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1. Sammanfattning
Vid en planerad ombyggnad av Vasabron i Göteborg har brons framtida utseende diskuterats.
Till bron räknas här inte bara överbyggnaden utan även landfästen och mellanstöd.
I min utredning har jag funnit att brons nuvarande utformning har ett mycket högt
kulturhistoriskt värde, särskilt från arkitektonisk och teknisk synpunkt. Brons kvaliteter gör
att den med stor sannolikt skulle kunna förklaras som byggnadsminne.
Förslag har uppkommit om att låta den nya bron få vara klädd i den gamlas skrud för att
därmed behålla framför allt dess estetiska värden och att ett nytt bärverk byggs på ett sådant
sätt att det inte syns för ett ovant öga.
Förslaget finner jag ytterst välfunnet och det följer dessutom en god tradition som i Göteborg
inletts vid moderniseringen av 1800-talsbroarna över Stora Hamnkanalen, vilka fått behålla
sina fasader och räcken eller kopior av dem.
Även på andra platser i landet har äldre broar med hög teknisk och estetisk kvalitet fått
behålla sina äldre former vid ombyggnader, t ex Djurgårdsbron och Skeppsholmsbron i
Stockholm.

Vasabron på ett vykort från omkring 1915. Bild Göteborgs stadsmuseum GMA 4445:50
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2. Uppdraget
På begäran av ÅF Infrastructure AB, Göteborg, har en kulturhistorisk utredning gjorts av
Vasabron i Göteborg. Bron som ligger vid Grönsakstorget löper över Vallgraven och
förbinder Västra Hamngatan med Raul Wallenbergs gata (före 1990 Vasavägen). I samband
med det nu igångsatta projektet Västlänken har Vasabron bedömts få en ökande
trafikbelastning, särskilt sedan Rosenlundsbron kommer att vara borttagen under Västlänkens
byggnadstid. Över bron går idag spårvägs-, gatu- och GCM-trafik.
Vid en besiktning av Vasabron har den inte bedömts vara i sådant skick att den ska kunna
klara en ökad trafik. Brons bärighetsklass bedöms nu vara BK3 (fordonets bruttovikt får vara
högst 37,5 ton). Bron avses därför att rivas och ersättas med en ny bro i samma läge. I
samband med detta har fråga uppkommit om en bro med nya former ska byggas eller om den
nuvarande brons estetiska utformning ska överföras till en ny bro. Uppdraget innebär att
bedöma den nuvarande brons estetiska värden och om de är möjliga att överföra till en ny bro.
Industriminnesbyrån har genomfört uppdraget dels med stöd av kunskap om broar och
brohistoria, dels med information från uppdragsgivaren och Göteborgs stads Trafikkontor,
dels med hjälp av arkivbilder från Göteborgs stadsmuseum.

3. Stadsbroar
Vasabron får på goda grunder anses vara en av Göteborgs två paradbroar. Den andra bron är
Kungsportsbron. Båda broarna tillkom i början av 1900-talet, Kungsportsbron 1901 och
Vasabron 1907, och båda förbinder den ursprungliga staden med de nya stadsdelar som i
slutet av 1800-talet växte fram söder om Vallgraven. Kungsportsbron ersatte en äldre bro för
trafik söderut medan Vasabron blev en ny bro på platsen.
Båda broarna kan liksom många andra broar i Göteborg karaktäriseras som stadsbroar. Med
stadsbro menas en bro som ligger inne i en byggd miljö och därför har fått en mer påkostad
utformning. Den avviker därmed från en oftast mer traditionell landsbygdsbro. Stadsbron kan
vara utformad enligt arkitekturen på modet eller efter senaste teknik med moderna material
och konstruktionsprinciper. Den kan också ha en i grunden traditionell form men ha försetts
med olika slag av tilläggsestetik för att harmoniera med den närmaste omgivningen och för att
markera dess betydelse. Den kan också vara en kombination av båda.
Den första bron i Sverige som kan betraktas som en stadsbro är Norrbro över Norrström i
Stockholm. Brons läge, med framför allt kungliga slottet vid södra landfästet, ansågs kräva en
bro i överensstämmelse med omgivningen. Dess byggnad beslutades redan 1756 men den
blev inte färdig förrän 1807. Arkitekt var Carl Fredrik Adelcrantz (1741-1803). Norrbro
utfördes som en stenvalvbro över Norrströms båda strömfåror med tre spann över norra fåran
och ett över södra fåran. Stenen i brovalv och brosidor är slät- och kvaderhuggen med översta
skiftet mot brobanan vulstformat. Pelarnosarna är särskilt omsorgsfullt formade och räcket
utgörs av en balustrad med överliggare och balusterdockor av sten. 1926 placerades två
kopior av ett egyptiskt lejon vid brons norra landfäste, originalen står vid Vatikanens museér i
Rom.
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Norrbro över Stockholms ström. Landets första stadsbro. Foto BS 1993.
Vid sidan av några av nyare tiders broar räknas den påkostade Norrbro med alla dess
extravaganser som en av landets "nationalbroar". Adelcrantz har vid sin utformning av bron
naturligtvis inspirerats av kontinentala stadsbroar från exempelvis Rom och Paris. I andra
svenska städer, t ex Falkenberg med Tullbron från 1761, och Karlstad med Östra bron från
1797 (1811), finns stenvalvbroar som är äldre än Norrbro men som inte har dennas
genomarbetade utförande.

