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Foto: Översvämning i stan 
överraskar bilförare och barn 
1920. Hjörnearkivet Göte-
borgs stadsmuseum

in
led

n
in

g



7

in
led

n
in

gINLEDNING

Intro 
Det finns ett informationsunderskott när det 
gäller klimatkrisen och hur den drabbar götebor-
garna. Ett glapp mellan allt som genomförs på 
planeringsnivå och vardagen i vår klimatutsatta 
stad. Ett av riskområden är Stora Hamnkanalen 
i Göteborg – stadens historiska finrum. Rappor-
ten: Framtiden är blöt, är ett sätt att undersöka 
hur detta mellanrum ser ut. Genom att inter-
vjua ansvariga tjänstemän, klimatstrateger på 
Stadsbyggnadskontoret och sätta deras kunskap 
i relation till ett antal översvämningsdrabbade 
verksamheter längs hamnkanalen södra sida, blir 
glappet synligt. Att det pågår en klimatkris på 
vår planet kommuniceras från forskarhåll. Krisen 
är utgångspunkt för Stadsbyggnadskontorets 
klimatstrategiska arbete. Väderförhållanden 
förväntas bli mer extrema med konsekvenser 
som skyfall, översvämningar och värmeböljor. Ju 
mer den globala medeltemperaturen ökar, desto 
fler människor kommer att drabbas (IPCC FN:s 
klimatpanel 2021). 

För städer kan extremväder komma plötsligt och 
medföra enorma konsekvenser för såväl infra-
struktur som bebyggelse. Personlig egendom och 
annat vi värderar högt kan skadas och förstöras, 
vilket i förlängningen innebär att vi alla påverkas. 
Göteborg ligger geografiskt i ett utsatt läge för 
klimatförändringar, särskilt när det gäller konse-
kvenser av skyfall och höjda havsnivåer. Riskerna 
är stora för översvämningar längs kusten och i 
låglänta områden utmed vattendrag. En sådan 
plats är Stora Hamnkanalen, vilken är undersök-
ningsområdet för den här rapporten.

Sammanhang och bakgrund
Trafikkontoret ligger i startgroparna för plan 
och byggprojektet: Programplan upprustning 
av kanalmurar längs med Fattighusån och Stora 
Hamnkanalen (Trafikkontoret 2021). I samband 
med detta tas det också fram ett antikvariskt 
kulturmiljöunderlag av konsulter, som kommer 
att vara klart under hösten 2021. (Antiquum 
2021). Anledningen till Trafikkontorets renove-
ringsinsats, är att kanalmurarna är i dåligt skick 
efter åratal av tung och allt mer intensiv trafik. 
Kanalens södra sida behöver restaureras och i 
samband med det även klimatsäkras, men hur 
mycket känner människorna vid kanalen till om 
detta? Vet de som driver verksamheter i området 
vilka insatser och lösningar som staden planerar, 
reflekterar de över klimathotet och översväm-
ningar? 

Som kulturmiljö är Stora Hamnkanalen en 
pulsåder som pumpat genom Göteborg ända 
sedan 1600-talet, då den byggdes som en skyd-
dad hamn mellan havet och älven. Men i vår tid 
är läget ett annat, varför vill människor ha sina 
verksamheter här? Finns det kulturvärden i områ-
det som överväger riskerna, nätverk de behöver 
eller är platsens karaktär och läge oväsentligt? 
Stadsbyggnadskontoret har under många år ar-
betat med extremväder och tagit fram ett gediget 
material tillgängligt på nätet. 
Frågan är bara – når det fram? 
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Läsanvisning
I rapporten kombineras intervjuer med tjänste-
personer och verksamhetsansvariga med littera-
tur, rapporter och tidningsartiklar. Texten vill visa 
på problematiken som finns vid Stora Hamnkana-
len i skärningspunkten mellan människa, kultur-
miljö och klimathot. Research och intervjuer är 
utförda våren och sommaren 2021. På grund av 
pandemin har de flesta intervjuer genomförts via 
Teams eller telefon. Referenshantering är utförd 
enligt APA-stilen, en variant på Harvardsystemet.
Rapporten är upplagd i fem kapitel. 

Kapitel 1
Kulturmiljö med blöta fötter, fokuserar på klimat-
förutsättningarna i Göteborgs första hamn, om 
vind, vatten och blålera i Stora Hamnkanalen; 
ett konstgjort vattendrag konstruerat med hjälp 
av holländsk ingenjörskonst som fungerat som 
historiskt finrum genom sekel. 

Kapitel 2
Översvämningshistoria, tar upp nyheter om 
översvämningar och skyfall så som de beskrivits 
i dagstidningar från 1921 fram till idag. Tidnings-
materialets urvalsperiod speglar en hundraårs-
period i stadens historia från 1921–2021, men 
det går sannolikt att hitta ännu äldre belägg för 
oväder i Göteborg

Kapitel 3
Att klimatsäkra Göteborg, beskriver hur risken 
för höga flöden ser ut baserat på aktuella rap-
porter och tidningsartiklar. Kapitlet tar också 
upp styrdokument på internationell och lokal 
nivå kopplat till klimat samt, högvattenskydd 
och beskriver kortfattat hur organisering och 
finansiering ser ut i Göteborg. Här beskrivs även 
hur planeringsarbetet bedrivs i Göteborg samt 
hinder för klimatarbetet. Kapitlet avslutas med 
vilka åtgärder som planeras för att rusta Stora 
Hamnkanalen. 

Kapitel 4
Intervjuer, här möter vi några av de människor 
som arbetar i två historiska kvarter vid Södra 
Hamngatan. Kulturmiljön skiljer sig åt mellan 
adresserna, vissa byggnader och verksamheter 
är mer utsatta än andra. Vilken kännedom har de 
verksamma om stadens planerade åtgärder och 
om klimatkrisen? 

Kapitel 5
Konklusion. Rapporten avslutas med en sam-
manfattning.
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När man väl fått syn på klimatkrisen 

kan man inte titta bort

 Greta Thunberg
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KULTURMILJÖ  
MED BLÖTA FÖTTER

Finrum med geotekniska utmaningar 

Den lägsta platsen vid Göta älv
Vattnet var här först. I tusentals år låg området 
där staden succesivt vuxit fram under vattenytan. 
När inlandsisen började smälta för 12 000 år se-
dan, höjde sig västkusten långsamt upp ur vatten-
massorna (Kring Göta Älv 1993). Landhöjningen 
pågår än idag, men trots detta ligger Göteborg 
fortfarande på den lägsta platsen vid Göta Älv. 
Staden har direktkontakt med älvens vatten, inte 
bara via kajerna utan också via vallgraven och 
Stora Hamnkanalen, något som utgör en risk inför 
framtidens allt mer frekventa extremväder. 

Göteborg byggdes upp med Amsterdam som fö-
rebild och kanalerna bidrog med många fördelar. 
De skyddade mot bränder, gav goda hamnar och 
bra transportmöjligheter. (Boverket 2019). Men 
trots holländsk briljans så har geodatan; vatten-
sjuk mark och blålera påverkat stadsbyggandet 
sedan Gustav II Adolfs dagar, oavsett om det 
handlat om tomter vid hamnkanalen, nya bostä-
der längs älvstränderna eller en tågtunnel under 
centrala Göteborg. Den postglaciala leran har gett 
rika skördar på Hisingen men också geotekniska 
utmaningar som krävt gedigna rustbäddar och 
avancerad pålning för att få byggnader och infra-
struktur att inte sjunka ner. 

Att bygga på lera medför ofta sättningar i marken. 
Vattnet trycks bort från mellanrummen mellan 
lerpartiklarna, när marken pressas samman av 

anläggningens tyngd. Detta medför spänningar i 
stommar och fasader vilket ofta orsakar att bygg-
nader får sättningar. Det är därför sneda hus är en 
vanlig syn i Göteborgs stadsbild. Problematiken 
med sättningar gäller även vid hamnkanalens 
södra kajkant.

Regn och ökade flöden
Något annat som alltid påverkat staden är regn 
och oväder, då golfströmmen fungerar som en 
klimatdriven motorled för lågtryck som för med 
sig riklig nederbörd. På sikt räknar man med 
att regnmängd och intensitet kommer att öka i 
Göteborg. De senaste årtiondena har varit mer, 
eller mycket mer, nederbördsrika än perioden 
1961–1990 (Centrum för klimat och säkerhet 
2019). Mer regn ger också ökade flöden i Göta älv. 
Två tredjedelar av vattenmängden går via Nordre 
älv men en tredjedel av vattnet går via Göta älvs 
mynning och vidare in i stadens centrala delar via 
Stora Hamnkanalen och vallgraven. Vattennivån 
påverkas i Göta älv av ökade flöden i främst Möln-
dalsån och Säveån, men störst påverkan på älvens 
vattennivå har havet (Göteborgs stad 2016). 
Genom klimatförändringar kommer havsnivån att 
öka och därmed ökar risken för översvämningarna 
i Göteborg och särskilt i utsatta lägen som Stora 
Hamnkanalen.  

Stora Hamnkanalen
Göteborg anlades i en orolig tid som en befäst 
handelsstad. Rutnätsstaden byggdes upp bakom 
en försvarsmur omgärdad av vallar och vallgrav. 



11

b
lö

ta fö
t

t
er

Att staden skulle anläggas vid Göta älvs sanka, 
södra strand, handlade om behovet av att skydda 
sig mot fienden, men också om att kunna utveckla 
utrikeshandeln. Göta älv var då Sveriges viktigaste 
vattenkontakt med Västerhavet; det vill säga vat-
tenområdet på svenska västkusten som i första 
hand omfattar Skagerack, Kattegatt och Öresund. 

 Vad kungen försökte skapa var ett slags 
 holländsk koloni i miniatyr, varigenom de  
 svenska västhandelsintressena skulle gynnas.” 
 (Andersson m. fl. 1996) 

Stora Hamnkanalen är Göteborgs egentliga hamn. 

Den ritades av experter från Nederländerna och 
började grävas ut sommaren 1620 under led-
ning av kanal- och vallmästare från samma land. 
Hamnkanalen drogs mitt igenom staden, från 
väster till öster: 
”en graf ifrån där vassen och djupet begynner och 
till torget”, som det står i stadens privilegiebrev 4 
april 1620. (Almqvist 1929). 

En skyddad hamn i mötespunkten mellan älven 
och havet hade kapacitet för en stadsutveckling 
som främjade frakttrafik på Östersjön, östasia-
tiska marknader såväl som en kontrollerande 
tulladministration.

Stora Hamnkanalen har ända sedan Gustav II Adolfs dagar fungerat som Göteborgs finrum. Den vattensjuka marken och 
blåleran har påverkat platsen och dikterat  förutsättningarna sedan dess. 
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Vallmästare och Västgötaknektar
Delar av Göteborgs tidiga befolkning kom från 
Nederländerna som var en blomstrande stormakt 
under 1600-talet. I landet fanns skolad personal; 
byggtekniskt utbildade, kunniga i dränering och 
med erfarenhet av att övervaka och styra arbetet 
med att gräva kanaler parallellt med gatumönst-
ret. Amsterdam var en inspiration med sina regel-
bundna kvarter och kanaler med skuggande träd. 
Stora Hamnkanalens första vallmästare hette Jost 
van Wiert och Johan Aertsen. Grävarbetet ut-
fördes av Västgötaknektar, torpare och arbetare 
(Almquist 1929). 

