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Inledning
Bakgrund

Placering

För närvarande pågår detaljplanearbete och arkitekttävling för
byggandet av en ny bro som ska ersätta Göta älvbron i Göteborg. Detta görs då Göta älvbrons livslängd med bibehållen
säkerhetsnivå är fastställd till senast 2020. Med anledning av
den kommande rivningen har denna antikvariska dokumentation utförts i samband med Göteborgs stadsbyggnadskontors
sommarpraktik 2013. Syftet har varit att dokumentera Göta
älvbron idag, samt att redogöra för dess historia. Dokumentationen har utförts av Hanna Hjalmarsson, bebyggelseantikvarie
och Emna Hachicha, student på Chalmers masterutbildning
Arkitektur och teknik.

Metod och källmaterial
Brons historik har klargjorts genom studier av arkivmaterial i
Hamnstyrelsens arkiv, Trafikkontorets arkiv, Göteborgs stadsmuseums arkiv, Stadsbyggnadskontorets arkiv samt genom
litteraturstudier. Särskilt intressant av det materialet som studerats har varit Hamnstyrelsens korrespondens och ritningsmaterial, äldre kartor över Göteborg, ritningar i trafikkontorets
arkiv, fotografier från Stadsmuseet och Hamnstyrelsen samt
tidningsurklipp från Stadsmuseets och Hamnstyrelsens arkiv.
För att få en fördjupad bild av brons historia har minnen och
berättelser samlats in genom efterlysningar i Göteborgsposten,
gratistidningen Direktpress samt i Sveriges Radio P4 Göteborg.
Intervjuer har också genomförts med personal som arbetar med
bron och göteborgarnas åsikter om bron har samlats in genom
kortare intervjuer med förbipasserande vid brofästena. Brons
nuvarande tillstånd har dokumenterats genom fotografier. Arbetet har utförts under 9 veckor sommaren 2013.

Figur 1. Göta älvbron är belägen i centrala Göteborg och förbinder Hisingen med fastlandet.
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Hisingen blir en del av Göteborg
Göteborg som under 1600- och 1700-talen varit en blomstrande handelsstad övergick under 1800-talet allt mer till en
ekonomi baserad på industri- och varvsverksamhet och utvecklingen gick mot en expansiv storstad. Viktiga förutsättningar för detta var de förbättrade infrastrukturnäten som
växte fram kring mitten av århundradet. Västra stambanan
mellan Stockholm och Göteborg som stod färdig 1862, samt
förbättringar av Göta kanal i slutet av 1800-talet var några av de initiativ som drev på den industriella utvecklingen.
Utanför Göteborgs gränser växte förstäder, industrier och industrisamhällen upp längs med älven och åarna. De södra delarna av Hisingen började nu exploateras för anläggandet av
industrier och varv. I Lundby längs med älvstranden anlades
Lindholmens varv på 1840-talet, Eriksbergs Mekaniska Verkstad på 1850-talet och Göteborgs Mekaniska Verkstad som sedan kom att bli Götaverken, anlades på 1860-talet. Viktigt för
Hisingens utveckling var också de hamnar som anlades i början
av 1900-talet. På 1910-talet anlades Sannegårdshamnen och
Frihamnen och efter 1930-talet tillkom Lindholmshamnen
och Lundbyhamnen. Kring de verksamheter som växte fram
byggdes bostadsområden och små industrisamhällen bildades.
De samhällen och industrier som växte upp utanför stadsgränsen förvärvades med tiden av staden. På Hisingssidan köptes
1867 Sannegården och 1876 Tingstadsvassen som låg i Lundby
kommun. 1906 inkorporerades slutligen hela Lundby med Göteborg och industrietableringen och bostadsbyggandet trappades upp. I Brämaregården byggdes landshövdingehus och villor,
i Rambergsstaden anlade Volvo en ny bilfabrik och landshövdingehus uppfördes, 1910-1930 anlades Lundby egnahemsbebyggelse, i Färjestaden och Tolered uppfördes villabebyggelse
och även i andra delar av Sannegården byggdes bostadshus.

Figur 2. Karta från 1860. På den norra älvstranden (till vänster på kartan)
finns ett fåtal fabriker och hamnar, men främst jordbruksmark.

Figur 3. Bondgård i Bjurslätt i Lundby så sent som 1937.

Figur 4. Karta från 1910. Ringöns hamnanläggningar är nu färdiga och ett
flertal hamnverksamheter samt bostadskvarter har vuxit fram på Lindholmen.

Figur 5. Landshövdingehus på Brämaregatan 10 omkring 1910.
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Ökat behov av förbindelser över älven
Expansionen i Lundby drev fram behovet av bra förbindelser över älven. Tidigare hade olika typer av färjeförbindelser
använts för att forsla jordbruksprodukter och boskap från
gårdarna på Hisingen in till torghandeln i Göteborg. Den
första förbindelsen gick mellan Färjestaden och Klippan. Färjorna roddes då med två stora åror och de var ofta svåra att
navigera i vågorna. Med tiden byttes roddfärjorna ut mot en
dragfärja som med en kätting vevades över älven för hand,
men även den hade sina brister då passagerarna själva ofta
fick hjälpa till att dra den över till andra sidan. På 1850-talet utökades trafiken till två färjor. Kring samma tid anlades även en dragfärja mellan Kvillebäckens utlopp och Lilla bommen. Med tiden ersattes dragfärjorna av ångfärjor.

Trafiken var emellertid nu så pass stor att dessa förbindelser
inte heller räckte till och slutligen byggdes en bro över älven 1874. Hisingsbron sträckte sig mellan platsen för nuvarande operahuset till frihamnen på den norra sidan älven.
Nu gick inte längre merparten av trafiken från Hisingen till
Göteborg, utan tvärt om: stadens invånare behövde komma över älven för att ta sig till sina arbeten på Hisingssidan.
Brobyggnadsingenjören J G Richert, som ritat merparten
av stadens kanalbroar, fick i uppdrag att rita bron som sedan byggdes av Eriksbergs mekaniska verkstad. Bron var en
187 meter lång lågbro i stål. För att kunna släppa igenom
sjöfartstrafiken hade den en svänganordning som öppnades med handkraft av två män. Inledningsvis drevs bron av

ett bolag som tog ut en avgift för varje överfart, men den
övertogs snart av Göteborgs stad som gjorde bron avgiftsfri.
Den kraftiga utbyggnaden på Hisingen innebar snart att Hisingsbron inte räckte till. Fartygstrafiken på Göta älv innebar att bron behövde öppnas flera gånger i timmen och det
hände att kilometerlånga köer uppstod. Utvecklingen av bilismen som kom igång på riktigt efter första världskriget var
också en bidragande orsak till att den lilla svängbron från
1874 inte längre dög. Ett första steg var att bron renoverades 1915. Efter långdragna diskussioner i kommunfullmäktige som sträckte sig tillbaka till början av seklet beslutade
man sig 1934 för att en ny bro skulle byggas över Göta älv.

Figur 6. En av färjorna som gick över älven.

Figur 7. Hisingsbron med det svängbara spannet i mitten.

Figur 8. Manövertornet för Hisingsbron.
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En ny förbindelse över älven
1902 diskuteras för första gången behovet av en ny fast förbindelse över Göta älv i Göteborgs kommunfullmäktige. Ledamöterna Hertz och Atterberg väckte frågan och föreslog en tunnel.
Hisingsbron räckte ännu till för trafiken över älven, men man
hade börjat planera anläggandet av frihamnen och förutspådde
ett framtida behov av bättre förbindelser. Motionen ledde till
en pristävling för anordnandet av hamnen, som också innefattade förslag på förbindelse över älven. Tävlingsbidragen
omfattade både bro- och tunnelförslag och de lägen som föreslogs var vid Stigberget samt vid Lilla och Stora bommen.
Något beslut togs aldrig och 1908 var ämnet åter uppe till
diskussion. Motionärerna förespråkade tunnelalternativet och
menade att en rörlig bro skulle innebära stora hinder för en
spårvagnsförbindelse över bron. Lergrunden i Göteborg an-

gavs dock som en svag punkt i tunnelalternativet då det skulle kunna medföra ojämna sättningar, bristningar och läckor.
1919
beslutade
kommunfullmäktige
att
beställa en ny utredning för hamnens fortsatta utbyggande, älvförbindelse och trafiken mellan stadsdelarna
samt stadsplaner för Lundby och Tingstads vassmarker.
Det var en omfattande utredning och betänkandet dröjde
till 1928. I utredningen presenterades tre alternativa lägen:
Mellan Lilla Bommen och Tingstadsvassen, mellan Järntorget och Lindholmen och mellan Stigberget och Lindholmen. Den lågkonjunktur och brist på arbete som nu rådde gjorde att man ville komma igång med älvförbindelsen
snabbt för att skapa arbetstillfällen. En särskild delegation
skapades för att få ett avgörande i frågan men trots det dröjde beslutet och någon lösning på arbetslösheten blev ald-

rig brobygget. Medan diskussionerna pågick växte trafiken
och man hade nu stora problem med köer på Hisingsbron.
Mellan 1924 och 1930 närapå dubblades fordonstrafiken på
bron. Först den 1 november 1934, efter en utdragen process
som pågått i decennier, fattade kommunfullmäktige beslut om
att låta uppföra en bro. Att det slutligen blev en bro och inte en
tunnel berodde bland annat på att man inte ansåg att det var
möjligt att leda hästtrafik genom en tunnel och den utgjorde
fortfarande en stor del av stadens trafik. Ända fram till avgörandet stod det dock mellan tunnel- och broalternativet och det
krävdes votering innan ett beslut kunde tas. Diskussionen hade
dessutom under hela processen pendlat mellan en fast eller en
öppningsbar bro samt en centralt placerad bro eller en bro mellan Stigberget och Lindholmen. Det broalternativ man beslutade sig för var en öppningsbar högbro förlagd vid Lilla Bom-

