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ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
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se bilaga A 
 
KLAGANDE 
 
1. Fastighetsnämnden i Göteborgs kommun 
Box 2258 
403 14 Göteborg  
 
2. Fastighetsaktiebolaget Fribordet 
Box 8003 
402 77 Göteborg 
 
3. Göteborgs Frihamns AB 
Box 8003 
402 77 Göteborg  
 
Ombud för samtliga: chefsjuristen Martin Öbo, Box 2258, 403 14 Göteborg 
  
MOTPART 
Länsstyrelsen Västra Götalands län 
403 40 Göteborg 
  
SAKEN 
Ansökan om tillstånd att anlägga gång- och cykelbro m.m. över Göta Älv i Göteborg 
___________________ 
 
MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT 
 
Miljööverdomstolen fastställer miljödomstolens domslut. 
 

___________________ 
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YRKANDEN M.M. I MILJÖÖVERDOMSTOLEN 

 

Fastighetsnämnden i Göteborgs kommun, Fastighetsaktiebolaget Fribordet och 

Göteborgs Frihamns AB (i fortsättningen Kommunen) har yrkat att 

Miljööverdomstolen ska bifalla Kommunens ansökan om att få anlägga en gång- och 

cykelbro m.m. över Göta älv. 

 

Länsstyrelsen har bestritt Kommunens yrkande. 

 

Sjöfartsverket, Göteborgs Hamn AB, Hamnmyndigheten i Göteborg och Vänerhamn 

AB har avstyrkt bifall till Kommunens yrkande.  

 

UTVECKLING AV TALAN M.M. I MILJÖÖVERDOMSTOLEN 

 

Kommunen har anfört i huvudsak följande. 

 

Den planerade bron innebär att mark- och vattenområdena utmed och i Göta älv brukas 

för transporter, vilket utgör ett ändamål som är väl lämpat med hänsyn till områdets 

beskaffenhet, läge och behovet av transporter utmed och över älven. Bron bidrar även 

till en från allmän synpunkt god hushållning genom att främja gång- och cykeltrafik 

framför biltrafik. Projektet är därför förenligt med 3 kap. 1 § miljöbalken. 

 

Göteborgs utvecklingsmöjligheter ska betraktas som ett riksintresse enligt miljöbalken. 

Begreppet riksintresse är inte definierat i rättskällorna, men torde i nu aktuellt 

avseende kunna beskrivas som ett väsentligt och bestående intresse sett ur ett nationellt 

perspektiv. Göteborgs utvecklingsmöjligheter – vilka den planerade bron skulle bidra 

till – är ett sådant riksintresse. Riksintresset Göteborgs utvecklingsmöjligheter borde 

således enligt 3 kap. 10 § miljöbalken vägas mot övriga i målet aktualiserade 

riksintressen. Miljödomstolen har enbart gjort en bedömning enligt 3 kap. 8 § 

miljöbalken. 
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Miljödomstolen har bedömt att det föreligger en inte obetydlig risk för att den 

föreslagna bron kan komma att få en bestående och negativ inverkan på de 

sjöfartsanknutna intressena. Kommunen anser inte att denna motivering är tillräckligt 

konkret för ett avslag baserat på 3 kap. 8 § miljöbalken. Det har heller inte visats att 

något riksintresse påtagligt skadas av den planerade bron.  

 

Bron förhindrar inte yrkessjöfarten, och den trafik som i någon mån kan hindras från 

att färdas på Göta älv torde enbart utgöras av fritidsbåtar. Sjöfartsintressen kopplade 

till fritidsbåtstrafik kan inte anses utgöra ett sådant riksintresse som skyddas genom 3 

kap. 8 § miljöbalken, och kan inte anses väga tyngre än riksintresset av Göteborgs 

utvecklingsmöjligheter. Riksintresset av Göteborgs hamn torde inte längre omfatta 

hamnanknuten gods- och passagerartrafik i Frihamnen, då fortsatt verksamhet av den 

art och omfattning som idag bedrivs inte enligt ägaren till berörda mark- och 

vattenområden framgent kommer att bedrivas i Frihamnen. Frihamnsområdet är heller 

inte längre utpekat som riksintresse i gällande översiktsplan för Göteborg.  

 

Det framgår av det inlämnade materialet angående brons nytta och säkerhet att 

projektets fördelar överväger dess nackdelar och är försvarbart ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv.   

 

För Göteborgs stads utveckling och funktion är det en absolut förutsättning att kunna 

anlägga ändamålsenliga broar över Göta älv. Miljödomstolens dom kan inte tolkas på 

annat sätt än att tillstånd till byggande av lågbro över Göta älv i Göteborg av något 

slag i framtiden inte kan påräknas. Det kan inte anses vara en rimlig och skälig 

avvägning. Miljödomstolens dom strider därför mot syftet med miljölagstiftningen och 

det kommunala planmonopolet.  

 

Länsstyrelsen, Sjöfartsverket, Göteborgs Hamn AB och Hamnmyndigheten i 

Göteborg  har i allt väsentligt åberopat samma grunder och omständigheter som vid 

miljödomstolen. Sjöfartsverket har tillagt. Det största säkerhetsproblemet med den 

planerade gång- och cykelbron är passagen för fartyg som kommer uppifrån Göta älv. 

Avståndet mellan den uppströms belägna Götaälvsbron och den nya bron är för litet för 

att ett fartyg ska hinna stoppa eller vända mellan broarna när problem uppstår vid den 
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nedre bron. Alla broar drabbas förr eller senare av problem och ett sådant skulle i 

förevarande fall kunna få allvarliga konsekvenser. 

 
MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL 
 

Miljööverdomstolen har hållit syn i form av en båttur på älven uppströms och  

nedströms det tänkta broläget. 

 

Göteborg är Sveriges näst största stad och dess utvecklingsmöjligheter är naturligtvis 

rent allmänt sett ett nationellt intresse. De riksintressen som miljöbalken syftar på är 

emellertid sådana som förs fram av länsstyrelserna  och olika sektorsmyndigheter och 

som prövningsmyndigheten finner relevanta i det enskilda fallet. Prövningen i 

förevarande mål ska därför, såsom miljödomstolen funnit, ske enligt 3 kap. 8 § 

miljöbalken, vilket inte hindrar att brons positiva verkningar för Göteborgs 

utvecklingsmöjligheter vägs in. 

 
Hamnmyndigheten i Göteborg har avstyrkt byggnation av bron med hänvisning bl.a. 

till att säkerhetsmarginalerna för fartygspassage in till Frihamnen är alltför små och 

föreslagit att brobygget skjuts på framtiden till dess att det blir klart huruvida det skall 

var någon hamnverksamhet i Frihamnen eller inte. 

 

Länsstyrelsen har i målet hävdat att den ansökta bron strider mot såväl 3 kap. 8 § som 

11 kap. 6 § i miljöbalken under påstående att fördelarna med bron från allmän och 

enskild synpunkt inte överväger kostnaderna och olägenheterna av den. 

 
Vad gäller prövningen enligt 3 kap. 8 § miljöbalken huruvida den planerade gång- och 

cykelbron påtagligt kan skada de sjöfartsanknutna riksintressena måste Sjöfartsverkets 

och Sjöfartsinspektionens inställning väga tungt. Av deras yttranden framgår 

sammanfattningsvis att en broförbindelse av det slag som planeras innebär risk för 

störningar såväl för tillgängligheten och framkomligheten som för sjösäkerheten. 

Sjöfartsverket har genom delbeslut den 15 maj 2000 förklarat Göteborgs hamn och 

anslutande huvudfarleder som riksintresse för kommunikationsanläggningar. Påtalade 

brister kan enligt myndigheterna få som följd att allvarliga störningar eller stopp kan 
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uppstå i den betydelsefulla fartygstrafiken till och från Vänern samt till och från 

industrierna längs Göta älv. 

 

Frihamnen, som en del av Göteborgs hamn, måste tillsvidare betraktas som ett 

riksintresse för sjöfarten.  

 

Miljööverdomstolen, som tagit del även av övriga handlingar i målet, är övertygad om 

att den ansökta gång- och cykelbron skulle bidra till en positiv utveckling av 

trafiksituationen och den allmänna gatubilden i centrala Göteborg. En strikt 

kostnads/nyttoanalys enligt 11 kap. 6 § miljöbalken kan inte bli helt utslagsgivande i 

ett fall som detta. Vid en sammanvägning av samtliga för- och nackdelar med 

projektet, varvid brons negativa inverkan på de sjöfartsanknutna intressena får stor 

betydelse, kommer Miljööverdomstolen emellertid till samma slut som 

miljödomstolen.  

 

Miljööverdomstolen utesluter inte att en broförbindelse kan bli möjlig i framtiden. Om 

det blir klarlagt att Frihamnen inte längre behövs för större fartyg och kommunen kan 

enas med Sjöfartsinspektionen (numera Transportstyrelsen) om en brokonstruktion 

som tillgodoser högt ställda krav på säkerhet även för övrig trafik bör tillstånd kunna 

lämnas. Till dess får syftet med gång- och cykelbron så långt möjligt uppfyllas på 

annat sätt t.ex. med utökad färjetrafik över älven.           

 
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B 
 
Överklagande senast 2009-12-14  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I avgörandet har deltagit hovrättsrådet Henrik Löv, miljörådet Lars Hydén samt 
hovrättsråden Rose Thorsén och Peder Munck, referent. Enhälligt. 
 
Föredragande har varit Erik Ludvigsson. 
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   Sid 1 (42) 
Mål nr M 661-07 
 

DOM 
2008-07-02 
meddelad i 
Vänersborg 

  
 

VÄNERSBORGS TINGSRÄTT 
Miljödomstolen 

  
 

 

Dok.Id 89467 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

0521-270 200  0521-270 230 Box 1070 
462 28 Vänersborg 

Hamngatan 6 

E-post: miljodomstolen.vanersborg@dom.se 
 

måndag – fredag 
09:00-16:00 

 

 
SÖKANDE 
1. Göteborgs kommun, Fastighetsnämnden 
Box 2258 
403 14 Göteborg 
 
2. Fastighetsaktiebolaget Fribordet, 556248-5747 
Box 8003 
402 77 Göteborg 
  
3. Göteborgs Frihamns AB, 556246-9519 
Box 8003 
402 77 Göteborg 
  
Ombud för samtliga: chefsjuristen Martin Öbo 
Göteborgs kommun, Fastighetskontoret 
Box 2258, 403 14 Göteborg, och 
jur.kand. Ted Wennerqvist, Stangdell & Wennerqvist AB 
  
SAKEN 
Ansökan om tillstånd att anlägga gång- och cykelbro (GC-bro) mm över Göta Älv i 
Göteborgs Stad, Västra Götalands län 
 
Ao: 108:2 N: 6400280 E: 318660 
 
_____________ 
 

DOMSLUT 

1. Miljödomstolen avslår ansökan såvitt avser yrkandet att anlägga en gång- och 

cykelbro över Göta älv med tillhörande åtgärder och anläggningar. 

 

2. Miljödomstolen godkänner befintliga kajanläggningar och lämnar sökandena 

och tillstånd enligt miljöbalken att riva ut och rusta upp kajanläggningarna inom 

fastigheterna Göteborg Nordstaden 702:32 (Packhuskajen) och Göteborg 

Lundbyvassen 4:6 (Hugo Hammars kaj och Broströmskajen). 

 

3. Anläggningarna skall utformas och arbetena utföras i enlighet med vad 

sökandena redovisat i målet. 

Bilaga A
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4. Arbetena skall vara utförda inom tio (10) år från domens dag. 

 

5. Anspråk i anledning av oförutsedd skada får framställas inom fem (5) år från 

arbetstidens utgång. 

 

6. Tillståndet får tas i anspråk även om domen inte har fått laga kraft. 

 

7. Miljödomstolen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i målet. 

 

8. Miljödomstolen fastställer prövningsavgiften till fyrahundratusen (400 000) kr. 

Avgiften är betald. 

 

_____________ 
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ANSÖKAN 

Göteborgs kommun, fastighetsnämnden och de medsökande har framställt yrkanden 

och redovisat ansökan i huvudsak enligt följande. 

 

Yrkanden 

Sökandena yrkar att miljödomstolen måtte 

dels jämlikt 17 § lagen (1988:811) om införande av miljöbalken lagligförklara 

befintlig kajanläggning inom fastigheten Göteborg Nordstaden 702:32 (Packhus-

kajen) jämte därtill hörande kajdelar samt därefter lämna sökandena tillstånd till 

utrivning och upprustning av kajanläggningen, huvudsakligen på sätt framgår av 

framtagen teknisk beskrivning (aktbil 1 flik 1), 

dels jämlikt 17 § lagen (1988:811) om införande av miljöbalken lagligförklara 

befintlig kajanläggning inom fastigheten Göteborg Lundbyvassen 4:6 (Hugo 

Hammars kaj) jämte därtill hörande kajdelar samt därefter lämna sökandena 

tillstånd till upprustning och förstärkning av kajanläggningen, huvudsakligen på  

sätt framgår av framtagen teknisk beskrivning, 

dels jämlikt 17 § lagen (1988:811) om införande av miljöbalken lagligförklara 

befintlig kajanläggning inom fastigheten Göteborg Lundbyvassen 4:6 (Broströms-

kajen) jämte därtill hörande kajdelar samt därefter lämna sökandena tillstånd till 

utrivning, upprustning och förstärkning av kajanläggningen, huvudsakligen på sätt 

framgår av framtagen teknisk beskrivning, 

dels lämna sökandena tillstånd till utförande av planerade åtgärder (utläggande av 

gång- och cykelbro jämte brofästen, ledverk, pålar, dykdalber, angöringsbrygga, 

tillfälliga arbetsbryggor m.m.) allt i huvudsaklig överensstämmelse med framtagen 

teknisk beskrivning och enligt kompletteringar den 7 juni 2007 och 28 november 

2007, allt inom fastigheterna Göteborg Nordstaden 702:32, Göteborg Nordstaden 

702:35, Göteborg Tingstadsvassen 739:150, Göteborg Lundbyvassen 

736:162, Göteborg Lundbyvassen 736:155, Göteborg Lundbyvassen 4:6 samt 

Göteborg Lundbyvassen 736:168, 
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dels lämna sökandena tillstånd att utföra erforderliga anläggningsarbeten i vatten, 

såsom schaktnings- och grävnings- och muddringsarbeten, utläggande av stödfyll-

nad för led- och pålverk samt utläggande av tillfälliga arbetsbryggor och 

dels förordna att meddelat tillstånd får tas i anspråk utan hinder av att domen inte 

vunnit laga kraft (verkställighetsförordnande). 