Med hjälp av de konstgjorda kanalerna kunde 
marken dräneras vilket krävdes då staden är 
anlagd på fuktiga strandängar. Fyllnadsjorden 
byggde upp tomter, hamnytor och kajer innanför 
fästningsmuren. Kanalerna som anlades i anslut-
ning till Göta Älv, blev tillsammans med Kungsga-
tan stadens huvudstråk. Störst av vattenvägarna 
var Stora Hamnkanalen som blev centrum för den 
viktiga handeln och stadens så kallade finrum. 
Här låg påkostad bebyggelse längs kajkanten fi-
nansierad av förmögna köpmän, iögonfallande för 
alla som passerade in och ut genom Göteborgs 
hamn när tullbommarna var öppna för trafik. 
Förtullade varor fraktades med hjälp av min-
dre båtar och pråmar, eftersom de djupgående 
fartygen behövde ankra ute vid älvens mynning 
innanför Gamla Älvsborgs fästning. I rät vinkel 
till Stora Hamnkanalen, där Packhusplatsen idag 
ligger, byggdes Masthamnen som var avsedd för 
Kronans behov. (Hus för hus i Göteborgs stads-
kärna 1983).

Ostindiska kompaniet och Napoleonkriget
Hamnkanalens gyllene period hänger främst ihop 
med Ostindiska kompaniets verksamhet under 
drygt 80 år från 1731 och till 1813 då det upplös-
tes. Bottenvåningar i byggnaderna vid Hamnka-
nalen fungerade i huvudsak som lagerlokaler. I 
källarutrymmen förvarades ved, salt, vin, porslin, 
siden och byggnadsmaterial. 
Även Napoleonkrigen bidrog till kanalens blomst-
ring under början av 1800-talet. När den franske 
kejsaren försökte kapa den engelska exporten, 
blev Göteborg en viktig mellanstation för engelskt 
gods som skulle fraktas vidare ut i Europa. 

Konsumtion, banker och förtöjda fritidsbåtar
Längs kanalens södra sida förnyades under 
1800-talet en del av bebyggelsen. Moderna kon-
sumenter krävde större fönster för bättre expo-
nering av varorna, därför sattes skyltfönster in i 
många bottenvåningar. Under första världskriget 
revs Södra Hamngatan nr 19 och 21 och istället 
byggdes bankhus på tomterna. Nordiska Han-
delsbanken behövde utvidga sin verksamhet och 
tomten vid Stora Hamnkanalen ansågs lämplig för 
den uppgiften. Efter första världskriget fram till 
början av 1960-talet, låg göteborgarnas fritids-
båtar förtöjda i Hamnkanalen och skapade liv 
och rörelse (Öhnander, 1994, 2 jan). Men Södra 
Hamnkanalen ekonomiska roll fanns ännu kvar 
(Hus för hus i Göteborgs stadskärna 1983).

Hamnkanelen 
byggdes: ”från 
där vassen och 
djupet begynner 
och till torget”. 
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Kajras och muddring en gammal historia
Arbetet med att hålla kanalerna stabila och 
framkomliga har varit arbetskrävande sedan 
Göteborg grundades. Trots holländsk skicklighet 
när det gäller kanalbyggande och dränering har 
en byggnadsteknisk kamp förts mot elementen: 
älvvatten, blålera och vass. Att muddra och 
förstärka kajkanter förefaller ha pågått från start. 
Det finns uppgifter om att ett kajras inträffade re-
dan 1622 på grund av mycket regn. Kort efter att 
man släppt på vattnet i kanalen blev man därför 
tvungen att delvis göra om arbetet. (Schånberg, 
1981, 18 apr). Uppgifter om reparationer och 
muddringsarbete är något knapphändiga, men ro-
bust strandskoning tycka ha saknats länge. Först 
1670 förbättrades stränderna med trädplantering, 
pålning och enkla kajanläggningar av trä. Men 
träts hållfasthet var inte det bästa, eftersom man 
främst använde furu och gran för uppgiften (Alm-
qvist 1929). År 1715 bestämde myndigheterna att 
varje husägare framför sitt eget hus skulle: 

 ”sko kanalerna med gråsten istället för det  
 förra ämnet som snart multnade”. 

Även Masthamnen behövde grävas upp och 
förstärkas med sten. Hamnen med sitt inlopp från 
Stora Hamnkanalen, hade på 1800-talet blivit 
för grund för båttrafiken och liknade allt mer ett 
träsk. Utgrävningen lades ut på entreprenad till 
kopparslagaremästare Carl Erik Lilja. Arbetet ska 
ha gått bra tills en stark västlig vind blåste upp. 
Vattnet steg, fördämningen åt Hamnkanalen 

brast och Lilja som själv var arbetschef, höll på 
att mista livet, men överlevde lyckligtvis. Raset 
blev inte hans grav, men innebar konkurs för hans 
företag. Under en tid ska därför platsen i folkmun 
kallats Liljas grav (Schånberg, 1981, 18 april). 

Hamnkanalen och sättningar
Anläggningen av Stora Hamnkanalen utfördes 
av arbetare främst knektar som grävde för hand 
och forslade leran på skottkärror. Materialet 
användes för att bygga försvarsvallar men också 
som fyllning inför byggnation på tomter längs 
kanalsidorna (Hus för hus i Göteborgs stadskärna 
1983). Med stadens ostadiga grund av blålera och 
strandängar var det nödvändigt att påla under 
varje hus. Hela området runt Stora Hamnkanalen 
vilar på postglaciallera. Lerlagret är på sina ställen 
minst 30 - 40 meter djupt åt Västra Hamngatan 
(Wennberg, T. Personlig kommunikation,10 juni 
2021). Åt Norra Hamngatan är lagret ännu dju-
pare. (Rasmussen, L. Personlig kommunikation, 
14 juni 2021). Mellan pålarna lades rustbäddar av 
gran eller furu. Pålarna till de spåntade schakt-
väggarna hade Västergötlands och Dals bönder 
fått order om att ta fram ur sina skogar och flotta 
ner på Göta Älv eller Säveån (Almquist 1929). 

Så länge rustbäddarna ligger säkra under grund-
vattennivån, ruttnar de i princip aldrig och kan 
bära stora byggnader. Men sjunker grundvattnet 
så att pålarnas övre delar kommer i kontakt med 
syre, uppstår röta vilket får till följd att husen får 
sättningar och börjar skeva. 

Beskuren bild av Södra Hamngatan 
från Lilla Torget. 



14

in
led

n
in

g

Tomt med tvättbrygga
De flesta kvarteren längs Stora Hamnkanalen 
delades upp i mindre långsmala tomter och 
delades ut till stadens borgare. De sämre delarna 
till de mindre bemedlade och de bästa tomterna 
till stadens förmögna. Bakgårdarna och uthusen 
på Södra Hamngatan gick i början ända ner till 
kanalen. Till varje hus fanns en tillhörande tvätt-
brygga, som stadens myndigheter satte stopp 
för då de ansågs fördärva vattnet. På 1700-talet 
kom direktiv om att inrätta sköljeflottar  på vissa 
utvalda ställen i kanalen. Enligt Handelstidningen 
från den 18 april 1942 hängde det ihop med bul-
lernivån: 
”från morgon till kväll smattret av klappträn från 
sköljflottarna, och längs kajerna sysslade sjåare 
med lossning och lastning under hejarop och 
vrål, som enligt samtida uppgifter stundom blevo 
outhärdliga för kringboende och förbipasserande 
mera tystlåtna medborgare” 
(Museets klipparkiv). 

Eldsvådor och Compact Living
Arbetsplatser under Göteborgs äldre tid var i 
regel små och ofta integrerade i bostaden. På 
tomterna fanns allt samlat; ett hem för ägaren 
och hans familj, bostadsrum för anställda och 
plats utomhus eller i samma byggnad för handel 
eller hantverk. ”Compact living” skulle vi nog rub-
ricera det som idag, då flera funktioner samsades 
yteffektivt i en bebyggelse som främst bestod av 
tvåvåningshus i trä ofta med tillhörande stenkäl-
lare. 

Byggnaderna låg tätt under en tid då uppvärm-
ning och matlagning skedde över öppen eld. 
Stadsbränder härjade ofta, något som också 
drabbade bebyggelsen vid Södra Hamngatan. 
Under 1700-talet krävde myndigheterna mer 
brandhärdiga hus och längs Norra Hamnkanalen 
restes stenhus med tre våningar. Det största som 
byggdes under denna tid var Ostindiska huset 
med kontor och lager som uppfördes i mitten av 
1700-talet. 

På den södra sidan fanns köpmanshus av trä. Där 
byggde en vingrosshandlare Johan Christian Selle 
ett tvåvåningshus med sadeltak 1732 som senare 
köptes av den förmögne William Chalmers. Han 
var direktör för Ostindiska kompaniet och fick 
därmed nära till jobbet på andra sidan kanalen. 
Idag huserar Göteborgs stadsmuseum i det före 
detta Ostindiska kompaniets lager på Norra 
Hamngatan 12. 

Dåvarande stadsarkitekten Carl Wilhelm 
Carlberg var den som kom att prägla området 
med stilen nyklassicism på den södra sidan av 
kanalen. Av totalt 14 hus ritade han ett tiotal på 
sträckan mellan Östra och Västra Hamngatan 
(Hus för hus i Göteborgs stadskärna 1983). De 
flesta av dessa har rivits, men Chalmerska huset 
finns kvar. 
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Pråmdragare vid Lilla Torg. Kämpebron och Hamnkaneln 1937. Foto Hjörnearkivet Göteborgs stadsmuseum.
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Gamla nyheter från GP om extremväder som drabbat staden 1981 resp 1996.

Vinter och snöslask i Hamnkanalen 1942. Foto Hjörnearkivet Göteborgs stadsmuseum.
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GAMLA NYHETER OM 
EXTREMVÄDER

Medias bild av oväder
Extremväder har en lika lång historia i Göteborg 
som staden är gammal. Vi behöver inte fantisera 
om hur regn, orkaner och höjda vattennivåer 
påverkat göteborgarna och kulturmiljön för det 
finns texter att läsa i dagstidningar från tiden. 

I detta avsnitt lyfts medias bild som beskriver hur 
Göteborg har drabbats. Det handlar om väder- 
och vindkatastrofer: höststormar, orkaner, höjda 
vattennivåer i älven och översvämmade kanaler 
samt om plötsliga skyfall som lamslår och inva-
derar staden och gör tusentals hem vattenska-
dade såväl som strömlösa. En läsning av gamla 
nyheter är konkreta ögonvittnesskildringar som 
beskriver när extremväder drabbar, var i stan det 
sker, vem som främst påverkas och vilken effekt 
det får på staden. Texterna ger en fingervisning 
om vad vi har att vänta i framtiden. I urvalet läggs 
när det är möjligt extra fokus på centrala Göte-
borg och Stora Hamnkanalen.

Vattnet steg med våldsam fart
Redan för hundra år sedan rapporterade en kor-
respondent från Dagens Nyheter om en storm 
som drabbat Göteborg 18 december 1921. (Stor-
men vållar avsevärda skador i Göteborg 1921). 
Texten berättar att en våldsam orkanartad 

storm rasat sedan lördagsmiddagen i Göteborg. 
Lotskontoret uppmätte vindstyrka på 32 sekund-
meter. Vattnet i hamnen steg med våldsam fart 
och nådde snart en höjd av 12,9 decimeter över 
medelvattenståndet. Även i kanalerna inne i 
staden steg vattnet häftigt och översvämningar 
hotade på flera ställen. En vandring runt hamnen 
på kvällen visade tydligt stormens våldsamma 
framfart. 