Figur 9. Ritningsförslag för tunnel under Göta älv vid Lilla Bommen 1931. Man diskuterade två olika förslag, det ena var en tunnel med cykelbanor 1,5 meter bred längst körbanan och en gångbana 2,3 meter ovanför. Det andra alternativet
var en tunnel med bara en 1,5 m bredd gångbana.
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Figur 10 och 11. Förslag till broutformning utarbetade av Sven Hultin, professor vid Chalmers, som en del av utredningen som presenterades 1928. Skisser på
både högbro med lyftspann och fast högbro. Det är fem förslagsskisser med 5 olika konstruktioner: cantileverbro, tvåledad fackverksbåge, treledad hängfackverk,
oledad plåtbåge. Dessa broar är skissade mellan Stigbergstorget och Lindholmsberget. Förslagen skiljer sig mycket från den slutliga utformningen Göta älvbro.

men. På så sätt fick man en förbindelse som ledde till stadens
mest centrala delar. De som hade förespråkat en bro mellan
Stigberget och Lindholmen ansåg att det var den mest fördelaktiga lösningen då bergets höjd gjorde att man kunde komma
upp i en höjd som utan en öppningsbar klaff släppte igenom
sjöfartstrafiken. Man menade också att ett västligt alternativ var
bättre då staden ägde mer mark i de västra delarna av Lundby
och man ville även leda bort trafiken från stadens centrum.
När beslutet om bron var taget återstod bland annat att utifrån förväntad trafikbelastning fastställa brons bredd och antal
körfält. Innan man bestämde sig för fyra körfält övervägdes att
ha sex stycken. Cykelbanorna fick bredden 1,7 m och gångba-

norna 2 m. För att komma fram till en passande bredd gjorde
man provcyklingar.
Inte långt efter att beslutet om bygget var taget motionerades det i fullmäktige om att även bygga den fasta förbindelse i stadens västra delar som man diskuterat och vid utarbetandet av stadsplanen för bron lämnade man utrymme
för anläggandet av en framtida tunnel under älven. Tron
på en växande stad och ett ökat behov av förbindelser över
älven var stor, och planerna på Älvsborgsbron och Tingstadstunneln grundades alltså redan vid den här tiden.
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Figur 12. Provcykling av cykelbanor på
1,5 meter.

Varför en ny bro?
Göteborgs utveckling mot en industristad gjorde att staden expanderade kraftigt. Kring de industrier och varv som anlades i
Lundby på Hisingen växte bostadsområden och små samhällen
upp. Marken köptes successivt upp av staden och snart hade en
stor del av Göteborgs befolkning antingen bostad eller arbete
på andra sidan älven, den sida som tidigare endast hade fört en
envägskommunikation med Göteborg då jordbrukets produkter såldes på stadens torg. Denna utveckling och förvissningen
om att stadsdelen skulle komma att exploateras mer i framtiden
drev fram ett behov av bättre kommunikationer mellan stadsdelarna söder och norr om älven. I början av 1900-talet räckte
den gamla Hisingsbron inte längre till och långa köer uppstod
fort vid de många broöppningarna. Hisingsbron som bara hade
tre meter i segelfri höjd krävde öppning för merparten av fartyg
som ville passera. På 1930-talet var man uppe i 3 öppningar
i timmen: ca 30 gånger om dagen, och då stängdes trafiken i
snitt av i fyra minuter. Den låga bron i kombination med den
långsamma hästtrafiken och det växande antalet bilar i staden
gjorde att kilometerlånga köer stundtals uppstod. Bilismens
utveckling i Sverige hade inletts före första världskriget, men
under mellankrigstiden hade bilen blivit mer allmänt spridd
och utvecklingen gick nu i ett snabbt tempo. Mellan 1923 och
1939 ökade antalet bilar i landet från 38 000 till 180 717. Till
det kom också lastbilar, motorcyklar och bussar. Hisingsbron
som när den byggdes på 1870-talet inte var anpassad för biltrafik, var nu otillräcklig. Hela förbindelsen inklusive vägnät på
båda sidorna av älven var dessutom mycket snårigt och ineffektivt. På Hisingen skulle trafiken först passera Sannegårdsjärnvägen, sedan klaffbron över Kvillebäckskanalen och slutligen
frihamnsviadukten innan den var framme vid Hisingsbron. På
den södra sidan väntade sedan hamnspåren vid Lilla Bommen.
Dessa hinder samt att vägbanan endast tillät två filer var också

viktiga orsaker till trafikköerna. Då stora delar av trafiken fortfarande bestod av hästfordon var avsaknaden på omkörningsmöjligheter ett stort problem och den 2 km långa resan mellan
Lilla Bommen och Backavägen kunde med bil vissa dagar ta
upp till 30 min att köra.

Med en ny bro skulle man förutom att lösa den akuta trafiksituationen också kunna dra spårvägsnätet till de nya stadsdelarna på Hisingen.

Figur 13. Markeringarna visar de barriärer man var tvungen att ta sig förbi för att korsa älven. Från vänster till höger: Sannegårsjärnvägen, Klaffbron, Frihamnsviadukten Hisingsbron och hamnspåren.
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Att Hisingen skulle få spårvägar hade man beslutat om i stadsfullmäktige redan 1918 men det hade inte gått att genomföra med den gamla Hisingsbron. Den nya bron skulle utöver
dessa fördelar också bli en viktig länk i trafikleden söderifrån
genom Bohuslän till Norge. Ytterligare en viktig orsak till att
det fanns en stark politisk vilja till brobygget under 1930-talet
var att det sågs som en arbetsmarknadsåtgärd för att motverka depressionens effekter. Hamnnäringen gjorde att Göteborg

var extra känsligt för internationella konjunkturförändringar och depressionen kom för staden att innebära en stor arbetslöshet. 1937 när brobygget efter den drygt 30 år långa
beslutprocessen väl kom igång behövdes dock inte längre
några åtgärder, Göteborg var åter inne i en högkonjunktur.
Den nya bron skulle vara en modern högbro med klaff som
endast skulle behöva öppnas fyra gånger om dagen, detta till skillnad från Hisingsbron som öppnades upp till

fyra gånger i timmen. Både fartygstrafikens och biltrafikens intressen tillgodosågs. Man skulle nu få en bro byggd
för bilar med jämn och slät vägbana. Även uppfartsområdena skulle moderniseras för att underlätta för biltrafiken.

Figur 15. Trafik på Hisingsbron. 1920-tal.

Figur 14. Klaffbron över Kvillebäckskanalen.
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Byggnadsarbetet inleds
Göteborgs hamnstyrelse gavs uppdraget att leda brobygget och
bara några månader efter att beslutet om brobygget tagits började man med grundundersökningarna av älvbottnen och marken där brotillfarterna planerades. Detta var våren 1935. Hugo
Nilsson var brobyggnadschef och ingenjören Sven Askling var
arbetsledare för körbanan och grundläggningen. Eftersom Göta
älvs botten på vissa håll består av 100 meter djup lera krävdes
noggranna undersökningar. Runt 45 personer var sysselsatta
med arbetet som innebar att man med en kolvborr tog prover
på upp till 70 meters djup med 2-4 meters mellanrum omkring
det tänkta broläget. Totalt togs 3200 lerprover. I undersökningarna framkom att på 30-35 meters djup under vattennivån hade
leran en tillräcklig hållfasthet för att bilda en stabil grund, men
den viktigaste upptäckten var trots allt att man stötte på en
bergsklack mitt i älvfåran 40 meter österut. Detta innebar att
man hade en säker plats att grundlägga den tunga broklaffpelaren på och broläget kom därför att flyttas 40 meter upp i älven.

Figur 16. Provborrning från pråm.

Efter provbelastningar kom man fram till att pålarna som bron
skulle komma att grundläggas på kunde bära 25 ton vardera.
Dessa uppgifter hade ingenjörerna att utgå ifrån när konstruktionsritandet påbörjades sommaren 1935. Ett antal ingenjörer
på stadsbyggnadskontoret engagerades för utarbetandet av ritningarna till brokonstruktionen. Sven Hultin, vid den här tiden
rektor vid Chalmers högskola och konsulterande ingenjör för
brobyggande i Göteborg, ansvarade för arbetet. Dessutom anlitades arkitekterna Ragnar Östberg, Ernst Torulf och Nils Einar
Eriksson som estetiska rådgivare. Konstruktionsritningarna var
färdiga i slutet av 1936 och beskrevs som ”utomordentligt vällyckad” av Ragnar Östberg i en intervju i Nya Dagliga Allehanda. I januari 1937 antogs också den nya stadsplanen för bron
och dess tillfartsleder som berörde stadsdelarna Gullbergsvass,
Nordstaden, Tingstadsvass och Brämaregården. Brotillfarterna beslutades till Backaplan på Hisingen (nuvarande Hjalmar
Brantingsplatsen) och på den södra sidan vid Nils Ericsongatan där den delade upp sig i en sydlig och en västlig tillfart.
Förberedelsearbetet som behövde göras för att anlägga brotillfarterna påbörjades i januari 1935. Då började man bland
annat fylla igen Hellströms hamn på Ringön på Hisingen.
Stadsbyggnadskontoret och Hamnstyrelsen åkte på ett
flertal studiebesök i Danmark och Tyskland. Man besökte bland annat Storströmsbroen i Danmark och i Tyskland
tittade man på de båda Rehn-flodsbroarna Admiral Graf
Spee-bron och Müchlheimerbron. Troligen var det främst
mindre konstruktionslösningar man intresserade sig för.
Vid besöket på Storströmsbroen i Danmark har man exempelvis tagit ett flertal fotografier på brons dilatationsfogar.
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Figur 17. Neddragning av kolvborr från pråm.