 

Härutöver yrkar sökandena att miljödomstolen måtte dels fastställa arbetstiden till 

tio år, räknat från det blivande tillstånd vunnit laga kraft dels fastställa tiden för 

inkommande med anspråk på ersättning enligt reglerna om oförutsedd skada till fem 

år, räknat från arbetstidens utgång och dels godkänna upprättad miljökonsekvensbe-

skrivning. 

 

Allmän orientering 

Visionen om den goda staden står bland annat för en levande stadsmiljö där arbete, 

bostäder, kultur, rekreation och idrott blandas. Det är en stad som är rik och levande 

för alla och den tar tillvara vattnet som kvalitet och upplevelse. 

 

För att ge förutsättningar för denna vision krävs att stadens delar länkas samman 

och möjligheten till rörelser och mötesplatser skapas. Detta genereras genom att nya 

länkar i strategiska lägen skapas. Genom att förbättra tillgängligheten i stadsdelarna 

kring södra och norra älvstränderna ökar attraktiviteten och underlaget för etable-

ring av besöksintensiva verksamheter såsom butiker, restauranger etc. 

 

I Trafikkontorets nya miljöprogram är visionen och målsättningen att skapa 

förutsättningar för en effektiv, säker och hållbar rörlighet för alla. En rörlighet som 

omfattar både bilister och de som saknar bil, yrkesarbetande, barn och pensionärer, 

allergiker och rörelsehindrade. 

 

Gång- och cykelbrons syfte är att skapa möjlighet för icke-bilister att röra sig friare 

över älven. Gång- och cykelbron minskar älvens barriäreffekt och bidrar tillsam-

mans med andra stora infrastrukturprojekt till en unik möjlighet att gå och cykla i 

attraktiva miljöer utmed och längs med älven utan att utsättas för kraftiga avgas-
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utsläpp. Gång- och cykelbron utformas som en klaffbro med två öppningar. Bron 

kommer att öppnas vid behov för yrkestrafiken och innebär inga inskränkningar 

eller förlängda tider för trafiken jämfört med dagens förhållanden. Bron begränsar 

inte heller för varven att bedriva fortsatt verksamhet. 

 

Stadsbyggnadskontoret påbörjade under 2004 ett planarbete för en ny detaljplan 

med syfte att möjliggöra för en gång- och cykelväg över Göta Älv mellan Packhus-

kajen och Lundbystrand. Bron möjliggör bättre kommunikation över älven vilket 

förenar stadsdelarna norra och södra Älvstranden. 

 

Byggtiden beräknas pågå från 2008 till och med 2010. 

 

Berörda Fastigheter 

De tillståndssökta åtgärderna berör fastigheterna Göteborg Nordstaden 702:32, 

Göteborg Nordstaden 702:35, Göteborg Tingstadsvassen 739:150, Göteborg 

Lundbyvassen 736:162, Göteborg Lundbyvassen 736:155, Göteborg Lundbyvassen 

4:6 samt Göteborg Lundbyvassen 736:168. 

 

Rådighet 

Göteborgs kommun är lagfaren ägare till fastigheterna Göteborg Nordstaden 

702:32, Göteborg Nordstaden 702:35, Göteborg Tingstadsvassen 739:150, 

Göteborg Lundbyvassen 736:162 och Göteborg Lundbyvassen 736:155. 

Fastighetsaktiebolaget Fribordet är lagfaren ägare till fastigheten Göteborg 

Lunbyvassen 4:6. Den senast nämnda fastigheten har vidare officialservitutsrättig-

het att för varvsändamål nyttja vattenområde inom fastigheten Göteborg Lundby-

vassen 736:155. Servitutsrättigheten omfattar del av det vattenområde av nyss-

nämnda fastighet där den planerade bron avses landa på Hisingssidan av Göta Älv. 

Fastigheten Göteborg Lundbyvassen 736:168 ägs av Göteborgs Frihamns AB. 

 

Sökandena gör gällande att man genom äganderätt till de fastigheter där den 

planerade gång- och cykelbron avses komma till utförande har rådighet för 

planerade åtgärder. 
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Planförhållanden 

Berörd del av fastigheten Göteborg Nordstaden 702:32 är detaljplanelagd såsom 

allmän platsmark; salutorg, busstorg. Fastigheten Göteborg Nordstaden 702:35 är 

delvis detaljplanelagd för kvartersmark; hamn, delvis icke detaljplanelagd. Den del 

av fastigheten som inte är detaljplanelagd utgörs av vattenområde. Fastigheterna 

Göteborg Tingstadsvassen 739:150 och Göteborg Lundbyvassen 736:162 är inte 

detaljplanelagda. Berörd del av fastigheten Göteborg Lundbyvassen 736:155 samt 

fastigheten Göteborg Lundbyvassen 4:6 är huvudsakligen detaljplanelagda för 

kvartersmark; industri. Fastigheten Göteborg Lundbyvassen 736:168 är inte 

detaljplanelagd. 

 

För den planerade gång- och cykelbron har initierats ett detaljplanearbete, vilket 

avses löpa parallellt med förevarande ansökan om tillstånd för vattenverksamhet. 

Planen ligger f.n. på ”is” i avvaktan på föreliggande prövning 

 

I plankartan till ÖP 99 är Lundbystrandområdet markerat som ”huvudsakligen 

arbetsplatser” (nuvarande markanvändning) och ingen förändring på kort eller lång  

sikt är illustrerad. Området vid Packhuskajen omfattas av förslag till förändring på 

kort sikt till ”blandad stadsbebyggelse”. Av nyligen framtaget underlag för en ny  

översiktsplan för Göteborg framgår att det skall ske en satsning på regionen och 

stadens kärna som får anses ha betydelse som riksintresse. Däri ingår bl.a. planer på 

30 000 bostäder och 40 000 arbetsplatser på norra älvstranden. Byggandet av bron 

får således anses utgöra riksintresse för Göteborgs stads utveckling.  

 

I planbeskrivningen till den nya detaljplanen hänvisar man till att det i ÖP 99 

uttrycks ett behov att överbrygga den barriär (för kontakt över vattnet) som älven 

idag utgör och därmed underlätta för gång- cykel- och mopedtrafik. 

 

Berörda områden omfattas inte av strandskydd. 

 

Sökandena gör gällande att förevarande ansökan om tillstånd – i de delar där 

detaljplan finns idag – visserligen i någon mån strider mot gällande detaljplaner 
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men att avvikelserna gentemot gällande detaljplan dels är mindre dels varken 

motverkar eller hindrar respektive plans syfte. Dessutom pågår ett detaljplanearbete  

för framtagande av en ny detaljplan för den aktuella och planerade bron. De 

härigenom tillståndssökta åtgärderna strider inte mot gällande översiktsplan. 

Sökandena gör gällande att hinder mot förevarande ansökan inte föreligger jml MB 

16 kap 4 §. 

 

Nytta 

Brons samhällsekonomiska nytta överstiger dess kostnad. Se vidare i upprättad 

Kostnad/nytta-analys. 

 

Kostnad 

De planerade åtgärderna i vatten inklusive brokonstruktionen har kostnadsuppskat-

tats till 400-450 miljoner kr, räknat i 2006 års kostnadsläge. De årliga kostnaderna 

för drift m.m. beräknas till 20-22 miljoner kr. 

 

Alternativa transportlösningar för att passera Göta Älv 

a) Alternativa lösningar innefattande andra förbindelser över Göta Älv än en fast 

bro 

Det har under en längre tid varit mycket angeläget att tillskapa fler möjligheter att 

öka kontakten och transporterna mellan södra och norra Älvstranden. Byggnads-

nämndens politiker gav 2001 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att studera alterna-

tiva lägen för en ny broförbindelse över Göta Älv. Uppdraget var preciserat till att 

avse en brolösning. 

 

Under arbetet med framtagande av underlag för förevarande ansökan har – med 

hänsyn taget till miljöbalkens bestämmelser om att alternativa möjligheter skall 

utredas – studerats även alternativa lösningar för transport över Göta Älv. Så har 

granskats möjligheterna att öka kontakten mellan älvstränderna med färja eller 

tunnel, allt ställt i relation till en brolösning. En vidare diskussion i ämnet och 

därvid vilka överväganden som lett fram till att en brolösning får anses som det 
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mest fördelaktiga alternativet, allt sammanvägt, återfinnes i upprättad trafikutred-

ning. 

 

b) Alternativa geografiska lägen 

I förstudien om en gång- och cykelbro över Göta Älv från 2001 gjordes en utred-

ning kring det geografiska läget för en gång- och cykelpassage över älven. Flera 

lägen studerades och syftet med förstudien var att belysa alternativa lägen för en 

fast förbindelse över Göta Älv för att möjliggöra för alternativa färdsätt mellan 

centrala Göteborg och Hisingen med Norra Älvstranden. Utredningsområdet sträck-

te sig mellan Göta Älvbron och Älvsborgsbron.  

 

Det optimala läget vad gäller tillgänglighet, stadsstruktur, närhet till målpunkter 

samt acceptabelt antal broöppningar visade sig vara vid området kring Stenpiren 

mot Lundbystrand. Detta alternativ fanns även redovisat i Översiktsplanen för 

Norra Älvstranden från 1990. 

 

Av hänsyn till Cityvarvets verksamhet flyttades läget för bron i vidare utredningar 

från Stenpiren till Packhuskajen. En noggrannare redogörelse av de fyra huvud-

alternativen återfinns i för projektet upprättad trafikutredning. 

 

Samråd 

Samråd har genomförts genom möten med bland annat rederier, varv, sjöfartsverk, 

hamnmyndighet och länsstyrelsen. Ett antal synpunkter har inkommit, se samråds-

redogörelsen. I korthet anser Sjöfartsverket, Göteborgs hamn samt flera rederier och 

varv att bron kan komma att utgöra en ny barriär för sjöfarten; ett nytt hinder för 

transport på älven. 

 

Älvstranden Utveckling AB anser att bron på ett effektivt sätt skulle bryta den 

befintliga barriär älven utgör – för transporter över älven – och väsentligen under-

lätta utvecklingen av norra och södra älvstranden. 

 

Länsstyrelsen anser att bron kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Med  
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anledning härav har samråd med en vidare krets avhållits. 

 

Göta Älv har bedömts vara av riksintresse för sjöfarten och bron kan komma att  

utgöra ett intrång i riksintresset genom att utgöra en barriär för sjöfarten. 

 

Teknisk beskrivning 

En mer detaljerad beskrivning av brons utformning och hur den är tänkt att anläggas 

återfinns i den Tekniska beskrivningen samt bilagda tekniska PM.  

 

Gång- och cykelbro 

Sammantaget kan i detta skede nämnas att bron föreslås bli drygt 370 meter lång, ca 

13,5 meter hög med en segelfri höjd om 6,5 meter. Bron föreslås förses med två 

öppningsbara sektioner, varav den ena öppningen – den nordligaste – avses förses 

med två klaffar. Total öppningsbredd föreslås bli 66 meter för öppningen med 

dubbelklaff medan den smalare öppningen föreslås bli 30 meter bred. 

 

Bron utformas som en balkbro i stål vilande på pålade mellanstöd. Bron avses 

förses med ledverk vars syfte är två; dels och primärt för att skydda brokon-

struktionen från skador i händelse av påsegling, dels i syfte att möjliggöra tillfällig 

angöring av fartyg och båtar vilka väntar på broöppning. Skilda konstruktioner av 

dykdalber planeras även att utföras. 

 

Anslutningskajer 

Brons respektive landfäste på ömse sidor av älven utgörs av befintliga kajkonstruk-

tioner. Den s.k. Broströmskajen avses erbjudas Cityvarvet såsom kompensationskaj 

för den kaj varvet lämnar för att ge plats åt den planerade gc-bron. Befintliga kajer, 

vilka såvitt sökandena känner till inte tidigare är tillståndsprövade, avses förstärkas 

och förändras på sätt beskrivs i den tekniska beskrivningen. 

 

Kajerna behöver visserligen inte förstärkas i syfte att gång- och cykelbron skall 

kunna utläggas – bron avses ”stå för sig själv” på egna pålkonstruktioner. Kajernas 

kondition är dock idag så undermålig att de måste renoveras för att möjliggöra att 
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allmänheten stadigvarande skall kunna vistas på desamma innan de tar sig ut på 

bron. 

 

Anläggningarnas utförande och läge framgår närmare av reviderade ritningar aktbil 

35, bilaga 13, appendix 1, 2, 3, 4A och B. 

 

Miljökonsekvenser 

Sammanfattningsvis kan konstateras att förväntad miljöpåverkan kommer att bli 

ringa. Sedimenten på Göta Älvs botten och marken vid de planerade brofästena är 

förorenad av bland annat metaller. 

 

Arbetet kommer att bedrivas så att spridning av dessa gifter till omgivningen mini-

meras. Ytterligare provtagningar krävs innan man kan fastställa föroreningarnas 

omfattning och sammansättning. 

 

Älven utgör riksintresse för sjöfarten, enligt MB 3 kap. Sjöfartsnäringen har påpe-

kat att bron kan komma att utgöra ett hinder för sjöfarten, och att den därmed utgör 

ett intrång i riksintresset. Då bron alltid kommer att öppnas för yrkessjöfarten – 

yrkessjöfarten ges företräde framför gång- och cykeltrafiken – kommer den inte att 

utgöra något fysiskt hinder för fartygstrafiken. Däremot kan det upplevas som ett 

obehag att behöva passera bron på grund av den trånga passagen, i synnerhet vid 

vissa väderlägen. Det har genomförts ett antal simuleringar av passagen in till 

Frihamnen. Vid vissa vindriktningar över 15 m/s kan det bli svårigheter att passera 

bron för trafiken till och från Frihamnen. Vindstatistik visar att medelvindar över 15 

m/s är mycket sällsynta i området. Under perioden 1996 till 2006 inträffade det 

under sammanlagt 11 timmar. För den mest kritiska vindriktningen, sydost, 

uppmättes aldrig en medelvind över 15 m/s. 