Stadsbron Ponte Fabricius i Rom, byggd 62 f. Kr över Tibern. Foto BS 2006.
Under 1800-talet byggdes flera stadsbroar i svenska städer. Broarna var i regel utförda som
stenvalvbroar. Undantag förekom dock, det nya konstruktionsmaterialet stål kom redan 1859
till användning i den femspänniga Skeppsholmsbron i Stockholm, en bro som länge var
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landets längsta stålbro. Ett exempel på brons estetiska bearbetning är att nitförbanden som
håller ihop brons olika delar är utförda med en plan nitskalle utåt för att fasadbalkarna skulle
bli släta och därmed ge intryck av hela balkar! Skeppsholmsbron följdes i Stockholm 1878 av
den sjuspänniga Vasabron. Båda broarna är byggda över Stockholms ström och bär än idag
trafik. Skeppsholmsbron dömdes ut i slutet av 1990-talet och var tänkt att ersättas med en
trivial betongbro. Efter förslag enades man dock om att bygga en ny bro av stål samt på denna
montera utåt synliga delar från den gamla bron. Även den praktfulla Djurgårdsbron i
Stockholm har efter en ombyggnad i stor utsträckning fått behålla sitt gamla utseende. Bron
byggdes till Stockholmsutställningen 1897 och byggdes om 1977.

Skeppsholmsbron i Stockholm leder sedan 1859 trafik över till Skeppsholmen. Bron förnyades 1998 med ett nytt bärverk väl dolt innanför den gamla brons fasader. Foto BS 1997

