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SYFTE 

Syftet med tävlingsuppgiften var att utforma en ny förbindelse 
som ska ersätta den befintliga Götaälvbron för buss- och spår-
vagnstrafik samt för gång-, cykel- och biltrafik.

Den nya bron ska: 
•  tillgodose såväl Göteborgs som regionala och nationella 

intressen 
•  vara tillgänglig, rationell och estetiskt tilltalande samt ha god 

teknisk kvalitet 
•  ta hänsyn till miljöaspekter (omgivningspåverkan, trafikmiljö, 

arbetsmiljö, trafiksäkerhet och framkomlighet) 
•  bidra till en god social miljö och en säker miljö för barn 
•  kunna tas i bruk 2020 och vara en viktig del av stadens 

400-årsjubileum 2021 
•  kunna genomföras inom ramen för beslutad budget 

Det övergripande målet för ersättning av Götaälvbron är:  
”Centrala Göteborg ska utvecklas på båda sidor om 
Göta Älv och goda  förbindelser för alla ska knyta 
 samman de olika delarna.” 

En ny förbindelse ska utformas med höga ambitioner avse-
ende gestaltning och hållbar samhällsutveckling och utgöra 
en del i ett stadsmässigt stråk mellan centralstationen och 
Backaplans området.

BAKGRUND

En vision för Älvstaden – de centrala stadsdelarna kring  
Göta Älv – antogs av kommunfullmäktige den 11 oktober 2012. 
Visionen är att Älvstaden ska vara öppen – in mot Göteborg 
och Västsverige – ut mot världen. 

De tre huvudstrategierna är Hela staden, Möta vattnet och 
Stärka kärnan. 

Den framtagna visionen för Älvstaden är en viktig utgångs-
punkt vid utformningen av Hisingsbron. Den nya älvförbindel-
sen kommer att utgöra en sammanbindande länk mellan norra 
och södra älvstranden och medverka till att de omvandlade 
stadsdelarna Frihamnen och Gullbergsvass upplevs som vitala 
delar av Älvstaden. Förbindelsen är inte endast en transport-
länk utan ett viktigt stadsutvecklingsprojekt – en attraktiv 
symbol för Göteborgs Stads framtidsanda.

Hisingsbron beräknas vara klar att tas i drift 2020, för att  
kunna ersätta befintlig Götaälvbro. Projektets totala byggtid 
planeras till 5 år. Ett program har varit ute på samråd under 
hösten 2009 där olika alternativa förbindelser disku terats. 
Brohöjden  kommer att bli 13 meter och vara placerad strax 
uppströms om befintlig Götaälvbro, i Stadstjänaregatans 
 förlängning.

Göteborgs Stad, genom trafikkontoret i samarbete med stadsbyggnadskontoret  
och Sveriges Arkitekter, bjöd i juni 2013 in fem företag och konsultgrupper (team) till 
en projekttävling om utformning av en ny bro över Göta Älv i centrala Göteborg.  
Bron har av kulturnämnden döpts till Hisingsbron. 

PROJEKTTÄVLING FÖR NY BRO ÖVER GÖTA ÄLV

Hisingsbron
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TÄVLINGSUPPGIFT

Tävlingsuppgiften för utvalda team var att presentera ett 
genom förbart och utvecklingsbart förslag till en funktionell  
och estetisk bro över älven, utifrån krav som ställts i det 
tävlings program som de tävlande haft att förhålla sig till. 

DELTAGANDE ARKITEKTKONTOR

Tävlingen var öppen endast för följande inbjudna arkitekt-
företag/team, utvalda genom ett öppet kvalificerings-
förfarande:
•  WSP Sverige AB i team med DOF och Team Snöhettan
•  Zaha Hadid Architects
•  Tyréns, BEaM och Schlaich Bergermann
•  DISSING+WEITLING Architecture i team med ELU, 

 LjusArkitektur och Leonhardt Andrä und Partner
•  Ramböll Sverige AB och Wilkinson Eyre Architects

INLÄMNADE FÖRSLAG
Samtliga förslag lämnades in i tid och uppfyllde kraven  
för bedömning. De inlämnade förslagen är:
•  Arpeggio
•  Kronan
•  Reflektion
•  Puls
•  GöteBOX