 

Motstående intressen – berörda sakägare 

Göteborg 
Nordstad 
702:35 
 

Rederi AB Bohus 
Line,Box 2266 
403 14 Göteborg 
 

Lägenhetsarrende 3 mån 
uppsägningstid 
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Göteborg 
Nordstad 
702:35 
 

Strömma Turism 
& Sjöfart 
Skeppsbron 22 
111 30 Stockholm 

 

Har inget skriftligt 
av men kontoret 
debiterar företaget 
för att de använder 
kajen. 
 

 

Göteborg 
Lundbyvassen 4:6 
 

Götaverken 
Cityvarvet AB 

Lokalhyresavtal 

 

 

Göteborgs 
Lundbyvassen 4:6 
 

Långedrags 
Teknik AB 
Pumpgatan 9, 
417 55 GBG 
 

Lokalhyra inkl 
markområde 
 

 

 

Ovan nämnda sakägare har informerats om projektet i ett tidigt skede och vissa har 

även inkommit med synpunkter, se för övrigt upprättad samrådsredogörelse. 

 

I det område där den planerade gång-cykelbron avses komma till utförande är 

dessutom en bottenförlagd telekabel utlagd. Ägare till kabeln är Telia Sonera AB. 

Telia Sonera AB äger ingen rättighet att kvarhålla kabeln på Göteborgs mark- och 

vattenområde, sedan ett tidigare mellan dåvarande Televerket och Göteborgs 

kommun genom dess dåvarande gatunämnd traääfat avtal sagts upp till upphörande 

utan att ersättas med något nytt avtal. Nu nämnda avtal upphörde att gälla per den 

31 december 2006. Diskussioner har förevarit med Telia Sonera AB rörande den 

aktuella kabeln varvid bolaget ombetts att flytta densamma. Kabeln har ännu inte 

flyttats. 

 

Kontrollprogram 

Innan byggstart skall ett kontrollprogram för entreprenaden upprättas. Utform-

ningen av kontrollprogrammet kan fastställas först när kompletterande provtagning 

av bottensediment och jord genomförts och bör utföras i samråd med länsstyrelsen i 

myndighetens egenskap av tillsynsmyndighet. 

 

MOTSTÅENDE INTRESSEN 

Räddningsverket har avstått från att yttra sig. 



  Sid 12 
VÄNERSBORGS TINGSRÄTT M 661-07 
Miljödomstolen 

DOM 
 

 
  
Sjöfartsverket och Sjöfartsinspektionen har yttrat följande.  
Sammanfattning 
Sjöfartsverket och Sjöfartsinspektionen har tagit del av rubricerad detaljplan och  
tillståndsansökan för gång- och cykelbro över Göta älv. 
 
Sjöfartsverket och Sjöfartsinspektionen lämnar här ett gemensamt yttrande om 
förslaget till byggande av en gång- och cykelbron över Göta älv. 
 
Vi anser inte att god säkerhet fullt ut kan åstadkommas med den föreslagna gång- 
och cykelbron, vare sig för fartygstrafiken, bron eller för de människor som kan 
finnas på bron. Genomförda simuleringar har inte givit vid handen att godtagbara 
säkerhetsmarginaler kan uppnås. Ett brohaveri skulle innebära långvariga störningar 
i fartygstrafiken och stora kostnader för företag och rederier, inte minst i Väner-
regionen. 
 
Sjöfartsverket och Sjöfartsinspektionen förordar att behovet av överfarter i hamn-
området löses med färjeförbindelser. Frågan om sådan trafik är inte tillräckligt 
utredd. 
 
Säkerhetsaspekter på en broförbindelse 
Utredningen som ligger till grund för förslaget är enligt vår mening ofullständig. 
Bogserbåtshanteringen är inte tillräckligt väl belyst, detsamma gäller isdriften runt 
bron och vid vilka maximala vindstyrkor som en bro kan öppnas. Vidare saknas en 
djupare analys av isdriften runt bron och det hinder för denna som bron kan komma 
att utgöra. 
 
Om fartyg behöver ligga still för att invänta broöppning finns det risk att detta inte 
kan göras med tillräcklig kontroll över fartyget. 
 
Ledverken är dimensionerade för en maximal storlek på fartyg av typen ”Princess 
of Scandinavia”. De kryssningsfartyg som kan bli aktuella kan ha betydligt större 
deplacement. Ledverken är inte i förslaget tillräckligt väl utvecklade då möjligheten 
att komma fel är relativt stor jämfört med längre upp i älven där fartyget har mindre 
manöverutrymme före passage av en bro. Med tanke på detta finns en stor risk i att 
ledverken rammas och det kan leda till att fartyget drabbas av en ”stolpe ut” effekt 
och då träffar själva bron. 
 
Det ligger även en fara i de många närsituationer som kan uppstå mellan det stora 
antal fritidsbåtar som kan ligga och vänta på broöppning och handelsfartyg som 
skall passera. 
 
En begränsning av broöppning för fritidstrafiken innebär att ett större antal 
fritidsbåtar samlas och därmed ökar risken för närsituationer med handelsfartyg. 
Detta är ett nytt fenomen i älven då de befintliga broarna inte är en begränsning för 
flertalet av fritidsbåtarna på grund av dess fria höjd över vattnet. 
 
Efter de simuleringar som genomförts gör Sjöfartsverket och Sjöfartsinspektionen 
följande iakttagelser och bedömning: 
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• Resultatet visar att det är möjligt att passera bron med simulerade fartyg men att 

det inte kan göras med tillräckliga säkerhetsmarginaler. Genomgående används 
fartygets manöverresurser med ett mycket högt utnyttjande. 

 
• Det saknas fortfarande en nautisk bedömning, där lots och befälhavare ingår, i 

hur ett större kryssningsfartyg (längd 220 m och bredd 32 m) passerar bron. 
Detta ser vi som en brist i utredningen. 

 
• Med en bro kommer det att krävas ett större användande av bogserbåtar för 

säker genomfart, vilket också innebär större kostnader för fartygstrafiken. I 
rapporten från simuleringen belyses inte bogserbåtshanteringen tillräckligt väl, 
vilket utesluter en bedömning över bogserbåtarnas förmåga att höja säkerheten 
vid passage av bron. 

 
• Ett fartyg kommer att ligga i gir till strax före passagen av bron vid både in- och 

utgående. Avståndet mellan avslutad gir och bropassage är kort och vi gör 
bedömningen att det är, trots resultatet från simuleringen, tveksamt om fartyget 
hinner kursstabilisera sig så att passagen kan genomföras på ett säkert sätt. 
Enligt PIANCs rekommendationer skall det vara minst 5 fartygslängder mellan 
2 girar och det är endast 1-1,5 vid passagen till frihamnen. 

 
• Simuleringarna visar att vid fel på den ordinarie öppningen för Vänertrafiken 

kan de inte på ett säkert sätt använda sig av den andra öppningen. 
 
• Simuleringarna har inte heller beaktat konsekvenserna av eventuella roderhave-

rier, förhållandena vid dimma och det förhållandet att alla båtar inte har modern 
navigationsutrustning. 

 
Tillgänglighet 
Sjöfartsverkets ansvar som farledshållare är att tillgodose hög tillgänglighet och 
framkomlighet i farledssystemet och samtidigt tillgodose högt ställda krav på sjö-
säkerhet. En broförbindelse av det slag som framgår av förslaget innebär en risk för 
störningar i dessa avseenden och kan leda till att fartygstrafiken av säkerhetsskäl 
behöver regleras på ett sätt som minskar dagens nyttjande av farleden. 
 
Sjöfarten till och från Vänerområdet utgör en viktig del i företagens transport-
försörjning. För vissa företag är tillgången till sjötransporter helt avgörande för 
verksamheten. Störningar i transportsäkerheten kan påverka företags fortsatta 
lokalisering i Vänerområdet. 
 
Vänersjöfartens betydelse för näringslivet runt Vänern bekräftades i den över-
enskommelse som träffades mellan företrädare för bl.a. staten, kommuner, 
Göteborgs Hamn och hamnar runt Vänern och rederier i augusti år 2002. Varje  
part åtog sig genom denna att på olika sätt bidra till att stärka Vänersjöfartens 
konkurrenskraft. Effekterna av ovan nämnda säkerhetsbrister kan istället få som 
följd att det kan uppstå allvarliga störningar och rent av stopp i trafiken till Vänern 
och till industrierna längs Göta älv. 
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Länsstyrelsen i Västra Götalands län har yttrat bl.a. följande. Länsstyrelsen 
avstyrker bifall till ansökan.  
 
Göteborgs Stad har sedan lång tid planerat och byggt ut cykellederna i staden. 
Lederna har ökat trafiksäkerheten och cykling är positivt från miljö- och hälso-
synpunkt. Länsstyrelsen ser naturligtvis positivt på en sådan planering och ambi-
tion. Det får antas att avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen eller annat mål, 
tillsammans med vädret, är den viktigaste styrfaktorn vid val av färdsätt. Korta 
avstånd t.ex. om bostaden ligger centralt och arbetsplatsen är på norra älvstranden 
gör alternativet cykling mer tilltalande än om bostaden ligger i Askim, Bergsjön 
eller Angered. Cykling kan därför inte ersätta behovet av en förbättrad kollektiv-
trafik eller behovet av annan fungerande infrastruktur utan utgör ett komplement. 
Länsstyrelsen vill på alla sätt medverka till att långsiktigt hållbara trafiklösningar 
kommer till stånd i regionen. När det gäller den planerade bron finns emellertid en 
intressekonflikt inbyggd mellan cyklister och sjöfartens intresse och andra som 
nyttjar farleden. 
 
Nyttan med den planerade bron anges till att kontakten mellan älvstränderna ökar. 
Cyklister erbjuds ett alternativ till Älvsborgsbron, Göta Älvbron och färjorna som 
korsar älven med flera hållplatser på ömsom sida av älven. Kostnaderna har i olika 
sammanhang bedömts uppgå till 350-450 miljoner. 
 
Den planerade bron blir ett hinder för fartyg. Med hänsyn till cyklister och gång-
trafikanter planeras bron som en lågbro (6,5 m segelfri höjd) vilket också innebär en 
barriär för fritidsbåtar, tur- och chartertrafik som inte har öppningsföreträde som 
godssjöfarten. 
 
Av ansökan framgår att ca 75 % av befintlig cykeltrafik över Göta Älv bron bedöms 
utnyttja den nya bron, vilket motsvarar 2 700 cykelrörelser per dygn under högsä-
song. Den förväntade ökningen fram till år 2025 är 5 000. 
 
Kostnads- och nyttoanalysen (bilaga Kostnad/Nytta) kan ifrågasättas. I själva 
förordet anges att ”då osäkerhet finns i värderingar och annan indata bör resultatet 
tolkas med förnuftighet”. Anslutningen av cykelleden på Hisingssidan torde 
avskräcka cyklister särskilt efter mörkrets inträde. Det finns risk att utnyttjandet av 
bron har överskattats. 
 
Enligt Länsstyrelsens bedömning är det tveksamt om nyttan, ens med tilllämpade 
beräkningsmetoder, kan tillskrivas ett tillräckligt högt värde som motiverar kost-
naden. Av bilagan framgår att samhällsekonomisk lönsamhet i jämförelse med 
andra större infrastrukturprojekt kan påvisas enbart utifrån ett cykelperspektiv om 
andelen cyklande överstiger 6 000 cyklister per dag under cykelsäsong (200 dagar 
per år) dvs. ett antal som är större än den prognostiserade utnyttjandegraden på  
5 000 cyklister per dygn år 2025. 
 
Med hänsyn till befintliga alternativ för cyklister och gångtrafikanter att ta sig över 
älven förefaller nyttan med bron enligt Länsstyrelsen mening tveksam. 
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Länsstyrelsen har också i yttrande över detaljplan för gång- och cykelbron framfört 
att Länsstyrelsen befarar att riksintresse enligt miljöbalken påtagligt kan komma att 
skadas samt att bron kan komma att riskera människors säkerhet och att mellan-
kommunala intressen kan bli lidande. Länsstyrelsen anser att behovet av ytterligare 
överfarter över älven även fortsättningsvis bör lösas med färjor. Enligt Länsstyrel-
sens uppfattning kan således behovet av att knyta ihop älvstränderna tillgodoses på 
annat sätt än med den föreslagna bron. 
 
Göta Älv är Sveriges största farled och av stor betydelse för sjöfarten till Vänern. 
Göteborgs hamn är av riksintresse för sjöfarten enligt Sjöfartsverkets beslut den 15 
maj 2000. Sjöfarten har en oersättlig funktion som transportör av människor och 
varor över hela världen. Sjöfarten är också ett i grunden miljöanpassat och uthålligt 
transportmedel. Den har jämförelsevis låga krav på infrastruktur och kan förflytta 
stora lastmängder till låg energiförbrukning 
 
Sjöfartsverket och Sjöfartsinspektionen har i sitt yttrande dels till Miljödomstolen 
dels till stadsbyggnadskontoret i Göteborg med anledning av detaljplan anfört att en 
för sjöfarten och de som finns på bron god säkerhet inte kan åstadkommas med den 
föreslagna bron. Genomförda simuleringar har inte givit vid handen att godtagbara 
säkerhetsmarginaler kan uppnås. Ett brohaveri skulle innebära långvariga störningar 
i fartygstrafiken och stora kostnader för företag och rederier, inte minst i Väner-
regionen. 
 
Vidare anförs att Sjöfartsverkets ansvar som farledshållare är att tillgodose hög 
tillgänglighet och framkomlighet i farledssystemet och samtidigt tillgodose högt 
ställda krav på sjösäkerhet. En broförbindelse av det slag som framgår av förslaget 
innebär en risk för störningar i dessa avseenden och kan leda till att fartygstrafiken 
av säkerhetsskäl behöver regleras på ett sätt som minskar dagens nyttjande av 
farleden. Sjöfartsverket och Sjöfartsinspektionen förordar att behovet av överfarter i 
hamnområdet löses med färjeförbindelser. 
 