4. Vasabron - stadsbro och en av Göteborgs paradbroar
Under senare hälften av 1800-talet hade några stadsbroar byggts i Göteborg över Stora
hamnkanalen, t ex Slussbron och Kvarnbron. Flera av broarna som var utförda med
överbyggnader av gjutjärn har byggts om i slutet av 1900-talet. Vid ombyggnaderna har de
försetts med nya, väl dolda bärverk, men har fått behålla sina ursprungliga fasader och räcken
eller kopior av dem.
Vid tiden kring sekelskiftet 1900 var turen kommen till den bro som kanske skulle bli den
främsta av Göteborgs paradbroar, Kungsportsbron över Vallgraven. En ny bro byggdes här
och togs i bruk 1901. Den nya bron, som ersatte den gamla Teaterbron, är en valvbro i två
spann med valv av betong. Alla synliga delar som fasadernas övermurningar, postament,
räcken m m är utförda av röd, bohusländsk granit. Bron är ritad av göteborgsarkitekten Eugen
Thorburn (1860-1931). Frånsett betongvalven ansluter bron stilmässigt till italiensk renässans
och till den europeiska kontinentens stora stadsbroar. För belysning monterades tolv
lyktstolpar med fundament i form av kandelabrar och med 40 stora lyktor krönta med kronor.
Den nya bron försågs dessutom med påkostade arrangemang för tillfarter från sidorna vid
entréerna, vilka utseendemässigt anslöt till bron.
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Kungsportsbron är byggd över Vallgraven med röd granit i italiensk renässans. Brovalven är
dock av betong. Bron har ett överdåd av belysningsarrangemang. Foto BS 2014.
Under åren 1903 till 1905 hade man lagt igen Västra Hamnkanalen i Göteborg. Istället fick
staden här en ny paradgata, Västra Hamngatan. Med en bro över Vallgraven vid
Grönsakstorget kom Västra Hamngatan liksom den parallella Östra Hamngatan med
Kungsportsbron dessutom att kunna leda trafik till de nya stadsdelarna söder om Vallgraven.
Till skillnad mot förhållandet vid Kungsportsbron skulle inte en äldre bro vid Grönsakstorget
ersättas. Broläget och brons utformning behövde därför inte påverkas av någon äldre tradition.
Behovet av bron och dess placering hade dock diskuterats länge. Under åren 1902-1904 togs
flera förslag fram till brons läge och till den nya, anslutande gatan genom Kungsparken.
Vinnande förslag till sträckning och utformning, daterat 1903, var uppgjort av Göteborgs
stads byggnadschef, majoren i Väg- och Vattenbyggnadskåren, Philip Åqvist (1836-1928) och
väg- och vattenbyggnadsingenjören, civilingenjören, Per Gullander (1861-1918), den senare
blev f.öv. 1912 professor i väg- och vattenbyggnadskonst vid Chalmers. Gullander var
sannolikt brons konstruktör.
För arkitektonisk utformning av bron enades man så småningom om ett förslag som var
uppgjort av göteborgsarkitekten Yngve Rasmussen (1860-1923). Det finns även en uppgift
om att göteborgsarkitekten Hans Hedlund (1855-1931) skulle ha varit engagerad, vilket inte
är osannolikt eftersom Rasmussen och Hedlund ibland samarbetade. Förslaget blev märkligt
så tillvida att broöverbyggnadens exteriör, som enda kända svenska bro, utformades med stark
påverkan av Jugendstilens ideal, en stil som då var på modet! Jugendstilen var åren 18901920 dominerande på den europeiska kontinenten. Benämningen Jugend (tyska: ungdom)
användes i Tyskland, Österrike och Schweiz. I Belgien, där Jugendstilen hade sitt kanske
starkaste fäste, och i Frankrike kallades den för Art Noveau (franska: ny konst). I Göteborg
har Rasmussen bl a ritat Tomtehuset och Vasakyrkan.
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Fönsterarrangemang i Jugendstil med Tudor- En av landets få kyrkor i Jugendstil finns i
båge, småspröjs och färgat glas med bokstä- stadsdelen Hagalund i Solna. Kyrkan ritaverna N och S. Karlskrona. Foto BS 2014.
des av arkitekten Sigge Cronstedt och togs i
bruk 1906. Foto BS 2016

Göteborgsarkitekten Hans Hedlund ritade Samtidigt med Jugendstilen växte en nationalelverket på Västgötagatan, byggt 1907-1908. romantisk strömning fram i Sverige som vurmaEntrén är liksom byggnaden i övrigt starkt de för det rustika. Vägporten för Södra stambainspirerad av Jugendstilen. Foto BS 2008.
nan vid Solberga byggdes 1921 i en sådan
arkitektur. Foto BS 1998.
Trots att Jugendstilen var något nytt och innebar en reaktion mot traditionella former fick den
aldrig samma genomslag i Sverige som på kontinenten. Samtidigt med Jugend växte nämligen
en nationell konst och arkitektur fram här som var starkt nationalromantisk och där
fornnordism med rustika och ombonade miljöer blev ledorden. I flera dåtida svenska
arkitekters verk återspeglas dock mer eller mindre påverkan från Jugendarkitekturen.

