i 

to rækker, og de er svejst til en fodplade, 

der er monteret oven på kantbjælken. 

Hver sjette baluster er et massivt Ø32 mil-

limeter rundstål, som går igennem fod-

pladen og er forankret i kantbjælken. De 

øvrige består af 1½” vandrør. Der er en del 

mindre skader på rækværkerne, typisk ef-

ter påkørsler, og rækværket trænger ge-

nerelt til maling. Desuden er der stedvis 

korrosion på fodpladen ved overgangen 

til betonkantbjælken på de faste fag.

Rækværkerne repareres, hvor de er be-

skadiget, og der påsvejses en drypnæse 

i form af et vinkelprofil i rustfrit stål på 

fodpladen ind mod broen. Den skal be-

skytte stål/betonsamlingen og afslutnin-

Figur 3: Granitkvadre lagt på plads efter renovering af 
betondækket

Figur 4: Længdesnit i klappille og broklap. I lukket tilstand hviler klappen på bundcharnieret, mens topcharnieret møder det tilsvarende topcharnier på den modstående klap. Derved danner de to 
klapper en tre-charniers bue. Når klappen skal åbne, trækker tandstangen i hovedtappen, hvorved rullegængen ruller på rullebanen, og kontravægten drejer ned i klapkælderen.
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ENTREPRENØRER: 

Asfaltbelægninger: Munch
Dæk over maskinrum: Jorton 
Interimsbelysning og  
nye lysmaster: Citelum
Kunststofbelægning og  
rækværker: CG Jensen
Afvanding omkring broklapper: PMJ

gen af fortovets kunststofbelægning mod 

vand. Derefter males hele rækværket i en 

karakteristisk blå farve, som Nationalmu-

seet ved en farvearkæologisk undersø-

gelse har udpeget som den originale.  

På rampestrækningerne er brodækket 

afsluttet med en kant af granitkvadre. Her 

har rækværket kun én række balustre, som 

ikke har nogen fodplade, men som hver 

for sig er boret igennem granitkvadrene. 

Her går de ned i hulrummet mellem be-

tonkonstruktion og skalmur, hvor de er 

fastholdt af ankre ind i betonen.

I forbindelse med tidligere reparatio-

ner på murværket, har man konstateret 

omfattende rusttæring af både balustre 

og ankre under granitkvadrene. 

Renoveringen består af en total ud-

skiftning af rækværkerne på rampestræk-

ningerne med nye i samme udformning, 

men med en mere holdbar korrosionsbe-

skyttelse. De males i samme blå farve som 

på broen.

Rækværksarbejderne udføres i første 

halvår af 2021.

Broklapper
Hver broklap består af en stålkonstrukti-

on, der spænder ud over klapfaget (hvor 

den møder den modstående klap), og en 

kontravægt der sørger for balance, så klap-

pen kan åbnes med en beskeden kraft. 

Når klappen åbnes, drejer den ikke om en 

aksel. Den er i stedet forsynet med fire 

”rullegænger” formet som cirkeludsnit, 

der ruller på vandrette rullebaner. Kraften 

til åbningen leveres af en elektromotor, 

der via et system af aksler og tandhjul i 

hver side af klappen bevæger en tand-

stang. Tandstangen har fat foroven i klap-

pen og trækker den bagover. Herved løf-

tes klapspidsen, og kontravægten med 

det overliggende stykke vejbane drejer 

ned i et hulrum i klappillen, klapkælde-

ren. Se Figur 4.

Hovedkonstruktionerne ligger i fire 

lodrette parallelle planer, hver med ho-

veddrager, rullegænge, top- og bundchar-

nier. Tværafstivninger mellem de fire pla-

ner sørger for, at de ”følges ad”, når klap-

pen bevæges, idet tandstængerne kun 

trækker i de yderste to planer. På tværs af 

de fire planer findes også en stålkasse, der 

fyldt med beton og stålskrot udgør klap-

pens kontravægt.

Som et led i undersøgelsesprogram-

met i 2019 er der foretaget nøjagtige op-

målinger af rullebaner og charnierer. De 

viste, at rullebanerne ikke er 100 % paral-

lelle og på linje.  Broens historik fortæller 

også, at rullebaner i flere omgange er ble-

vet rettet op.

Der er foretaget en gennemregning af 

konstruktionernes statik og udmattelses-

risiko i en Finite Element-model af klap-

konstruktionerne. Der er fundet en lille 

potentiel udmattelsesrisiko nogle få ste-

der i sekundære samlinger. Dette giver 

ikke anledning til reparationsforslag, da 

sandsynligheden er lille og konsekven-

serne ufarlige - og der er ved en visuel in-

spektion af de pågældende detaljer ikke 

fundet revner.

Der er desuden etableret et overvåg-

ningssystem, der kontinuert måler spæn-

dinger/tøjninger med videre udvalgte 

steder i klapkonstruktioner og maskineri. 

Systemet har blandt andet kunnet be-

kræfte FE-modellens gyldighed ved at 

måle effekten af gentagne passager af en 

tungt læsset lastbil med kendt vægt og 

akseltryk.

På baggrund af indledende gennem-

gang af måledata fra moniteringen (strain-

gauge, inklinometre, flytningsmålere og 

effektforbrug på motorer) er det konstate-

ret, at der på Sjællandssiden, bue 3+4 (syd), 

tilsyneladende er visse skævheder i forbin-

delse med åbning og lukning af klapfag. 

Afvanding omkring broklapper 
Af hensyn til klappernes bevægelse er der 

i kørebane og fortov/cykelsti en åben spal-

te mellem klappen og de faste konstruk-

tioner. Der har fra starten været monteret 

et afvandingssystem af render og afløbs-

rør, der skulle bortlede det vand, der uund-

gåeligt løber gennem spalten. Men syste-

met har ikke været tilstrækkeligt, og der 

er i regnvejr kommet betydelige mæng-

der vand ned over konstruktioner og ma-

skineri. Her har det gennem årene med-

ført en betydelig nedbrydning af især stål-

konstruktioner og beton i kontravægten. 

Nu er afvandingssystemet blevet gen-

nemgået, renoveret og suppleret, og de 

første iagttagelser i regnvejr tyder på, at 

det faktisk er lykkedes at opfange det 

regnvand, der førhen slap uden om ren-

der og rør. 

Et spulesystem med dyser i de forskel-

lige render, der gør det muligt at renhol-

de afvandingssystemet uden særlige ad-

gangsforanstaltninger, er desuden blevet 

renoveret og suppleret.

Nu hvor vandtilførslen til klapkælde-

ren er minimeret, giver det mening at 

planlægge renovering af de stål- og be-

tonkonstruktioner, der gennem årene har 

været udsat for vand.

Figur 5 viser en af de render, der op-

fanger regnvand.

Efterfølgende arbejder
Ud over de igangværende og allerede ud-

førte arbejder, der er beskrevet ovenfor, 

er der bevilget midler til gennemgriben-

de renovering af betonkonstruktioner og 

murværk, som udføres i 2021-2025. 

Figur 5: Delvis åbnet broklap set fra klapkælderen. Pilen viser 
en af de render, der opfanger regnvand.