Figur 18. Provpålning.
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Figur 23. Brobyggnadschefen Hugo Nilsson på Storstömsbroen,
Danmark.

När konstruktionsritningarna var färdiga och det började bli
läge för att starta byggnationen uppstod en livlig debatt i stadens tidningar. Sven Hultin gjorde ett inlägg om att brobygget
borde skjutas upp på grund av högkonjunkturen. Man hade
inte längre den brist på arbete som brobygget från början var
tänkt att råda bot på, itället gick nu Sveriges industri på högvarv. Hultin var rädd att pengarna skulle försvinna ut ur landet då risken fanns att det inte skulle finnas tillräckligt med
kompetent inhemsk arbetskraft till bygget. I de svar han fick
På föregående sida: Figur 19, 20, 21 och 22. Brokonstruktionen
under uppförandet.
Figur 24. Ritningskontoret. Stående i mitten av bilden syns brobyggnadschefen Hugo Nilsson.
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blev det dock tydligt att jobbskapande inte längre var den viktigaste orsaken till att bygga, vid det här laget fanns ett akut
behov av en ny bro i Göteborg. Både Hisingens invånare och
industriägare protesterade och pekade på de dagliga köerna och
de ekonomiska förluster den dåliga kommunikationen innebar.
Ett annat orosmoment var att brobygget försenades av att man
inte fick de statsbidrag man ansökt om. Till slut verkar det som
om man blev tvungen att påbörja arbetet ändå och någon sådan uppskjutning som Hultin argumenterade för blev det inte.

Figur 25. Tryckning av lerprov för att testa
hållfastheten.

Figur 27. Betongfundament på väg till Göteborg.

Figur 26. Skarvning av pålar.

Figur 28. Pålning med kran.
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Våren 1937 påbörjades därför pålningen och gjutningen av de
första fundamenten. Detta arbete utfördes av Contractor AB
och AB Armerad Betong. Under året pågick djuppålningen
samt monterandet och gjutningen av betongfundamenten.
Marken både på land och på älvbottnen pålades med 36 meter
långa pålar som skapats genom att stockar skarvats samman
med stål på mitten. Betongfundamenten göts delvis torrdocka
i Trollhättan och fraktades därefter på älven till bron. För
att få dem att flyta byggdes fundamenten in med stockar. På
plats vid bron avlägsnades stockarna och fundamenten sänktes på plats. Därefter göts de färdigt med undervattensbetong.
Sommaren 1937 utlystes entreprenaden för de olika brodelarna. Det tyska företaget Dortmunder Union Brückenbau
vann anbudet för den fasta stålkonstruktionen. De svenska
anbud som också hade övervägts för överbyggnaden hade lämnats in av Götaverken, Motala verkstad och Landsverk men
det tyska företaget kom med ett väsentligt lägre pris och fick
därför uppdraget. Stålkonstruktionens förarbete utfördes i
tyskland för att sedan levereras till Sverige. Hösten 1937 var
företaget på plats och i december stod det första brospannet
klart vid uppfarten på Hisingssidan. Montagearbetet gjor-

Figur 29. Det tyska företaget Dortmunder Union Brückenbau byggde
brons stålöverbyggnad.

Figur 30. Det var många åskådare när det första spannet över älven kommer på plats.

des av svenska arbetare under ledning av tyska montörer.
Montagesvetsningen utfördes av ett dotterbolag till Göteborgsföretaget ESAB: AB Elektrosvets. För att kontrollera svetsfogarna lånade man in Stockholms hamnstyrelses röntgenanläggning.
För att kunna framkalla röntgenbilderna på plats hade man en
särskild mörkrumsbil. Brons klaff tillverkades av Landsverk i
Landskrona. Bygget blev en stor attraktion i staden och dagligen
samlades hundratals göteborgare för att titta på den händelseri-

ka arbetsplatsen och det stora stålskelett som snabbt tog form.
Brobygget löpte på enligt tidsplanen och den 24 februari 1938
sattes två av de fackverkskonstruktioner som skulle hålla uppe
mittdelen av bron på plats. Dessa byggdes på Lindholmspiren
och fraktades på pråm fram till bron där de sattes på plats med
hamnens pontonkran. Den 29 april var det första brospannet
över vatten på plats och den 31 augusti var alla spann monterade och bron löpte nu över hela älvfåran. Under hösten på-
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gick gjutningen av körbanorna och det funktionalistiska manövertornet kom på plats. Ritningarna för manövertornet är
signerade Ernst Nilsson. Han var vid den här tiden chef för
Stockholms hamnstyrelses brokonstruktionsbyrå. Sommaren
1939 var spårvagnslinjerna över bron färdiga och bron började
då målas i den ljusblå kulör som Ragnar Östberg och Nils Einar
Nilsson kommit fram till. Kulören hade länge varit under diskussion. Under uppförandetiden var bron röd på grund av den

Figur 31. Stockholms hamnstyrelses mörkrumsbil.

Figur 33. Arbetare på bron.

Figur 32. Svetsare i arbete.

tillfälliga blymönjefärgen, något som uppskattades av göteborgarna och i insändare i stadens dagstidningar argumenterade
man för att låta bron förbli röd. Någon Golden Gate-bro blev
det dock inte i Göteborg. Bron målades i juni 1939 i provkulörer med främst blåa toner, men även grå och starkt grön. Den
ljusblå kulör som bron till slut fick och har än idag valdes av
estetiska skäl samt utifrån luftskyddssynpunkt. Hotet om krig
var vid den här tiden ständigt närvarande och en ljus kulör
gjorde bron svårare att angripa vid ett flyganfall. Därför var
det heller aldrig aktuellt med en starkt röd bro. Kostnaden för
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bron slutade på 12,8 miljoner. Man höll budgeten relativt väl
då 12 miljoner var vad man räknat med vid byggets start 1936.
Tre söndagar innan invigningen anordnades visningar av bron
för allmänheten. Entrén var 50 öre och intäkterna gick till välgörenhet. Det handlade inte om någon guidad visning, men
tre tjänstemän fanns på plats för att besvara frågor. Visningarna
lockade mycket folk och på den första kom hela 2700 personer.

Göta älvbron - Götabron - Hjalmar Brantingsbron - Nya Hisingsbron- Gullbergsbron

Figur 34. Besökare på invigningen.

Efter att de sista finjusteringarna gjorts var bron slutligen
klar att invigas söndagen den 26 november 1939, något uppskjutet men ändå i stort sett enligt tidsplanen som hela tiden varit inriktad på hösten 1939. Nästan fem år hade gått
sedan de första grundundersökningarna och på mindre än
tre år hade brokonstruktionen byggts upp. Allmänheten
var välkommen till invigningen som utannonserades i tidningarna. Också alla arbetare samt tjänstemän, entreprenörer och leverantörer som arbetat med bron var inbjudna.

Upplägget var påkostat men förtogs av dåligt väder med full
snöstorm. Så här beskrevs det i Morgontidningen: ”Ja fråga är om vi inte upplevt det värsta invigningsväder historien
känner. Det blåste, regnade och snöade på en gång och allra värst var det när det skulle vara som högtidligast. Regnet
silade in under rockkragarna, modden stod om fötterna […]
och stormen slet varenda flagga i trasor.” På bron och runt
om i staden hade 200 flaggor satts upp som fort revs sönder i
vinden. Trots vädret närvarade någonstans mellan 3000-4000
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göteborgare vid invigningen som kl. 13.30 inleddes med att
Götarnas musikkår spelade Du gamla du fria och Hör oss
Svea. Därefter talade Hamnstyrelsens ordförande Ernst Frick
och överlämnade bron till Göteborgs stad. Större delen av talet försvann dock i vinden. Kommunikationsminister Gerhard
Strindlund som fått uppgiften att inviga bron gick sedan fram
och förklarade den invigd samt lossade på det rep som hade
bundits över körbanan. Stridlund hade egentligen tänkt hålla tal men sparade på grund av vädret detta till mottagningen

Figur 37 och 38. Invigningsprogrammet publicerat i Göteborgs Handelsoch Sjöfartstidning. samt annons från samma tidning.

för trafik och den gamla Hisingsbron stängdes dagen därpå.
Dagarna efter invigningen kantades av en hel del problem.
Med den nya bron hade man räknat med fyra öppningar om
dagen, men på söndagen behövde den öppnas hela 11 gånger. Det hade dock sina förklaringar. Den främsta orsaken
var att det rådde högvatten som gjorde att vattenhöjden var
en meter över normalvattenstånd, något som bara händer
någon gång om året. En annan viktig orsak var att man räknat med att de fartyg som ofta trafikerade älven skulle kapa
sina master, något som de flesta ännu inte hunnit med. Under ett par månader låg medeltalet kring 11 öppningar/
dag men i januari 1940 var det nere på 4,9 öppningar/dag.

