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Bevarande av Göta älvbrons stöd  

Ärendet 
Ett bevarande av två av Göta Älvbrons stöd (IV och VIII) skulle kunna innebära att 
staden kan utveckla fundamenten till vistelseplatser för allmänheten med stora positiva 
värden i den täta staden. De kostnader som ett bevarande skulle innebära är uppskattat till 
cirka 30 miljoner för två överbyggnader med någon typ av bryggdäck. Bedömningen är 
vidare att det tillkommer relativt stora kostnader för drift av bryggdäcken och mindre 
drift- och underhållskostnader för brofundamenten. Det finns en risk att Länsstyrelsen 
inte godkänner överbyggnader och att staden därmed måste riva fundamenten i efterhand. 
Dessutom anger Länsstyrelsen att det krävs nya tillstånd efter 2026 för fundamenten om 
de bevaras.  

Sammantaget gör trafikkontoret bedömningen, efter samråd med fastighetskontoret, 
stadsbyggnadskontoret, park- och naturförvaltningen och Älvstranden Utveckling AB att 
nyttorna med ett bevarande av brofundamenten inte överstiger de kostnader som ett 
bevarande och en utveckling av stöden kan medföra. Därmed bör samtliga fundament 
rivas i enlighet med befintligt tillstånd för Broförbindelse över Älven (Hisingsbron). 

Bakgrund 
Möjligheten att bevara två av Göta älvbrons fundament, inklusive att se över om det går 
att skapa allmänna ytor ovanpå fundamenten med någon typ av påbyggnad, initierades av 
huvudprogrammet för Centralen. Idén syftade till att se över möjligheten att skapa 
allmänna vistelseytor ovanpå brofundamenten för att ta vara på fundamentens unika läge i 
älven och dess historiska koppling.  
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Figur 1 undersökta brostöd.  

En arbetsgrupp bestående av representanter från fastighetskontoret, trafikkontoret och 
Älvstranden Utveckling AB från både huvudprogrammet för Centralen och Frihamnen 
arbetade med frågan om ett eventuellt bevarande och de framtida möjligheter detta skulle 
kunna innebära.  

Undersökta aspekter 
Bevarande inom befintligt tillstånd  

Som ett första steg i arbetet har frågan om ett bevarande av brofundamenten är möjlig 
inom befintligt tillstånd (vattendom) för Hisingsbron utretts. Samtliga fundament för 
Götaälvbron ingår i Hisingsbrons entreprenad för rivning av befintlig bro. I tillståndet 
ingår rivning av fundamenten senast 2026-06-01. Programmet för Hisingsbron behöver 
ha besked om ett bevarande senast april 2021.  

Göteborgs stad genom dess Fastighetsnämnd har begärt att Länsstyrelsen godkänner 
såsom en mindre ändring av verksamheten att två av Götaälvbrons brofundament, 
fundament nr IV och nr VIII, lämnas kvar vid rivning av Götaälvbron. Länsstyrelsen har 
ännu inte medgett att bevarande av fundamenten kan anses som en mindre ändring, men 
har angett att det skulle krävas nytt tillstånd för stöden vid ett eventuellt bevarande. För 
att om möjligt bevara stöden krävs ytterligare diskussioner kring de juridiska frågorna 
med Länsstyrelsen. Detta arbete pausades under vecka 13 2021, då fastighetskontoret 
gjorde bedömningen att exploateringsekonomin i dagsläget inte medger en utveckling av 
bryggdäck ovanpå fundamenten.  

Brofundamentens skick 

Inspektioner av bron med tillhörande fundament har utförts regelbundet. Den senaste 
inspektionen anger att de skador som finns är mindre allvarliga, med bristfälliga 
funktioner inom 10 år eller bortom 10 år. Den sammantagna bedömningen är att 
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fundamenten skulle kunna återanvändas utan större reparationer initialt. Däremot skulle 
ett anläggande av exempelvis ett bryggdäck kräva vissa ombyggnationer.  

Påseglingsrisk 

En riskutredning finns framtagen i syfte att värdera om förslaget till användning av 
brofundamenten som upphållsytor är acceptabel med avseende på risken för påsegling 
från fartygstrafiken på Göta Älv.  

Utredningen visar att anläggande av rekreationsytor på bägge sidor är möjlig. Befintliga 
fundament har dimensionerats för Götaälvbrons laster och är väl tilltagna för föreslagna 
plattformslaster av bryggdäck. Den gedigna konstruktionen och grundläggningen av 
fundamenten innebär att stöden har god motståndsförmåga mot påsegling av större fartyg. 

Riskanalysens rekommendation är dock att byggnader som förhindrar sikt och 
uppmärksamhet vid incident inte skall placeras på plattformsytan eller anslutande brygga. 