5. Vasabron - teknik och estetik
Vasabron kom till skillnad mot den endast några år äldre Kungsportsbron att byggas i ett
annat material och i en annan teknik och få en annorlunda gestaltning. I motsats till
Kungsportsbron kom Vasabron att spegla något nytt i både teknik och arkitektur. Här kom det
nya, starka och lätta byggnadsmaterialet stål till användning inte bara i bärverket utan även i
räckena och här kom den "moderiktiga" arkitekturen Jugend att dominera vid gestaltningen av
bron. Med stålet kunde ett smidigt och elegant bärverk konstrueras och med Jugendstilen
introducerades en ny arkitektur.
Vasabron och Kungsportbron kom att i nästan allt väsentligt skilja sig från varandra, trots att
de var nästan samtida! Kungsportsbron är tung, mäktig och pompös, ja till och med en smula
grov, och den är uppförd av stenmaterial med de två spannen utformade som valv. Bron
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byggdes i en tradition som kan ledas långt tillbaka i tiden och tanken var sannolikt att den på
så sätt skulle symbolisera "de eviga värdena".
Liksom Kungsportsbron överbryggar Vasabron hindret, Vallgraven, med två spann. Båda
broarnas spann är bågformade, Kungsportsbrons med tunga, traditionella stickvalv, Vasabrons
med svaga och elegant formade bågar. Vasabrons två spann med dess parallella balkar är
utförda som till synes kontinuerlig balkar av stål. För att utjämna längdförändringar är brons
balkar försedda med ett fast lager (led) på mittstödet och rörliga lager vid landfästena.
Balkarna har fått en utpräglad vot (förgrovning för att fördela belastningen) på mitten. Detta
gör att fasadbalkarna kan upplevas som att de har en bågformad underfläns för varje spann.
En bro med bågform uppfattas gärna som att den med lätthet tar sig över det aktuella hindret i
ett eller flera språng! Så inte minst Vasabron! Man kan också likna Vasabrons bärverk vid en
mås i flykt eller en balettdansös som står på tå!
För att kompensera för eventuella sättningar vid landfästen och mellanstöd har stålbalkarna i
Vasabrons södra spann fått en led som påminner om ett stort gångjärn. Konstruktionen i fråga
har inte iakttagits vid någon annan svensk bro! Sannolikt ville man inte ha leden vid
mellanstödet för att störa den estetiska formen (voten) och därför flyttat den till mitt på
spannet.

Vasabrons bärbalkar av stål har en kraftig I Vasabrons södra spann är en gångjärnslikvot vid mittstödet. Foto BS 2014.
nande led monterad. Foto BS 2016
Vasabron är byggd innan man lärt sig att svetsa samman konstruktionsdelar av stål. Dess
många delar är därför på ett traditionellt sätt nitade samman. Den stora mängden synliga
nithuvuden skapar en intressant textur som ger liv åt materialets ytor.
Av kanske allra största intresse för betraktaren är nog Vasabrons räcken, vilka i högsta grad
speglar det bästa i Jugendstilen. Särskilt vid landfästenas omsvängda räcken har arkitekten
fångat stilidealet med dess luftiga och behagligt krökta former. Själva broöverbyggnadens
räcken har en mer strikt karaktär med upprepade geometriska figurer. I både landfästenas och
broöverbyggnadens räcken finns medaljonger av punsad mässingplåt infällda. Medaljongerna
har olika, stiliserade motiv som grodor, snäckor, fjärilar o likn. Mellan medaljongerna finns
ett återkommande, stiliserat blommotiv. Brons räcken kan betraktas som ett offentligt
konstverk!
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Vasabrons räcken är Jugendinspirerade med
omväxlande fantasifulla, geometriska former
och medaljonger av punsad mässingsplåt med
organiska motiv. Foto BS 2016.

Särskilt omsorgsfullt formade är brons räcken över landfästena. Bilden visar även det
mindre och större av postamenten. Foto BS
2016.

Vid viktiga broar, som till exempel stadsbroar, brukar man traditionellt markera entréerna till
broarna med olika slag av postament. Vid Kungsportsbron har detta skett med gigantiska
kandelabrar. Vasabron har också försetts med postament, i detta fallet bearbetade stenstoder
av röd granit med dels en grövre utformning vid själva broöverbyggnadens upplag på
landfästet, dels mindre iögonenfallande vid landfästenas övergångar till gatuplanen. De grövre
stoderna har cylindrisk form med kupolformad överdel medan de mindre för tankarna till en
havsvåg som börjar bryta. På de grövre stoderna har ursprungligen kandelabrar för
belysningsarmaturer varit monterade.
Mitt på bron står på varje sida en hög belysningsstolpe, en praktmast. Stolparna har
piedestaler som är rikt dekorerade med smidda delar i Jugendstil. Även stolparnas armaturer
har en rik Jugendinspirerad dekor med smidda delar, bland annat ett drakhuvud, det senare
möjligen en påverkan av den tidigare nämnda fornnordismen.

