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Lille Langebro har været længe ventet, men nu står gaven fra Realdania til 
København klar til at blive indtaget af byens cyklister og gående.  

Broen blev officielt indviet den 14. august, og Byens Netværk brugte 
anledningen til at fejre dagen sammen med vores medlemmer, herunder 
ingeniørerne bag projektet, BuroHappold. Sammen gik vi en tur over 
broen, inden den blev lukket af med røde bånd for indvielsen. Mens vi 
krydsede broen, fik vi indsigt i dens design og fik fortaltt, hvordan det 
avancerede stykke ingeniørkunst er konstrueret. Vi sluttede med at skåle 
den nye bro ind med et glas bobler, inden det officielle arrangement 
startede, og det røde bånd blev klippet over.

Lille Langebro er en gang- og cykelbro, der skal aflaste Langebro. Det 
forventes, at broen får op mod 10.500 brugere dagligt. Samtidig har det 
været Realdanias ambiation, at broen, sammen med BLOX, skal binde 
byen og vandet tættere sammen og skabe mere liv på Christians Brygge.   

Lille Langebro er en svingbro, hvor de to midterste brofag drejer om deres 
egen akse, når broen åbnes. Dette er en helt ny måde at konstruere en 
bro på og har krævet udvikling af ny teknologi. Det er broens innovative 
konstruktion, der har gjort det muligt at give den sit lette udtryk.





Inden turen over broen stod den på sandwich og sodavand på kajkanten.



Head of Bridge Engineering and Civil Structures hos BuroHappold, 
Davood Liaghat, stod for at gøre os alle klogere på Lille Langebro.



Indskrift i murstenene fra tyske 
soldater, der opholdte sig i 
Ballonhangaren under 2. verdenskrig.







Vi skålede i bobler for den nye bro.



Michael Jr. Mortensen fra Estate Media benyttede lejligheden til gøre opmærksom på Estate Media 
Prisen 2019, hvor Henriette Sofie Larsen fra Byens Netværk var blandt de nominerede. 



Tak for i dag.