Nyttor med ett bevarande 
Kulturhistoriska värden 

Göta älvbron är en unik symbol och ett minne över ett för staden betydelsefullt 
utvecklingsskede vilket underlättade livet för många människor. Bron representerar 
stadens språng över älven som bidrog till varven, hamnens och industrins kraftfulla 
utveckling på norra älvstranden och utgör vittnesmål av en betydelsefull historisk epok i 
staden. Älven är en central del av staden och är ett huvudmotiv för Göteborg. Färdvägar 
över älven är centrala i invånarnas identitetsskapande tillsammans med det som ligger 
utmed älven, som varvskranarna och Frihamnens form. Sparade delar kan skapa en 
spännande kontrast gentemot den nya Hisingsbron och bär vittnesmål om en fortsatt 
utveckling och stadens successiva expansion. Ett bevarande av båda brofundamenten 
skulle medverka till att ge förståelse för det historiska sammanhanget. 

Möta vattnet 

Att bevara fundamenten skulle innebära att staden kan nyttja en unik struktur och plats i 
älven på ett sätt som kanske inte är möjlig att stöden rivs.  

Friyta med höga kvaliteter 

På södra älvstranden råder det idag viss brist på friyta för allmänheten. Bristen riskerar att 
bli större när området exploateras ännu mer. Konkurrensen om stadens mest attraktiva 
ytor är stor. På Norra älvstranden är bebyggelsestrukturen inte klar men önskad 
exploateringsgrad är hög och stadsbyggnadskontoret och park- och naturförvaltningen 
indikerar att det kommer att bli platsbrist och svårt att få till tillräckligt med friyta. 
Bryggkonstruktioner ovanpå fundamenten skulle ge en ökad tillgänglig yta.  
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Stråk med händelser längs vägen 

Bevarande och utveckling av vistelseytor ovanpå fundamenten skulle bidra till 
utvidgningar av kajstråken så gestaltningen blir mindre monoton jämfört med enbart raka 
och platta kajer. Vikten av att skapa sammanhängande stråk med händelser längs vägen 
beskrivs i Kommunfullmäktiges budget för 2021.  

Rekreativa platser 

Bryggkonstruktionerna kan utvecklas till att vara platser för utblickar och ge skydd, 
möjlighet till pauser och en unik närhet till älven och Hisingsbron. Möjligheten att söka 
sig till soliga platser skulle också öka. På den norra sidan har kajen söderläge men 
tilltänkt bebyggelsen kan komma att skymma solen och fler solplatser kommer behövas. 
Den södra sidan av kajen ligger i stora delar i skugga och här finns också ett behov av att 
skapa platser med sol och ljus.  

Utmaningar med ett bevarande 
Förvaltarskap 

Alla frågor kring förvaltarskap och kostnader och ansvar är ännu inte lösta. Men 
inriktningen var att trafikkontoret skulle kunna ta förvaltarskapet av båda stöden efter att 
det finns en aktiv konstruktion på stöden. Fastighetskontoret skulle kunna ta 
förvaltarskapet för båda stöden innan det finns en aktiv konstruktion, dvs från tiden 
Hisingsbron skulle lämna stöden till dess en vistelseyta fanns klar ovanpå stöden. Park 
och naturförvaltningen gör bedömningen att drifts- och underhållskostnaderna för 
bryggdäcken överstiger nyttorna som bryggdäcken medger, då riskutredningen angett en 
del begränsningar i vad som är möjligt att utveckla däcken till.  

Framtida utveckling och planering 

På södra älvstranden ingick en tidig bedömning av kostnader för utformning och 
anläggande av bryggkonstruktion i exploateringsprojektet för Lilla Bommen, som en del 
av utbyggnad av Detaljplan för Bro över Göta Älv (Hisingsbron). Bedömningen från 
fastighetskontoret är att de kostnader (cirka 15 miljoner) som en bryggkonstruktion på 
södra sidan medför är för höga i förhållande till nyttorna staden får. På norra älvstranden 
är arbetet med planprogrammet och detaljplanerna pausat i avvaktan på beslut om 
ekonomisk inriktning i kommunfullmäktige för Älvstaden och Frihamnen.  

Risker 

För båda fundamenten finns en risk att exploateringsekonomierna även i framtiden inte 
gör det möjligt att i uppföra allmänna vistelseytor. Det finns också en risk att 
Länsstyrelsen inte medger vattenverksamhet för till exempel en bryggkonstruktion. 
Slutligen finns en risk att Länsstyrelsen inte medger att bevarande av fundamenten kan 
anses som en mindre ändring av befintligt tillstånd. Staden skulle då behöva riva stöden i 
efterhand och hantera de ofinansierade rivningskostnader som då uppkommer. 
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