Figur 36. Fotografi från invigningen.

efteråt. Efter invigningen som kortades ned till en kvart utfördes enligt traditionen en högtidspromenad med spelande
musikkår över bron som avslutades med att Hamnstyrelsens
direktör Dieden visade upp Frihamnens nya entré samt den
nya förvaltningsbyggnaden. Entrén hade särskilt för invigningen prytts med blommor. Bara ett hundratal deltog i promenaden då de flesta som skulle vidare till mottagningen på

Börsen skyndade sig i skydd till de bussar som väntade. Till
mottagningen var 400 personer inbjudna, främst representanter för stat och kommun men även en eller två arbetare från
varje arbetsgrupp var bjuden. På Börsen serverades smörgåsar,
öl och läsk. Stridlund höll sitt timlånga tal som egentligen
skulle varit för invigningen på bron och en symfoniorkester
spelade. Kl.16.00 på invigningsdagen öppnades bron slutligen
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De första dagarna blev det också långa trafikköer på bron, en gång
ända ner till Lilla bommen. Det berodde dock på att göteborgarna inte var vana vid tvåfilskörning och endast utnyttjade den
ena körbanan. Trafikpolis fick vara på plats och se till att trafiken
delades upp i ett snabbt och ett långsamt körfält. Det mittersta
fältet var dock det ännu inte invigda spårvagnsfältet och många

oroade sig för hur det skulle bli när spårvagnstrafiken kom igång
och bilarna skulle samsas med den. Redan första dagen oroade
sig alltså många för att bron var för smal. I tidningarna klagades det också på att gångtrafikanterna inte kunde ta sig upp på
bron vid Lilla bommen utan var tvungna att gå längre bort.
Det som nu återstod var att namnge bron. I tidningarna förekom från de första planerna på en ny bro fram tills att den
stod färdig ett flertal namn. Variationer på Nya Hisingsbron,
Älvbron, Götabron och Götaälvsbron var vanligast. Den stora förvirringen som rådde kring namnet blev särskilt tydligt
när det på invigningsdagen på en skylt vid bron stod Älvbron
medan det på inbjudningskorten till invigningen stod Götaälvsbron. Efter att bron invigts tillkom från kommunfullmäktigeledamoten Hugo Höglund förslaget Hjalmar Brantingsbron,
inspirerat av broar ute i Europa döpta efter framstående personer. Göteborgsposten utannonserde den 7/12 1939 en tävling
bland sina läsare som då fick rösta på åtta olika förslag. Dessa
var: Götabron, Älvbron, Götaälvsbron, Högbron, Gullbergsbron, Hisingsbron, Nya bron och Hjalmar Brantingsbron.
De röstande hade chans att vinna 25 kronor och 1600 personer deltog. Vinnare i omröstningen blev inte Götaälvsbron
som man kanske skulle kunna tro, utan Götabron. Trots detta
beslutade kommunstyrelsen den 15/2 1940 att den nya bron
skulle heta Göta älvbron. Namnet Hjalmar Branting fick sparas till Hjalmar Brantingsgatan och Hjalmar Brantingsplatsen
på Hisingen. Vilken av stavningarna Götaälvsbron och Göta
älvbron som skulle användas diskuterades grundligt i stadens
dagstidningar. Götaälvsbron hade fram till invigningen varit det vanligast förekommande men stavningen med ett genitiv-s var en västsvensk företeelse och därför blev det istället
det alternativ som ansågs mest språkligt korrekt: Göta älvbron.

Figur 39. Väntande spårvagn vid broöppning 1940.

Det dröjde några månader innan spårvagnstrafiken över
bron kom igång, men i juni 1940 rullade de första spårvagnarna över till Hisingen. Linjen var den blåvita nummer
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10 och den hade streckningen Högsbogatan – Lilla Bommen – Backaplan (nuvarande Hjalmar Brantingsplatsen.)

Konstruktion och förändringar - brons 73-åriga historia
Göta älvbron är en balkbro i stål med en öppningsbar klaff.
Dess totala längd är 1225 meter där själva brodelen är 948 meter. Brodelen kan delas in i tre större partier: södra viadukten
360 meter, bron över älven på 358 meter och norra viadukten
230 meter. Bron över älven har tre större spann som släpper
igenom sjötrafik. Klaffspannet i mitten har en frihöjd, då klaffen är nedfälld, på 19,5 meter över medelvattenytan och en 20
meter bred öppning. De två andra spannen på varsin sida har
en frihöjd på 18,5 meter och en fri bredd för fartyg på 27 meter vardera. Den södra tillfarten ansluter till bron i form av en
vertikal kurva med 2000 meter i radie och en lutning på 1:20.
Vid den norra tillfarten är lutningen något lägre.

lägre höjd. Tillfartsviadukterna har sju stycken huvudbalkar
med ca 0,9 meters höjd. Balkarna är sammanbundna genom
svetsning och nitning med tvärbalkar och vindförband.
På stålkonstruktionen ligger däcket av armerad betong som
också är en del av den bärande konstruktionen. Ovanpå däcket
ligger ett isoleringsskikt samt skydds- och slitlager av rutarmerad betong. De 9 olika spannen som bildar bron över älven
varierar i storlek från 35 till 42 meter. Dilatationsfogar som
tillåter konstruktionen att expandera fritt vid temperaturförändringar finns mot klaff- och anslagspelare.

Brons vägbana på 20 000 kvm2 konstruerades ursprungligen
för fyra körfält med en bredd på 12 meter: två för snabbgående
trafik, inklusive spårvagntrafik, som ligger 3,2 meter från mitten och två för biltrafiken vid varje sida. Längst ut fanns en 3,7
meter bred cykel- och gångbana som med en järnvinkel på 0,6
m skiljde cyklisterna från övriga trafiken. Den totala farbanan
hade en bredd på 20 meter.

Brons grundläggning utgörs av betongfundament gjutna ovanpå en grundförstärkning av 36 meter långa pålar i älvbottnen.
Underbyggnaden som bär upp brokonstruktionen består av
pendelstöd som utgörs av fristående helsvetsade cylindriska
kolonner av stålplåt. Utöver stålpelarna vilar bron över älven
på två bärande skivstöd, ett på vardera sidan om älven samt
på klaff och anslagspelaren. Skivstöden är 30 meter långa och
10 meter höga och markerar tillfartsviadukternas slut. På centrumsidan delar sig viadukten och landar på betonglandfästen.
Även på Hisingssidan är landfästet i betong. I skivstödet närmast älven på den norra sidan inryms transformatorstationen
som försörjer bron med el för belysning och signaler. Den södra
sidans utrymme används idag bara för inspektion av brokonstruktionen, men var ursprungligen förråd för snickeriverkstaden som låg bredvid.
Älvbrodelens överbyggnad består av fyra 2,5 meter höga, kontinuerligt svetsade stålhuvudbalkar med ett mellanrum på 5,3
meter. Mellan huvudbalkarna finns inhängda längdbalkar med

Huvudbalkar i helsvetsad stål

Sekundära balkar

Figur 40. Tvärsektion på Göta älvbron från 1937 där man ser körfiluppdelningen och den bärande konstruktionen med huvudbalkarna och sekundär
balkarna.
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Figur 41. Fotografi från 1940 på Göta älvbron innan breddningen.
Bilden är tagen från centrala stan.

Centrala stan / Södra sidan

Hisingen / Norra sidan
Manövertornet

Klaffen

Anslagspelare

Pendelpelare

Betongfundament
Pålarna
Klaffpelaren som
innehåller:
Maskinrum
Vridningsmaskineri
Motvikter

Figur 42. Längdsektion över Göta älvbron från 1937
I ritningen syns bron över älven med dess tre sjögenomfarter med den öppningsbara klaffen i mitten.
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Farbaneplattan vid klaffen placerades när de byggdes på tunnare stålbalkar än övriga bron och bestod av ett lager enkelarmerad asfaltbetong på ett trädäck. Konstruktion gjordes lätt för att
klaffen skulle utsättas för så lite påfrestningar som möjligt vid
öppning och stängning.
Redan i slutet av 1940-talet hade man börjat se över alternativ för en breddning då trafiken i staden hade vuxit fortare än
väntat. Breddningsarbetet påbörjades 1955 och var färdigt
1958. Vissa av körfälten stängdes av men bron fortsatte vara
öppen för trafik under hela perioden samtidigt som den gamla
Hisingsbron åter togs i bruk för att hantera trafikflödet. När
breddningen var färdig stängdes Hisingsbron av igen och den
revs slutligen 1968.
Sedan breddningen består körbanan idag av fyra körfält samt
två kollektivkörfält för spårvagn och buss och är 26,88 meter
bred.
Nya gång- och cykelbanor lades till på Göta älvbron genom ett
tillägg på 3,2 meter. Den nya delen vilar på 2 stycken längsgående helsvetsade huvudbalkar av stål. Upptill och nedtill förenas balkarna av vindförband till en vridningsstyv konstruktion
där lasterna överförs vidare ner till pendelstöd med ett avstånd
på 3,93 meter från de ursprungliga cylindriska kolonnerna. Vid
körbanan på klaffen ser konstruktionen annorlunda ut. Där
har man i huvudtvärbalkarna fäst tilläggshuvudbalkarna vid de
yttersta sidorna. Nya brobanan på den befintliga klaffen medförde en ny vikt som resulterade i två nya motviktslådor på vardera sida av klaffpelaren. Detta ledde till att både anslags och
klaffpelaren breddades samtidigt som manövertornet flyttades.
Figur 43. Tvärsektion på Göta älvbron före och efter breddningen
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Körbanan skildes då automatiskt från den nya gång- och cykelbanan med originalräcket samtidigt som man lade till en
kraftig avvisarebalk som säkerhetsåtgärd. Ytterst på gångbanan
monterade man ett 1,4 meter högt kanträcke i samma stil och
de nya trapporna som utfördes fick en modernistisk utformning som harmonierade med den ursprungliga funktionalistiska brokonstruktionen. Genom detta arbete försökte man att i
stort följa brons originaluttryck.
Vid klaffen hålls spårvagnarnas elförsörjning uppe av svetsade
fackverksportaler med kvadratiska ursparningar med rundade
hörn. I stängt läge vilar strömvajrarnas skenor på varandra för
att vid en broöppning lätt kunna skiljas åt.