 ”Nere vid Skeppsbron hade vattnet trängt  
 långt upp på kajerna, anställande skador bland  
 det där upplagda godset: mjölsäckar, kaffe- 
 säckar, oljefat och lådor. Stora Tullhuset var  
 alldeles kringflutet och varje ögonblick vän- 
 tade man att vattnet skulle tränga in i tullhu- 
 set, där särskilt nu i jultiden ansenliga gods 
 mängder hopats. I Stora Hamnkanalen steg  
 vattnet nästan upp till kajkanten.”

Några år senare i juli 1927 drabbar ett extremt 
skyfall Göteborg. Tidningen Arbetet berättar om 
åskväder och häftiga regn som krävde att brand-
kåren ryckte ut när avloppssystemet inte klarade 
av vattenmängden.
(Skyfall och översvämning efter värmen 1927). 



18

in
led

n
in

g
ö

v
er

sv
ä

m
n

in
g

sh
ist

o
r

ia

Full orkan
Några decennier senare är det dags igen. I 
december 1951 rapporterar Dagens Nyheter 
om en orkan som blåste över 33 sekundmeter. 
(Full orkan över Östersjön, 1951). När vindstyrka 
har den magnituden fälls hela skogar av vinden, 
fönster blåser sönder, byggställningar rasar och 
båtar kastas upp på land. Trafik över broar som 
dagens Öresundsbron är helt avstängda och det 
är livsfarligt att vistas utomhus. (”Vindhastighet”, 
2020, 22 februari). 

Orkanen drabbade hela Sverige och mörklade 
stora delar av landet. I Göteborg svämmade Göta 
Älv över och fyllde bland annat Fiskhamnen med 
vatten, ett område som är särskilt känsligt för 
stigande vattennivåer och översvämningar när 
det blåser hård vind. En vindstyrka på 20 sekund-
meter drabbade staden den 31 oktober 1965 och 
medförde att älvvattnet tidvis slog över kajkanten 
vid Stenpiren. (Stormvarning 20 sekundmeter vid 
Vinga, 1965). 

Ada lamslog staden
Men extremväder behöver inte alltid innebära 
stor vindstyrka. Det kan räcka med för mycket 
regn. I maj 1969 drabbades Göteborg av ett 
skyfall som fick konsekvenser inte minst för vil-
laägare och verksamheter med källarvåningar 
anslutna till det kommunala avloppsnätet. Regnet 
drabbade också trafiken. (Spårvägstrafiken stop-
pad av rekordvått majväder 1969). 

Skyfallet orsakade en mängd översvämmade käl-
lare och garage i stan men påverkade mest spår-
vagnstrafiken som stod stilla och fick ersättas 
med bussar. I Gamlestadstunneln stod vattnet en 
halv meter över spåren. Vid Eckragatan i Långe-
drag uppstod under 12 timmar, två 30 centimeter 
höga fontäner ur två av gatans avloppsbrunnar 
som spred avloppsvatten med preventivmedel 
och toalettpapper över vägen. Förtvivlade villaä-
gare ringde brandkåren och bad om länspump-
ning av källare och garage. Men var man ansluten 
till det kommunala avloppsnätet fanns risken för 
källaröversvämningar enligt intervjupersonen 
Erik Rindegård vid Göteborgs Stads Vatten och 
Avloppsverk. Även företag drabbades. Alrico AB 
vid Mölndalsvägen förlorade varor för hundra 
tusentals kronor.

 ”Såvitt vi kan se, så är det kulvertarna i ga- 
 tans avloppsnät som har för små dimensio- 
 ner, säger direktör Stig Hedlund vid Alrico  
 AB.”
Samma år, den 22 september 1969 drabbades 
Göteborg av en av de kraftigaste stormarna 
under 1900-talet. Helt utan förvarning lamslog 
stormen Ada staden. Enligt skribenten på Göte-
borgs Tidningen, GT var det den värsta orkanen 
i mannaminne (Stormen tog allt i sin väg 1970). 
Som mest blåste det 44 sekundmeter. Skogar 
blåste omkull, båtar slogs till spillror, tak flög av 
från höghus. Göteborg lamslogs helt när elek-
triciteten och vattenförsörjningen bröts. Sahl-
grenska sjukhuset drabbades och fick stundtals 
arbeta utan både el och vatten. Televerket gick ut 
i radion med ett viktigt meddelande till allmänhe-
ten i Göteborg om att inte belasta telefonnätet. 
Tågen kom inte fram och vid bensinmackarna 
stod rader med övergivna bilar eftersom inga 
bensinpumpar fungerade. På Västra Hamngatan 
blåste ett stort träd ner och spärrade all trafik 
och i hamnen sprutade vattenkaskader upp på 
kringliggande gator. 

Men det värsta var inte den materiella förödelsen 
utan det konkreta hotet mot människor. Man 
räknar med att tio personer dog i stormen och 
att 200 skadades så allvarligt att de fick söka 
sjukhusvård. Ada slog till med full kraft. (Lund-
ström, L. 2019, 8 dec) Väderkatastrofer som får 
så allvarliga konsekvenser har än så länge varit 
ovanliga de senaste åren på västkusten. Enligt 
klimatologen Sverker Hellström vid SMHI, sker 
de riktigt extrema katastroferna en till två gånger 
per decennium (Lundström, L. 2019, 8 dec). 
Kraftiga stormar drabbar i regel Sverige minst en 
gång per år. 

Ett drygt decennium efter Ada, i november 
1981 slår ovädret till igen (Trafikkaos i orkanen. 
Svåra översvämningar 1981). Enligt artikeln stod 
gatorna under vatten vid hamnen i Göteborg. 
Trafiken i innerstaden blockerades. En man om-
kom och tre skadades när ett träd blåste ner över 
fyra bilar vid Stora Teatern. Flera hus vid hamnen 
var kringflutna av vatten som stigit över kajerna. 
Bilar stod dränkta på gator och parkeringsplatser 
eftersom vattenståndet var 1,58 meter högre än 
det normala. 
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Enligt texten: ”Det högsta som uppmätts i 
mannaminne”. Vinden pressade upp vattnet 
och svämmade över trafikleder längs Göta Älv 
och i centrala staden. Trafiken stod stilla i stan 
och älvvattnet forsade i strida strömmar in mot 
centrala Göteborg. De mest utsatta området var 
Götaleden, Skeppsbron och Fiskhamnen. I Stora 
Hamnkanalen på Södra Hamngatan 23, gick 
vattnet ända upp i porten och gjorde det besvär-
ligt att ta sig in i fastigheten utan stövlar. Även 
parkeringsplatsen utanför låg under vatten.

Vatten upp till hakan
Vid samma tillfälle den 25 november 1981 rap-
porterar Göteborgsposten (GP) om att vatten-
nivån i Göta Älv stigit kraftigt (Nyberg, E. 1981 
25 nov). Ovetande om situationen åkte tre 
förrådsarbetare på Götaverken hiss ner till bot-
tenvåningen för att äta frukost. Ingen visste att 
Göta Älv stigit över bräddarna och fyllt förrådets 
bottenplan med vatten. Hissen sjönk plötsligt 
ner i meterdjupt vatten. Det blev kortslutning 
och ljuset försvann. Männen i hissen blev allt 
mer desperata i mörkret. När hissmontören 
lyckades bryta upp dörren med våld hade de 
drabbade männen vatten upp till hakan, men 
incidenten fick ett lyckligt slut. Ingen dog heller 
vid skyfallet som drabbade staden sommaren 
1997 (Klingberg, E. 1997, 27 aug). 

Ett plötsligt skyfall förändrade Göteborg; dam-
mar svämmade över, biltrafiken förhindrades och 
spårvagnstrafiken slutade gå. Kraften i skyfallet 
fick brunnslock att flytta på sig. I Slottsskogen 
svämmade ankdammen över och på hållplatsen 
vid Botaniska trädgården hade vattnet bildat en 
halvmeter djup sjö. Erik Almstedt ansvarig för 
säkerhetsfrågor på Spårvägen säger i artikeln att: 

 ”Alla avlopp blir fulla, de kan inte svälja allt  
 vatten. Det är bara att avvakta tills jorden tar  
 det.” 

Vattennivån utanför Valhallabadet var så hög att 
vatten strömmade in genom dräneringen och 
fyllde upp pannrummet. Driftschefen på Valhal-
labadet Bengt-Arne Eriksson, säger i intervjun: 

 ”Det finns inte en enda pump att uppbringa  
 i hela stan. Och på Räddningstjänsten är det  
 kölapp. När vi ringde var det 1000 före.”

Stora mängder vatten på mellan 100 - 150 mm 
föll över Göteborg den här dagen. Bilar fastnade 
på infartslederna E 6:an och riksväg 45. Även på 
Dag Hammarskjöldsled och Lundbyleden stan-
nade bilar. Vid Radiomotet syntes bara taket på 
bilarna som svämmats över. Räddningstjänst och 
polis var nerringda av behövande med översväm-
made källare och av nödställda bilister. Änder 
simmade på spårvagnsspåren och en ål hade 
spolats upp från dammen till parkeringen i Slotts-
skogen. Men ingen människa kom till skada även 
om de samhällstörande effekterna var stora. 

Oväder vid Mölndalsvägen 2021. 



20

in
led

n
in

g
ö

v
er

sv
ä

m
n

in
g

sh
ist

o
r

ia

Naturkatastrofen Gudrun
Åtta år senare, i januari 2005 slog orkanen Gud-
run till. I Varberg blåste båtar upp i luften och all 
kollektivtrafik i Göteborg ställdes in den 8 januari 
då orkanbyar ända upp till 42 sekundmeter 
uppmättes, innan mätstationen slogs ut. Gudrun 
innebar en katastrof för södra Sveriges skogs-
ägare då 250 miljoner träd stormfälldes. Skogen 
lade sig över infrastruktur, elledningar och bebyg-
gelse. Hus förstördes och en halv miljon hushåll 
blev strömlösa och utan fungerande telefoner 
under lång tid. Människor dog. Man räknar att 
ca tjugo personer strök med till följd av orkanens 
härjningar eller under uppröjningsarbetet efteråt. 
Gudrun har kallats den största naturkatastrofen i 
södra Sverige i modern tid och det är ingen över-
drift. Stormskadorna räknas till de värsta som 
hittills drabbat skogsbruket i Sverige. Volymen 
stormfälld skog motsvarade nära en normal års-
avverkning i hela landet (Skogsstyrelsen 2006). 

Bara en dryg månad efter att Gudrun lämnat, så 
slog ännu ett oväder till med stormbyar på 36 
sekundmeter. (Göteborgsposten 22 feb 2008). 
Räddningstjänsten fick jobba för att säkra kasinot 
vid Packhuskajen när vattnet steg. Idag finns här 
nybyggda översvämningsskydd för att hindra 
vattnet att ta sig in. Läget var också svårt vid den 
lägsta delen av Korsgatan där kanalen sväm-
mat över. Butikerna dränktes av flera decimeter 
havsvatten som blåst in i kanalen. Fastighetsä-
gare och gatukontoret kämpade med att lägga ut 
sandsäckar som skydd (Vatten över alla bräddar i 
Göteborgs centrum 2008). 

