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TAPETVECKOR
rabatt på massor av tapeter!

Björn Borg, vår ambassadör!

ALLTID PÅ TAPETEN

Investera i din bostad. 

Den enda investering som 

betalar sig direkt. Börja

med att dekorera dina

väggar med spännande

mönster och vackra färger.

Välkommen! 

Erbjudandet gäller 26 feb-8 mars

Ale kommun fanns representerade i debatten om den planerade 
nya Hisingsbron. Jan A Pressfeldt (AD), Samhällsbyggnadsnämn-
dens ordförande, sågade förslaget om ett broalternativ lägre 
höjd än dagens. Samma åsikt är Surte Hamns Anders Sporre 
(nedan) som också medverkade.

GÖTEBORG. En ny, men 
lägre bro som alternativ 
till dagens Göta älvbro.

Det förslaget sågar 
både Ale kommun och 
rederiföreträdare.

– Det kommer aldrig 
att fungera varken för 
sjöfarten eller kollek-
tivtrafiken, säger Jan A 
Pressfeldt (AD), Sam-
hällsbyggnadsnämn-
dens ordförande i Ale.

Han var en av sex deltaga-
re i en debatt som avsluta-
de ett broseminarium som 
branschföreningen Swedoce-
an arrangerade på Chalmers, 
Lindholmen Science Park, i 
onsdags. Precis som många 
andra ser han förslaget som 
Göteborgs stad förespråkar, 
en lägre bro med bara 13 
meters segelfri höjd, som ett 
hinder för sjöfarten och ett 
kommande problem även för 
kollektivtrafiken.

– Det blir ett mindre kaos 
vid varje broöppning. Dis-
kussionen om brohöjd känns 
vansinnig, då det enda rät-
ta alternativet är att bygga 
en tunnel. Om den kostar 2 
eller 4 miljarder är ointres-
sant. Det ska ändå slås ut på 
minst 100 år. Vi får inte göra 
investeringar som begränsar 

Göteborgsregionens fram-
tid. Tvärtom, vi måste bygga 
för framtiden, menade Jan A 
Pressfeldt som också påvisade 
de neagtiva konsekvenserna 
av att flytta godstransporter-
na från sjöfarten till vägarna.

Samma åsikt delades av 
flera talare. En av dem var 
Surte Åkeris Anders Spor-
re, som bland annat driver 
Surte Hamn och som riskerar 
att drabbas hårt av en lägre 
brohöjd.

– Så länge bron öppnas när 
fartygen kommer är det inga 
problem, men vad händer om 
förutsättningarna förändras? 
Kommer inte lasten fram i tid 
kan kostnaderna rusa i höjden 
och marginalerna är redan 
mycket små. Kollektivtrafiken 
kommer få problem varför 
det inte är omöjligt att tro att 
Göteborgs politiker kommer 
att ompröva löftet gällande 
antalet broöppningar för sjö-
farten.

Kräver utrymme
Johan Nyhus (S), Trafik-
nämndens ordförande i Göte-
borg, stod i fokus under hela 
seminariet och argumentera-
de så gott han kunde för för-
slaget om en lägre bro.

– En högre bro kräver 
större utrymme för på- och 
avkörningsramper. Det kan 
varken ni eller jag göra nå-
got åt. Denna mark knackar 
många företag på dörren för 
att få köpa och investera i nya 

arbetsplatser. Stjälper ni detta 
förslag, motar ni upp till 5000 
nya, sa Nyhus och tillade:

– Beslutet att förorda en 
lågbro grundar sig också på 
att Västtrafik godtagit att 
kollektivtrafiken klarar av att 
samsas med Sjöfarten och 
dess broöppningar.

För att tillgodose sjöfar-
tens behov har ett avtalsför-
slag tagits fram beträffande 
hur broöppningar ska äga 
rum. Göteborgs stad har un-
dertecknat det, Trafikverket 
och Regionstyrelsen likaså. 
Sjöfarten som har drivit frå-
gan är inte ens en part i avta-
let. Avtalet reglerar bland an-
nat att inga broöppningar får 
ske mellan kl 06-09 och 15-18 
vardagar.

– Utan att vara särskilt ju-
ridiskt kunnig kan jag säga att 
det avtalet är inte vatten värt. 
Det framgår till exempel inte 
vad som händer om någon 
part bryter mot avtalet. Det 
här är ett stort beslut som 
rör hela Vänernregionen och 
bara i Ale har vi fyra kom-
mersiella hamnar. De är helt 
beroende av att det går att 
passera Göteborg, betonade 
Jan A Pressfeldt.

Två studenter från ingen-
jörsprogrammet på Chalmers 
Tekniska högskola menade 
också att den bästa – och enda 
lösningen för både sjöfarten 
och kollektivtrafiken – är en 
tunnel.

NYA HISINGSBRON

Bakgrund: Göta älvbron har 

tjänat ut och en renovering 

är utesluten enligt expertis.

Klar: 2021.

Kostnad: Budgeterad till 3,5 

miljarder inklusive anslut-

ningar och nedsänkning av 

E45. Västsvenska paketet 

bidrar med 2 miljarder.

Segelfri höjd: 13 meter, idag 

18,3 meter.

Broöppning: Ska enligt ett 

avtal mellan Göteborgs stad, 

Regionen och Trafikverket 

ske 18 ggr/dygn men ej 

under rusningstid.

TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

Nya Hisingsbron sågades