JURY

Den jury som hade till uppgift att bedöma förslagen  
bestod av:
•  Björn Siesjö, stadsarkitekt,  Stadsbyggnadskontoret,  

juryns ordförande 
•  Anders Svensson, arkitekt, Stadsbyggnadskontoret  

och Älvstadsprojektet
•  Filip Siewertz, planarkitekt, Stadsbyggnadskontoret
•  Patrik Fridh, projektledare, Trafikkontoret
•  Peter Fjällhed, projektchef, Trafikkontoret
•  Helena Bjarnegård, stadsträdgårdsmästare,  

Park- och Naturförvaltningen
•  Thomas Darholm, brokonstruktör, COWI
•  Gunilla Bandolin, konstnär, utsedd av Sveriges Arkitekter
•  Carola Wingren, landskapsarkitekt LAR/MSA,  

utsedd av Sveriges Arkitekter

Juryns sekreterare har varit Claes Larsson, arkitekt  
SAR/MSA Sveriges Arkitekter.

Tävlingsfunktionär har varit Ingemar Larsson,  
Göteborgs Stad.



4

JURYNS SAMMANFATTNING ÖVER TÄVLINGEN

Juryn har under sex möten studerat de inlämnade tävlings-
förslagen och bedömt dem utifrån gestaltning,  funktionalitet, 
genomförbarhet och utvecklingsbarhet. Förslagen har 
 studerats i fysisk modell inplacerad i den stora stads modellen 
i skala 1:400 som finns i Älvrummet. Förslagen har även 
 studerats i 3D-modell.

Juryn har vid bedömningen av broförslagen koncentrerat sig 
på själva brons gestaltning och undersidor och kajer men inte 
hur miljön vid landfästena i övrigt är hanterade.

Den nya Hisingsbron ska bli en symbol för Göteborg, ett  
landmärke som man förknippar med staden och en ikon med 
stor igenkänningseffekt även internationellt. Det har därför  
varit viktigt för juryn att bedöma hur förslagen förhåller sig till 
Göteborgs karaktär utifrån juryns och de tävlandes egen  
analys och slutsatser av stadens särprägel och identitet. 

Juryn har studerat förslagen utifrån den vision som finns för 
Älvstaden hur den nya bron svarar mot ambitionen att knyta 
ihop staden och vara Göteborgs port mot väster.

Det har varit viktigt i bedömningen hur förslagen förhåller sig 
till Göteborgs karaktär och landskapsbild och hur man som 
tävlande hanterat begreppet landmärke eller symbol.  
Viktigt har varit att förslagen är flexibla och utvecklingsbara 
utifrån sina bärande idéer.

Juryn bedömer att det i hög grad påverkar totalupplevelsen  
av själva bron och miljön runt hur man hanterat vattenrummet. 
Det får konsekvenser hur många stöd som behövs i vattnet  
för att bära konstruktionen samt hur mycket kajer och vistelse-
ytor går ut i vattnet. Juryn anser att det är positivt om vatten-
spegeln lämnas öppen i så stor grad som möjligt och att man 
använder sig av så få stöd i vattnet som det går. 

Juryn har studerat hur passagen upplevelsemässigt blir för 
både fotgängare och cyklister över och under bron och om 
bron har sådan utformning att den lockar till vistelse antingen 
uppe på bron eller på kajerna under den. 

Hur föreslagna miljöer förstärker möjlighet till urbant friluftsliv, 
rörelse och kontakt över älven har varit en aspekt som juryn 
har studerat samt hur trygg vistelsen och färden över bron och 
längs kajerna under bron är.

Juryns diskussion kring trafiklösningarna i förslagen har 
handlat om möjligheter och flexibilitet. Det är svårt att sia om 
trafiksituationens utveckling de kommande hundra åren och 
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vilka färdmedel som då är aktuella. Diskussionen leder till att 
det är viktigt att den nya bron är så pass flexibel att det går att 
förskjuta färdbanor och gång- och cykelstråk eller på annat  
sätt fördela ytorna. Mindre framgångsrika har de förslag varit 
som bygger på barriärer eller kantbalkar som integrerats i 
konstruk tionen och på så sätt inte blir flexibla. 

Juryn har granskat de föreslagna konstruktionerna och hur 
funktion och form hänger ihop. Broförslagens konstruktiva 
uppbyggnad måste tillåta en rationell produktion som klarar 
uppställd tidplan samt kunna fungera för drift och underhåll. 

