
NY BRO ÖVER GÖTA ÄLV

Ny bro över Göta älv
Arkitektens uttalande 

Vi är tagna av platsen, skalan, rymden, vattnet och staden. Po-
tentialen för den nya bron. En stor och viktig konstruktion som 
en del av stadens utveckling. Förena staden men även ha möjli-
ghet till att vara ett landmärke. Detta är Göteborg.
En bro förenar och - ibland - separerar. Som en hyllning till 
hamnverksamhetenen som sträcker sig inåt och ut i världen 
kommer bron att synas från land och vatten, uppifrån och neri-
från, på nära håll och i det stora perspektivet. Den måste vara 
begriplig och läsbar. Den ska förhålla sig till omgivningen men 
samtidigt vara tydlig i sig själv. Begriplig och lättläst som en 
stor konstruktion mitt i hamnen - hur fungerar det och vad kan 
det innebära. En komplex struktur gjord greppbar. Enkelt men 
unikt. Funktionalitet, ingenjörskonst och arkitektur.
Platsen kännetecknas av sin bredd, en mängd byggnader som 
skiljer sig i storlek och användning - inte minst höghuset vid 
Lilla Bommen - robustheten i fartyg och alla hamnattiraljer. Det 
finns ofta en unik skönhet kring fartyg och hamnutrustning – 
den avskalade optimerade - inget rysch - strukturen. 
Vi fascineras av denna typ av estetik, detta och något mer. 
Något extra.
Vi avviker medvetet från den befintliga bron i vårt förslag till 
“Ny Bro över Göta älv”. Vi letar efter något helt annat. Där 
den gamla bron knappt visar sin klaff har vi medvetet valt att 
framhäva brons nödvändiga funktion. På ett sätt så att lekmän 
omedelbart förstår brons funktionalitet. Den befintliga bron har 
korta spännvidder och många stödpelare. Vi vill ge tillbaka till 

staden de öppna vyerna över och längs Göta älv.
Låt oss börja med funktionaliteten. En bred bro, som bär 
spårvagnar, bussar, bilar, fotgängare och cyklister, med ett öpp-
ningsbart centrumspann. Vi har valt ett lyftbroalternativ vilket 
ger en snabb manöver, som är lätt att underhålla och energivän-
lig. Och arkitektoniskt med en stor potential som ett landmärke.

Fyra höga pyloner bär det centrala lyftspannet. De vinklade py-
lonerna är momentstyvt förbundna med de långa sidospannen 
där balkarnas avsmalnande utformning bildar en sammanhän-
gande och tydlig form, vilket kommer att uppfattas tydligt på 
avstånd. De kraftiga sidospannen, de fyra pylonerna och det 
tunna lyftspannet berättar historien om brons funktionalitet 
samtidigt som de tydligt pekar ut farleden. Konstruktionen blir 
en inkörsport till Göteborg dramatiserad av lyftet av mittspan-
net.
Det centrala lyftspannet är en stållåda. Sido- och tillfartsspan-
nens tunna betongdäck bärs av tre stållådor. Detta arrange-
mang gör det möjligt för spårvägsdelen i mitten av däcket att 
ha en egen vertikalprofil.
Sett underifrån bryter de långa, oavbrutna stållådorna, visuellt 
upp det breda betongdäcket. Det blankmålade stålet och be-
tongens släta finish reflekterar ljuset från Göta älv och bidrar 
på  så sätt till den visuella spänningen i bron.

Fotgängare, cyklister, bilister och spårvagnspassagerare som 
korsar bron kan njuta av de öppna vyerna ostörda av någon 
form av överbyggnad
Trappor och hissar på varje kajkant ger tillträde till bron för fot-
gängare och cyklister. Trapp- och hisstornen är utrustade med 

stora plattformar med utsikt mot älven.
Arkitektoniskt är den nya bron över Göta älv avsedd som ett 
landmärke. Direkt igenkännbar. Detta är Göteborg! Ett Göte-
borg som ser tillbaka och blickar framåt.

Teknisk beskrivning

Statiskt system:

Den nya bron över Göta älv består i huvudsak av lyftspann, py-
loner med motvikter, tillfartsspann, stödpelare och grundläg-
gning.
Lyftspannet med sitt ortotropa däck är 37,25 m brett och mäter 
ca 41 m mellan lyftkablarnas förankringar i varje ände. Den 
består av en lådbalk av stål med en höjd av 2,0 m och en bredd 
vid botten på 28 m. De två pyloner på vardera sidan av lyftspan-
net har varierande tvärsnitt och en total höjd på cirka 53 meter. 
Profilen hos pylonerna är en olikformad stållåda. De intilliggan-
de sidospannen är utformade som en samverkanskonstruktion, 
bestående av tre stållådor som bär ett betongdäck. Inspännin-
gen mellan tillfartsbron och tvärbalken, som förbinder pylon-
erna, är momentstyv. Tillfartsspannen närmast själva lyftbrode-
len är 72 meter. Efterföljande spann följer förhållandet att de är 
0,8 x längden av föregående spann. Stöd och landfästen utförs 
i betong.

Statisk modell:

För utvärdering av bärförmågan hos konstruktionen har en en-
kel statisk modell utvecklades, med utgångspunkt från på de 

viktigaste måtten, belastningarna och statiska data för de olika 
elementen. Modellen representerar ena brosidans pyloner och 
tillfartsspann. Lyftspannet är en fritt upplagd balk och påverkar 
endast modellen som en koncentrerad last centralt i pylonen. 
Stålkonstruktionens egentyngd i lyftspannet är ungefär 150 
kN/m och för tillfartsspannen är egentyngden ca 450 kN/m. Py-
lonerna har en total vikt av omkring 3000 kN (inklusive motvik-
terna). Beräkningen har utförts med trafiklaster enligt Eurokod.