Brons praktmaster har en rikt dekorerad överdel. Foto BS 2016
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Det är inte bara brons överbyggnad och dekor som har utformats med omsorg. Även
landfästen och mellanstöd av röd granit speglar en medvetenhet och noggrannhet i såväl
arkitektur som utförande. Vid brons norra sida löper Sahlgrensgatan och Basargatan utmed
Vallgraven. Båda gatorna har kajmurar av sten mot vattnet. För att möta gatorna har brons
landfäste här utformats med svängda, välbyggda murverk som ansluter till kajmurarna. Med
murverken och de genomarbetade räckena får man en känsla av att bron välkomnar
trafikanten med utsvängda armar! Vid brons södra landfäste möter Kungsparken. Här saknas
kajmurar, marken är istället släntad mot vattnet. Från landfästet utgår promenadstråk åt höger
och vänster i parken. Landfästet och dess räcken är utsvängda även här för att möta
promenadvägarna men långt ifrån lika kraftigt som vid norra. Brons landfästens högra resp.
vänstra sidor är för övrigt inte likformiga eftersom bron korsar Vallgraven med omkring 108
graders vinkel.
Mellanstödet av släthuggen, röd granit, ansluter i elegans till bron i övrigt. Stödet är ganska
smalt och bär de parallella brobalkarnas lager på en rundad överyta. Pelarnosarna är rundade.
Mot ändarna är översta skiftet utkragat och försett med två parallella spår.

Brons alla synliga stenarbeten är omsorgsfullt bearbetade, t ex mellanstödet. Foto BS 2014.

6. Vasabron - kulturhistorisk värdering
Hela Vasabron präglas av ett mycket väl genomarbetat och fackmannamässigt utförande,
förhållanden som skapar en tilltalande kvalitetskänsla och som medför ett högt
upplevelsevärde för en betraktare. Bron representerar därutöver en ny arkitektonisk
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strömning, Jugendstilen, Dessutom är bron byggd av ett dåförtiden tämligen nytt material,
stål, som kommit att bli ett av industrisamhällets signum. Med alla dess kvaliteter speglar
bron på ett utmärkt sätt den tid då den byggdes, en tid som ofta till skillnad mot vår egen tillät
och uppenbarligen även föredrog i detalj väl genomarbetade byggnader och anläggningar.
Min bedömning är att Vasabron har sådana kvaliteter att den borde vara byggnadsminne. Det
bör därför avrådas från att ersätta den med någon av vår tids artefakter.
I den svenska brohistorien bedöms Vasabron vara den bro, som av allt att döma är den enda,
vilken fått en påtagligt Jugendstilinspirerad gestaltning.
Vasabron får med det hittills sagda anses ha ett högt kulturhistoriskt värde, ett värde som med
brons alla former och bakgrund är så högt att den är omistlig inte bara i Göteborg utan även i
ett nationellt perspektiv.

Pusterviksbron från 2011, en avskalad och harmlös pastisch byggd av kinesisk granit. Foto
BS 2014.