Arbetsmiljön i föreslagna broar har studerats med avseende 
på hur de fungerar under byggtid samt i fortsatt underhåll 
och skötsel. 

I sin bedömning har juryn studerat  
förslagen utifrån investeringskostnader  
och miljökonsekvenser. Alla förslagen  
bedöms klara de uppsatta mål och  
ramar som varit förutsättningar  
i tävlingen.

JURYNS BESLUT  
– PROJEKTTÄVLING FÖR NY BRO ÖVER GÖTA ÄLV

Efter avslutad bedömning har juryn utsett förslag Arpeggio  
till vinnare av tävlingen.

Göteborg 2013-11-29

Björn Siesjö Anders Svensson

Patrik Fridh Filip Siewertz

Helena Bjarnegård Peter Fjällhed

Thomas Darholm Gunilla Bandolin

Carola Wingren

För Sveriges Arkitekters Tävlingsnämnd

Claes Larsson

Juryn vill rikta ett stort tack till alla tävlingsdeltagare!
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Arpeggio

Arpeggio skapar en berättelse om mötet över älven med ett förslag som är särpräglat 
och vackert i en skulptural helhet där pylonerna samspelar och knyter samman.  
De fyra pylonerna i lyftbron bildar en port mellan Göta Älv och Västerhavet samt bjuder 
in varandra till ett samtal över vattnet.

Den enkla, eleganta gestaltningen med sitt tydliga kraftspel  
är effektfull och bron kan mycket väl bli det landmärke och den 
symbol för Göteborg som efterfrågats. Referenser till hamn-
verksamhet och varvsteknik är tydliga och känns naturligt 
integrerade i formen.

Brons gestaltning lämnar utrymme för betraktarens egna 
 tolkningar vare sig det handlar om en port eller ett samtal 
 mellan stränderna.

Den stora skalan på bron passar väl in i stadsbilden och 
 hamnmiljön. 

Samtidigt som bron har kraftiga dimensioner så uttrycker den 
en lätthet och en elegans där de bastanta pelarna upplevs  
stå lätt på tå i vattnet. Den geniala geometrin i formspråket ger 
ett mjukt och mänskligt uttryck trots att bron är utförd med 
raka snitt. 

De fyra tydliga pylonerna kan mycket väl utgöra ett riktmärke 
för sjöfarten. 

Bron med sin ljussättning har stora estetiska kvaliteter och 
visar på möjligheten att bli en vacker symbol för staden.  

Den före slagna ljussättningen gör att bron även under den  
mörka delen av dygnet blir en visuell upplevelse med möjlighet  
till spektakulärt ljusspel. Ljussättningen förstärker brons 
budskap om att olika delar av staden möts i samförstånd och 
förstärker spänningen mellan bärande och buret, mellan lätt 
och tung konstruktion. 

Belysningen går samtidigt att rationellt sköta och underhålla 
genom att förslaget visar få ljuspunkter som är lätta att nå.

Konstruktionen, som är lätt avläsbar i brons gestaltning, är 
stabil med kraftiga dimensioner och den tekniska lösningen 
är beprövad. 

En stor kvalitet i förslaget är de stora öppna vattenytor som 
skapas och som blir en kvalitet som kan bidra till att miljön 
 under och vid bron blir levande. Här finns plats för urbana 
 sporter och båtliv. Upplägget är tilltalande och trovärdigt.

Förslaget har löst och svarat på många av de frågeställningar 
som efterfrågats och är utvecklingsbart inom sitt koncept.  
Det finns dock delar som juryn anser bör bearbetas vidare för 
att bron ska bli en framgång.

JURYNS OMDÖME
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Själva bron är väl löst och konstruktionen fungerande men 
gatumiljön, eller rättare sagt vägmiljön, är ännu inte färdig-
gestaltad och ger ännu inga mervärden för vistelse och 
 upplevelse. Hela bromiljön bör arbetas med så att färden över 
bron blir attraktiv och trygg. 

Den mer skissartade vägmiljön är möjlig att utveckla med flera 
olika scenarier och uppdelning av vägbanor, gång- och cykel-
banor samt vistelseytor.

Tillkommande skyltar, displayer, räcken och ledningar 
 måste omhändertas med särskilt stor uppmärksamhet för 
att bron ska kunna bibehålla sin rena form och samtidigt bli 
 välfungerande.