Största böjmomentet uppstår i pyloner, i fältmitt i första span-
net och som stödmoment vid första stödet. De styrs i synnerhet 
av styvheten hos pylonerna och överbyggnaden. Deformationen 
i pylonerna som orsakas av egenvikter kommer att uppvägas av 
tillverkningsformen (jämför överhöjning av en brobalk). Reso-
nansfrekvensen för pylonerna är strax över 1 Hz och sålunda i 
ett okritiskt område.

Styvheten hos de olika elementen styr i hög grad även fördel-
ningen av reaktionskrafterna. Inspänningsmomentet i pyloner-
nas grundläggning är stort i jämförelse med vertikalreaktionen 
varför en excentrisk placering av pålcentrum på cirka 5 meter 
krävs. 

Maskineri – teknisk specifikation: 

Lyftspannet lyfts, vid manöver, av stållinor som via linhjul i py-
lontoppen går antingen till lintrumman eller till motvikten. Ett 
elektromekaniskt maskineri driver lintrumman och motvikten 
gör att bron, i stort sett, är balanserad.

Arkitektonisk ljusdesign

Belysningen av Hisingsbron ska ge en behaglig levnadsmiljö 
som tar hänsyn till den mänskliga skalan och skapa ett nytt 
landmärke som kan skådas från många platser i Göteborg. 
Belysningen ska vara visuellt tilltalande och ge en upplevelse 
för människor som passerar förbi.

Belysningskonceptet av Hisingsbron förklaras närmare i föl-
jande fyra principer:
Brons centrala funktion, att den förbinder och förenar två vik-
tiga stadsdelar på varsin sida av Göta älven, lyfts fram i den 
första principen. Detta framhävs med belysning av huvudaxeln 
med mjuk ljusgradient som börjar vid bropelarna och tonas utåt.

Den andra principen baserar på brons relation till himmelen, 
framför allt vid brofästena. Det upphöjda spårvagnsspåret 
möjliggör för dagsljuset att tränga igenom ytstrukturen och nå 
till gångvägarna på båda sidorna under bron. Där skapar ljuset 
ett naturligt och välkomnande uterum som får människor att 
vilja befinna och röra sig i det. Brons undersida målas vit med 
olika färgfinish som skapar reflektioner och unika ljusspel på 
undersidan.
Nattetid kommer ljuset från marken att ge ett mjukt uppljus på 
strukturen på undersidan av bron. Allt annat ljus hålls på låga 
positioner för att skapa en mer intim miljö i mänsklig skala – 
uppljus på träden och ljus integrerat i sittbänkar.

Brons relation till vattnet är den tredje principen. Vid varje 
broöppning kommer ljuset att förändras och skapa överras-

kande upplevelser för människor som väntar på att båtarna ska 
passera.  
Dagtid kommer undersidan av lyftplattformen att lysa och re-
flektera dagsljus, vatten och de passerande båtarnas färg i ett 
samspel mellan material och ljus. Detta uppnås med använd-
ning av olika färgfinish på brons undersida – samma som på 
brofästena. 
Nattetid ska ljuset som belyser brovajrarna (motviktssystemet) 
byta färg enligt ett belysningsschema varje gång bron öppnas. 

Fjärde principen handlar om bron som ett nytt landmärke i Göte-
borg. Detta framhävs med belysning av brons mest känneteck-
nande delar – utsidan av bropelarna och mötespunkterna mel-
lan dem och brobalken. Detta görs med mjuk ljusgradient.

Gatubelysning:

Den tekniska belysningen av bron är planerad i enlighet med 
Trafikverkets belysningsrekommendation. Vägbelysningen har 
två ljuskomponenter som uppfyller rekommendationerna längt 
med hela bron:

Ljuspunkter integrerade i handräcken på sidan av gång- och 
cykelvägen. Ljuspunkterna skapar mjuk och jämn ljusyta på 
marken. Spillljuset bakåt belyser delar av vajersystemet och 
skapar en virtuell gnistrande effekt.    

Vägbelysning för biltrafiken. LED-armaturerna monteras på sex 
meter höga stolpar varje 25m som gör att belysning uppfyller 
1.0cd/m2 medelluminans på vägytan och luminansjämnheten 
(U0)  av 0.4.

Trafikverkets rekommendationer enligt VGU (Vägar och Gator 
utformning 2004). Luminans- och belysningsvärdena följer Eu-
ropastandarden SS-EN 13201.

Kontrollsystem och färgscheman:

Brobelysningens färg är vit, neutral vit, förutom armaturerna 
som håller vajrarna på varje torn. De ska kunna växla färg från 
vit till alla färger i RGBW-mixen enligt ett säsong-ljusschema.

Belysningen kommer att kontrolleras av ett kontrollsystem som 
kan känna när bron öppnas och se till att ljusarmaturerna byter 
färg. Astronomiska klockor inbyggda i kontrollsystemet kan 
programeras så att systemet följer dygnet (skymning/gryning) 
men också datum. 
Det kan exempelvis färga brovajrarna rosa under Rosa bandet-
kampanjen (kampanj mot bröstcancer).    

Energieffektivitet:

Vår avsikt är att bara använda LED-armaturer för den arkitek-
toniska och vägbelysningen på bron. Huvudanledningen är att 
LED-armaturerna har längre livstid, högre effektivitet (lm/w) 
och dimmer-kontrollfunktioner. Montering av armturerna ska 
vara strategiskt planerad så att det möjliggör enkelt underhåll.      
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