Figur 44. Stålskelettet med huvudbalkarna och pendelstöden.

Figur 45. Fotografi från slutet av 1940-talet
Bild tagen från söder.

Figur 46. Fotografi från slutet av 1950 talet.
Vy på södra infarten, sex körfält och vänstertrafik.

Figur 47. Detaljritning på den bärande konstruktionen, bropelaren i betong.

Figur 48. Detaljritning från 1957 på den bärande konstruktionen, pendelpelaren och balkarna, som tillkom vid breddningen.
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Klaffen drivs av ett maskineri som är centralt beläget i mellersta bjälklaget vid övre facket av klaffpelaren. Intill finns
maskinrummet där den elektriska motorn som styr vridningsmaskineriet är placerad. Detta sätter igång rullsegmenten som
roterar bakåt på ett rullband och lyfter upp den rörliga delen.
Den ursprungliga motorn finns kvar men ersattes med en ny
1987 då den krävde specialtillverkade reservdelar vilket i längden blev för dyrt. Klaffdelens farbana ersattes också 1984 med
en ny stålkonstruktion. Personalen i manövertornet styr idag
öppningarna via datorer, därifrån går signaler vidare till ett styrsystem som omvandlar signalerna som sedan styr den elektriska motorn och klaffmaskineriet. När bron invigdes hade man
möjligheten att veva upp klaffen för hand, detta ifall maskine-

riet inte fungerade, vilket hade krävt 16 mans arbete under 45
minuter.
Som säkerhetsåtgärd kan brons bommar idag inte öppnas förrän klaffen är stängd och inskjutningen av de elektriska kilarna
på plats. Tidigare sköttes varje moment manuellt av brovaktaren. Fartygen styrs efter att klaffen öppnats in i rätt position
med hjälp av ledverk för att underlätta passagen under bron då
vattnets strömhasigheter kan variera avsevärt. Dessa fungerar
också som skydd för brostöden mot eventuella påseglingar. På
ledverken finner man trafiksignalslampor som indikerar för fartygen när genomfart kan ske.

Figur 50. Ritning från 1938 på broklaffen.

Figur 51. Den ursprungliga motorn bevarad på sin plats i maskinrummet.

Figur 49. Ritning från 1937 på den ursprungliga motorn.
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Under brons klaff löper räckförsedda inspektionsgångar, trappor och plattformar som gör det möjligt att underhålla brokonstruktionen samt nå maskineriet. På brons östra utsida vid
klaffästet är manövertornet placerat. Därifrån styrs hela broöppningssystemet. Detta var ursprungligen i utpräglad funktionalistisk stil med rundade hörn, platt tak samt stora fönsterband
som löpte runt hela byggnadskroppen och över dess hörn. Även

den del som låg under farbanan hade ett långt fönsterband,
något som saknas på det nuvarande manövertornet som 1983
ersatte det ursprungliga. Dagens manövertorn har ett tak med
något större lutning, är klätt med ljusblå plåt och saknar det
gamla tornets detaljkänsla. Fönsterpartierna är mindre, grövre
och går inte över tornets hörn. Brons maskinrum är placerat
mellan fackverkspelarna. Ursprungligen hade det väggar helt av

glas, men dessa är idag klädda med plåt. Brons gatubelysning
och strömförsörjningen till spårvagnar är upphängd i stolpar
och stålramar vid brons ytterkant.

Figur 52. Ritning från 1936 på det ursprungliga manövertornet och maskinrummet. I sektion A-A till höger syns maskinrummet, uppbyggd av stålstommar med glasfasad.
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Orsakerna bakom brons dåliga skick är svetsfogarnas utformning samt sammansättningen på det stål som användes. Svetstekniken var fortfarande under utveckling vid montaget av
Göta älvbrons stålkonstruktion och de enskilda balkdelarna
sammansattes, enligt dagens mått, på ett mycket olämpligt sätt.
Bron byggdes dessutom delvis med stål av typen Thomasstål.
Den här typen av äldre stål har ett yttre segt skikt kring en inre
spröd materialkärna med skiktade föroreningar av högre halter
än vad man accepterar idag. Sammansättningen ger ett sprött
stål som är känsligt för temperaturvariationer.
Under 1996-1999 reparerades bron för 110 miljoner kronor.
De omfattande ingreppen som genomfördes var bland annat
reparation och rostskyddsbehandling av alla bärande balkar
och pelare samt renovering av klaffmaskineriet och betongfundament i älven. Den insatsen möjliggjorde en förlängd livslängd med ca 20 år. Under målningsarbetena vid reparationen
1999 upptäcktes två tvära brott i brons ytterbalkar på den norra viadukten. Sprickor hade bildats vid en montagesvetsskarv
och växt till kritisk längd. Brotten var typiska sprödbrott då de
bara hade skett i stålmaterialet.

Figur 53. Ursprungliga manövertornet

1969 upptäcktes för första gången sprickbildningar i brons
svetsförband, detta trots att bron i en besiktning 1965 hade
bedömts vara i gott skick. Sprickorna hade uppstått i brons
svetsfogar. De innebar dock ingen allvarlig försvagning av
konstruktionens bärning då det rörde sig om svetsar vars enda
funktion var att hindra vatten från att tränga in i konstruktionen.

År 2000 upptäcktes ett ännu allvarligare brott. Ett sprödbrott
hade skett på grund av olämplig svetsning i upphängningskonstruktionen till brons motvikter. Dessa säkrades med en
ny konstruktionslösning och åtgärdades i samband med andra
reparationer den 28 september 2001 då bron var helt avstängd
för trafik. 2003 startade en utredning om brons återstående livslängd. Utredningsrapporten var klar 2004 och i den bedömdes
brons livslängd till senast 2020 med bibehållen säkerhetsnivå.
Ett övervakningssystem installerades 2009 för att kontrollera
stålkonstruktionen och sänkningen av trafiklasten vid ytterkörfält var bland de åtgärderna som gjordes. Huvudbalkar under
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viadukternas kollektivkörfält utfördes med bärighetssäkringar
som tar hand om lasten vid eventuellt balkbrott i dessa delar.
2004 byggs den södra viadukten om i samband med att väg
45, Götatunneln byggs. Under ombyggnaden flyttades de ursprungliga stöden och balkar lades till. Åtta år efter den första
utredningsrapporten förnyades beslutet att bron ska vara ersatt
år 2020 och nu återstår 7 år.

Figur 54. Den del som byggdes om i samband med Götaleden.

Figur 55. Balkbrottet i huvudbalken vid norra viadukten.

Brons påverkan på brofästesområdena
Södra älvstranden
Delar av stadsdelen Gullbergsvass på den södra älvstranden
kom att genomgå stora förändringar i och med anläggandet
av bron. Gullbergsvass hade fram till 1800-talets mitt varit ett
sankt vassområde. Vid den tiden påbörjades på grund av den
stora industriella utvecklingen i staden ett omfattande utdiknings-, muddrings- och pålningsarbete av vassarna kring Göta
älvs stränder och Gullbergsvassen torrlades. Innan hade Göteborgs stadsplanelagda område inte sträckt sig utanför gränsen för de äldre befästningarna, men nu ville man skapa mer
mark samt förhindra igenslammning av älvfåran som var ett
hinder för sjöfarten och hamnnäringen. Gullbergsvass var helt
torrlagt 1859 och bland annat den statliga järnvägslinjen till
Stockholm anlades på markerna. I 1866 års stadsplan avsattes
marken främst för hamnverksamhet som genomfördes längs
med älven bl.a. genom att Gullbergskajen byggdes. Området
bebyggdes därefter främst med hamn- och järvägsanknuten
infrastruktur och bebyggelse, och vid 1900-talets början hade
ett brokigt område som även innehöll bostäder, hantverk och
detaljhandel vuxit fram.

På kartorna till höger ser man utvecklingen på den södra älvstranden. Vassen torrläggs och bebyggs successivt och vid 1900-talets början
har en stadsdel med främst hamn- och järnvägsanknytning vuxit fram.

Figur 56. Karta över Gullbergsvass 1820.

Figur 57. Karta över Gullbergsvass 1890.

Figur 58. Karta över Gullbergsvass 1860.

Figur 59. Karta över Gullbergsvass 1921.