Bland annat med anledning av det som Sjöfartsverket och inspektionen framfört 
anser Länsstyrelsen att olägenheterna av bron för fartygs- och båttrafiken skall 
bedömas som stora. 
 
Enligt 6 § 11 kap. miljöbalken får en vattenverksamhet bedrivas endast om dess 
fördelar från allmän och enskild synpunkt överväger kostnaderna samt skadorna och 
olägenheterna av den. 
 
Sammanfattningsvis anser Länsstyrelsen att fördelarna med den föreslagna 
vattenanläggningen från allmän och enskild synpunkt inte överväger kostnaderna 
och olägenheterna av den. Vattenanläggningen får därför inte komma till stånd och 
ansökan bör avslås. 
 
Fiskeriverket har ingen erinran gentemot föreliggande ansökan. Detta under 
förutsättning att arbetena utförs enligt ansökan och att förorenade sediment samt 
länsvatten omhändertas på lämpligt vis. Fiskeriverket vill påpeka att det i Göta älv 
förekommer ett flertal olika fiskarter. Särskilt kan nämnas att lax och havsöring 
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under sommaren och hösten lekvandrar genom älven. För att skydda fiskfaunan i 
älven bör grumlande arbeten minimeras. 
 
Hamnmyndigheten i Göteborg har anfört bl.a. följande. Hamnmyndigheten 
avstyrker byggnation av G-C bron med hänvisning till att säkerhetsmarginalerna för 
fartygspassage in till Frihamnen är för små samt för att de föreslagna, åtgärderna, de 
restriktioner för fartygstrafiken genom bron som projektet föreslår tillsammans med 
de säkerhetsåtgärder som hamnmyndigheten enligt nedan kommer att föreskriva om 
för fartygspassage av bron, säkerligen medför att Frihamnen inte blir intressant för 
sjöfart. 
 
Hamnmyndigheten föreslår istället att planerna på brobygget skjuts på framtiden 
tills dess det finns ett beslut om Frihamnens framtid och då även ta ett beslut om 
huruvida det ska vara någon hamnverksamhet i Frihamnen eller inte. Skall det inte 
vara hamnverksamhet så kan på nytt lämpligheten om G-C bro prövas. 
 
Helheten i området måste belysas och redovisas bättre. Vad får G-C bron 
tillsammans med omdaningen av Södra Älvstranden etc. för betydelse för sjöfarten 
till Göta Älv, Vänern och Frihamnen? 
 
Hamnmyndighetens restriktioner utöver de som projektet föreslår för bropassage 
till/från Frihamnen : 
• alla fartyg som skall till och från Frihamnen skall simuleras samt befäl, lots och 

bogserbåtsbefäl tränas på passagen under olika trafik, ström och väderleks-
förhållanden. 

• generellt skall minst två bogserbåtar användas vid passage såvida simulering-
arna inte visar annat. 

 
Allmänt 
Sedan arbetet med projektet Gång- och Cykelbron över Göta Älv påbörjades har 
även planeringen, visionen för projektet som behandlar omdaningen av Södra 
Älvstranden påbörjats, dessa två projekt, med tyngdpunkt på G-C bron får en stor 
påverkan för sjöfarten i området från en linje väster om Stenas Danmarksterminal 
över till Lindholmen och upp till öster om Göta Älvbron. 
 
Norra Älvstrandens Utvecklings AB har visioner, planer på att på Södra Älvstran-
den återuppbygga träpiren, anordna ett bad, återställa pallisaden ute i älven för att 
på det sättet skapa en bra miljö och en effektiv vågbrytare för den skärgårds och 
fritidsbåtstrafik som är tänkt att anlöpa Stenpiren, Träpiren och Skeppsbron. I 
planen, visionen ingår också att skapa en knutpunkt för lokaltrafiken vid Stenpiren 
där Älvsnabbarna skall angöra. Vattenområdet i sin helhet i brons omedelbara 
närhet blir attraktivt för fritidsbåtar, skärgårdsbåtar, skutor m.m. Kollektivtrafiken 
kommer att ha sin knutpunkt vid Stenpiren, det blir ändstationen för Älvsnabbarna. 
 
Cityvarvet vill ha förlängning av kaj 194 i sydvästlig riktning, detta som kompen-
sation för den kajkapacitet som varvet förlorar om bron blir verklighet, det medför 
att älven här blir smalare än vad den är idag och passagen till Frihamnen och Göta 
Älv än besvärligare. 
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Simuleringen belyser inte helheten i det tänkbara framtida sjötrafikscenariet.  
 
Simuleringen 
Simuleringarna har visat att DFDS-fartyget som simulerats går att manövrera in till 
och ut ur Frihamnen under gynsamma förhållanden och med besättngar som tränats 
för just denna passage förutsatt att inga större fartyg är förtöjda vid Cityvarvets 
reparationskaj närmast farleden. 
 
Simuleringarna visar också att det inte finns några säkerhetsmarginaler. Fartyg skall  
enligt PIANC:s rekomendationer ha fem fartygslängder från det att det går ur en gir 
till nästa gir eller svåra passage, detta för att få kursstabiliet, PIANC:s rekommen-
dationer är konservativa, men det går inte att bortse från dem, även ett modernt 
fartyg behöver åtminstone tre fartygslängder för att stabilisera sig och göra en säker 
passage. Vid G-C bron blir det med ett hundråttiometers fartyg ca en fartygslängd, 
vilket inte kan ses som tillräckligt. 
 
Simuleringen visar också att passagen för trafiken till och från Göta Älv är enklare 
att göra än den in till Frihamnen. 
 
Simuleringarna belyser passage av G-C bron med fartyg förtöjt vid Cityvarvets 
utrutningskaj, den behandlar inte den förändrade sjötrafiksituationen som om-
daningen av Södra Älvstranden och den eventuella förlängningen av varvskajen 
med fartyg förtöjda där innebär. 
 
Riskanalys 
Riskanalysen som är gjord belyser dagens trafiksituation och de risker som finns 
förknippad med en ev. G-C bro, den belyser inte de risker som uppstår om 
planen/visionen Södra Älvstranden och hela området blir verklighet. 
Vilken form av trafikövervakning eller trafikledning kommer att behövas? 
 
Broöppning stora klaffen och inte broöppning 
G-C bron skall öppnas för fritidsbåtar till och från älven varje halvtimma, vilket 
sommartid medför en anhopning av fritidsbåtar i området. Varje öppning av stora 
broklaffen, in till Frihamnen, beräknas ta ca 10 minuter, då ska fritidsbåtar och 
fartyg passera. Fritidsbåtar kommer även att släppas igenom i samband med att 
fartyg som kräver öppning skall passera, det innebär att fartyget kommer att möta 
ett antal fritidsbåtar strax före passage av bron, alltså i det absolut känsligaste 
området där fartyget ligger i gir, börjar göra sig redo för passage och inte har 
möjlighet att varken stoppa eller gira undan. 
 
Ett annat hinder blir att bron inte kommer att öppnas vid vindstyrkor över 15m/s. 
Sjötrafiken till och från Frihamnen och älven har aldrig stoppats på grund av vind 
eller för att broarna ej kunnat öppna på grund av vind. 
 
Helheten 
Det hinder som bron kommer att utgöra för det annars normala flödet av båtar i 
Göta Älv samt den stundtals intensiva anhopningen av fritidsbåtar, tur- och  
skärgårdsbåtar som bron skapar, den redan befintliga verksamheten vid Cityvarvet 
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och Stenas Danmarksterminal, de nya planerna för Södra Älvstranden samt att bron 
ligger så nära krökningen av Göta Älv vid Cityvarvet gör att trafik med handelsfar-
tyg tidvis kommer att te sig vansklig. 
 
Hamnmyndigheten saknar och begär en risk- och konsekvensutredning som visar på 
helheten för ovan nämnda område om G-C bron och planerna för Södra Älvstranden 
blir verklighet. 
 
Muddring sediment och isbildning 
Kajerna i Frihamnen är gjorda för upp till tio meters vattendjup, det är viktigt att 
även bron anpassas för tio meters vattendjup så möjligheten att återställa djupet i 
frihamnen kvarstår. 
 
Hur försäkrar projektet sig för att förorenat sediment inte sprider sig med strömmen 
i älven? 
 
Det påpekas i detaljplanen att klimatförändringarna medför att isens utbredning 
kommer att minska markant. Det kan också vara på sin plats att påpeka att 
klimatförändringarna medför hårdare och mer intensiva stormar som vi ju redan 
sett. 
 

Götaverken Cityvarvet AB har anfört följande. Vi konstaterar att den föreslagna 
bron innebär betydande inskränkningar av varvets verksamhet genom att kajerna 
195 och 196 samt betydande arbets- och upplagsytor försvinner. Detta kan inte 
accepteras. 
 
Innan vi preciserar våra synpunkter på kompenserande åtgärder enligt nedan är vi 
emellertid angelägna att ge följande uppdaterade bakgrundsinformation. 
 
Ökad verksamhet och beläggning 
För Götaverken Cityvarvet och våra samarbetspartners, underleverantörer och 
övriga berörda i Göteborgs-regionen har verksamhetens omfattning ökat starkt 
under senare år. Antalet fartyg har blivit betydligt fler och genomsnittliga tiden på 
varvet för fartygen har nära nog dubblerats. Detta har i sin tur fört med sig att 
beläggningen året runt av varvets dockor och kajer blivit betydligt högre. Det har 
säkert observerats att samtliga varvets kajer varit fullbelagda med fartygsreparenter 
nära nog kontinuerligt alltsedan andra halvåret 2005.  
 
Glädjande nog är bedömningen att denna positiva och starka efterfrågan på varvets 
tjänster kommer att fortsätta även framöver. Orsaken är dels den positiva utveck-
lingen av den globala handeln och därmed inte minst av fartygstransporterna, vilket 
ju också är bakgrunden till den positiva utvecklingen för Göteborgs Hamn, och dels 
den höga aktivitetsnivån inom oljeletning och -produktion till havs. Samtidigt 
innebär den mycket höga aktivitetsnivån beträffande nybyggnation av fartyg att 
kapaciteten beträffande fartygsreparationer i Europa inte ökar utan snarare minskar 
något. 
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Mot ovanstående bakgrund är det helt nödvändigt för Götaverken Cityvarvet att 
bibehålla nuvarande kajkapacitet även om gång- och cykelbron skulle komma till 
stånd. Specificering av hur detta kan ske framgår nedan. 
 
Omgivningshänsyn 
För Götaverken Cityvarvet är det både företagets mål och omgivningens krav att 
verksamheten bedrivs inom angivna ramar och villkor beträffande miljön. 
 
Tyvärr är det dock så att kontorsbebyggelsen utefter speciellt yttre delen av 
Broströmskajen placerats alltför nära kajen och därmed i direkt konflikt med 
Koncessionsnämndens tillståndsbeslut av 1995-12-29 vari understryks att 
”nytillkommande bostadsbebyggelse och annan störningskänslig bebyggelse inte 
skall tillåtas komma för nära varvsverksamheten”. 
 
Utifrån den faktiska situationen beträffande de nya kontoren utefter Broströmskajen 
och på basis av en ny utvärdering är det därför vår bedömning att reparationsarbete 
på denna kaj utanför vårt nuvarande område inte är möjligt. En upprustning av 
Broströmskajen utanför vårt nuvarande område utgör därför ingen ersättning av kaj 
196 (Hammarkajen) om gång- och cykelbron kommer till stånd. 
 
Det mest naturliga alternativet för att åstadkomma oförändrad kajkapacitet för 
varvet blir därför att förlänga kaj 194 (Stapelkajen) i  sydvästlig riktning. 
Därigenom bibehålls fartyg under reparation så långt från bebyggelse och nya 
kontor/bostäder som är praktiskt möjligt. 
 
Götaverken Cityvarvets krav och synpunkter på Detaljplan för gång- och cykelbro 
över Göta älv (Stadsbyggnadskontoret, april 2007) 
Liksom i våra tidigare inlagor är den grundläggande och fundamentala utgångs-
punkten att Götaverken Cityvarvet inte skall riskera att förlora kunder, fartyg, 
beläggning och intäkter eller på annat sätt lida skada på grund av den planerade 
gång- och cykelbron. 
 
Lika fundamentalt blir därmed att om gång- och cykelbron kommer till stånd och 
därmed både kaj 195 och kaj 196 (Hammarkajen) förloras måste varvet 
kompenseras med nya arbetskajer till samma totala längd som gäller idag. 
 
Våra samlade krav kan därför specificeras enligt följande. 
• Kaj 194 (Stapelkajen) förlängs i sydvästlig riktning med ca 90 m och anpassas 

för förtöjning av fartyg på båda sidor och med förlängning av kranspåren utefter 
hela förlängningsdelen. På detta sätt kompenseras bortfallet av kaj 196 (ca  
180 m). Dessutom möjliggör en sådan förlängning av kaj 194 att ev. stora 
fartyg kan placeras med lite större avstånd till bro och ledverk, vilket är positivt 
ur både hanterings- och säkerhetssynpunkt. 

 
• Angöringspunkten för bron på varvets område måste flyttas betydligt längre 

österut och alltså mycket närmare kaj 196 än vad som anges i detaljplanen. Vi 
kan inte acceptera att avstå ett område med 25-30 m bredd utefter hela kaj 196. 
Vi menar att detta område skall begränsas i bredd till 12-14 m, dvs. i stort sett 
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bredden av befintligt kranspår och hänvisar i sammanhanget till att i 
detaljplanen anges området på norra sidan som ”inte särskilt lockande”. 

 
Vi måste också passa på att nämna att ev. utnyttjande av kaj 196 för fartyg i 
internationell trafik kommer att omfattas av lagarna för Sjöfartsskydd resp. 
Hamnskydd, vilket innebär att omfattande staket och bevakning krävs för kaj 
196. Cykelbron och dess fortsättning utefter kaj 196 kommer alltså att 
omgärdas av höga staket på båda sidor. Utformning av staket, säkerhetszoner, 
bevakning, etc måste arrangeras så att de accepteras och certifieras av 
godkännande myndighet (Sjöfartsinspektionen) och givetvis utan kostnad för 
Götaverken Cityvarvet. 