Sammanfattning
I detta avsnitt har gamla nyheter från 1921 - 2008 
beskrivit hur Göteborg har drabbats av ex-
tremväder under ett sekel. Hårda vindar kom-
mer vanligen från väst och bär med sig kraftig 
nederbörd som tömmer sig över sluttningarna på 
västsvenska höglandet. Så har de geologiska och 
klimatmässiga faktorerna samspelat i tusentals 
år. Skillnaden är att i vår tid, har människans 
utsläpp av växthusgaser påverkat den globala 
uppvärmning, vilket bidrar till en förhöjd risk för 
extremväder. Hur möter stadens förvaltningar 
den utmaningen?

Översvämnng vid Magasinhuset 1921. Foto Hjörnes arkiv 
Göteborgs stadsmuseum
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Megaprojekt påverkar
I detta avsnitt utgår vi från Agenda 2030 för att få en global utblick och fortsätta sedan med lokal nivå 
i Göteborgs strategidokument. Hur är stadens arbete organiserat, vilka förvaltningar är ansvariga? I 
avsnittet redovisas det strategiska arbetet med att planera för ett framtida översvämningsskydd i form 
av slussportar i älven och den mer närliggande åtgärden i Hamnkanalen som ännu ej är beslutad. Blir 
det högkantsskydd av betong eller slussar vid kanalens in och utflöde? Båda insatserna är megaprojekt 
som kommer att påverka Göteborgs ekonomi och kulturmiljö i decennier.
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Översvämning i Göteborg 1936. Foto Hjörnearkivet Göteborgs stadsmuseum
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Agenda 2030 – Internationellt styr-
dokument

För att hantera klimatkrisen krävs en Global om-
ställning. FN har tagit fram 17 ambitiösa och uni-
versella mål som världens länder ska arbeta för 
att realisera till år 2030. Majoriteten av länderna 
står bakom strategidokumentet Agenda 2030 
som syftar till att balansera ekonomisk, social och 
ekologisk hållbarhet (Regeringskansliet 2018). 
Dokumentet ställer krav på städer om att vara 
inkluderande, säkra och motståndskraftiga. Hur 
vi planerar, bygger och utvecklar våra samhällen 
påverkar om vi kan nå de globala målen eller inte. 
Urbaniseringen som pågår, förändrar förutsätt-
ningar för livet på planeten. För första gången i 
historien bor majoriteten av världens befolkning 
i städer. Om urbaniseringen och befolkningstill-
växten fortsätter i samma takt som idag kommer 
ytterligare 2,5 miljarder människor bo i städer år 
2050, enligt FN. 

Men även om stadsbyggandet är intensivt och 
omfattningen i vissa områden förskräcker, 
eftersom vi kommer att behöva bygga mer och 
fler stadsmiljöer de kommande decennierna än 
vi någonsin har gjort under hela mänsklighetens 
historia – så har också städer stora möjligheter 
att driva utvecklingen åt rätt håll. Att steg tas i 
rätt riktning är säkert, men hastigheten behöver 
öka för att vi ska kunna överlämna en bättre och 
mer rättvis värld till kommande generationer 
(Göteborgs Stad 2021). 
 

Klimatstrategiskt program och Rain Gothenburg 
Frågorna är globala men lösningarna är ofta loka-
la. I Göteborg finns ett klimatstrategiskt program 
som slår fast att staden ska vara en föregångare 
som visar att det går att leva ett gott liv utan att 
bidra negativt till klimatet. Målsättningen är att 
vara en av världens mest progressiva städer när 
det gäller att åtgärda klimatproblem (Göteborgs 
Stad 2014). I det arbetet ingår jubileumssats-
ningar som Rain Gothenburg, där regn ses som en 
resurs och inte ett hinder. (Göteborgs Stad u.å.) 
I det progressiva arbetet ingår att åtgärda konse-
kvenserna av den klimat- och väderpåverkan som 
pågår redan idag och som i framtiden beräknas 
öka i omfattning. 

Bara problematiken med översvämningar är 
mångfacetterad och beror på högt vatten, höga 
flöden såväl som skyfall. 

Trafikkontoret utför och förvaltar 
Att klimatsäkra Göteborg handlar om att skydda 
befintlig stad men också om att möjliggöra för Vi-
sion Älvstaden att genomföras – Nordens största 
stadsutvecklingsprojekt. I visionen planeras för 
att centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek 
och breda ut sig på båda sidor av älven. Idag 
går det inte att bygga nytt i låglänta områden 
längs älvstränderna utan högkantsskydd. Dessa 
behöver vara på plats för att förhindra stigande 
havsvattennivåer och extrema högvatten. 

I centrala Göteborg ansvarar trafikkontoret för att 
ta fram det som rubriceras som ett reservat för 
att förhindra att nya byggnader eller anläggning-
ar placeras i områden där det planeras högvat-
tenskydd (Göteborgs Stad 2020). Göteborgs 
trafikkontor ansvarar också för både genomför-
ande och förvaltning av dessa skydd.  

Förutom Trafikkontorets ansvar och uppdrag 
finns i Göteborg också en huvudmannagrupp 
som består av berörda bolag och förvaltningar 
som leds av stadsledningskontoret. Gruppen har 
ansvar att ta fram ett nytt direktiv som omfattar 
både planering och genomförande av högvat-
tenskydd längs älvstränderna såväl som till dess 
anslutande vattenvägar. Genom direktivet kom-
mer arbetet bli tydligare, något som är önskvärt 
då organisering, ansvar och mandat länge varit 
oklart. 

I rapporten: Utbyggnadsplan högvattenskydd, 
slår man fast att hanteringen av vatten måste 
ses som en helhet, då vatten inte bryr sig om 
förvaltningsgränser eller markområden. I arbetet 
med högvattenskydd tas därför ett helhetsgrepp 
om höga vattennivåer, höga flöden, avledning av 
skyfall och dagvatten samt rening av dagvatten. 
(Göteborgs Stad 2020)
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Komplex finansiering
Klimatåtgärder är komplexa både när det gäller 
organiseringen och finansiering, särskilt när det 
gäller större åtgärder. Klimatfrågan är ett globalt 
problem, oväder eller vattenmängder rör sig 
oberoende av människoskapade landsgränser, 
regioner och städer. Men det globala problemets 
konsekvenser har hittills till stor del bekostas på 
lokal nivå, av privata fastighetsägare eller med 
kommunala skattepengar. Kommer det även vara 
situationen i framtiden? 

I Utbyggnadsplan högvattenskydd anges, att 
huvudmannagruppen för högvattenskydd också 
kommer se över finansieringsprinciper för såväl 
planering och genomförande av åtgärder. Ett 
välkommet beslut som också är intimt samman-
kopplat med stadens politiska ambitionsnivåer, 
beslutande organ och styrande processer. Sum-
morna för att klimatanpassa Göteborg är stora 
men från statligt håll har inställningen till att dela 
på notan hittills varit sval. 

I en tidningsartikel i GP av Carl Moberg (2018, 
19 mars) säger dåvarande miljöminister Karo-
lina Skog (MP) att staten inte ska vara med att 
finansiera skydd. De kostnadskrävande insat-
serna för klimathanteringsåtgärder menar hon, 
att Göteborg behöver stå för själv. Ansvaret för 
att skydda sig för översvämningar ligger i första 
hand på fastighetsägare själva och på kommunen 
som ska se till att VA-systemet är robust nog att 
klara utmaningarna. 

Men i en annan artikel i GP av Etezaz Yousuf 
(2020, 12 sep) menar miljöpartisten Anna Sibin-
ska, att ansvaret att bygga stormbarriärer i älven 
inte bara kan vara göteborgarnas. Slussportar 
utanför Älvsborgsbron och i Nordre älv, påver-
kar också statlig infrastruktur, såväl som andra 
kommuner som ligger högre upp längs Göta älv. 
Staten borde därför vara intresserade av både 
finansiering och genomförande, eftersom detta 
är helt nytt. Barriärer av den här dimensionen har 
aldrig tidigare byggts i Sverige. 

Hur har staden arbetat?
Göteborgs sårbarhet för extremväder har varit 
aktuellt under lång tid. Arbetet med en vat-
tenplan påbörjades redan 1999 med fokus på 
stigande hav. Den följdes upp av en rapport om 
extremt väder där de tekniska systemens sårbar-
het i relation till olika väderhändelser togs upp. 
Rapporten återrapporterades till politiken 2006 
och uppdraget delegerades ut i linjeorganisatio-
nen. Den blev då allas ansvar, vilket enligt klimat-
strateg Ulf Moback i realiteten betyder ingens 
(Moback personlig kommunikation 21-03-03). 

Den andra fasen av extremväderhantering hand-
lade om havet. Det arbetet klubbades i kommun-
fullmäktige och resulterade i en lista på åtgärder 
som togs fram 2010, vilket gick vidare till berörda 
nämnder. När huvuddelen av denna punktlista 
var genomförd, påbörjades arbetet med att 
reda i stadens organisation. Reglementena för 
kretslopp och vatten respektive trafiknämnden 
ändrades, när det gäller vem som har ansvar för 
åtgärder i relation till översvämningar. 

Spegling i vattenpöl
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Utbyggnadsplan högvattenskydd
Göteborgs stads strategiska arbete har under 
de senaste fem åren lagt grunden för byggandet 
av högvattenskydd. Utbyggnadsplanen slår fast 
att skydden ska vara på plats 2040. Längs med 
Göta älv kommer det byggas betongmurar, men 
även stadens inre vattenvägar behöver åtgärdas. 
I dagsläget ligger de för lågt för att säkra befintlig 
bebyggelse. 

I högvattenskyddet ingår en upprustning av 
kanalmurarna längs med Fattighusån och Stora 
Hamnkanalen. Arbetet kommer spela en viktig 
roll för att göra framtiden mindre blöt för boende 
och verksamheter i området. Enligt rapport från 
Trafikkontoret kommer översvämningsskydd att 
byggas i samband med att kanalmurarna rustas 
upp i området. (Göteborgs stad Trafikkontoret 
2021). 
Åtgärderna som diskuteras innebär att antingen 
höja kanalmurar med betong eller att sätta in 
mindre slussar vid kanalens in- och utflöde. 
Beslut om vilken lösning som kommer att väljas, 
är ännu inte bestämt när denna rapport skrivs. 
Beroende på vilket alternativ som väljs kommer
konsekvenserna på dagens stadsmiljö vara syn-
bara och påverka i högre eller lägre grad.

Kanalmurarna ett megaprojekt på lerfötter
Norra sidan av Stora Hamnkanalen rustades 
upp för flera år sedan. Nu har turen kommit till 
den södra sidan och det är välbehövligt för att 

murarna inte ska rasa samman, men det kommer 
att kosta. Summor mellan 3,5 – 4 miljarder har 
nämnts och det innebär att upprustningen blir 
den största investeringen som kommunen gör de 
kommande åren. Först år 2035 planeras arbetet 
vara klart. 

Upprustningen är ett megaprojekt, inte bara när 
det gäller påverkan på den kommunala budgeten. 
Konsekvenser på centrala staden beräknas att bli 
större och mer omfattande än det som orsakats 
av Västlänksbygget. Trots detta är det svårt att 
undvika en upprustning, eftersom de fallfärdiga 
murarna bär upp hela Göteborgs centrala trafik-
nät (Yousuf, E. 2021, 1 apr) 

Trafiksituationen längs kanalerna har markant 
förändrats sedan de byggdes i början av 1800-ta-
let. Idag kör tusentals spårvagnar och bussar 
varje dag på murar som byggdes för att hålla för 
häst och vagn. Trafiken har ökat i omfattning 
och dessutom blivit väsentligt tyngre, vilket har 
orsakat skador. Stora delar av kanalmurarna vilar 
också på ett djupt lager av blålera. Sättningar har 
medfört att rustbädd och pålar snarast behöver 
tas om hand eftersom de är angripna av röta. I 
samband med reparationerna kommer också 
åtgärder för att hantera extremväder ske (Göte-
borgs stad Trafikkontoret 2021). 
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Kartredovisningen har inte rättsverkan.