29

I områdets norra delar anlades Bergslagsbanan med tillhörande
park. Bergslagsbanan fick i och med bygget av Göta älvbron
flytta sina ägogränser och järnvägsparken kom att minska i
omfång när brons tillfarter skulle anläggas. Delar av Bergslagsbanans godsmagasin och Hamnstyrelsens snickeriverkstad revs
också. Intentionen var dock att spara så stor del av bebyggelsen
som möjligt och för att möjliggöra att resterande delar av snickeriverkstaden kunde stå kvar sänktes taket på tegelbyggnaden
och Göta älvbrons pelare placerades rakt igenom byggnadskroppen. Magasins- och verkstadsbyggnaderna i kvarterets östra del och en kontorsbyggnad från 1888 fick också står kvar. Av
bebyggelsen som sparades finns idag endast kajskjulen vid Lilla
Bommen kvar. Magasins- och verkstadsbebyggelsen revs i början av 1980-talet och kontorsbyggnaden i slutet av 1980-talet.
Lilla bommens hamnbassäng fylldes också delvis igen för att
hamnjärnvägen skulle kunna flyttas och förläggas till de igenfyllda delarna.Östra hamnkanalens igenfyllande var även det en
följd av brobygget eftersom det krävde att de centrala delarna
av staden blev mer tillgängliga för biltrafik.
Figur 60. Brons södra uppfart. På bilden syns hur bron omgärdades av Bergslagsbanans järbvägspark. Idag finns
endast ett fåtal träd ur allén rakt fram i bild kvar.
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Figur 62. Magasinsbyggnader i trä på brons östra sida. som revs i början av 1980-talet.

Figur 61. Hamnstyrelsens snickeriverkstad med bropelare genom taket.

Figur 63. Kontorsbyggnaden. Byggnaderna låg i mycket nära anslutning
till bron.
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Norra älvstranden
Även Tingstadsvassen, där brons norra landfäste förlades, var
tidigare våtmark som på 1800-talets andra hälft hade torrlagts.
Genom att gräva en kanal hade man på 1870-talet dikat ur området och med hjälp av muddermassorna hade en ö, Ringön,
skapats i dess mitt. Det beslutades att en hamn skulle anläggas
på platsen och 1883 förvärvades marken av staden och Ringöns hamnanläggning byggdes. Ringkanalen hade vid tiden för
Göta älvbrons uppförande blivit en upplagsplats för kasserade
pråmar och i dessa samt i slumartad bebyggelse på Ringön hade
bostadslösa flyttat in. Ön hade länge lämnats åt sitt eget öde
men när brouppfarten skulle dras över stora delar av ön förändrades dess karaktär helt. Bland annat grävdes den västligaste
av Ringöns hamnar, Hellströms hamn, igen. Där brouppfarten
drogs fram torrlades också en del av Ringkanalen.

Figur 64. Karta över Tingstadsvassen 1820.

Figur 65. Karta över Tingstadsvassen 1890.

På kartorna till höger ser man utvecklingen på den norra älvstranden. Succecivt
torrläggs alltmer av vassmarken och på 1890-talet är Ringön och dess hamnar
färdigbyggd. På 1920-talet har mer bebyggelse samt frihamnen tillkommit.

Figur 66. Karta över Tingstadsvassen 1860.

Figur 67. Karta över Tingstadsvassen 1921.
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Norr om Ringkanalen fanns sedan 1922 Göteborgs första flygfält som trots att Torslanda flygplats etablerades 1923 användes
fram till 1930-talet. När bygget av Göta älvbron startade var
det definitivt slut med den verksamheten på Tingstadsvassen.
Väster om den planerade brouppfarten låg sedan 1922 Göteborgs frihamn. Här kunde varor lagras och packas om utan
att tullas. Främst var hamnverksamheten inriktad på hantering
av färsk frukt och det var Sveriges enda hamn för bananimport, varför den också kom att kallas Bananpiren. I samband
med ombyggnationerna flyttades frihamnens bangård något
åt öster, en ny entré skapades och en ny förvaltningsbyggnad
för frihamnen uppfördes lagom till invigningen. Både för Frihamnsjärnvägen och Sannegårdshamnens järnväg behövdes viadukter över brotillfarten för att undvika en plankorsning och
väntetider vid passerande tåg. För att möjligöra detta grävdes

Figur 68. Ringön på 1920-talet

brotillfarten som en försänkt gata fyra meter under marknivå. För hand schaktades 60 000 kubikmeter jord bort och ett
pumpverk installerades för att dränera och hålla den försänkta
gatan torr. För att skapa en vacker entré till staden planterades
gräs och buskar på slänterna till uppfarten och en allé bestående av lönn, oxel och alm anlades. Idag finns endast ett fåtal
träd kvar av dessa planteringar då den infrastrukturella exploateringen varit stor i området.
Figur 70. Ett av de träd som finns kvar av den allé
som planterades vid den norra uppfarten.

Figur 69. Karta från 1939. På den norra älstranden är Hellströms hamn igengrävd, Ringkanalen är delvis igengrävd och frihamnsjärvägen har
lagts om. På den södra sidan kan man se hur Bergslagsbanans järnvägspark har skurits av.
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Brobyggarna
Eftersom bygget av Göta älvbron från början setts som en arbetsmarknadsåtgärd var det många som oroade sig när ett tyskt
företag vann anbudet för merparten av bron. I insändare i stadens tidningar beklagade man sig över att pengarna som satsades nu skulle försvinna ut ur landet och att bygget inte skulle ge
någon sysselsättning till arbetslösa svenskar. Någon anledning
till oro för arbetskraften fanns dock inte: under ledning av tyska montörer utfördes bygget av mestadels svensk arbetskraft.
Som mest arbetade 250 personer med brobygget. Arbetarna
var anslutna till Väg- och vattenbyggnadsarbetareförbundet
och hade varierande lön eftersom man tillämpade ackordslön.
Den fasta timlönen var 1,36 kr för grovarbetare, 1,40 kr för
måleriarbetare och betongstampare. 1,42 kr för bottengrävare
samt 1,50 kr för träarbetare, påleriförmän och cementslipare.
Säkerheten på bygget var inte särskilt stor. I en artikel i Arbetar-posten i oktober 1937 rapporterar man om bristen på ordnad sjukvård för de anställda. Trots den undermåliga trafiksituationen till stadens sjukhus från Hisingen fanns fram till slutet
av 1937 inte ens en förbandslåda på arbetsplatsen på den norra
sidan älven. Till slut köpte man dock in en efter påtryckningar
från fackförbundet. Kraven på att anställa en sjukvårdare var
det däremot ingen som lyssnade på. Det ansågs för dyrt och var
inget man hade räknat med i budgeten. Enligt Arbetar-posten
hade två olyckor inträffat hittills: en arbetare hade huggit sig i foten och en annan hade fått en spira över sig och fått bröstskador.

Figur 71. En av arbetarna i en provgrop på Tingstadsvassen.

Figur 72. Svetsare på montageplatsen på Lindholmen.

Figur 73. En av svetsarna arbetar på en balk.

Figur 74. En av arbetarna stjälper betong på
farbanan.

34

Enligt Margret Holmgren, vars svärfar Nils Anton Holmgren arbetade som svetsare vid uppförandet av bron, upplevde han det dock som en bra arbetsplats. Det var ett jobb han
var stolt över att få ha varit med på och som han gärna berättade om. Men på vintern var det ett tufft arbete. Det var
kallt och blåsigt, samtidigt som man blev svettig av det hårda
arbetet om man tog på sig för varma kläder, berättade han.
Nils Holmgren var en 30-årig skåning som tidigare hade arbetat som stuvert på ett fartyg. Han hade ”gått till sjöss” när
han var 15, år men när han 1938 fick sitt första barn, Margrets
man, valde han att byta yrke och fick då jobb som svetsare på
bygget av Göta älvbron. Eftersom det var ett projekt som skulle
pågå i år framöver var det en trygg anställning till skillnad från
många andra arbeten vid den här tiden. För Margret och hennes man berättade Nils att han och arbetskamraterna ristade
in sina namn i stålbalkarna någonstans på bron. Var på bron
den inskriptionen finns, eller om den finns, är dock inte känt.

Figur 75. Nils Holmgren arbetade
som svetsare vid bygget av bron.

Figur 76. Vykort Nils Holmgren fick när han var färdig med sitt arbete på bron.
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Arkitektur- och teknikhistoriskt sammanhang
Göta älvbron konstruerades enligt tidens innovativa idéer och
byggdes i svetsat stål. Materialet och arbetstekniken var då nya.
Från användningen av naturens egna resurser som stenblock
och trästammar hade byggnadsmaterialet utvecklats för att passa in i industrisamhället med dess tyngre transportmedel som
ställde krav på starkare konstruktioner. Järnet var lösningen
på dessa behov. Materialet som redan mot slutet av 1700-talet använts för sin hållfasthet fortsatte att utvecklas samtidigt
som fler utmaningar väntade dåtidens vetenskapsmän. Utvecklingen fortsatte när Henry Cort satte fart på produktionen
och stora mängder av smidesjärn kunde tillverkas med hjälp
av puddleprocessen. Detta material med en lägre kolhalt och
en annorlunda kemisk struktur var mer formbart än gjutjärn.
Trots detta hade smidesjärn nackdelar då tryckhållfasthet var
lägre och sprickor lätt kunde uppkomma vid belastning. Den
industriella revolutionen som startade på 1800-talet ledde till
ännu en utveckling av brobyggnadskonsten. Mängder av broar i järn byggdes, ingenjörer utmanade varandra och lärde sig
av sina bakslag. Många broar rasade och flera fick rivas. Thomas Paine, Thomas Telford och John Rennie experimenterade
med större spännvidder och formade nya konstruktioner trots
motgångarna. Ingenjörerna trotsade materialet och förbättrade
brobyggnadstekniken. Parallellt med detta skedde utvecklingen
av järnet, man la till kontrollerade tillsatser av kol och andra
ämne som krom, nickel och mangan och skapade stålet. Detta
moderna material förenade fördelarna av de två föregångarna,
gjutjärn och smidesjärn, vilket resulterade i bättre drag och
tryckhållfasthet. På 1900-talet genomgick materialet ytterligare
en förbättring, stålet började massproduceras då utvecklingen
av elektriska masugnar och elektrostålugnar började.
Under 1800-talet och fram till 1940-talet var nitning den dominerande sammanfogningstekniken, men under 1930-talet