 
De pollare som finns ca 22 m och ca 40 m från ”kajhörnet” 195/196 måste 
fortsatt finnas inom varvets område för att stora fartyg vid kaj 194 skall kunna 
förtöjas på ett säkert sätt och med iakttagande av lagen om Sjöfartsskydd.  

 
• Utformning av ledverk och stöd för bron måste göras så att vattenströmningen i 

älven inte påverkas så att det uppstår sedimentering/vattendjupsminskning i 
farleden in till varvet eller på någon plats utefter våra kajer eller under våra 
dockor. Vi kräver en skriftlig garanti för att regelbunden muddring kommer att 
ske, utan några kostnader för Götaverken Cityvarvet, i fall sådan sedimen-
tering/vatten-djupsminskning skulle visa sig. Även muddring av ev. sediment-
ering vid kajer eller under dockorna under byggnadsperioden måste utföras 
regelbundet och utan kostnader för varvet. 

 
• Avbärarsystemet kring broöppningen närmast varvets kaj 194 måste utformas 

och placeras så att angöring/avgång vid nämnda kaj av stora fartyg (max ca  
120 000 dwt, längd 220-240 m, bredd 40-45 m) kan ske utan extra bogserbåts-
assistans eller liknande. 

 
• Upprustning och förstärkning av Broströms kaj (kaj 186-187), primärt för bättre 

säkerhet. 
 
• Gällande hyresavtal omförhandlas för att kompensera för minskat markområde 

och motsvarande bortfall av intäkter, alternativt ökade kostnader. 
 

Detta gäller också för alla typer av negativa effekter på varvets verksamhet 
under tiden för byggandet av den planerade gång- och cykelbron, förlängningen 
av kaj 194 enligt ovan samt förändringen av markområdet utmed kaj 196. 

 
Götaverken Cityvarvets övriga synpunkter 
• Vi finner det anmärkningsvärt att brons och dess ledverks påverkan på vatten-

strömning och sedimentering fortsatt inte alls beaktats eller kommenterats i 
detaljplanen. Vi befarar att speciellt ledverken kan få en betydande påverkan. 
Det är också anmärkningsvärt, med tanke på att såväl ”60 år” som ”kanske 100 
år” nämnts beträffande brons livslängd, att ev. effekter av pågående klimatför-
ändring/”global warming” inte heller behandlas eller ens nämns. Vi hävdar att 
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dessa aspekter måste utredas noggrant för att få fram ett fullgott beslutsunder-
lag. 

 
• Eventuell påverkan av den planerade gång- och cykelbron på varvets och annan 

intilliggande verksamhet med avseende på lagarna för Sjöfartsskydd och Hamn-
skydd måste utredas och i alla delar fastställas av Sjöfartsinspektionen. Vi för-
utsätter full kompensation för ev. påverkan på vår verksamhet. 

 
• Vi finner påståendet i detaljplanen att färjeförbindelser över älven inte klarar 

samma krav som bron beträffande tillgänglighet, kapacitet och restid mycket 
märkligt och bristfälligt underbyggt. Vi hänvisar i sammanhanget bl.a. till 
färjeförbindelserna över floden lj i centrala Amsterdam som har hög till-
gänglighet, mycket snabb restid och givetvis mycket stor kapacitet för just 
cyklister. 

 
• Enligt vår bedömning är angiven totalkostnad för gång- och cykelbron och dess 

ledverk, anslutningar, övriga åtgärder (bl.a. enligt ovan) kraftigt underskattad. 
 

Frog Dyk AB har anfört följande. Frog Dyk AB yrkar om ersättning för de konse-
kvenser en bro i det utförande som redovisas i ansökan kommer att innebära för oss. 
I enlighet med 31 kap. MB begär vi ersättning då pågående markanvändning inom 
berörd del av en fastighet avsevärt försvåras och bron för oss innebär synnerliga 
olägenheter. Ytterligare yrkar vi ersättning för framtida skada på egendom. 
 
Frog Dyk AB är ett expansivt företag inom marina anläggningsverksamheter. 2005 
var vi 25 personer, idag sysselsätter vi 45 personer och vi förväntar en fortsatt 
tillväxt. Vi är lokaliserade på Ringön, strax innanför Götaälvbron, mitt emot 
gasklockan. Våra båtar är mindre än de som i huvudsak trafikerar Vänerlinjen men 
för stora för att klara av att passera under gång- och cykelbron. Det 10-talet öpp-
ningar som man kalkylerat med per dag innefattar inte de ytterligare minst 4 öpp-
ningar som vi behöver. I takt med vår tillväxt blir våra båtar och pråmar både fler 
till antalet och allt större, och antalet nödvändiga öppningar därför fler. Vi är 
beroende av att kunna komma fram på Göta Älv och våra uppdrag gör att vi måste 
passera i rusningstrafik, flera gånger om dagen. Vi har ingen möjlighet att styra vår 
trafik till vissa tider på dygnet. Behovet förväntas öka allt eftersom vår verksamhet 
expanderar. Varje stillastående timma kostar många tusen kronor, det får även 
effekter i andra och tredje hand när vi inte kommer fram i tid. 
 
Även om vi kommer att få bron öppnad kommer detta ta tid och i rusningstrafik vill 
man enligt för oss presenterad dokumentation begränsa detta. I takt med att vår 
verksamhet växer, kommer vi att behöva göra investeringar i vår hamn på Ringön, 
bl.a. utreder vi en underhållsmuddring. Detta är kostsamma ingrepp som kräver en 
stabilitet i verksamheten. Ingenstans i dokumenten speglas detta dilemma som är en 
reell kostnad i projektet med att bygga en bro. Vi är beroende av vår kajplats och ett 
hamnnära läge. 
 
Vi har nu i snart två år försökt föra en dialog med dem som planerar för bron men 
upplever inte att våra bekymmer kommer med i agendan. En bro kommer att få 



  Sid 22 
VÄNERSBORGS TINGSRÄTT M 661-07 
Miljödomstolen 

DOM 
 

 
  
stora konsekvenser för oss. Vi har sökt alternativa lokaler men inte hittat några. Vi 
har bett att få hjälp från BRG som inte heller hittat något alternativ som är jämför-
bart, utan på långt avstånd från Göteborg. 
 
Med anledning av ovanstående vädjar vi därför till miljödomstolen att ta vår verk-
samhet i beaktande när man beslutar om gång- och cykelbrons framtid. Vi yrkar 
ersättning för den skada vi redan lidit bara genom brons planerande, vi vågar inte 
göra förändringar i vår verksamhet som vi hade gjort om inte bron planerats. Vi 
yrkar även ersättning för den skada vi kommer att lida om en bro byggs, både i form 
av begränsning i vår verksamhet och i hinder för framtida expansion. Omfattning av 
våra krav på ersättning ber vi att få återkomma med vid kommande huvudförhand-
ling. 
 
Långedrags Teknik AB har yttrat följande. För verksamheten vid fritidsbåtsvarvet 
kommer den planerade cykelbron att innebära betydande inskränkningar i verksam-
heten. Att vissa hinder och säkerhetsproblem uppstår att sjövägen ta sig till varvs-
området, och därigenom tenderar att minska kundunderlaget, yrkas ej någon kom-
pensation för. 
 
Den från bron anslutande cykelvägen planeras dock att på land skära tvärs igenom 
det arrenderade varvsområdet med betydande olägenheter som följd: 
1. Ett betydande markområde bestående av cykelväg med tillhörande skyddszoner 

på var sida av vägen kommer att fråntagas de produktiva arbetsytor som f n 
genererar intäkterna till varvet. Ytan är idag ca 2 000 kvm och reduceringen 
kommer att bli ca 1 000 kvm. 

2. Staket med två stora grindar behöver anläggas, och underhållas, kring lyft-
kranen, till en anläggningskostnad av 60 000 SEK, och en beräknad årlig 
underhållskostnad av 5 000 SEK. 

3. Lyftkranen, som står för en av de mest kostnadseffektiva arbetsmomenten 
(uttryckt i intäkter per arbetstimmar, inkl. underhåll) kommer att bli mera 
svårtillgänglig, vilket sannolikt kommer att reducera antalet korta, och särskilt 
lönsamma, lyft. 

4. Väntetider för varvspersonalen att korsa cykelbanan med båttransporter kan bli 
betydande, även vid broöppning (eftersom tillströmning till bron fortfarande kan 
ske). En grov uppskattning ger vid handen att antalet arbetstimmar för verk-
samhet vid kranen behöver ökas med 30 %. 

5. Säkerhetsarbete för att undvika sammanstötningar med korsande trafik, och 
försämrade kommunikationsmöjligheter med egen personal som arbetar vid 
kranen eller med båtar på kajerna kommer att svara för ytterligare tidsförluster. 

   
Lågt räknat tror vi att effektiviteten vid varvet kommer att minska ungefär 10 %,  
dv.s. att nuvarande årsomsättning på c:a 20 MSEK kommer att sjunka till ca 18 
MSEK. Nyrekrytering av 2 årsarbetare skulle kunna kompensera denna merkostnad 
i tid. Då specialistkompetens kräves är rekryteringskostnaden dock stor. Problemen 
förstoras dessutom av det faktum att varvets intjäningsperiod sammanfaller med 
högsäsongen för användande av cyklar, och att rekryteringskravet därför snarare 
gäller 6-8 personer med begränsad säsongsanställning. Problemet är stort, kanske 
olösligt. 



  Sid 23 
VÄNERSBORGS TINGSRÄTT M 661-07 
Miljödomstolen 

DOM 
 

 
  
Behovet av nyinvesteringar i stället, som skall kunna generera motsvarande årlig 
avkastning som utfallet av de 2 förlorade miljonerna, är svårt att uppskatta i 
omfattning och inriktning. Varvsledningen uppfattar att 4 MSEK som engångs-
kompensation ligger i underkant av vad som gör detta möjligt. Ökad kajlängd kan 
också möjliggöra ett led i återställandet av omsättningen. 
 
I sammanfattning: Två typer av problem orsakas av den nya brosträckningen: 
Långedrags Tekniks (1) arbetsområde minskas och (2) väsentliga problem uppstår 
vid båttransporter och annan kommunikation mellan varvslokalerna och kajerna. 
Sålunda yrkar Långedrags Teknik AB på 4 MSEK som engångskompensation för 
framtida årligt inkomstbortfall, och 80 000 SEK som ersättning för anläggning av 
staket, inkluderande engångskompensation för framtida underhåll. En kompensation 
av bortfallet av arbetsyta, t ex med nytt arrende av Hugo Hammars kaj, skulle kunna 
utgöra skäl att halvera engångskompensationen för nyinvesteringar. 
 
STRÖMMA Turism & Sjöfart AB har yttrat följande. Bolaget bedriver turliste-
lagd trafik under namnen Börjesson Utflyktsbåtar, Paddan och Göta Kanalrederiet. 
Verksamheten är inriktad på trafik till bl.a. Nya Älvsborgs fästning, Vinga, Mar-
strand och för Göta Kanalrederiet till Stockholm. Vi har ett mycket stort antal 
trafikrörelse som berörs av bron. Vi önskar därför att vår typ av nyttotrafik garan-
teras öppning vid de tider som är behövliga. Om detta inte kan garanteras så 
kommer vår verksamhet att förminskas och vi önskar då kunna kräva ersättning för 
uppkommen skada. 
 

Rederi AB Bohus Line har yrkat att ansökan skall avslås. Bolaget har vidare anfört 
följande. Vad beträffar grunderna för avslagsyrkandet åberopas såväl vad Styrsö-
bolaget anfört i sitt yttrande av den 7 maj 2007 över detaljplanen. som vad Sjö-
fartsverket och Göteborgs Hamn, Strömma-Götakanalrederiet m.fl., anfört i sina 
yttranden. 
 
Rederi AB Bohus Line vill för sin del till stöd för avslagsyrkandet därjämte åberopa 
att såväl det eventuella uppförandet av en bro som sedermera dess blotta existens 
allvarligt och ingripande kommer att påverka förutsättningarna för den trafik rede-
riet bedriver. Trafiken bedrivs från Packhuskajen med M/S Poseidon i anslutning 
till den verksamhet som bedrivs på SS Marieholm. Trafiken består av s.k. räk-
kryssningar och specialabonnement, vilket under säsong (april-september) innebär 
ett antal (2-12) dagliga passager av det läge vari bron planeras uppförd. Det innebär 
olägenheter i form av möjliga förseningar och andra inskränkningar i den ännu 
rådande fria rörligheten i hamnen. Självklart innebär också en trång passage eller 
hinder en ökad risk för påsegling och därmed fara för passagerare och miljö, t.ex. i 
form av oljeutsläpp och annan miljöpåverkan. Inget dylikt hinder föreligger idag för 
fartygstrafiken på älven förrän långt upp i densamma. Det synes därför oklokt att nu 
införa ett hinder som i praktiken kommer att utgöra en barriär för fartygstrafik i 
hamnen. Det har ju av just miljöskäl anförts farhågor betr. t.ex. trafiken med olja 
och farligt gods på älven genom hamnen. 
 
SS Marieholm är sedan ett år också säte för Sjöofficerssällskapet i Göteborg, 
SOSG. SOSG bedriver en mycket aktiv verksamhet som värd på bl.a. För-
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svarsmaktens vägnar vid utländska örlogsbesök. Det innebär vid dessa tillfällen ofta 
en intensiv trafik med båtar mellan fartyg i Frihamnen och i övriga delar av 
hamnen, särskilt påtagligt vid NATO-besöket i maj i år. Det finns goda skäl att tro 
att den verksamheten kommer att tilltaga i framtiden. En lågbro över älven kommer 
att innebära hinder för den verksamheten. 
 
Om bron skulle medföra en ombasering av Poseidon till ett läge nedströms bron 
kommer rederiets verksamhet att försvåras och fördyras, bl.a. på grund av ett 
kraftigt ökat och föga miljövänligt biltransportbehov. 
 
Rederiet tillåter sig dessutom reflektionen betr. stadens argumentation i broschyren 
Gång- och cykelbro över Göta Älv bl.a. att antalet promenerande mellan Järntorget 
och Nordstan å ena sidan och norra älvstranden å andra med all säkerhet aldrig 
kommer att motivera kostnaden för bron och övriga olägenheter med den. De 
kommunala förbindelserna är trots allt alldeles för bra för det. Det gäller också 
cyklister. 
 