Förslagsställare: 

DISSING+WEITLING Architecture, 

LjusArkitektur,  

ELU och  

Leonhardt, Andrä und Partner.
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Ett förslag som utgår från den traditionella stenvalvsbron och ger den en ny form och  
ett nytt utseende. De öppningsbara delarna i klaffbron blir i sig ett skådespel när bron 
öppnas medan bron är återhållsam i stängt läge, åtminstone vad gäller översidan,  
undersidan är desto mer omhändertagen och händelserik.

Förslagsställare: 

Tyréns AB,  

BEaM – Brownlie Ernst and 

Marks Limited och  

Schlaich Bergermann und 

Partner.

Kronan
JURYNS OMDÖME
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Förslaget presenterar en mängd olika rum och platser för 
 aktiviteter under bron och tar fasta på fotgängarnas upplevel-
ser och vistelse.

Konstruktionen fungerar i och för sig men fingerklaffarnas 
utformning ställer en del frågor. Hur säkert kan det bli att vistas 
på bron vid öppning – finns det risk för nedfallande föremål? 
Juryn bedömer det som att det även kan finnas risk för  
even tuell båttrafik att klämmas då de öppningsbara  delarnas 
mot vikter närmar sig vattenytan. Att klaffarna endast  öppnas  
till 45° riskerar att ge ett intryck av att de fastnat i ett halv-
öppet läge.

Den formrika undersidan av bron blir till en större nackdel än 
fördel. De dominanta stöden tar mycket av vattenytan och de 
pirar och åskådarläktare som föreslås tar upp ännu mer av det 

öppna vattnet. Den stora trappan under bron känns felvänd 
och borde ha varit vänd mot solen.

Den kompakta undersidan blir mer barriär än vad som är 
önskvärt.

Bron blir i sin gestaltning både rörig och för nedtonad. Det är 
egentligen vid öppningstillfällena som det händer något.

Brons många former och formelement gör med sannolikhet 
bron svår att tillverka och underhålla.

Trots goda föresatser framstår bron som oflexibel och låst  
i sitt upplägg. De föreslagna vistelseytorna bedöms inte kunna 
bli så befolkade som redovisat utan riskerar att bli otrygga  
och mindre attraktiva.
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Konceptet känns både modernt och urbant med referenser  
till internationella stadsparker.

Bron har en enkel och ren form med en mörkt speglande 
under sida, trä som mjukt material i gång- och cykelbanorna 
och väl utformade stolpar för kontaktledningar.

Den uppdelade brobanan skapar skydd mellan trafikanter  
men blir också låsande och ger en mindre flexibilitet över tid.

Det föreslagna träet som material i gång- och cykelbanor  
skulle behöva ersättas av mer lättunderhållet och mindre halt 
material. Det skulle kunna vara möjligt men något händer  
med uttrycket och det kräver noggrann hantering för att  
kunna bli bra.

Många delar är vackert utformade, som till exempel det mjukt 
böljande räcket som viker över den speglande ytan över 
kanten. Den stilrena formen tappar dock lite av sin stringens 
med den stora klaffkammaren mitt i älven. 

Den elegant svepande bron uttrycker egentligen inte 
 öppningsbarhet. 

Den föreslagna bron bedöms vara svår att underhålla och 
inspektera bland annat på grund av trånga utrymmen. 

Det blanka räcket riskerar att inbjuda till att klättra upp på och  
därigenom orsaka fallolyckor. Komplettering med ytterligare  
räcken eller nät kommer att påverka uttrycket negativt. Ur barns  
perspektiv blir både räcket och barriärerna mellan de olika 
trafikytorna även en visuell barriär. 

Förslagets stora kvaliteter ligger i den väl gestaltade miljön 
och det mjuka anslaget som man menar kan bli en symbol av 
ett helt annat slag, en mer mental idé om att knyta samman 
staden över älven.

Juryn är inte övertygad att idén räcker utan ser att det även 
måste vara en synlig symbol. I det stora älvrummet försvinner 
den eleganta formen och blir inte Göteborgs nya landmärke.

Ett förslag som visar bron som en målpunkt. Förslaget har sitt fokus inte bara på de 
som rör sig över bron utan även för de som vill vistas här. Vistelseytor och gång- och 
cykelbanor är väl omhändertagna och inlevelsefullt gestaltade. Miljön på bron blir 
välkomnande och upplevelserik. Här kan man stanna upp och känna sig trygg och 
bekväm. Väderskydd, bänkar och räcken är integrerade i helheten.