© Göteborgs Stad
© Lantmäteriet

Stora Hamnkanalen. Karta hämtad från Gokart
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Stormbarriärer och översvämningsläxa
Om rustning av kanalmurar är ett megaprojekt, 
så är behovet av att bygga barriärer i älven en 
ännu större och mer omfattande klimatanpass-
ningsåtgärd som planeras i Göteborg. Det finns 
planer på att skydda staden genom barriärer 
i älven vid Göta Älvs mynning, Nordre älv och 
Välenviken. Barriärerna är tänkta att vara på 
plats år 2070, men arbetet är fördröjt och går 
enligt Ulf Moback alldeles för långsamt (Person-
lig kommunikation 14 apr 2021). 

En anledning är en eftersatt projektorganisation. 
I nuläget finns bara en samordnare på Stadsled-
ningskontoret som enligt honom ska ansvarar 
för detta gigantiska projekt från ax till limpa. 
Lisa Ekström klimatstrateg på Stadsbyggnads-
kontoret som ansvarar för klimatanpassnings-
åtgärder i planeringen, är av motsvarande åsikt. 

Hon betonar att staden gjort många utredningar 
och analyser och därför vet varför, vad och när 
extremväder kan slå till. Men det som saknas är 
politiska beslut för att få förvaltningarna att agera 
och göra verkstad av visionerna. 

Att så lite har hänt, tror hon beror på att Gö-
teborg ännu inte drabbats av översvämningar 
av den storlek som slog till i Köpenhamn 2011. 
Under två timmar föll en hel sommars regn och 
orsakade allvarliga skador i stadsstrukturen. 
Under flera dygn var samhället lamslaget, men 
Köpenhamn lärde sig sin översvämningsläxa, vil-
ket har påskyndade arbetet med att skyfallssäkra 
den danska huvudstaden. När vattnet runnit 
undan låg kostnaderna för att åtgärda förödelsen, 
på sju miljarder danska kronor (ca nio miljarder sv 
kr). Björksten, U. (2014, 20 aug). 

Beskuret foto av Inge Johansson. Publicerad 1953 i tidningen: Göteborg av idag  
i samband med fototävlingen om göteborgsk vardag
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Fördröjt arbete
Erfarenheterna från Köpenhamn om att skynd-
samt ta itu med skyfalls- och översvämnings-
skydd tycks inte ha bråttom att ta sig över sundet 
och nå Göteborg. Att arbetet inte prioriteras hö-
gre, tror Ulf Moback beror på krasshet (Personlig 
kommunikation 14 apr 2021). De översvämningar 
som hittills drabbat staden har ännu inte orsakat 
dödsfall, även om det var nära 2011 när Rädd-
ningstjänsten hittade en kvinna avsvimmad i sin 
bil under spårvägsbron på Slakthusgatan i Gam-
lestan. Kvinnan fördes medvetslös med ambulans 
till Östra sjukhuset. (Johansson, A. 2011, 10 dec). 
Hade hon inte överlevt hade politikerna agerat 
snabbare menar Ulf Moback.Men problematiken 
kommer allt närmare. I Stockholms län orsakade 
regnovädret i maj 2021 stora skador. Erik Karls-
son specialist på Stockholm vatten och avfall 
säger i en artikel i DN (Ritzén, J. 2021 19 juni): 

 ”Vi har aldrig haft ett nederbördstillfälle som  
 sett ut som regnovädret 25-27 maj, vi kunde  
 inte tro att konsekvenserna skulle bli så stora” 

Den 27 maj dog en kvinna när hon fastnade med 
bilen i en vattenfylld viadukt. Därför har Stock-
holm ökat takten i klimatanpassningsarbetet. 
Plötsliga skyfall är extra farliga då de slår till 
slumpmässigt och skapar kaos inte bara genom 
fyllda källare och störningar i trafiken utan också 
hotar människoliv. Enligt Klimatprofessorn Erik 
Kjellström på SMHI, hinner man sällan varna 
för skyfall före de kommer. Störtregn är svåra 
att prognostisera och går bara att tala om som 
en förhöjd risk för kraftiga regnoväder, inte när 
dessa kommer inträffa. (Ritzén, J. 2021 19 juni). 
Konsekvenserna från ovädret i Stockholm borde 
öka takten på arbetet också i Göteborg, men för 
det krävs förutom beslut också mer resurser.

Pengar saknas 
En viktig förklaring till varför frågan om klimatan-
passning går trögt i Göteborg, är bristen på finan-
siering. Om det blir dyrt att rusta kanalmurarna 
är det ändå hanterbart jämfört med summorna 
som krävs för att klimatsäkra staden med hjälp av 
barriärer. Där diskuteras siffror i storleksordning-
en 40 miljarder. Den exakta summan är osäker 
och finns inte med i Göteborgs Stads Budget - än. 
(PP Eva-Lena Torudd, Stadens arbete med klima-
tanpassning 21 05 05). Att bygga barriärer ute 
till havs, är ett megaprojekt dubbelt så kostnads-
krävande som Västlänken i omfång. Det finns 
indikationer på att stormportar behöver vara på 
plats år 2070. Men ännu är ingen process igång-
satt, vilket Ulf Moback jämför med arbete för att 
genomföra Västlänken. Det påbörjades redan på 
1990-talet för att kunna stå färdigt år 2026. 

Frågan om barriärer till havs, går trögt och kräver 
för att kunna genomföras, att resurser tilldelas på 
nationell nivå eftersom arbetet inte kan genom-
föras på bara kommunala pengar. För att återigen 
jämföra med Västlänken, så beräknades Väst-
länksprojektet kosta 20 miljarder vilket krävde 
finansiering via statliga medel. Att klimatanpassa 
Göteborg, tros bli minst dubbelt så dyrt. 

Kommunen och fastighetsägare önskar ekono-
miskt stöd men även försäkringsbranschen ropar 
på resurser från statligt håll för klimatanpass-
ningsinsatser. Juristen Staffan Moberg menar i en 
debattartikel i GP att i förlängningen kommer det 
inte finnas försäkringar till hands som kan ersätta 
skador från översvämningar. Att inte förebygga 
extrema väderhändelser, kommer att kosta ännu 
mer och för varje dag som går kommer hotet om 
översvämning närmare (Moberg, S. 2021 31 maj)
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Beskuret foto av Gert Bååth från museets arkiv. ”Plaskväder” Ursprungligen en bild publicerad i tidningen 
Göteborg av idag 1953, i samband med fototävling om ”äktgöteborgskt”.
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Vad säger människorna? 
Vid Södra Hamngatan ligger idag en mångfald av 
verksamheter med utsikt över kanalens historis-
ka vattenblänk. Kulturmiljön bär på erfarenheter 
av 1700-talets handel med Kina, 1800-talets eta-
blering av bankväsendet såväl som dagens mix av 
butiker, skolor och caféer. Vad säger människor 
som arbetar här idag? Har de problem med att 
kanalvatten svämmar över och vad gör de i så fall 
åt det? Göteborgs äldsta finrum omfattas av två 
kvarter: nr 15 Frimuraren och nr 16 Kommerserå-
det. På ena sidan avgränsas kvarteren av Östra 
Hamngatan och på den andra sidan av Västra 
Hamngatan. Ursprungligen var dessa gator också 
kanaler, men idag är de igenfyllda för att ge plats 
för en intensiv trafik av bussar, spårvagnar samt 
bilister, cyklister och flanörer. Fakta i kapitlet är 
i hög grad hämtad från (Hus för hus i Göteborgs 
stadskärna 1983).

Från Brogyllen till Frimurareorden
Vi börjar intervjuerna på Södra Hamngatan 9 
hos caféentreprenören på Café Brogyllen och 
avslutar hos Castellanen (fastighetsansvarige) 
Leif Rasmussen på Frimurareorden på Södra 
Hamngatan 31. 

Där emellan görs nedslag hos ägaren till kläd-
butiken Fanny Michel, butiksägaren på diverse-
handeln Krut & Krusiduller, kontorschefen på 
Pantbanken, biträdande rektorn på Gymnasiea-
kademin och intendenten på konferensvåningen 
Chalmerska husets. Alla har de olika erfarenheter 
av att arbeta i och hantera en anrik kulturmiljö i 
ett klimatutsatt läge. Vad tänker de om klimatet 
och framtiden vid kanalen? 

Även om grundläggningen av bebyggelsen 
skedde under samma tidsperiod, före Göteborg 
ens kunde rubriceras som stad, så har mycket 
hänt sedan 1620-talet och på vissa adresser mer 
än på andra. Några byggnader har källarvåningar 
från 1600-talet, andra har rivits och byggts om 
till moderna hus utan källarplan. 
Vilka av fastigheterna är beroende av länspum-
par? Var har hela golvkonstruktionen bytts ut 
från trä till stål? 

Intervjuerna är genomförda våren-sommaren 
2021. 
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Södra Hamngatans bebyggelse 1820 resp 1923.
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Kvarteret Kommerserådet nr 16
Kvarteret har en tydlig koppling till Göteborg som 
handel och hamnstad. Namnet Kommerserådet 
anspelar på en titel för en högre chef, köpman 
som arbetade på Kommerskollegiet med frågor 
om handel, industri och sjöfart (”Kommerserå-
det”, 2020, 18 september). Liksom grannkvar-
teret var detta kvarter till för rika köpmän något 
som är synligt i den ljusa empirebebyggelsen än 
idag. I det här kvarteret låg stadens första apotek. 
Från början dominerades området av bostä-
der, kontor och lager men efterhand trängdes 
de boende ut av butiker, kontor och i slutet av 
1800-talet främst av banker. Den mixen präglar 
fortfarande verksamheterna längs kanalen.

Västra Hamngatan 2, 
Södra Hamngatan 9 
Skandiahuset platsar under rubriken bankarki-
tektur, ritat som det är av bankarkitekten Gustaf 
Wickman. 

I bottenvåning ligger konditori Brogyllen. Huset är 
uppfört mellan åren 1909 - 1911 som kontorshus 
åt försäkringsbolaget: Försäkrings AB Skandia. 
Huset är byggt i jugendstil med en naturstens-
fasad som är en av få från den här tidsperioden i 
Göteborg. Brogyllens ägare Ingemar Olsson har 
drivit caférörelse i byggnaden sedan 1996. Han är 
en engagerad entreprenör som bestämde sig för 
att överta lokalen då han såg lägets potential. 

– När vi höll på att bygga på Hamngatan blev 
jag osäker och åkte till Köpenhamn, Wien och 
Budapest gick på konditori och åt bakelse och fick 
bekräftat att jag tänkt rätt. Alla bra ställen låg på 
ett hörne. Dessutom var det högt i tak och en bra 
vestibul. De tidigare ägarna hade gått i konkurs. 
Det är ett riktigt blåshål, men jag såg möjligheter.

Kulturmiljön är viktig för Ingemar. Han hade 
också koll på områdets äldre historia när han 
etablerade sitt hantverksbageri på adressen:

– Här finns så mycket anor. Det är infarten till 
Göteborg även om man kan tycka att Kämpebron 
är jobbig. Här har alla banker legat och rederier. 
Det är en förnäm plats men när vi kom hit så var 
det bara dött. Många sa till mig när jag började: 
hur kan du satsa så hejvilt? Men jag tror stenhårt 
på det jag gör, är envis och ger aldrig upp.