Rederi AB Bohus Line vill icke se någon bro av angivet slag över älven inom 
Göteborgs hamnområde. 
 

Naturskyddsföreningen i Göteborg har anfört följande. Naturskyddsföreningen i 
Göteborg är positiv till en bro och anser att ansökan ska bifallas. 
 
Föreningen anser att det är viktigt att utgå från miljöbalkens portalparagraf i 1 kap i 
tillståndsprövningen av gång- och cykelbron. 
 
Enligt 1 kap. 1 §, andra stycket miljöbalken skall portalparagrafen tillämpas så att: 
1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om 
dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan. 
2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas 
3. den biologiska mångfalden bevaras 
4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, 
kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och 
5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror 
och energi främjas så att ett kretslopp uppnås. 
 
Göteborg bör bygga och planera för en stad som är långsiktigt hållbar i alla tre 
aspekter av hållbarhet, såväl ekologisk, social som ekonomisk. Transporter är i dag 
en av de främsta orsakerna till problem vad gäller luftmiljö, markutnyttjande och 
rättvisefrågor i staden. Samtidigt har klimatdebatten de senaste åren medfört att 
människor är mer villiga att förändra sina transportvanor och sitt resebeteende, 
vilket bör uppmuntras av Göteborgs stad. 
 
Att bygga en gång- och cykelbro innebär en långsiktig satsning på cykeltrafiken. 
Göteborg har stora problem med luftkvaliteten vilket tydligast synliggörs då mil- 
jökvalitetsnormen för kväveoxider inte klaras enligt 2007 års statistik från 
miljöförvaltningen (Luftkvalitet i Göteborgsområdet december 2007). Cykel är ett 
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transportmedel som inte bidrar till utsläpp av kväveoxider. Ett ökat cyklande 
medverkar således till att milj ökvalitetsnormerna lättare kan uppnås. 
 
En gång- och cykelbro bidrar också till att uppnå de av riksdagen fastslagna 
miljömålen: Frisk luft, Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö (Prop. 
2000/01:130, rskr: 2001/02:36 resp. Prop. 2004/05:150, rskr: 2005/06:49). 
 
Göteborg vill profilera sig som en stad där miljön sätts i första rummet. Då är en 
rejäl satsning på cykling nödvändig som ett led i att minska biltrafiken. Enligt 
Vägverket är 70-80 % av alla av bilresor i tätort kortare än 3-4 km (Nationell 
strategi för ökad och säker cykeltrafik, 2000). Dessa korta bilresor är de som lättast 
överförs till cykel. 
 
En gång- cykelbro är viktigt för att knyta samman Göteborg som stad, speciellt med 
tanke på den starka utvecklingen på Hisingen. På Norra älvstranden pågår sedan 
tidigare en expansion och planer finns på en utveckling av Lundby som stadsdel, 
speciellt området norr om Backaplan som förutspås ha en kraftig inflyttning de 
närmaste 20 åren. 
 
Med en gång- och cykelbro kommer området på båda sidor om den planerade bron 
också att, få fler människor i rörelse, bli mer levande och upplevas som tryggare. 
Ett livligare område är en grogrund för ökad tillväxt i båda områdena kring 
brofästena. Båda dessa områden upplevs idag som öde speciellt kvälls- och nattetid. 
Södra och Norra älvstranden kan i framtiden även bli turistcentra för Göteborg och 
vad skulle vara mer attraktivt än att turisterna kan promenera och gå mellan 
stränderna och få fin utblick över älven. Detta leder till ytterligare ekonomisk 
utveckling i centrala delarna av staden. 
 
Bron är samhällsekonomiskt lönsam och bör därför byggas. Kostnad/Nytta analysen 
har endast beräknat nyttan ur cykelsynpunkt, de positiva aspekterna med bron ur en 
stadsbyggnadssynpunkt är inte medräknade. Trots detta bedöms bron lönsam. Vi 
menar att den samhällsekonomiska analysen snarare är i underkant då det inte gjorts 
antaganden om att cykeltrafiken kommer att öka då fler människor bosätter sig i 
brons närområden på båda sidor om älven. Kostnad/Nytta analysen är dessutom 
beräknad på en cykelsäsong mellan april-oktober. Föreningen menar att det inte 
finns någon cykelsäsong i Göteborg då en stor del av cyklisterna cyklar året runt. 
Dessutom ger en förbättrad folkhälsa ökad samhällsekonomisk lönsamhet 
 
Föreningen anser att tillståndsansökan inte skall avslås ur säkerhetssynpunkt. 
Föreningen bestrider de argument som Göteborgs hamn och andra företag i 
sjöfartsnäringen framfört angående att simuleringarna av en säker bropassering för 
fartyg inte har genomförts av personal med nautisk kompetens. I tillståndsansökan 
framkommer att sådana simuleringar har genomförts med nautisk personal 
närvarande (en sjökapten och en lots). Vidare har synpunkter framförts angående 
vindstyrkor som anses vara en säkerhetsrisk vid bropassage. Enligt MKB:n har en 
sydostlig vind på 13 m/s, som är den högsta angivna vindhastigheten för säker 
passage, ej uppmätts i det aktuella området på 10 år. 
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Föreningen bestrider också argumentet att bron skulle hindra sjöfarten: Det 
omfattande utredningsmaterialet visar att det endast är 14 % av den berörda 
båttrafiken som är yrkestrafik. De flesta av dessa fartyg är dessutom redan i dag 
hänvisade till att invänta broöppning av Götaälvbron. Den planerade gång- och 
cykelbron och Götaälvbron kommer att ha samordnade öppningar, varför sjöfarten 
inte kommer att påverkas nämnvärt. 
 
En rejäl satsning på cykeltrafiken och dess infrastruktur kommer, som föreningen i 
detta yttrande framfört, att leda till ett ökat cyklande och därmed positiva följdef-
fekter för både miljön och stadens invånare. 
 

Sökandena har svarat följande. Sökandena noterar att de yttranden som inkommit i 

målet generellt kan indelas i två skilda typer där varje typ av yttranden i sig belyser 

och framhåller skilda slag av invändningar mot den av sökandena tillståndssökta 

gång- och cykelbron. 

 

Dels återfinnes en grupp verksamhetsutövare som i varierande mån anser sig 

berörda och påverkade av den tilltänkta gång- och cykelbron. Dessa verksam-

hetsutövare har primärt framfört önskemål om ersättning för påstådd framtida skada 

i händelse av att den tilltänkta bron byggs ut enligt av sökandena presenterade 

planer. Denna grupp yttranden omfattar primärt enskilda intressen. 

 

Dels återfinnes länsstyrelsens, Sjöfartsverkets, Sjöfartsinspektionens och Göteborgs 

Hamn AB:s yttranden som primärt belyser mer allmänna intressen. Så lyfts i dessa 

yttranden fram riksintresset för sjöfart, mellankommunala intressen, samt 

säkerheten på och i anslutning till bron. 

 

Vad gäller den första typen av yttranden är det sökandenas bestämda uppfattning att 

resta frågeställningar och liknande frågor rimligen och skäligen bör lösas inom 

ramen för den ordning som stadgas i bestämmelserna om s.k. oförutsedd skada, MB 

24 kap. 13 §. I samtliga fall rör det sig om anteciperad skada där verksamhetsut-

övarna, efter skilda förutsättningar och med skilda ingångsvärden, försökt analysera 

respektive verksamhets kommande intjänandeförmåga och den tilltänkta brons 

inverkan därpå. 
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I inget fall speglar dock framställda yrkanden faktiskt liden skada, än mindre har 

någon verksamhetsutövare lyckats bevisa att en eventuellt liden framtida skada är 

att hänföra till utläggande av den tilltänkta bron. Varken skada i sig eller den 

eventuella skadans adekvans och/eller kausalitet har så lyckats göras ens sannolik 

av någon av de sakägare som på ovan beskrivet sätt framställt ersättningsyrkanden i 

rubricerat mål. 

 

Ingen kan idag för övrigt till fullo överblicka den aktuella brons inverkan på 

möjligheterna att framgent bedriva älvanknuten förvärvsverksamhet. Vem vet, 

kanske den tilltänkta brons utläggande för med sig idag oanade möjligheter att öka 

omsättning, kundunderlag och därmed sannolikt även vinst. Sökandena gör så 

gällande att inkomna yttranden, i den mån de tar sikte på ersättning för kommande 

förväntad skada, skall hanteras i den för oförutsedd skada stadgade ordningen. Så 

inte minst av processekonomiska skäl. Framställda yrkanden bör i förevarande 

process avvisas. 

 

Sökandena kommer vad gäller framgent kommande krav på ersättning för 

rättegångskostnader att inta en mycket restriktiv inställning till vad som i detta 

skede och med beaktande av nu känt material kan anses vara skäliga kostnader och 

skälig nedlagd tid för att tillvarataga respektive huvudmans intressen, jfr MB 25 kap 

och RB 18 kap. 

 

Det finns, trots det ovan sagda, dock anledning att i sak bemöta det av Götaverken 

Cityvarvet AB framställda kravet att broprojektet skulle bekosta en förlängning av 

den s.k. kaj nr 194, Stapelkajen med ca 90 meter. Som ersättning för Hammars kaj 

(kaj 196) kräver Cityvarvet att kaj 194 förlängs 90 m med angöring på bägge sidor 

och förses med kranspår. Beträffande beläggning av fartyg vid kaj 194 se nedan. 

”Projekt GC-bron” anser att en förlängning av kaj 194 faller helt utanför projektets 

åtagande och måste ses som ett helt separat projekt, med sina egna utredningar och 

med en separat tillståndsansökan till miljödomstolen. Det kan nämnas att klar-

ningarna (”fria avståndet”) mot utförda simuleringar ej är tillräckliga. Kostnaden för 
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en sådan kaj bedöms vara 80 å 100 Mkr och står inte i rimlig proportion till värdet 

av Hammars kaj. 

 

Hammars kaj är i ett mycket dåligt skick. Pålarna i de två främre raderna är 

angripna av pålmask och saknas helt på vissa ställen. Säkerheten mot skred är inte 

tillfredställande och borde åtgärdas oberoende av om bron byggs eller ej. Skadorna 

på kajen anses av vår konsult (Flygfältsbyrån) vara så allvarliga att en begränsning 

av tillåtna laster bör ske omgående. Vissa delar av kajen bör ej belastas över-

huvudtaget. Vid fortsatt användning bör kajen omgående förberedas för repara-

tionsåtgärder. Hammars kaj kan i sitt nuvarande skick inte betraktas som en 

arbetskaj. 

 

GC-bro projektet föreslår att Hammars kaj återlämnas till Cityvarvet efter färdigt 

brobygge. GC-bro projektet svarar ej för erforderliga reparationer av kajen, dock 

tillses att säkerheten mot skred är tillfredsställande. Det senare innebär att ett 

påldäck byggs på en bredd av 15 å 20 m innanför kajen utefter hela kajens längd. 

Förorenade massor utbyts på samma sträcka. 

 

Gång- och cykelvägen omgärdas av erforderliga staket på bägge sidor + ev. 

bevakning för att tillgodose lagen om Sjöfartsskydd resp. Hamnskydd. Sjö-

fartsinspektionens godkännande inhämtas. 

 

Kontrakt mellan Älvstranden Utveckling AB och Cityvarvet omförhandlas. 

 

I Tillståndsansökan ”SSPA:s rapport: 2006 4088-2 Manöversimuleringar med 

kryssningstrafik ..” framgår på sidan 28 vilken beläggning kaj 194-195 har haft 

under tiden 2005-01-01 till 2006-05-24. Ytterligare beläggningsstatistik fram till 

2007-10-15 bifogas dessa kommentarer. Bilaga 8. 

 

Av statistiken framgår att kajen var belagd, med fartyg längre än 100 m, under 37 % 

av tiden under 2005, 31 % under 2006 och 20 % under 2007 (t.o.m.2007-10-15). 
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Under 2007-04-15 till 2007-10-15 (6 mån) fanns inga fartyg större än 100 m 

förtöjda vid kajen. 

 

Inga fartyg bredare än 32 m förekom under den undersökta perioden 2005-01-01 till 

2007-10-15. Fartyg med längd större än 100 m och bredare än 22 in förekom under 

13 % av tiden. 

Den andra gruppen yttranden rymmer som sagt aspekter som på ett mer över-

gripande plan avser att tillvarataga mer allmänna intressen. Härvid ser sökandena 

det angeläget att särskilt kommentera yttrandena i detalj.  

 

Länsstyrelsen 

Riksintresset Sjöfarten 

Det kan inte vara rimligt att Göteborgs Stad inte skulle kunna bygga en ny modern 

öppningsbar lågbro över Göta Älv, för att en bro skulle vara ett hinder för 

Vänerntrafikens ca 8 passager/dygn, trots löften om öppning. Detta särskilt med 

beaktande av att fartygen redan idag förutom slussarna passerar 9 st. broar mellan 

Göteborg och Vänern. Fem av broarna har lägre seglingsfri höjd än den planerade 

GC-bron.  

 

Bron kommer inte att utgöra något påtagligt hinder för sjöfarten då öppning alltid 

kommer att ske för nyttotrafiken. Detta gäller även för tur- och chartertrafiken dock 

med önskemål om viss samordning för att kunna minimera antalet öppningar. 

Utförd registrering av samtliga fartygspassager under sommaren 2006 visar att 

broläget under högtrafik passeras av ca 30 å 35 tur- och charterbåtar/dag (08.00-

24.00) fördelat på 1-3 fartygspassager/timme. Antalet planerade öppningar under 

denna tid är 40 å 45 per dag, dvs. 2-3 öppningar/timme. I något enstaka fall kan det 

krävas 4 öppningar/timme. En utflyttning av tur- och chartertrafiken från Lilla 

Bommen till ett läge nedströms bron enligt pågående idéförslag (detaljplan för 

Södra älvstranden) skulle dessutom påtagligt minska behovet av öppningar för tur- 

och chartertrafiken. 