började man experimentera med svetsning vid svenska brobyggen. Bron över Dalälven vid Avesta, som byggdes 1933 i fem
större spann, är den första svetsade brokonstruktionen i Sverige. Den har plåtbalkar som är nitade vid de större spannen
och svetsade vid viadukterna. I Stockholm 1935 byggde man
ett annat verk som tyder på den tekniska utvecklingen. Där
invigdes Pålsundsbron med sin helsvetsade stålöverbyggnad.
Den var då den första större helsvetsade bron i Sverige. Sammanfogningstekniken innebar inte bara en funktionsmässig
framgång utan också en stor ekonomisk besparning. Genom
att svetsa utnyttjade man upp till 20-25% mindre material, ga-

ranterade en hög grad av täthet i konstruktionen och skapade
en finare och jämnare yta. När så Göta älvbron invigs 1939
är det den en av de största svetsade konstruktionerna i landet,
troligen den största och ett monument över svetsteknikens utveckling. Både Göta älvbron och Pålsundsbron byggdes av det
tyska företaget Dortmunder Union Brückerban AG som var en
viktig länk i införandet av svetsning av stora konstruktioner i
Sverige. En viktig skillnad var dock att man vid bygget av Göta
älvbron kunde göra även montagearbetet med svetsning då det
på svetsteknik världsledande Göteborgsföretaget ESAB, fanns
tillgängligt.

Figur 77. Utsikt på Göta Älvbron från sydväst. Fotografi av Eric Månsson från 1951.
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Estetiken på bron är i allmänhet enkel. Utformningen är främst
en produkt av vad man ingenjörsmässigt kunde åstadkomma
vid tiden och det enkla formspråket är framdrivet av materialbrist och ekonomiska faktorer. Likväl konsulterades framstående svenska arkitekter vid utförandet av konstruktionsritningarna, men de beskrivs som estetiska rådgivare och var troligen
endast involverade i mindre detaljer. Bron tillkommer dock vid
en tid då arkitekturkonsten i Göteborg inledde en ny epok.
Funktionalismen trädde fram med aktörer som stadsplanechef
Uno Åhrén, något som säkert påverkat utformningen i viss
mån. En av de estetiska rådgivarna, Nils Einar Eriksson, var
också funktionalistiskt inriktad och hade medverkat vid Stockholmsutställningen 1930 och samarbetat med Gunnar Asplund på ett flertal projekt. Om brokonstruktionens utformning
främst var beroende av ingenjörsestetik, kan detsamma inte sägas om manövertornet. Det utfördes i utpräglad funkisstil med
platt tak, rundade hörn och långa fönsterband som löpte runt
hela byggnadskroppen. Troligen lät man sig vid utformningen
inspireras av den samtida Knippelsbro i Köpenhamn då det i
Hamnstyrelsens arkiv finns flertalet artiklar sparade om bron
när den uppförs och broarnas manövertorn har överensstämmande drag. Göta älvbrons torn är förvisso enklare i sin utformning, men Knippelsbro är en låg stadsbro och var av naturliga
skäl mer påkostad. Trots brons i övrigt anspråkslösa utformning lade man ner energi på de detaljer som lämnade utrymme
för en mer medveten formgivning, såsom maskinrummet och
spårvagnarnas strömförsörjningsramar. Maskinrummets väggar
utfördes ursprungligen av glas och strömförsörjningsramarna
är av svetsat stål med kvadratiska ursparningar och rundade
hörn. Bland Hamnstyrelsens fotografier finns bilder som tyder
på att inspirationen till ramarnas utförande kommer från ett
studiebesök på en annan öppningsbar spårvägsbro.

En annan tydlig egenskap hos bron är strävan efter ett symmetriskt uttryck. Rent bärighetsmässigt krävs endast en kraftig
fackverkskonstruktion vid klaffpelaren, anslagspelaren hade
inte behövt vara lika stor. Dessa val tyder på att brons gestaltning var en viktig del i projektet. Enligt artiklar skrivna av de
delaktiga i ritningsarbetet ville man skapa en harmonisk bro
och ett landmärke som skulle ansluta sig till Göteborgs stadsbild.

Figur 78. Bilden togs under ett studiebesök då bron byggdes. Inspiration till
ramarna som håller upp strömförsörjen till spårvagnarna.
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Figur 79. Dortmunder Union Brüchenbau reklamaffich.

Göta älvbron idag

Figur 80. Bild på Göta älvbron i sin omgivning
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Figur 81. Plan och elevation av Göta älvbron.
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Den södra viadukten

Figur 82. Uppfarterna från Lilla Bommen och Nils Ericsonsgatan.

Figur 85. Viadukten sedd från Lilla Bommen.

Figur 83. Viadukten sedd från Lilla Bommen.

Figur 86. Viadukten sedd från Gullbergskaj.
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Figur 84. Viadukten sedd från Lilla Bommen.

Figur 87. Underifrån ser man brons konstruktion.

Figur 88. Bron skär igenom kvarteret.

Figur 90. Viadukten sedd från norr.

Figur 89. Södra farbanan sedd från söder.

Figur 91. Viadukten sedd från norr.
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Figur 92. Viadukterna flankeras av betongtrappor
från breddningen av bron 1958.

Brodelen över vattnet

Figur 92. Klaffen under öppning sedd från sydväst.

Figur 93. Klaffen under öppning sedd från sydöst

Figur 94 och 95. Klaffen under öppning.

Figur 96. Trafik på bron efter öppning.
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Figur 97. Klaffen vid cykel och gångbanan

Figur 98. Fackverksportalerna för spårvägens strömföring.

Figur 99. Vid klaffen vilar strömföringsskenorna på varandra för att lätt kunna
separeras.

Figur 100. Göta älvbrons signalklocka.

Figur 101. Vy på bronsundersida, bilden är tagen från klaffpelaren.
Brons mittdel med betongfundament, pendelpelare, balkarna.

Figur 102. Mittspannets pelarrad och betongfundament som skyddas med
ledverk längst med vattnet.
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Manövertornet

Figur 104. Det översta rummet i manövertornet där broöppningarna styrs ifrån.

Figur 103. Manövertornet från 1983.

Figur 105. Idag styrs broöppningarna med datuorer.
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Figur 106. Skylt på dörren ut mot farbanan.

Figur 107. En smal spiraltrappa leder mellan de tre våningarna.

Figur 108. På nedersta våningen finns personalens omklädningsrum.
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Figur 109. Det är en manligt kodad arbetsplats. På toaletterna finns både
urinoar och toalettstol.

Manövertornets personal
Sedan Göta älvbron öppnades har manövertornet varit bemannat dygnet runt och är så än idag. Arbetsstyrkan på bron
uppgår idag till åtta personer: fem brovaktare och tre dagmän.
Brovaktarna arbetar ensamma i 24-timmarspass som följs av
tre dagars ledighet. Dagmännen är servicepersonal som sköter
drift och underhåll av Göta älvbron samt ett flertal andra broar. Det finns även två timvikarier som rings in vid sjukdom.
Brovaktarna sköter från datorer i manövertornet öppningarna för både Marieholmsbron och Götaälvbron. Göta älvbron
öppnas ca 5-6 gånger/dag och varje öppning tar cirka fem minuter. Antalet öppningar per dag har varierat genom åren och
från cirka fem öppningar under 1940-talet var det i mitten av
1980-talet uppe i ungefär 20 öppningar per dag för att nu återigen ha sjunkit. Transportslagen järnväg och lastbil har under
de senaste åren tagit marknadsandelar från sjöfarten. Kring
mitten av 1980-talet transporterade Vänernsjöfarten 3,5 miljoner ton, 2006 var den totala godsvolymen 2,4 miljoner ton.