Reflektion
JURYNS OMDÖME
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Förslagsställare: 

WSP Sverige AB,  

DOF,  

ZUS,  

GGAU och  

Snöhettan.
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Förslagsställare: 

Zaha Hadid Architects och 

Ramboll UK Limited.

Puls
JURYNS OMDÖME
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Vridbron har endast tre stöd i vattnet vilket ger en lätthet  
men skapar svårigheter då vridklaffarna blir långa och risken 
för nedböjning i skarvarna ökar. Risken finns att det uppstår 
 problem på sikt eftersom det fattas stöd vid skarvarna.

Bron har möjlighet att bli ett visuellt igenkännbart inslag i  
stadsbilden men uttrycker inte sin storlek. Den logiska kopp-
lingen mellan gestaltad form, material och funktion saknas. 
Den ger intryck av att vara en mindre och inte öppningsbar  
bro.  Funktionen med brons öppningsbarhet känns inte igen 
i  formen. Formmässigt har förslaget många fördelar och  
integrerar funktioner som till exempel väderskydd i 
brons  formspråk. 

Tekniskt bedöms bron som svår, dels när det gäller själva 
tillverk ningen som ställer stora krav på detaljhantering av 
utform ningen, dels när det gäller underhåll och inspektion 
framför allt avseende kopplingen mot den fasta bron.  
Då utrym nings området blir långt kommer även den totala 
avstängningstiden vid broöppning att bli lång. 

Även mekaniken i vridfunktionen har svårigheter och det 
 bedöms kunna bli långa avstängningstider. Vintertid riskeras 
att det blir problem med snö- och isbildning på de oregel-
bundet gestaltade överliggarna.

Som den är presenterad är bron så specifik att den inte blir 
utvecklingsbar. Bron har tydliga begränsningar i sina mått och 
bedöms inte gå att bredda utan att gestaltningen påverkas.

Juryn bedömer att det inte är rätt bro på platsen men att  
förslaget väcker frågor och funderingar om genomförande  
och produktion som inte besvaras av förslagställarna.

En bro med ett plastiskt, häftigt formspråk som hämtar inspiration från industriella 
miljöer och omtolkar det till något nytt. Brons siluett hämtar språk från hamnen.  
Som en romantisk stålbro omstöpt till nutid eller framtid. Bron binder ihop stränderna 
och skapar en variationsrik passage i ett kontinuerligt rum.
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Bron har beprövad teknik och är enkel och tydlig. Både till-
verkning och underhåll bedöms som realistiska och öppnings-
funktionen är effektiv samt går att variera i olika höjder.  
Att den öppningsbara delen av bron dessutom är kort i sin 
sträckning över älven är positivt. Konstruktionen skulle troligen 
medföra något problem med nedfallande is och snö.

Boxen och själva bron är inte synkroniserade och har egent-
ligen två olika uttryck. Att boxen är så tydligt frikopplad från 
staden och centrerad i älven gör att det inte skapas möjlighet 
till koppling mellan fastlandet och Hisingen.

Förslaget är i delar schematiskt redovisat och visar lite av hur 
man tänkt sig utformningen på och under bron.

I förslaget används konstruktionen för att skydda gång trafik-
anter med separerade gångbanor vilket ger ett mervärde. 
Mindre förflyttning i höjdled för fotgängare är en fördel men 
minskar flexibiliteten för framtiden något.

Förslaget upplevs som färdiggestaltat och statiskt i sitt 
 koncept, vilket motverkar syftet, och har inte stora bearbet-
ningsmöjligheter.

En bro med ett konceptuellt starkt uttryck som anspelar på hamn och bockkran och som 
med ett enkelt grepp illustrerar mötet mellan fastlandet och Hisingen samt mellan älven 
och havet. Det skulpturala greppet är humoristiskt och kaxigt och uttrycker att här är det! 
Bron har potential att bli ett visuellt landmärke och visar något nytt som inte setts förut.

Förslagsställare: 

Ramböll Sverige AB,  

Wilkinson Eyre Architects och 

Eadon Consulting Ltd.

GöteBOX
JURYNS OMDÖME
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