 

I huvudsak är det segelbåtar som utgör mindre än 40 % av alla fritidsbåtar, som  
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begränsas av bron. Restidsökningen för en segelbåt blir i snitt max 15 min, (under 

högtrafik oftast mindre på grund av extra öppningar för exempelvis tur- och 

chartertrafik). Med hänsyn till att en segelbåtsresa sannolikt inte understiger 1,5 

timma beräknat på avstånd till närmaste hamn erhålls en restidskvot som vid övrig 

reseplanering betecknas som bra. Därav bedömningen i Mkb 9.2 att tillgängligheten 

för segelbåtar på Göta Älv kommer att vara fortsatt god. 

 

Säkerheten är enligt anlitade experter (riskanalytiker Fb, marin konsult SSPA, 

sjökapten, lots, kanalots och bogserbåtsskeppare) god. Simuleringarna visar att 

passagen i Göta Älvfarleden är utan problem. Citerat från samrådsmöte 2007-02-15 

sid 5: ”De nu genomförda Full-Mission simuleringarna verifierar att bropassagen 

anses problemfri för de undersökta vindriktningarna och vindstyrkorna. Denna 

uppfattning delas också av de närvarande representanterna från Sjöfartsverket och 

övriga observatörer under simuleringarna”. Medverkande nautiker, sjökapten Viggo 

Lander och lotsen Dan Anders Olsson anser båda att nuvarande brodesign kan 

användas både för Vänerntrafiken och Frihamnstrafiken. Möjligen kan för Friham-

nen västliga vindar begränsas till 15 m/s.  

 

Frihamnen trafikeras idag reguljärt enbart av Stena Scan Rail därutöver angörs 

Frihamnen av ca 15 kryssningsfartyg/år. Ytterligare simuleringar har utförts med 

Stena Scan Rail som biläggs dessa kommentarer. Frihamnsområdet uppfattas inte i 

framtiden som ett hamnområde enligt kommunens bolag Älvstranden Utveckling 

AB (medsökande markägare) och bedömningen är att området inte i någon större 

utsträckning kommer att inrymma plats för större fartyg. 

 

Kostnad/Nytta 

Syftet med gång- och cykelbron bron är att koppla stadsdelarna på ömse sidor om 

älven närmare varandra, att ge göteborgaren en möjlighet att friare röra sig över 

älven. Bron minskar älvens barriäreffekt och ger tillsammans med genomförda och 

planerade projekt en unik möjlighet att gå och cykla i attraktiva centrala miljöer 

längs med och över älven utan att utsättas för höga luftföroreningshalter.  
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Genom byggnationen av Götatunneln har området mellan Järntorget och Lilla 

Bommen åter blivit möjligt att ta i bruk för göteborgarna. Gång- och cykelstråket 

längs vattnet kan förstärkas och återupprättas. Ett antal idéförslag för Skeppsbron är 

för närvarande under bedömning på Stadsbyggnadskontoret/Älvstranden Utveckling 

AB. Tanken är att utveckla området till ett attraktivt hamnstråk, en stensatt kaj med 

genomgående cykelstråk och i övrigt promenadytor med publika verksamheter av 

olika slag. Hela området kring Stora Bommen (Casinot och Stenpiren) kommer att 

på ett mycket tydligare sätt bli en del av city med ny spårvagnshållplats, gästhamn 

och tilläggsplats för den kollektiva älvtrafiken vid Stenpiren. 

 

Mitt emot detta område, på andra sidan älven, finns ett av stadens mest expansiva 

verksamhets- och bostadsområden med ca 15 000 verksamma och nästan lika 

många boende på Norra Älvstranden. Strax intill finns Kvillestadens kvarters-

bebyggelse och Backaplansområdet där stora utbyggnadsplaner för närvarande 

diskuteras allt i linje med regionens tillväxtdokument och tankar om en utbyggd 

regionkärna. För att denna tätare stad skall fungera trafikalt krävs goda kommu-

nikationer över älven. 

 

Gång- och cykelbron vid Packhuskajen över till Lundbystrand kopplar ihop stråken 

på båda sidor älven på ett naturligt sätt till varandra. Som gående och cyklist ger 

detta förutsättningar för god samverkan mellan älvstränderna och med City. För 

cyklister skapas dessutom en ny snabbare förbindelse mellan de inre delarna av 

Hisingen och södra Göteborg. Bron innebär ökad tillgänglighet och framkomlighet 

med kortare, snabbare och bekvämare resor. Exempelvis halveras avståndet mellan 

Lindholmen (skola/arbete) och city. Med ökad tillgänglighet och med 4 000-6 000 

människor som i ett inledningsskede passerar bron/dag ges också förutsättningar för 

etableringar av olika verksamheter. 

 

Stora delar av Norra Älvstranden kan idag uppfattas som otrygga speciellt efter 

mörkrets inträde, men med pågående och planerad stadsförnyelse och med en ökad 

rörlighet inom området, där icke minst brons bidrag är av väsentlig betydelse, 
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kommer problemet att minska. Vi det norra landfästet finns idag en idrottshall och 

ett stort Public Service företag. 

 

Kommunens bolag Älvstranden Utveckling AB (medsökande) har uppdraget av sin 

ägare att utveckla älvstränderna på bägge sidor.  

 

Bron utgör en viktig länk i stadens mål att fördubbla antalet cyklister (från år 1999 

till år 2010). Cykelandelen av korta resor över älven i centrala Göteborg är idag 

med befintliga förbindelser endast 8 %, medan cykelandelen i omgivande stadsdelar 

utan älvpassage är 20 %. Det pågår också arbete med både ett cykelresecentrum vid 

Centralen och ett lånecykelsystem för att erbjuda alternativ till långa bilresor och 

ineffektiva byten med kollektivtrafik. I Kostnad/nytta-analysen kap. 3 är den 

förväntade gång- och cykeltrafiken väl belyst. 

 

Efter genomförd utställning av detaljplanen har bland inkomna yttranden samtliga 

kommunala bolag, förvaltningar, statliga verk och myndigheter med undantag för 

Göteborgs hamn, Sjöfartsverket/sjöfartsinspektionen och Länsstyrelsen ställt sig 

positiva till förslaget. Som exempel bifogas yttranden från Lundby stadsdels-

förvaltning och från Vägverket som konstaterar att bron  ” kommer att utgöra en 

mycket bra förbindelse för de mjuka trafikanterna mellan arbetsplatser och bostäder 

längs Norra älvstranden och Södra älvstranden. Förhoppningsvis kommer många 

göteborgare att välja denna förbindelse i stället för att ta bilen till och från arbetet.”  

 

Nyttorna för gång- och cykelbron kan ses som flera, för staden, miljön, fotgängare, 

cyklister mm. De olika nyttorna är väl beskrivna i Kostnad/nytta-analysen kap 4.  

 

Förutom nyttan för cyklisterna som beräknats enligt Naturvårdsverkets modell 

tillkommer således nyttor dels för fotgängare och dels för staden som helhet vilket 

ofta framställs som den allra största nyttan. Vid en sådan jämförelse mellan 

kostnad/nytta blir bron samhällsekonomiskt lönsam även för ett lågt antal cyklister 

på bron.   
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Den framräknade nyttan enligt Naturvårdsverkets modell för cykeltrafik är således 

enbart en del av den totala samhällsekonomiska nyttan, dock en icke oansenlig del 

minst i samma storleksordning som den årliga kostnaden för bron (investering inkl 

drift och underhåll). 

 

Ur diagrammet på sidan 49 i Kostnad/nytta-analysen läser vi exempelvis att 5 000 

cyklister/dygn genererar en nytta motsvarande en investering på 450 Mkr vid en 

värdering av 20 kr/resa. Redan 4 000 cyklister/dag motsvarar en investering på 360 

Mkr medan 6 000 cyklister ger 550 Mkr. 

 

En av medförfattarna till Naturvårdsverkets rapport ”Den samhällsekonomiska 

nyttan av cykeltrafikåtgärder” (Rapport 5446 april 2005), Gunnar Lind teknologie 

doktor och civilekonom har hjälpt till med resonemang kring värderingar och 

beräkningar och anser bedömningarna i analysen vara rimliga. Hans utlåtande finns 

sist i Kostnad/Nytta kap 7.3 . 

 

Färjor 

Länsstyrelsen liksom Sjöfartsverket har uppfattningen att färjor kan lösa behovet av 

ytterligare överfarter över älven. En effektiv cykelresa kan aldrig genomföras med 

färja. En cykelresa på färja förlängs med över 4 min jämfört med passage över GC-

bron, räknat på två färjor i 5-minuters trafik (7 min vid en färja i 10- minuters 

trafik) En trafikökning av cykeltrafiken enligt Göteborgs Stads målsättning via 

färjor över älven är inte trolig med hänsyn till den uteblivna eller reducerade 

tidsvinsten jämfört med att cykla över Göta Älv bron. Färjan har inte heller samma 

kapacitet som bron att klara stora flöden. Färjetrafiken genererar lägre cykelnytta än 

bron. Samhällets årliga kostnader för bron är lägre än kostnaderna för två färjor i 5-

minuterstrafik (16 timmars drift/dygn 06.00-22.00). Utan restidsvinster erhålls inte 

många nya cyklister. Färjetrafiken ger dessutom bidrag till luftföroreningarna och 

skapar risker för korsande sjötrafik. 

 

Sjöfartsverket/Sjöfartsinspektionen 

Kommentarer till synpunkter i Sjöfartsverkets yttrande (stycke för stycke):  
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1. Sjöfartsverket och Sjöfartsinspektionen förordar att behovet av överfarter i 

hamnområdet löses med färjeförbindelser. 

 

I ”Trafikutredningen bilaga 2” (Flik 3 i Tillståndsansökan) görs en jämförelse 

mellan bro och färja/färjor. Ett sammandrag av denna finns redovisad i Mil- 

jökonsekvensbeskrivningen under punkt 6.4. Färja uppfyller ej den fasta 

förbindelsens kvaliteter avseende tillgänglighet, kapacitet och möjligheten att 

snabbt ta sig över älven (restidvinster). En kostnad/nytta-jämförelse ur ett 

cykelperspektiv ger låga hyttor för färjan pga. små restidsvinster. För bron är det 

den stora restidsvinsten jämfört med att cykla över Göta Älv bron som skapar 

förutsättningarna för ett ökat cyklande och nya cyklister, så icke för färjan pga. 

väntetider. Inte ens två färlor i skytteltrafik, med en årlig kostnad större än för bron, 

förväntas ge samma  ökning i cyklandet över älven som för bron. Se 

Trafikutredning alt MKB punkt 6.5 Tabell 6. Dessutom ger färjetrafiken ökade 

luftföroreningar samt risker för korsande sjötrafik. 

 

2. Sjöfartsverket/inspektionen: 

”Utredningen som ligger till grund för förslaget är enligt vår mening ofullständig. 

Bogserbåtshanteringen är inte tillräckligt väl belyst, detsamma gäller isdriften runt 

bron och vid vilka maximala vindstyrkor som en bro kan öppnas. Vidare saknas en 

djupare analys av isdriften runt bron och det hinder för denna som bron kan komma 

att utgöra.” 

 

Bogserbåtshanteringen avser enbart Frihamnspassagen. Förutom SSPA:s simulering 

av kryssningsfartyg med bogserbåtsassistans (Flik 9 i Tillståndsansökan) 

”Fartygssimuleringar b)” är det också utfört simuleringar med bogserbåtsassistans i 

CBS-simulatorn med nautiker och med bogserbåtsskeppare som assisterande, se 

”Fartygssimuleringar a) sid 31” (Flik 9) Simulering nr 69, 70 och 71. Två av 

simuleringarna genomfördes med ett manöverodugligt, ”dött”, fartyg (bilfartyg 

1=200m, b=32,2m, d=7,0m). Vind 8 m/s. Passagen in till Frihamnen skedde utan 

några problem. Se också bifogad kommentar från SSPA. Bilaga 2. 
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Isdriften är studerad av vår konsult Thalassos Computations och resultatet finns 

redovisat i Mkb:n 9.7. Vissa kalla vintrar går det inte att utesluta att is kan bygga 

upp ”valv” mot pålar och pelare, vilket kräver isrensning. Detta är idag normalt vid 

Marieholmsbron dock sällan vid närliggande Göta Älv bron. I drifts- och under-

hållsplanen är pengar årligen avsatta för eventuell isrensning vid den planerade 

gång- och cykelbron. 

 

Vindhastighet. Bronormen föreskriver att en rörlig bro vid öppning skall 

dimensioneras för en vindlast på 0,7 kN/m2 vilket enligt normen motsvarar en 

medelvind av 15 m/s (ca 22 m/s i byarna). I låst läge, för såväl öppen som stängd 

bro, skall enligt Bronormen bron dimensioneras för en vindlast på 1,8 kN/m2 upp 

till en höjd av 10 m därutöver en rätlinjig ökning upp till 30 m där last intensiteten 

sätts till 2,6 kN/m2. Vi har vid samrådmötet (2007-02-15 sid. 3 och sid. 8) med 

Sjöfartsverket och Göteborgs Hamn diskuterat vindhastigheten. Bronormens krav 

känns som ett lämpligt val då den i stort sammanfaller med vindgränsen för 

manövrering in i Frihamnen. Ingen annan bro i älven är idag dimensionerad för 

större laster. Det kan också tilläggas att vid ev. beslut om byggnation kommer bron 

att testas i s.k. vindtunnelförsök för att klarlägga brons uppförande, speciellt vid 

högre vindstyrkor och vid olika öppningsvinklar samt för att verifiera utförda 

beräkningar. Medelvindar uppmätta vid Trubaduren, Skansen Lejonet och 

Femmanhuset under stormen ”Per” verifierar de vindbegränsningsnivåer 15-16 m/s 

som diskuterats vid GC-bron. 

 

3. Sjöfartsverket/inspektionen: 

”Om fartyg behöver ligga still för att invänta broöppning finns det risk att detta inte 

kan göras med tillräcklig kontroll över fartyget.” 

 

Vid de Full Mission simuleringar som utfördes med fartyg inväntande broöppning 

registrerades inga problem.  

 

4. Sjöfartsverket/inspektionen: 
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”Ledverken är dimensionerade för en maximal storlek på fartyg av typen ”Princess 

of Scandinavia”. De kryssningsfartyg som kan bli aktuella kan ha betydligt större 

deplacement. Ledverken är inte i förslaget tillräckligt väl utvecklade då möjligheten 

att komma fel är relativt stor jämfört med längre upp i älven där fartyget har mindre 

manöverutrymme före passage av en bro. Med tanke på detta finns en stor risk i att 

ledverken rammas och det kan leda till att fartyget drabbas av en ”stolpe ut” effekt 

och då träffar själva bron.” 