Genom Sjöfartsverkets hemsida håller brovaktarna sig informerade om när större fartyg är på väg mot bron. Segelbåtar och
andra mindre fartyg får de kontakt med först när de är framme

vid bron. När fartygen vill passera anropar de manövertornet
via vvs-radio där öppningen styrs från datorer. Med de ensamma 24-timmarspassen är det en ganska speciell arbetssituation
som kräver ett visst psyke, menar en av de anställda som arbetat
i manövertornet sedan 1997. För att kunna utbyta information innan personalbyte har personalen kommit överrens om
att låta arbetspassen överlappa varandra så att de i princip arbetar 25-timmarspass. ”Den timmen bjuder vi på”, säger han
och menar att det också är av sociala skäl för att kollegorna
ska hinna träffas. Att arbeta i manövertornet kräver lång erfarenhet menar han vidare, -”Ibland kan det gå åtta timmar
utan att det händer något, men så helt plötsligt kommer fyra
fartyg på en gång, varav två är vid Marieholmsbron och två
vid Göta älvbron. Då är det viktigt att man klarar att hantera allt samtidigt.” Det är också många andra situationer som
kan dyka upp som man måste vara förberedd på, så som att
klaffen inte går igen eller att motorn inte går igång. Att klaffen
inte går att stänga under varma sommardagar är ett vanligt problem. Ibland kan den expandera 9 centimeter. Tidigare brukade man lösa problemet genom att spola den med kallt vatten
men sedan en olycka har man slutat med det. Vattenmassorna
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man spolade på bron syntes inte i solskenet och en man fick
vattenplaning och krockade med sin motorcykel in i en buss.
Mellan kl. 6.00 och 9.00 samt mellan kl.15.00 och 18.00
genomför man inga öppningar. Att öppna klaffen mitt i rusningstrafiken blev till slut ohållbart och det var personalen i manövertornet som lyckades få igenom att klaffen skulle vara stäng
vissa givna tider på dygnet. En öppning mitt på dagen ger fem
väntande kollektivtrafikfordon i vardera rikting och sedan tar
det en timme för kollektivtrafiken att gå enligt tidtabellen igen.
Dagmännen sköter det dagliga underhållet av bron. Det handlar
om sådant som smörjning av klaffmaskineriet, laga elfel och se
över övervakningssystemet. Utöver Göta älvbron sköter de bland
annat även underhållet av Marieholmsbron, Sannegårdsbron,
Eriksbergsbron, Tranchellbron samt ett flertal pumpstationer.

Maskinrum och maskineri vid anslagspelaren

Figur 110. Den gamla och nya elmotorn till höger respektive vänster i bild.

Figur 111.Klaffens motvikt.

Figur 112. Från ett rum ovanför maskinrummet kan klaffmaskineriet styras manuellt.

Figur 113. Rullsegmenten vid klaffpelaren
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Figur 114.Rullsegmenten vid klaffpelaren

Figur 115.Gångarna som leder in under klaffen.

Figur 116. Spårvägsrälsens bultar måste skruvas åt med
jämna mellanrum.

Figur 117. Under farbanan löper gångar och trappor för att
konstruktionen ska kunna underhållas.
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Figur 118. Skruv vid anslagspelaren

Den norra viadukten

Figur 119. Den norra viadukten sedd från öster.

Figur 120. Den norra viadukten sedd underifrån.

Figur 121. I bilden ser man anslutningen mellan :norra viadukten och bron över vattnet. Ett betonfundament markerar anslutningen där man bland annat
kan se de olika breda huvudbalkarna.
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Figur 122. Trappan som leder ner från den norra viadukten till frihamnsområdet.

Figur 123. Den norra farbanan sedd från norr.

Figur 124. Den norra farbanan sedd från söder.

Figur 125. Där bron möter land finns en trappa på vardera sida.

Figur 126. Den norra uppfarten sedd från bron.
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Göteborgarnas tankar om bron idag
Idag är bron på ett eller annat sätt en del av de flesta göteborgares liv. Det är den främsta kollektivtrafiklänken över älven och det passerar i genomsnitt 30 000 bilar per dag över bron. En annan viktig årlig händelse är
Göteborgsvarvet där bron är ett hinder som ska övervinnas.
Som en del av dokumentationen har åsikter och tankar om

bron samlats in genom korta intervjuer på stan. En man i
60-årsåldern menar att den är ful och skramlig. ”Den ingen
prydnad för staden direkt”, säger han och tycker att det är bra
att den ska rivas. ”Det är ju ingen Golden Gate-bro direkt”
är en annan åsikt. En kvinna i 25-30-årsåldern säger att den
är charmig och känns typisk för Göteborg. En äldre kvinna
i 70-årsåldern tycker att den är fin, stilren och funktionell.

Figur 127. Göta älvbron.
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”Den har inga krusiduller”, säger hon. En ung man menar att
eftersom bron inte har någon hög struktur ovanför körbanan
tänker man inte så mycket på den när man kör över och en annan ung man säger att den upplevs mer som en väg än en bro.
Höjden råder det delade åsikter om, någon tycker att den är jobbig att cykla upp för medan andra inte
tycker att den är så hög som den ofta beskrivs som.

Minnen
För att få en fördjupad bild av brons historia har minnen och
berättelser samlats in genom efterlysningar i Göteborgsposten,
gratistidningen Direktpress samt i Sveriges Radio P4 Göteborg. Gensvaret har varit mycket positivt och götebrogarna
har hört av sig via telefon, mail och post och har utöver sina
minnen även delat med sig av fotografier och annat intressant
material. Dessa bifogas som bilagor. Minnena som samlats in
är av blandad karaktär, de flesta är positiva men även dystrare
minnen kopplade till bron förekommer.

tog då med sig henne upp på bron. Hon var fyra år och minns
utsikten och den höga höjden och hur hon höll i sin morfars
stora hand när de gick över bron.
En annan kvinna ringde in och berättade att hennes pappa var
chef för fackförbundet Väg- och vattens avdelning och när hon
var 7 år tog han henne och hennes mamma på en promenad
över bron och sa att de nu var de första kvinnorna som gått över
bron. Brons farbana var fortfarande inte färdig och kvinnan
minns att man kunde se vattnet ner mellan balkarna.

hade hon kallat bron för Hisingsbron och att det inte var förrän
hon börjat arbeta på 1970-talet vid 30 års ålder som hon fick
veta att den hette Göta älvbron.

Många har ringt in och berättat om sina äldre släktingar som
arbetade med bygget av bron. Flera berättade att de som fick
arbete på brobygget var nöjda eftersom det var en försäkran
om arbete en lång tid framöver. Det var annars ovanligt med
stadigvarande arbeten vid den här tiden. Arbetet på bron gav
dessutom bra betalt.

En man berättade att hans pappa en kall vinterdag 1970 friade
till hans mamma på bron. Han var italienare och hon svenska
och de hade träffats på ett flygplan på väg till Italien. För att
få träffas igen åkte pappan tåg upp till Sverige i fem dagar och
hamnade mitt i den svenska vintern där han passade på att fria
i blåsten på Göta älvbron. De bestämde att de skulle gifta sig
i Venezuela till våren, pappan åkte tillbaka till Italien och på
våren sågs de igen vid bröllopet.

En man som arbetat som ambulanspersonal berättade att han
varit med om att försöka stoppa en kvinna från att ta sitt liv
genom att hoppa från bron, men de hann inte fram. Kvinnan
drunknade och hittades inte förrän tre månader senare.

En man ringde och berättade om en ganska ovanlig händelse.
Hans morbror som jobbade som springpojke en augustidag
1940 cyklade över bron och blev stämd av polisen för att han
körde i över 40 km/h.
Flera har hört av sig och berättat att de som barn fascinerades av brobygget och sprang upp på den då den ännu inte
var färdigbyggd. En man född 1935 var 4 år gammal när han
1939 gick upp på bron med sin pappa. Han berättade att detta
var hans första minne från barndomen. Besöket var dessutom
illegalt då bron inte var helt färdig och bland annat saknade
räcken.
Även en kvinna berättade om ett besök på bron som var ett av
hennes tidigaste minnen. När bron var nybyggd cyklade hennes morfar hela vägen från Falkenberg för att titta på den och

En kvinna ringde in och berättade om sin farfar som var militär
och var med och marscherade över bron på invigningen. Hon
sa att han refererade ofta till händelsen som att ” gå i parad i
snöglopp”, men också att det var extra roligt för honom att vara
med då han var teknisk intresserad.
Många har också varit med på invigningen som barn och har
tidiga minnen av den stormiga, snöiga dagen på bron.
Många som växte upp på Hisingen har beskrivit hur de gick
hem över bron sena nätter efter att de varit och dansat. Andra
Hisingsbor har berättat att det främst var de som bodde på
Hisingen som använde den och att inte ens det hände så ofta.
En kvinna född 1949 berättade att under hela hennes uppväxt
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En kvinna berättade att hennes svåger arbetade med att bygga
bron och att han en dag kommit hem upprörd från arbetet då
en av tyskarna som ledde arbetet på bron hade sagt: ”Den är
snart vår”, och pekat på bron. Flera som ringt in har refererat
till att bron har en ”mörk historia” som byggdes av tyskar.

En annan man ringde berättade att hans pappa som arbetade
i hamnen hela sitt liv hade berättat om en olycka som hände
under brobygget. Innan några trappor hade uppförts på bron
brukade byggnadsarbetarna använda sig av bropelarna för att
ta sig ner till sitt rastcafé i frihamnen. De höll armarna om
stolparna och gled ner. En dag gjorde en av arbetarna precis
som vanligt men det var en kall morgon och stolpen var hal av
rimfrost. Den hala stolpen gjorde att mannen snabbt kom upp
i en hastighet som han inte kunde få stopp på och han for rakt
ner mot brofundamentet och spetsades på bultarna.

Vi vill rikta ett stort tack till våra handledare Filip Siewertz
och Anna Samuelsson. Vi vill även tacka Madeleine
Seberbrink samt de andra på planavdelningen på Stadsbyggnadskontoret. Ett stort tack också till Lina Cavallin
och Bengt Olof Brinkenberg från Trafikkontoret, Vladimir
Ralbovsky och manövertornets brovaktare på Park- och
naturförvaltningen, Ingvar Larsson på ÅF Consult, Sven
Olof Ahlberg från Kulturbyggnadsbyrån samt alla som
delat med sig av sina minnen och berättelser.

Tack!
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