7. Vasabron - synpunkter på föreslagen nybyggnad
Glädjande nog har man från stadens sida insett den nuvarande Vasabrons alla kvaliteter. Man
säger sig också vara beredd att ge en ersättande bro samma huvudsakliga utformning. Bron
har enligt ovan sådana kvaliteter att största omsorg bör ägnas åt förnyelsen med allt från
arkitektur och dekor till detaljarbeten.
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Flera frågor enligt nedan har uppkommit i sammanhanget.
A. Återskapande av tidigare borttagna, dekorativa element
Ibland vill man återskapa en miljö eller byggnad till dess tillkomsttid. Ett återskapande fullt ut
är en omöjlighet som leder till att man istället fastnar i märkliga eller omöjliga kompromisser.
Från Vasabron har man tidigare avlägsnat framför allt några olika dekorativa detaljer.
Anledningen till att man valt att ta bort dem är nog okunnighet på området och besparingsoch underhållsskäl. Förändringarna på Vasabron kan man kalla "årsringar". Även om bron
idag ger ett något avskalat intryck jämfört med den ursprungliga utformningen bör
"årsringarna" accepteras, särskilt om detaljerna enligt uppgift förstörts eller på annat sätt gått
förlorade.
Med stöd av äldre foton har konstaterats att de något groteska kandelabrarna på entréernas
stora postament har avlägsnats liksom dekorativt smide vid praktmasternas montering på
fasadbalkarna. Över de två synliga lederna i södra spannets fasadbalkar har vidare
medaljonger varit fästa för att dölja lederna. För symmetrins skull har likadana medaljonger
även varit fästa på norra spannets fasadbalkar.

Vasabron från SV i sin prakts dagar med spårvagn, kandelabrar, dekor vid praktmasternas
infästning i fasadbalken och medaljong över södra spannets led och motsvarande över norra
spannets ickeled. Foto omkring 1915. Bild Göteborgs stadsmuseum GhmB:17632:2
B. Ny bro bredare än gamla bron
Trafikutvecklingen över bron bedöms vara sådan att ett större avstånd mellan de två
spårvagnsspåren är önskvärt samt att cykelbanorna behöver få en större bredd. Bron är idag
17,720 meter bred mellan kantbalkarna och skulle med föreslagen breddning bli 18,750
meter. I förhållande till längden 24,800 meter är bron en redan mycket bred bro med
proportionerna ~10:14 mellan bredd och längd. En föreslagen breddning, med proportionerna
~10:13, får därför knappast en för ögat synbar påverkan. Bron är dessutom smalare i
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förhållande till de anslutande gatorna och skulle sannolikt inte förlora något av sin karaktär
vid en breddning eftersom den då bättre skulle harmoniera med anslutande gators bredd.

Gatubild över bron mot Kungsparken och Vasastan med stensatt gata och kandelabrar. Foto
omkring 1915. Vykort Göteborgs stadsmuseum GhmD:48229

En härlig vinterbild från Vasabrons NV landfäste med en av de storslagna kandelabrarna
och postamenten. Foto vid okänd tidpunkt. Bild Göteborgs stadsmuseum GMA:13825:2
C. Ny bro - landfästen med gamla delar
En ny, något bredare bro med nya landfästen bör så långt det är möjligt utföras med de
fasadstenar som landfästena har idag och med samma form. En breddning av landfästena bör
ske där den är minst iögonenfallande, alltså mitt i brons centrumlinje. Erfarenheten har
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nämligen visat att man vid liknande arbeten vanligen inte kan åstadkomma breddningar med
sten som har samma färg som den ursprungliga, i all synnerhet som man numera
uppenbarligen föredrar att köpa sten från ett fjärran avlägset lågprisland. Även anslutningen
till befintliga kajmurar vid norra landfästet bör ske utan att för den sakens skull avslöja nya
stenar med ny färg.
D. Ny bro - mittstöd med gamla delar
Samma bör gälla vid utformningen av det nya mittstödet som vid landfästena enligt punkt 7C.
E. Ny bro - stålkonstruktion med delar från gamla bron
Kanske viktigast i Vasabrons karaktär är de nio brobalkarnas utformning. Av största intresse i
sammanhanget är därför att fasadbalkarna med deras voter, nitförband, lager vid mittstödet,
leder i södra spannet och inåtgående (?) underflänsar kan överflyttas och monteras på den nya
bron, utan att för den sakens skull behöva ingå i det aktiva bärverket.
Enligt uppgift har bron vid ett tidigare tillfälle förstärkts genom att en betongplatta gjutits på
balkarna varvid överflänsarna gjutits in i plattan. Bron har i och med detta således blivit en
slags samverkansbro. Förhållandet anses dock olyckligt vid bevarande av fasadbalkarna
eftersom det kan bli besvärligt att frigöra dem från betongen. Om detta skulle visa sig vara
alltför krångligt att genomföra bör nya fasadbalkar tillverkas med de gamlas form, nitförband,
skarvförband och södra spannets led.
På flera platser i landet har man byggt nya stålbroar med de gamlas form men inte tagit
hänsyn till den tilltalande textur som nitskallar och -växlar skapar. Broarna har istället fått
slätstrukna ytor och kan betraktas som halvhjärtade försök, vilka ger intryck av pastischer.
Förhållandet, som är symptomatiskt vid hantering av moderna tiders material som stål och
betong, avslöjar tyvärr att sakkunnig antikvarisk medverkan och kontroll uppenbarligen inte
har förekommit när en äldre stålbro ersatts med en ny kopia.