Ledverken är inte dimensionerade för att klara de stora kryssningsfartygen. Detta är 

ett medvetet val utgående från riskanalysen. Risken för kollision är låg pga. ett litet 

antal fartyg. Sannolikheten för allvarlig skada orsakade av fartyg större än ”Stena 

Scanrail” är 1 gång på 50 000 år. Se bilaga 2 i Riskanalysen. Händelse 1.2 och 

1.1.1, 1.1.2 och 1.1.3 i riskmatriserna figur 1 och figur 2. 

 

Frågan tillsammans med liknande frågor besvarades på samrådsmötet 2006-11-24 

då vår ledverkskonstruktör och riskanalytiker var närvarande. Totalt besöks hamnen 

årligen av 15 å 20 kryssningsfartyg varav enbart 2 å 3 st. är större än ”Princess of 

Scandinavia”. De flesta större fartygen läggs idag i Skandiahamnen. 

 

”Stolpe ut” effekten har vi uppfattat som påkörning av den oskyddade delen av bron 

mot Packhuskajen. Händelsen finns i riskanalysen behandlad som påkörning av 

tillfartsspannen Risknivån för personer finns redovisad i riskmatriser, se Riskana-

lysen bilaga 2, figur 1, händelse 2.2. Risknivån för egendom finns redovisad i bilaga 

2, figur 2, händelse 2.1.1 och 2.1.2. Nivån ligger som nämnts tidigare under före-

slagna gränsnivåer för acceptabel samhällsrisk Det kan också påpekas att det är 

betydligt grundare runt tillfartsspannen. Djupet varierar mellan 3 å 4 m på en 

sträcka av minst 50 m fram till bron. Handelsfartygens djupgående är i många fall 

större. Denna positiva säkerhetseffekt är ej tillgodoräknad i riskanalysen. 

Sjökortsdjupet är satt till 3,0 m 

 

Efter inkomna yttranden i pågående detaljplaneprocess har vi valt att öka far-

ledsbredden i Göta Älv passagen från 25 m till 30 m. Detta för att möjliggöra 

passage av bredare pråmar jämte Gotenius Varvs docka, som idag kan passera i 
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Göta Älv brons sidospann med en farledsbredd på 27 m. Breddökningen innebär 

också en förbättring av säkerheten. 

 

5. Sjöfartsverket/inspektionen: 

”Det ligger även en fara i de många närsituationer som kan uppstå mellan det stora 

antal fritidsbåtar som kan ligga och vänta på broöppning och handelsfartyg som 

skall passera. 

 

En begränsning av broöppning för fritidstrafiken innebär att ett stäm antal 

fritidsbåtar samlas och därmed ökar risken för närsituationer med handelsfartyg. 

Detta är ett nytt fenomen i älven då de befintliga broarna inte är en begränsning för 

flertalet av fritidsbåtarna på grund av dess fria höjd över vattnet.” 

 

I Trafikutredningens bilaga 1 (Flik 3 i Tillståndsansökan) redovisas resultatet från 

registreringen av samtliga båtpassager under 2006. Registreringen visar att det 

under en högsommardag med max trafik sällan passerar mer än 10 fritids-

båtar/timme som kräver öppning. Som framgår av utredningen är det beräknat att 

tre öppningar/timme kan krävas vid dessa max tillfällen Rimligen kommer ”det 

stora antalet” fritidsbåtar sällan att vara fler än 2 å 3 båtar på varje sida. Om en 

större anhopning skulle inträffa vid något enstaka tillfälle avser vi att öppna bron. 

Fenomenet med att broar begränsar framkomligheten för fritidsbåtar är inte unikt i 

älven, då idag 5 av 9 broar har lägre seglingsfri höjd än den planerade GC-bron. Tre 

av dem är dessutom järnvägsbroar där sjöfarten inte har förtur utan måste invänta 

tågfria tider. Den av Göteborgs Hamn befarade ”anhopningskonflikten” mellan 

väntande båtar och ev. planerad verksamhet nedströms Stenpiren känns obefintligt, 

dels för det låga antalet väntande båtar men också för att Stenpiren ligger mer än 

150 m från broöppningen. 

 

6. Sjöfartsverket/inspektionen: 

”Resultatet visar att det är möjligt att passera bron med simulerade fartyg men att 

det inte kan göras med tillräckliga säkerhetsmarginaler. Genomgående används 

fartygets manöverresurser med ett mycket högt utnyttjande.” 
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Synpunkten bör rimligen gälla enbart farleden in till Frihamnen och ej Göta Älv 

farleden. Synpunkten är svår att bemöta då inga formulerade krav på säker-

hetsmarginaler har lämnats av Sjöfartsverket. Anlitade experter anser att bron kan 

passeras på ett säkert sätt med simulerade fartyg, dvs. DFDS-färjan ”Princess of 

Scandinavia” för Frihamnspassagen, och Vänernmax för Göta Älv farleden.  

 

Det enda större fartyget som för närvarande regelbundet angör Frihamnen är Stena  

Scan Rail (1=142 m, b =19 m, dep1=6500 ton). Som ett komplement till tidigare 

fartygssimuleringar (DFDS-färjan, kryssningstrafik) har också Stena Scan Rail 

simulerats av SSPA. Simuleringarna visar att bron kan passeras utan problem. Vid 

högre medelvindar uppstår problem vid vändning och angöring inne i Frihamnen, 

dvs. oberoende av bron. 

 

7. Sjöfartsverket/inspektionen: 

”Det saknas fortfarande en nautisk bedömning, där lots och befälhavare ingår, i hur 

ett större kryssningsfartyg (längd 220 m och bredd 32 m) passerar bron. Detta ser vi 

som en brist i utredningen.” 

 

Synpunkten avser passagen in till Frihamnen och ej Göta Älv farleden. Utifrån 

tidigare jämförelser är det troligt att en Full Mission simulering skulle ge ett bättre 

resultat. Simuleringar med bogserbåtsassistans har utförts för större fartyg med 

nautisk kompetens. Ånyo vill vi påpeka att Frihamnen normalt angörs av 15 å 20 

kryssningsfartyg årligen varav enbart 2 å 3 fartyg är större än ”Princess of 

Scandinavia” (DFDS-färjan). En del av fartygen använder sig av bogserbåtar redan 

idag (ex. ”Thomson Celebration”), Detta gäller även för vissa mindre fartyg (ex. 

”Funchal”). Simuleringarna har utförts med ett fiktivt fartyg. Skillnaden i 

manöveregenskaper mellan de olika kryssningsfartygen kan dock vara stor, varför 

varje fartyg måste bedömas var för sig. Simuleringarna vid 10 m/s med det fiktiva 

kryssningsfartyget (1=220 m, b=32 m) visar att problem vid vändningen inne i 

Frihamnen kan uppstå även med bogserbåtsassistans. Dessa problem är inte 

orsakade av bron utan skulle troligen uppstå även utan bron, varför det bör 
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övervägas om inte denna storlek på kryssningsfartyg borde förbjudas att gå in i 

Frihamnen redan idag. Planerade fartygsanlöp under 2007 visar också att större 

kryssningsfartyg läggs i Skandiahamnen Det största fartyget som angör Frihamnen 

under 2007 är ”Europa” med en längd på 198 m, bredd på 24 m och djupgående på 

6,1 m. Fartyget levererades 1999 och har bra manöveregenskaper. 

 

8. Sjöfartsverket/inspektionen: 

”Med en bro kommer det att krävas ett större användande av bogserbåtar för säker  

genomfart, vilket också innebär större kostnader för fartygstrafiken. I rapporten från 

simuleringen belyses inte bogserbåtshanteringen tillräckligt väl, vilket utesluter en 

bedömning över bogserbåtarnas förmåga att höja säkerheten vid passage av bron.” 

 

Synpunkten avser passagen in till Frihamnen och ej Göta Älv farleden. 

Se kommentar under punkt 2 ovan.  

 

9. Sjöfartsverket/inspektionen: 

”Ett fartyg kommer att ligga i gir till strax före passagen av bron vid både in- och 

utgående. Avståndet mellan avslutad gir och bropassage är kort och vi gör 

bedömningen att det är, trots resultatet från simuleringen, tveksamt om fartyget 

hinner kursstabilisera sig så att passagen kan genomföras på ett säkert sätt.” 

 

Synpunkten avser passagen in till Frihamnen och ej Göta Älv farleden. 

Att fartygen ligger i gir strax före passagen var ett känt faktum redan vid vårt första 

informella möte med Göteborgs Hamn och Sjöfartsverket 2005-12-20. Detta var en 

av anledningarna till att simuleringar av passagen beslutades. Passagen in till 

Frihamnen har idag en bredd på 120 m, vilken begränsas till 66 m vid bron. 

Simuleringarna avsåg att ge svar på om detta var tillräckligt för då aktuell trafik till 

och från Frihamnen. Utförda simuleringar visar att passagerna kan passeras på ett 

säkert och kontrollerat sätt med i utredningar och rapporter angivna begränsningar.  

 

10. Sjöfartsverket/inspektionen: 

”Simuleringarna visar att vid fel på den ordinarie öppningen för Vänertrafiken kan  
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de inte på ett säkert sätt använda sig av den andra öppningen.” 

 

Eftersom bron är försedd med två öppningar sågs möjligheten att, efter förslag från 

Sjöfartsverket, ytterligare förbättra tillgängligheten genom att ge Vänerntrafiken 

möjlighet att med bogserbåtsassistans alternativt kunna passera genom den stora 

Frihamnsöppningen. Utförd Full-Mission simulering av detta alternativ klassi-

ficerades som ett gränsfall ur manöversynpunkt och rekommenderades inte av 

nautikerna såvida inte muddring utfördes för att ge ett ökat manöverområde. 

Projektledaren ansåg att det inte var försvarbart att i detta skede muddra och 

förmodligen också kontinuerligt underhållsmuddra för en passage som troligen inte 

kommer att användas av Vänerntrafiken. Medel borde i stället läggas på att göra 

tillgängligheten och tillförlitligheten så stor som möjligt för passagen i Göta Älv 

farleden. Möjligheten att muddra kvarstår, men med hänsyn till den ordinarie 

öppningens olika säkerhets- och reservsystem/dubblerade system (redundans) 

bedöms tillgängligheten vara mycket god även om möjligheten till att utnyttja den 

större öppningen slopas. Vi hänvisar till utförd Tillgänglighetsstudie (Flik 11 

Tillståndsansökan). Dessutom kan det tilläggas att utöver i studien redovisade 

reservsystem för elkraftmatningen (dieselgenerator, pumpar i klaffkamrarna) 

kommer också elförsörjningen att dubbleras med en dragning dels från Hisingssidan 

(ordinarie matning) men också med en reservmatning från stadssidan. Vi har 

således fyra separata broöppningssystem , som var och en kan öppna bron. Även 

sjökanalisationen fram till klaffkamrarna kommer att dubbleras enligt förslag i 

studien. 

 

DOMSKÄL 

Sökandena har genom äganderätt rådighet över vattnet inom det område där 

vattenverksamheten är avsedd att bedrivas och har därmed möjlighet att få en 

sakprövning av sin ansökan. 

 

Farleden i Göta älv och Göteborgs hamn har angivits vara av riksintresse för 

kommunikationer. Vidare har sökandena som angetts ovan hävdat att även 

byggandet av bron får anses utgöra ett riksintresse för Göteborgs stads utveckling.  
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Av 2 kap. 6 § andra stycket miljöbalken framgår att hushållningsbestämmelserna i 3 

och 4 kap. skall tillämpas vid tillståndsprövning enligt 11 kap. Avsikten med 

hushållningsbestämmelserna är att lösa motsättningar mellan olika intressen och att 

ge företräde för en sådan användning som medför en från allmän synpunkt god 

hushållning (3 kap. 1 §). 

 

I 3 kap. 8 § anges att bl.a. mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för 

kommunikationer skall ges ett skydd mot åtgärder som kan påtagligt försvåra 

tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar. Med uttrycket ”påtaglig” 

avses att en bagatellartad påverkan kan uteslutas. Endast sådana åtgärder som kan 

ha en bestående negativ inverkan eller tillfälligt ha en mycket stor negativ inverkan 

åsyftas.  

 

Det är vidare så att det är prövningsmyndigheten som i det enskilda fallet avgör om 

anspråk på riksintresse kan anses utgöra ett sådant intresse. 

 

Att farleden och hamnen är av riksintresse framstår som uppenbart. Däremot kan   

Göteborgs stads utveckling inte bedömas som ett sådant intresse enligt miljöbalken. 

 

Enligt miljödomstolen finns det en inte obetydlig risk att en bro på föreslagen plats 

kan ge en bestående negativ inverkan på de sjöfartsanknutna intressena. 

 

Det har också ifrågasatts om bron är samhällsekonomiskt motiverad. Enligt 11 kap. 

6 § miljöbalken får en vattenverksamhet bedrivas endast om dess fördelar från 

allmän och enskild synpunkt överväger kostnaderna samt skadorna och olägen-

heterna av den.  

 

Som länsstyrelsen anfört finns det skäl att ifrågasätta nyttan av den föreslagna bron. 

Vidare finns det anledning att ifrågasätta säkerheten i enlighet med vad bl.a. 

Sjöfartsverket och Sjöfartsinspektionen anfört.  

 

Miljödomstolen gör den sammanfattande bedömningen att fördelarna med bron inte  
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överväger kostnaderna samt risken för skador och olägenheter av den. Ansökan bör 

därför avslås i den delen. 

 

När det gäller ansökan i övrigt finns det dock inga hinder mot att tillåta yrkade 

åtgärder. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 

Överklagande skall ges in till Vänersborgs tingsrätt, miljödomstolen, senast den   

  och vara ställt till Svea hovrätt, Miljööverdomstolen.  

 

 

Gunnar Bergelin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Gunnar Bergelin och miljörådet 

Roger Carlsson Ödmark samt de sakkunniga ledamöterna Thorsten Blomqvist och 

Kerstin Berg. 



Bilaga B


