
 

 

Minnesanteckningar från Skype/dialogmöte gällande 
trafikslagsövergripande trafikledning vid nya Göta-Älvbron 
(Hisingsbron) som genomfördes 2020-04-03. 
 
Värmlands Båtförbund representerades av Per Edberg och Anders Olsson 

 
Agendan såg ut som nedan 
 

1. Inledning och Runda runt bordet 
2. Genomgång av sammanfattande presentationsunderlag (20–25 min) 
3. Genomgång av förslag till samverkansregler för fritidssjöfarten (sid 5–6 i ÖK) 
4. Genomgång av uppföljningsindikatorer för fritidssjöfarten (sid 18 i ÖK) 
5. Diskussion om det hela/synpunkter 
6. Information/kommunikation gentemot användarna/kunderna inför sommaren 2021 – 

tankar och idéer om hur detta kan gå till (Mark Ubbink leder) 
7. Hur ser det ut under säsongen 2020? (tillagd under mötet) 

 
 
Efter en snabb presentation av deltagarna så presenterade Patrick Benrick på trafikverket 
dagens agenda.  
 
Att accessen för segelbåtar med mast högre än 12m som skall passera genom Göteborg på 
Göta-Älv, kommer att bli kraftigt reducerad när nya bron står på plats, kom inte som någon 
överraskning. Det som presenterades som ett förslag kan vi nog se som en fastställd tidtabell, 
till säsongen 2021 och framåt då bron skall vara färdig. Se bifogad fil sid 11 där 
öppningstiderna samt information om att varje broöppning endast kan vara i 8 minuter finns. 
 
Det som VBF reagerade på mest var avsaknaden av förtöjningsplatser för väntande båtar. 
Enligt plan skall det färdigställas en väntebrygga söder om brobygget och en norr om 
brobygget. Tyvärr när vi fick se skissen/ritningen så framkommer det att varje brygga är endast 
60 m vilket gör att endast max 5 båtar får plats vid vardera bryggan. Vid denna information 
blev diskussionen livlig bland alla inbjudna. VBF var väldigt bestämd i sina inlägg att dessa 
bryggor är alldeles för små för det tryck som kommer att bli på antalet väntande båtar. Ur 
säkerhetssynpunkt är det rena vansinnet. 
 
En annan aspekt som framkom under mötet var att Volvo Hisingen skall utöka sina transporter 
på järnväg, vilket medför minst 10 fler godståg som skall passera Marieholmsbron per dag. 
Tågen och öppningen av Hisingsbron kommer inte att kunna synkas vilket gör att ännu färre 
segelbåtar kommer att kunna passera åtminstone under vardagarna. 
 
Ansvariga för Göta-Kanalbolaget siade om en katastrof gällande antalet båtar som kommer att 
nyttja möjligheten till passage genom kanal och älv. Vi pratar arbetstillfällen och inkomster för 
alla näringsidkare efter rutten.  
 
Göteborgsstad har hitintills visat kalla handen när det framförts synpunkter inför och under 
byggnationen av ny bron. Den begränsning som fritidssjöfarten ställs inför kan omöjligt funnits  



 

 

med i de konsekvensanalyser samt riskbedömningar som måste tas fram inför ett sådant här 
stort byggnadsprojekt.  Göteborgsstad har satt en egen agenda och har inte brytt sig alls om 
andra aktörers behov och önskningar.  
 
När frågan om hur läget ser ut för säsongen 2020 så fanns nästan ingen information att få. 
Trafikverket genom Patrick Benrick lovade att kontrollera med berörda parter och återkomma 
snarast med färsk och aktuell information. 
 
Patrick ville ha i skrift, våra synpunkter gällande 2021 och framåt så att man kan ta våra och 
önskemål och synpunkter ett extra varv med berörda parter. Återkoppling kommer senast i 
augusti och kallelse för ett nytt Skypemöte i samma tidsrymd.  
 
 
Jag har inte berört yrkessjöfarten i dessa anteckningar, då de har liten påverkan på oss 
fristidsbåtsägare. 
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