Även om huset är över 100 år så har Brogyllen 
inte haft större problem med översvämningar i 
källaren, men samarbetet med bostadsrättsför-
eningen kärvar eftersom caféet har sitt bageri i 
källarplan.

– Nej det är nog värre längre ner på gatan som 
på Pantbanken. Men pumpen som ska igång när 
vattnet kommer över grundvattennivå har rostat 
ihop och då blir det ju vatten i källaren. Den ska 
bostadsrättföreningen fixa men de vill inte. Det 
borde ju ligga i deras intresse att det inte blir 
översvämning. Men ska det bli gjort får man göra 
det själv.

På frågan om vad han tänker om klimatkrisen har 
Ingemar Olsson starka åsikter

– Ja vad tänker jag? Det är ju ändå ingen som gör 
något ändå. Personligen är jag emot globalise-
ringen. Jag tror att Kina kommer att ta över och 
de behandlar andra människor som om de inte är 
värda ett ruttet lingon. Människan har ju funnits 
i miljoner år och vi har varit beroende av varan-
dra ända från början. Men idag är det så mycket 
”Jag”, ”Jag” som ska ha. Ingen bryr sig om andra. 
Förr hjälptes man åt.

Han har också åsikter om dagens stadsomvand-
ling:

– Det de bygger nere vid Stena Line är jäkligt kne-
pigt. De poppar upp lägenheter så tätt att de som 
bor där får titta in i en glasfasad. Det är viktigt hur 
man bor. Det påverkar den mentala hälsan. Har 
de tänkt på det?
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”Det är en förnäm plats 
men när vi kom hit 

så var det bara dött”

På 1970-talet hade SEB-banken kontor i Skandiahuset. 
Teckning från 1974. Ur museets arkiv

Hörnhuset där 
Brogyllen ligger, 
var en gång 
kontorshus åt 
försäkringsbola-
get Skandia. Foto 
taget 1952 av 
Folke Sörvik
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Södra Hamngatan 11 
Chalmerska Huset
Det mest påkostade huset vid hamnkanalen 
är ritat av Göteborgs första stadsarkitekt, Carl 
Wilhelm Carlberg. Det räknas som ett av hans 
viktigaste verk, tillsammans med Göteborgs 
Domkyrkan och Gunnebo slott. Huset är med 
sina två kringbyggda gårdar det största vid Södra 
Hamngatan och uppfördes åren 1805 - 1807 för 
William Chalmers räkning. Chalmers tjänade 
sin förmögenhet genom handel med Kina och 
var direktör för Svenska Ostindiska kompaniet. 
Huset är på tre våningar med en källarvåning 
med utrymme för lager och magasin. Chalmers 
hann bara bo tre år på adressen före han dog. 
Trots andra kända göteborgare som bott här, är 
det ändå arvet efter Chalmers som levandegörs. 
Byggnaden används som konferensvåning samt 
festlokal och förvaltas sedan 2014 av ett fastig-
hetsbolag som sköter alla Chalmers fastigheter. 
Samma år anställdes Intendent, Daniel Rydståle 
som verksamhetsansvarig. Han säger att han 
förälskat sig i huset och uppskattar att under ar-
betsdagarna komma nära och kunna säga hej till 
alla besökare. Av 18 000 gäster per år, är många 
stammisar. Vilka värden ser han som viktiga för 
verksamheten?

– Det historiska värdet är det viktigaste, både för 
oss som jobbar och för våra gäster. Det är därför 
man kommer hit. Platsen bär på pondus från 
svenskt näringsliv och från akademin. Men vi vill 
inte skrämma bort någon. Alla är välkomna hit, 
där dåtid möter nutid. 

Chalmerska huset har många samarbetspartners 
och Daniel Rydståle ser sig som spindeln i nätet. 
Bland dessa är hotell Elite Plaza viktigt, liksom 
restauranger som Fiskekrogen.  Läget vid kanalen 
är betydelsefullt då många företagskunder har en 
positiv relation till kanalen.

–Vi har en stabil kundgrupp. Huset styr vilka som 
kommer hit. Gästerna blir lite rakryggade i den 
här miljön. Husets historia påverkar. Man kan 
säga att William Chalmers fortfarande bestäm-
mer vilka som kommer hit. Det sitter i väggarna.

Han värdesätter kulturmiljön och tycker det är 
viktigt för allmänheten att huset hålls öppet så 
att fler får tillgång och kan ta del av historien. 
Men att hålla igång ett gammalt hus kräver en 
del.

– Varje gång det regnar så känner vi av det, trots 
att huset är väl dränerat. Vatten är vatten och vi 
har inte koll på hur grannarna har löst det (dräne-
ring). Bankhuset (del av Chalmerska huset) ligger 
nära kanalen och vattnet har gjort skada. Vi har 
fått sättningar som påverkar golven och vinden. 
Hittills har vi bara låtit det vara men vi har uppsikt 
på vissa väggar. 

Den uppsikten sköts av bolaget Chalmersfastig-
heter. I ett mejl via Daniel Rydeståle återkommer 
ej namngiven ansvarig person om hur bolaget ser 
på vattnet i källaren:
 ”Hittills har vatteninträngningen bedömts som  
 ringa. Nu planeras bl a byte av rack i korskopp- 
 lingsrum och det finns en tanke om att utföra  
 injektering innan rackbyte.” 
(Injektering är en skonsam metod som utförs vid 
en mängd olika, svårlösta problem som vatten-
läckage, fuktkrypning eller sprickbildning. Förf. 
anm.)

På frågan om Chalmersfastigheter gjort några 
anpassningar kopplat till kommande 100-årsregn 
eller havsvattenhöjning? Svarar samma person: 
 ”Nu pågår det en undersökning av sättningar  
 för att utreda vilka grundförstärknings åtgär 
 der som är aktuella. I övrigt vet jag att det  
 har diskuterat att ihop med ombyggnad/nya  
 markanläggningar skapa magasin för att   
 fördröja regnvatten men vet inte om det har  
 blivit verklighet.”

Daniel Rydståle menar att det är viktigt att 
ha expertisen med sig när man ska vårda och 
underhålla ett historiskt hus. Därför samarbetar 
han med Länsstyrelsen och anlitar antikvariska 
konsulter. En svårighet är att det kan dröja med 
att åtgärda problem, eftersom det kostar mycket 
pengar och finansiering tar tid. 
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Beskuren bild Chalmerska huset. Foto från 1966

Alla är välkomna hit säger Chalmerska husets intendent 
Daniel Rydståle. 

William Chalmers tjänade sin förmögenhet på 
handel med Kina och var direktör i Ostindiska 
Companiet. 

”Varje gång det regnar 
så känner vi av det”
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Södra Hamngatan 23 Pantbanken
Som ett florentinskt renässanspalats i tre vå-
ningar ligger Pantbanken vid kanalen. Byggnaden 
är uppförd 1891 för Göteborgs Köpmansbank av 
arkitekten är Karl Johansson och utsmyckad med 
maskaroner (karikerade ansikten) och dekorerad 
taklist. Under åren har olika verksamheter hu-
serat på adressen. Kontorschef Per Kölqvist tog 
över lokalerna 2017 då de tidigare pantbanksä-
garna skulle gå i pension. Per ansvarade tidigare 
för kontoret på Järntorget, som fick stänga när 
Petter Stordalen skulle bygga hotell. På frågan om 
vilka värden han ser som viktiga för verksamhe-
ten vid kanalen, svarar han:

– Det är en vacker lokal som ligger centralt. 
Kanalen förbättrar känslan. Utsikten är viktig för 
mig när jag arbetar. Det är ljust och jag ser resten 
av staden. Men här är fint även när det regnar. 
Kunder kommenterar ofta den vackra lokalen så 
det är något att prata om, en ”ice-breaker”.

Pantbanken är som andra näringsidkare beroen-
de av sina nätverk. De har två andra kontor som 
ligger i närheten men kontorschefen PerKölqvist 
ser också andra verksamheter som betydelse-
fulla: 

– Det är nära guldsmeder vi samarbetar med, 
urmakare och även post. Trots att de lade ner det 
närmaste kontoret. Vi skickar mycket, så posten 
är viktig. Vi är också tvungna att ha ett stort nät-
verk som kan hjälpa till med tekniken.

Om tidigare verksamheter på adressen haft vat-
tenproblem vet han inte. Per Kölqvist har bara 
varit här några år. Har han haft problem med 
översvämningar? 

–Två gånger på fyra år har vi haft större pro-
blem. En gång hade vattnet bara tagit sig in över 
tröskeln. En annan gång så passerade en tekniker 
som bor i närheten och såg hur vattnet sprutade 
ur dagvattenbrunnen utanför. Det gör det när 
vattnet i kanalen blir för högt. Jag har för mig att 
det var en tidig vinter, då kan vinden ligga på och 
vattnet trycks upp i kanalen åt det här hållet. Vi 
fick information om att det kunde hända, i sam-
band med att vi tog över lokalerna. 

Efter senaste översvämningen gjordes en total 
renovering av lokalen:

– Nu har vi installerat luckor som man kan suga 
upp vattnet genom och installerat en ventila-
tion i golvet, så vi kan vädra ut och slippa mögel. 
Dessutom har hela golvet höjts 8 cm och ligger 
idag på stålbalkar som inte kan ruttna. Det är vårt 
fastighetsbolag Wallenstam som tog hand om 
arbetet. Jag slapp se fakturan men gissar att den i 
runda slängar gick på en miljon kronor.

Per Kölqvist är kontorschef på Pantbanken. Den vackra loka-
len uppskattas av hans kunder men renoveringen efter den 
senaste översvämningen kostade runt 1 miljon kronor

”En tekniker som bor i närheten 
såg hur vattnet sprutade ur 
dagvattenbrunnen utanför.” 
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Pantbanken huserar i en av Göteborgs vackra bankpalats. Platsen är en av kanalens mest översvämningsdrabbade delar.

Södra Hamngatan 1906 beskuren bild.
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Södra Hamngatan 25 – Kvarteret 
Frimuraren
Granne till Pantbanken ligger ett trevåningshus 
som också är byggnadsminne. Det kallas det 
Åkermanska huset efter Fredrik Åkerman, tjäns-
teman på Länsstyrelsen. Under 1600-1700-talet 
härjade många bränder i Göteborg. Åkermanska 
huset byggt 1805, är ett minne av hur empirebe-
byggelsen vid Södra Hamngatan en gång såg ut . 
Det är ritat av den danske arkitekten Michael 
Bälkow. Från början fanns det nedgångar från 
gatan in till källarvåningen som har kvar valv från 
1600-talet. Bok och musikhandeln Gumpert star-
tade som boklåda på den här adressen. Under 
första världskriget flyttade AB Industribanken in. 
Idag finns i byggnaden två verksamheter i botten-
våningen: klädbutiken Fanny Michel som ligger 
i hörnan granne med Pantbanken, samt diver-
sehandeln Krut & Krusiduller med adress Södra 
Hamngatan 25. Vi börjar med en intervju med 
ägaren till klädbutiken. 

Korsgatan 2, klädbutik Fanny Michel 
Anna-Karin Hedström tror att hon haft butik i 
lokalerna i snart tio år. På frågan varför hon valde 
att flytta hit, svarar hon:

– För att det var så vackert och stort. Vi hade en 
mindre lokal i närheten så när den här blev ledig 
flyttade vi in. Jag tror det var en resebyrå som låg 
här då och jag tyckte det var synd på så vackra 
fönster och lokalen, att det bara var ett kontor.