Under 1998 byttes den gamla fackverksbron över Ätran vid Mårdaklev mot en ny bro med
samma formspråk. Den nya brokonstruktionen saknar dock de tilltalande ytor som nitförband
skapar. Foto BS 1998.
F. Ny bro - räcken
I och med att en ny bro ska byggas menar man att dagens bestämmelser hur räcken ska
utformas sannolikt måste följas. Idag krävs t ex att toppföljarens höjd är minst 1,2 meter, att
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öppningar i räcket inte får vara större än 10 cm, att räcket ska vara svårt att klättra i samt att
avbärare/navföljare ska finnas.
Dagens krav på räckesutformning gör att Vasabrons befintliga räcken anses inte kunna godtas
på den nya bron. Förhållandet är ytterst beklagligt eftersom just räckena är den del av bron
som trafikanten/betraktaren först lägger märke till! Och just räckena som vid sidan av brons
fasadbalkar och praktmasterna ger bron dess unika karaktär!
För att kunna behålla de gamla räckena har det föreslagits att nya, föreskriftsenliga räcken
monteras innanför de gamla räckena. För att en sådan lösning inte ska bli alltför
iögonenfallande och grov är det av yttersta vikt att en tillfredställande utformning kan göras
av dem så att de i minsta möjliga mån förtar värdet av de gamla räckena. Färgsättningen
är här bl a av vikt för att skapa en så tydlig kontrast som möjligt mellan nytt och gammalt och
för att "frilägga" räckena från varandra.
Med hänsyn till de nuvarande, eleganta räckenas utformning bör det undersökas om avsteg så
långt som möjligt kan göras från de aktuella kraven.
Av ÅF-s förslag till räckesutformning synes "Koncept C" (glasräcke innanför de
ursprungliga) ha den skonsammaste påverkan.
Räckena på brons landfästen anses inte beröras av bestämmelserna.
G. Ny bro - praktmaster
Tillsammans med brons fasadbalkar och räcken är det praktmasterna som drar till sig
uppmärksamhet från de trafikanter och betraktare som behagar lyfta blicken en aning. Det är
oklart om masterna förändrats i någon större utsträckning mer än att stolpar med infästningar
enligt uppgift bytts vid en ombyggnad. Armaturerna har vidare anpassats till moderna krav.
Masterna är så att säga kronan på verket på Vasabron. De måste därför betraktas som lika
omistliga som räckena och fasadbalkarna. Det förutsätts därför att de, åtminstone till formen,
kan pryda den nya bron.
H. Övrigt
Det är angeläget att in- och anpassning av äldre brodelar vid nybyggnad av Vasabron kan ske
på ett fackmannamässigt sätt och att arbetena aktivt följs upp och kontrolleras. Risken är
annars att man hamnar i sådana halvmesyrer som t ex kan studeras vid den närliggande
Rosenlundsbron.
I. Till sist
En god regel i samband med restaurering, ombyggnad, nybyggnad eller förändring av
antikvariskt intressanta objekt är att bedömningar, beslut, upphandling, materialval,
arbetsbeskrivningar, bygg- och arbetsmetoder, kontroller, färgsystem och liknande noggrant
journalförs. En sådan dokumentation kommer att underlätta för alla inblandade nästa gång
objektet ska förändras. Så ock för Vasabron!
Det har visat sig svårt att få en samlad bild över Göteborgs broars historia eftersom arkivalier,
foton, ritningar m m verkar finnas lite här och var i staden. Ett förslag är därför att samla allt
material kring den nya Vasabron på en särskild akt i t ex Regionarkivet.
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