Kulturmiljön är avgörande för varumärket. Buti-
ken Fanny Michel bygger enligt hemsidan på att 
vara en unik, hemtrevlig och mysig plats

– Vi är noga med att det är vackert och en histo-
risk byggnad. Våra kunder gillar att strosa runt, 
gamla hus och platser med historia. I samband 
med pandemin har det varit svårt men nu har vi 
öppnat igen. Att det är centralt och ett bra stråk 
är viktigt för oss och det har blivit bättre nu när 
restaurangen öppnat på Tyska bron och även har 
servering i kanalen. Det lockar folk till området. 

Fanny Michel är en familjeägd livsstilsbutik 
som i första hand säljer kläder även på nätet.               

Nätverk finns därför främst online. På frågan om 
de samarbetar med andra svarar ägaren Anna-
Karin Hedström: 

– Vi har inte samarbeten med andra utan har haft 
fullt upp med våra andra butiker, vår webbshop 
och uppdateringar på sociala medier. Men vi 
uppskattar caféerna Ahlströmer och Brogyllen 
men också de som hade Balders Hage förr, nu 
heter de Krut & Krusiduller, men har ungefär 
samma sortiment. Förr tog de ut och visade sina 
varor utomhus på den fina gården, men nu är det 
renovering av fastigheten. Vi har ju varit invirade 
i byggplast under lång tid så kunderna har haft 
svårt att hitta hit.

Byggnaden från 1800-talet har även en källarvå-
ning. Har de haft problem med översvämning?

– Ja för flera år sedan men det var inte jag som 
hanterade det. Jag tror inte det var ett stort pro-
blem men jag får luska lite säger hon.

När det gäller klimatkrisen, framkommer att hon 
har andra frågor på sitt bord som kräver hennes 
fulla uppmärksamhet:

– Nej inte alls. Den dagen den sorgen. Jag har så 
mycket annat att jobba med.

Wallenstam äger flera fastigheter i området 
och även hennes butik. Att fysisk förändring 
av lokalerna inte är hennes ansvarsområde blir 
tydligt vid en fråga om hon vidtagit åtgärder för 
att hantera extremväder:
 
– Jag vet att de (Wallenstam) precis bytt dörr-
men inte mer. Vi har ju ett trappsteg upp till bu-
tiksplanet som försvårar för en del kunder, men 
det kanske har hindrat vattnet? Vi har inte haft 
något stort problem än.

Vid en fråga om hon känner till att en upprustning 
av kanalmurarna är på gång? Svarar hon:

– Nej jag borde ta reda på mer.
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”Våra kunder gillar 
att strosa runt gamla hus 
och platser med historia”

Holtermanska huset från 1802 ligger vid en av kanalens mest översvämningsdrabbad delar. Beskuret foto 
från 1976 av Staffan Westberg.

Promenad på Södra Hamngatan 1954. Beskuret foto.
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Södra Hamngatan 25, 
Krut & Krusiduller
Med adress ut mot Södra Hamngatan ligger 
butiken Krut & Krusiduller, Frida Tufvesson heter 
ägaren. Hon tog över lokalen 2019 efter att den 
förra butiken flyttat ut. På frågan varför hon valde 
läget vid Hamnkanalen svarar hon:  

– Jag jobbade i den förra butiken och beslöt mig 
för att ta över.

Butiken ligger med ingången ut till Hamnkana-
len och med buss- och spårvagnstrafik utanför 
dörren, men med Tyska kyrkan som mäktigt 
blickfång på motsatta sidan av Tyska bron. Vilka 
värden ser hon är viktiga för verksamheten?

– Här fanns en stabil kundgrupp men egentligen 
tycker jag inte att det är bra läge. Det ligger för 
avskilt. Stället har ju några år på nacken, här är 
sättningar som Wallenstam åtgärdar. Det är de 
som äger. Men det är trevlig arkitektur och egent-
ligen en otroligt vacker plats men hela stråket 
hade kunnat göras så mycket bättre. Idag är det 
tung trafik som fördärvar det vackra. Kanalen är 
vacker, men kommer inte till sin rätt. Jag saknar 
andra roliga butiker i närheten, men Ahlströms 
konditori är positivt.

Södra Hamngatan 25 är en adress som ligger i ett 
utsatt läge ur översvämningssynpunkt. Har det 
orsakat problem?

– Ja det hände precis före jag började jobba här, 
för fyra år sedan. Det gamla trägolvet fick bytas 
ut. Det var de förra ägarna som fick ta i det. Jag 
tror det var en stor kostnad men något fick de 
säkert på försäkringen.

Att läget är sårbart ur klimatsynpunkt är inte 
kommunicerat till butiksägaren vid intervjutillfäl-
let. Reflekterar hon trots det över klimatkrisen? 

– Nej jag har inte kopplat samman det med buti-
ken, men jag tänker på det i andra sammanhang.

Vad gäller åtgärder för att hantera extremväder 
är det främst ett ansvar för fastighetsägaren men 
vatten på fel ställe påverkar verksamheten. Vet 
hon vad hon ska göra vid översvämning?

– Nej men jag gissar att det står något i kontrak-
tet? Jag minns att i samband med övertagandet 
så tror jag att det var någon från Wallenstam som 
pratade om att det fanns sandsäckar i en källare 
någonstans. Men vi har fått väldigt lite informa-
tion om vad som händer i området. Jag vet att 
det var någon som sa att man skulle flytta på 
spårvagnstrafiken, men när det skulle hända vet 
jag inte. Det kanske blir om 20 år? Jag önskar att 
kommunen kunde berätta vad vi ska göra vid en 
översvämning, gärna ta fram en action-plan att 
följa. 

Holtermanska huset har hyst många verksamheter. På 1950-talet låg Handelsbankens 
göteborgskontor i lokalerna. Beskuret foto av Sjöstedt från 1959..

”Jag önskar att kommunen 
kunde berätta vad vi ska göra vid en 

översvämning”
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Vatten på fel ställe har alltid påverkat arbetslivet, då som nu. Foto visar över-
svämning i Göteborg 1936. Foto från Hjörnearkivet Göteborgs stadsmuseum.
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Södra Hamngatan 29 Gymnasieaka-
demin
På tomten där Gymnasieakademin idag ligger, 
fanns ursprungligen ett stenhus byggt 1806. 
Det var ritat av stadsarkitekt Carlberg men revs 
för att ge plats för dagens kontorshus i tre vå-
ningar. Beställare var Göteborgs och Bohus Läns 
Stadshypoteksförening. Det nya huset ritades 
av Semréns Arkitektkontor AB. Idag rymmer 
byggnaden från 1980 olika verksamheter, bland 
annat Gymnasieakademin. Här arbetar Elisabeth 
Elander, biträdande rektor som har varit verksam 
i lokalerna sedan 2016.

Varför har ni er verksamhet här?

– Tillgängligheten. Vi var tidigare nere vid Klippan 
Röda sten och ville hamna mer centralt. Det finns 
flera fördela. Vid studiebesök kan jag själv ta med 
elever och gå till stadsbiblioteket eller stads-
museet utan att behöva ta andra kollegers tid i 
anspråk. Att det är centralt gör det också lättare 
för vissa elever att ta sig hit.

Vad betyder kulturmiljön för verksamheten? 

– Läget vid hamnkanalen är fint. Vi har klassrum i 
tre våningar och från vissa av dem ser man ut på 
kanalen.

Har ni haft problem med översvämning?

– Nej. Vi har ingen källarlokal och har inte varit 
drabbade

Hur tänker du kring klimatkrisen?

– Jag är utbildad i geografi och som lärare ingår 
det i mitt uppdrag att undervisa elever både i vär-
degrundsarbete och om klimatet. Före pandemin 
var jag med eleverna i Älvrummet men i år fick vi 
en digital lektion.  

Har ni gjort några åtgärder, försäkrat er för 
100-årsregn eller havsvattenhöjning?

– Nej, men jag förstår att vattenhöjning är något 
man behöver ta i beaktan.

Rustningen av kanalmurar är på gång. Känner du 
till det?

– Nej jag är inte jätteinsatt i vad som planeras för 
just Hamnkanalen, men jag vet att man försöker 
skydda områden på Lindholmen för översväm-
ningar.

  ”Vi har ingen källarlokal och har 
inte varit drabbade”
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Vatten på fel ställe påverkar verksamheten då som nu. Foto från 1936 ur Harry Hjörnes arkiv.

Södra Hamngatan 29 är en relativt nybyggd fastighet som saknar källarvåning och därför inte har några vattenproblem - än. 
Foto taget 1937, Hjörnearkivet Göteborgs stadsmuseum.
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Södra Hamngatan 31 Frimurarlogen
Hela fastigheten på tre våningar ägs av Frimura-
resamhället och sträcker sig igenom kvarteret. 
Huset är ritat  av J F Weinberg som själv var 
frimurare. Likt de andra byggnaderna vid kanalen 
förstördes det ursprungliga huset av stadsbran-
den 1802. Det återuppbyggdes och förstördes på 
nytt vid en brand 1820 och har sedan byggts upp 
igen enligt äldre ritningarna. Leif Rasmussen är 
fastighetsansvarig eller Castellan, som ämbete 
heter inom Frimurarna. Det ansvaret har han haft 
i tre eller fyra år.

Varför ligger verksamheten här? 
– Vi har legat på den här adressen sedan 1806. 
Att ansvara och förvalta kulturmiljön åligger oss. 
Byggnaden är ett stycke K-märkt kulturhistoria.

Att byggnaden är en av de äldsta vid kanalen 
innebär höga kulturmiljövärden i kombination 
med svårigheten att hantera såväl geotekniska 
utmaningarn som tung trafik och kanalens vatten. 
Vilka värden ser Leif Rasmussen som viktiga för 
verksamheten: 

– Egentligen inga alls. Att det är centralt är i och 
för sig bra, men i nuläget påverkas vi negativt av 
leran. Fastigheten rör på sig fortfarande, trots att 
det bara var 11 år sedan vi grundförstärkte hela 
fastigheten. Rörelserna är mindre efter det, men 
vi har fortfarande problem med den tunga spår-
vagnstrafiken. För vår verksamhet hade det varit 
bättre att ligga någon annanstans.
 
Frimurarna har restaurangverksamhet i bot-
tenvåningen som attraherar flöden. Att ha legat 
länge på en plats ger också möjlighet att bygga 
långsiktiga relationer. Hur ser deras kontaktnät ut 
i området?

– Vi har inga direkta nätverk. Centrumföreningen 
innerstaden diskuterar mest handel. Vi är ju en 
förening. Däremot samarbetar vi med Chalmer-
ska huset och kan vara bollplank åt varandra 
ibland.

Hur ser ni på värdet av Hamnkanalen? 

– Kulturmiljön är viktig. Läget här vid vattnet, 
är en vacker miljö. Vi har utrymmen som är 
allmänna, varifrån man kan se ut över Gustav 
Adolfs torg. Det är fint. Men vi har ingen nytta av 
läget. Ur perspektivet fastighetsunderhåll är det 
negativt. Höj inte fastighetstaxeringen, säger jag!  
Bottenvåning har vi hyrt ut till Golden Days. Ur 
deras perspektiv är placering säkert positiv, men 
inte ur vår frimurarverksamhet, så när skatte-
myndigheten vill ha en högre avgift av oss är det 
inte rätt.

Har ni haft problem med översvämning eller 
liknande? 

– Om! Massor! Vår källarvåning ligger under 
kanalen. Så fort det blåser in i kanalen, så stiger 
vattnet och vår källare fylls tre till fem gånger per 
år. Vi har satt in länspumpar som ska pumpa bort 
vattnet. Vi har verksamhet i källarplan, så det här 
problemet har varit uppe flera gånger. Det är ju 
en fråga för staden att lösa. Vi som fastighetsä-
gare har ansvar för vårt dagvatten och avlopps-
vatten, men det är ju inte vårt ansvar att hålla 
kanalens vatten på plats. 

I svaret blir det tydligt att som fastighetsägare till 
en ålderstigen byggnad försöker Frimurarna att 
navigera var gränsen går mellan kommunen och 
dem själva men vem löser problemen?

– Våra rörmokare har gjort hål i källargolvet så vi 
kan dränera. Vad det har kostat får jag kolla på 
fakturorna. Vi har inte behövt kontakta försäk-
ringsbolaget än, eftersom självrisken är på två 
basbelopp. Restaurangen har ju sin vinkällare där 
också. Förr hade vi rejäla skador, när pumparna 
slutade att fungera. Men vattnet når inte upp till 
golvnivå. Idag har vi en pumpstation. När det blir 
baktryck i avloppet, vilket sker vid översvämning, 
så fungerar inte toaletterna. Avrinningen trycks 
tillbaka. Då har vi varit i kontakt med Kretslopp 
och vatten eftersom det är dom som har ansva-
ret. Men kommunen vill gärna att problemet ska 
vara vårt, trots att vi är mitt i stan i en byggnad 
med en grund anlagd på 1630-talet! 
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  ”Filosofiskt sett borde staden 
kanske aldrig ha flyttat 

från Nya Lödöse?”

Vad tänker Leif Rasmussen om klimatkrisen? 

– Detta kommer. Om vi får önska något så är det 
en vall i änden av kanalen så vi slipper över-
svämningar när det är högvatten och blåser. Vid 
pålandsvind och stormbyar så trycker vattnet på. 
Du kan se det med egna ögon på Lejontrappan 
hur högt vattnet går. Jag tänker ofta på detta. 
Bland fastighetsägare är frågan ofta uppe på ta-
peten. Där är man mörkrädd. Tar man ett 100 års 
perspektiv på byggnaden så kommer inte Golden 
Days kunna finnas kvar. Vi har ju ett långtidsper-
spektiv som förvaltare av fastigheten och redan 
år 2050 - 60 kommer vi ha problem. Vad gör 
man av en gammal byggnad? Vi kan ju inte flytta 
på den. 

Har ni gjort några åtgärder, försäkrat er för 
100-årsregn eller havsvattenhöjning?

– Vi hade stora problem vid millennieskifte när 
huset sjönk i leran. Då bestämde vi oss för en 
ordentlig grundförstärkning som genomfördes 
2009 - 10. Nu har vi pålar som går 50-60 meter 
genom rustbädden och leran ner till urberget. 

Rustningen av kanalmurarna vid Hamnkanalen 
är på gång. Är det något Leif Rasmussen har kän-
nedom om?

– Ja jag läser ju tidningen, men kommunen har 
inte hört av sig. Jag hoppas de gör det snart.  

Fastighetsansvarig gör vad han kan för att ta 
hand om sitt hus i ett utsatt läge vid Stora Hamn-
kanalen. Inför framtiden önskar han mer informa-
tion från stadens förvaltningar. Den historiska 
kunskapen om Göteborg har Leif Rasmussen 
redan koll på. I en kommentar till intervjun säger 
han:

– Filosofiskt sett så borde staden kanske aldrig ha 
flyttat från Nya Lödöse? 

Stad i vatten. En vanlig syn i Göteborg.
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”Vad gör man åt en gammal 
byggnad. Man kan ju inte 

flytta på den?”

Bebyggelsen på Södra Hamngatan 29 och 31 så som den såg ut 1972 före nr 29 revs och gav plats för dagens kontorshus. 
Foto av Staffan Westergren.

Södra Hamngatan har alltid präglats av sina verk-
samheter och det stadsliv som de genererat.

Till vänster: beskuren bild som visar folkmyllret 
vid Lilla Torg som det såg ut ca 1830. 

Nedan till vänster: beskuren bild ur museets arkiv 
som visar flanerande göteborgare utanför Frimu-
rarlogen år 1906.
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Pendlande ansvar otydliga mandat

Göteborg är byggt vid den lägsta punkten vid 
Göta Älv. Det kan inte göras ogjort. Mycket 
kunskap, många styrdokument och underlag är 
framtagna på olika förvaltningar om hur staden 
ska skydda sig mot extremväder och ett föränd-
rat klimat. Ändå går det konkreta arbetet trögt 
och frågorna hamnar i kläm mellan förvaltningar. 
Orsaken till detta beror på flera faktorer, som 
svårigheten att greppa komplexiteten av kombi-
nationen människa, kulturmiljö, klimathot och de 
stora ekonomiska investeringar som krävs för att 
hantera detta. 

Desperationen hos några av stadens tjänsteper-
soner som arbetat länge med frågorna är påtag-
lig. Klimatstrateg Ulf Moback tror att det är krass-
het grundad i brist på dödsfall, som bidrar till att 
staden ännu inte kommit till skott och prioriterat 
frågorna högre. Hans kollega Lisa Ekström talar 
om bristen på tydliga politiska beslut något som 
krävs för att sätta igång förvaltningarnas arbete. 
Utan politiska direktiv blir förvaltningarnas ansvar 
otydligt, vilket får konsekvenser när projekt som 
borde sjösättas inte kan påbörjas. 

Men allt vilar inte på kommunpolitikernas axlar. 
Ansvaret pendlar och ligger ömsom på statlig 
nivå, ömsom på kommunal nivå och hamnar förr 
eller senare hos de privata fastighetsägarna och 
deras hyresgäster - verksamheterna vid kanalen. 
Ibland överlappar det. 

En bidragande del till fältets vaghet och tröghet, 
handlar om att finansieringen inte är löst natio-
nellt, vilket får konsekvenser på lokal nivå. Bara 
upprustningen och klimatsäkring av kanalmu-
rarna är ett megaprojekt som beräknas få större 
påverkan än Västlänken. Det är värt att upprepa: 
Projektet beräknas ge större fysisk påverkan på 
centrala staden än Västlänken. 

När projektet ska vara avslutat år 2035 så kom-
mer den ekonomiska investeringen ha varit den 
största i Göteborgs kommunala budget under 15 
års tid. 

”Projektet beräknas ge 
större påverkan på centrala  

staden än Västlänken”
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Stuprörens tid är förbi
Arbetet framgent kommer kräva inte bara tydliga 
politiska beslut utan också ett förändrat arbets-
sätt. Stadens linjära stuprörsarbete, uppdelat 
på olika förvaltningar tycks ha svårt att hantera 
dagens klimatutmaningar. Det kommer behövas 
mer tvärsektoriell samverkan, nya arbetssätt och 
en större öppenhet för att hantera de åtgärder 
som väntar. Detta är i grunden goda nyheter. Ett 
gemensamt mål med att rusta staden är något 
positivt, även ur ekonomiskt hänseende om 
arbetet utförs i tid. Konsekvenserna av klimatkri-
sen riskerar att bli svårare och mer kostsamma 
ju längre åtgärderna dröjer. Att rusta och klimat-
säkra kanalmurarna i centrala Göteborg är ett 
gigantiskt arbete men i sammanhanget en mindre 
ekonomisk satsning än den som krävs för barriä-
rer i älven. 

Informationen – ett lågvattenmärke 
Under tiden jobbar vattnet och blåleran vidare vid 
Södra Hamngatan. Problem med sättningsskador 
är tydliga i de äldsta husen, medan de moderna 
byggnaderna inte tycks ha motsvarande svårig-
heter - än. De äldre var konstruerade för en helt 
annan stad, utan tung trafik, höjda vattennivåer i 
kanalen och dagens klimatproblem. 

Chalmerska huset kämpar med sprickor och 
vatten som kommer och går i källaren, trots att 
dräneringen är nygjord och lokalerna är i gott 
skick. På Pantbanken har hela golvkonstruktionen 
byggts om, trä har bytts till stål och fullständigt 
anpassats för översvämningar. I Frimurarnas 
byggnad är de helt beroende av att länspum-
parna fungerar, då källarvåningen vattenfylls flera 
gånger per år. 

De byggtekniska utmaningarna i kulturmiljön 
skiljer sig åt mellan adresserna på hamnkanalens 
södra sida. En stor skillnad märks också mellan 
människorna som arbetar här. Intervjupersoner-
na visar på olika grad av kännedom när det gäller 
områdets höga risk för översvämningar och kun-
skap om vilka åtgärder kommunen planerar i om-
rådet. Medvetenheten är generellt låg om vilka 
projekt som är på gång. Få visste att programar-
bete för att rusta och klimatsäkra kanalmurarna, 
ligger i startgroparna. Ett arbete som i hög grad 
kommer påverka deras arbetsmiljö under flera 
år. (Den preliminär starten är satt till 2021). Bara 
en av de intervjuade har koll på alternativen för 
översvämningsskydd som har diskuterats. 

Ingen av de intervjuade nämnde något om 
stadens gedigna arbete, som tematiska tillägg 
till översiktsplanen eller hemsidan https://www.
vattenigoteborg.se/. Informationen har inte nått 
fram vilket är allvarligt när man sätter det i rela-
tion till att extremväder beräknas öka i framtiden 
och Stora Hamnkanalen är en utsatt plats. Vikti-
gaste av allt: medborgare och näringsidkare som 
inte är medvetna om situationen, kan inte göra 
informerade val eller ställa adekvata krav. Som en 
av de intervjuade formulerade det: 

”Jag önskar att kommunen kunde berätta vad vi 
ska göra vid en översvämning, gärna ta fram en 
action-plan att följa.” 

Här har staden ett mycket angeläget informa-
tionsarbete att genomföra. 
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”Det har alltid varit blött i 
Göteborg men framtiden  
kommer att bli blötare”

På med gummistövlarna
Vattnet var här först och bryr sig inte om förvaltningsgränser eller ägarförhållanden. Hårda vindar från 
väst kommer fortsätta bära med sig kraftig nederbörd som tömmer sig över västkusten. De geoteknis-
ka omständigheterna vid Stora Hamnkanalen är desamma som Västgötaknektarna en gång hanterade 
under överseende av nederländska vallmästare. Utvecklingen har förvisso gått framåt och träspadar 
har ersatts med grävskopor, träskor med gummistövlar. Istället för sandsäckar kan vi bygga vallar av 
betong och stålbarriärer i älven. 

Att leva i Göteborg har alltid varit en blöt historia. Vi behöver inte gissa oss till hur oväder har drab-
bat staden. Det finns att läsa i tidningslägg på Samhällsvetenskapliga biblioteket. Komplikationer från 
oväder är sedan gammalt. Det har påverkat kulturmiljön, förstört infrastruktur och värden för miljon-
tals kronor för att inte tala om att det krävt människoliv. Forskningen visar att människans negativa 
inverkan på klimatet kommer att öka takten. Därför måste vi rusta oss för en framtid som i ännu högre 
grad präglas av extremväder. 

Kort sagt: Det har alltid varit blött i Göteborg, men framtiden kommer att bli blötare.
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Vintervy över Göta älv. 
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