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Yttrande angående – Göteborgsförslag [5342] för beslut 
- Färjeförbindelse till Öckerö 
 

Yttrandet 
Under hösten 2021 kommer remissen för åtgärdsvalsstudien att läggas fram till 
kommunstyrelsen för beslut. Ärendet kommer inför behandling i KS att 
underremitteras för yttrande till byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, miljö- 
och klimatnämnden, park- och naturnämnden, trafiknämnden, kretslopp- och 
vattennämnden, socialnämnden Hisingen och Göteborg Energi AB. 

Sverigedemokraterna avvaktar med ställningstagande till hösten då ärendet om 
hur trafiksituationen ska lösas läggs fram i kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yttrande  
 
Datum 2021-08-10 
 

Sverigedemokraterna 
  
Ärende nr 5.1 
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Yrkande angående – Göteborgsförslag [5342] 
för beslut - Färjeförbindelse till Öckerö 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Ärendet bereds ej vidare 

Yrkandet 
Förslagsställaren vill att Göteborgs kommun ska lyssna på Öckerökommuninvånare i 
frågan om Öckeröförbindelsen och huruvida den i framtiden ska bestå av bro eller fortsatt 
färjetrafik.  

 Socialdemokraterna delar att åsikten att Öckeröbornas åsikt i frågan ska väga tungt för 
vilken lösning som väljs i framtiden. Men det gäller även att väga de statliga intressena 
och göteborgarnas intresse, vilka är de som har valt oss demokratiskt och som vi alltid 
företräder främst. I denna fråga är det dock rimligt att även ta hänsyn till uppfattningar 
hos medborgare utanför kommunen som starkt kommer att påverkas av beslutet. Därför 
kommer vi ta detta Göteborgsförslag och namnunderskrifter på stort allvar när vi hanterar 
frågan i Göteborg. Eftersom utredning redan pågår, och frågan kommer att hanteras av 
kommunstyrelsen under hösten 2021, så anser vi att ytterligare beredning av detta 
Göteborgs förslag ej är nödvändig.  

 

 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
Datum 2021-08-13 
 

Socialdemokraterna 
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Yrkande angående – Göteborgsförslag [5342] för 
beslut - Färjeförbindelse till Öckerö  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 
1. Göteborgsförslaget bifalls. 

Yrkandet 
Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ anser att det är orimligt att bygga en bro till 
Öckeröarna. Klimatomställningen kräver minskad trafik, inte ökad som ett broalternativ leder till. 
Dessutom är det risk att stora naturområden förstörs både i Göteborgs- och Öckerö kommuner och att 
bullret, trängseln och parkeringskaoset från trafiken ökar, inte minst i skärgården. Brobygget urholkar 
den biologiska mångfalden i området och minskar möjligheten till friluftsliv. 

Vi vill istället för bro ha fossilfritt drivna färjor, el eller annan framdrift, och en betydligt större 
satsning på bekväm, snabb och tät kollektivtrafik som får fler att välja att åka buss istället för egen bil. 
Kollektivtrafiken behöver vara bättre anpassade till färjeturerna. Med bättre kollektivtrafik så skulle 
även boende i Torslanda och Amhult få förbättrade möjligheter att åka kollektivt in till Göteborgs 
centrum. Vi vill också ha färjor med smidigare lösningar för cyklister och gående som till exempel 
bekväma och ordentliga utrymmen ombord för de som går eller cyklar. På längre sikt ser vi 
spårbunden trafik som önskvärd för att koppla ihop sträckan Lilla Varholmen med centrum.  

Dessa insatser skulle avlasta sträckan och stödja den klimatomställning som beslutats i Göteborgs 
Stads nya miljö- och klimatprogram. Ett av delmålen är att klimatpåverkan från transporter ska minska 
med minst 90 procent till 2030 jämfört med 2010 och det motoriserade vägtrafikarbetet ska minska 
med 25 procent till 2030 jämfört med 2020. För att nå delmålet krävs överflyttning av bilresor till 
kollektivtrafik, gång och cykel. 

Med en ny bro är risken mycket stor fordonstrafiken istället kommer att öka ytterligare. Trafikverkets 
utredning slår fast att en grundläggande faktor i problematiken är att för många resor idag görs med bil 
med en person i varje fordon och under samma tider. Trafikverket konstaterar också att ny 
fordonsteknik, elbilar eller självkörande fordon, inte förväntas lösa trängselproblemet. Istället pekar 
Trafikverket på att dagens resvanor behöver ändras avsevärt.  

Alternativ UA1 som bygger på dagens lösning med färjor är dessutom det enda av Trafikverkets 
alternativ som kan få effekt under 2020-talet. Alla andra lösningen ligger längre bort. Då behöver 
staden redan ha ställt om transportsystemen så att betydligt fler reser kollektivt och cyklar och går. 

Den senaste FN-rapporten från IPCC visar att det är stor brådska att ställa om. Vår samhällsplanering 
ska bidra till att skapa yteffektiva, energieffektiva och miljövänliga transporter. Då måste biltrafiken 
minska. Två rådgivande kommunala folkomröstningar där de boende i Öckerö kommun sagt nej till 
bro väger också tungt. 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande 
2021-08-13 
 

(MP, V) 
  
Ärende nr 5.1 
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Yrkande – Göteborgsförslag [5342] för beslut -
Färjeförbindelse till Öckerö 
 
Förslag till beslut i kommunstyrelsen: 
Inte bereda vidare göteborgsförslag 5342 
 
 
Yrkande 
Likt vad stadsledningskontoret skriver kommer remissen/svaren på 
åtgärdsvalsstudien, som genomförts av Trafikverket – på uppdrag av Västra 
Götalandsregionen och med hjälp av Göteborg Stad och Öckerö kommun, läggas 
fram till kommunstyrelsen för beslut under hösten 2021. Ärendet kommer inför 
behandling i kommunstyrelsen att underremitteras för yttrande till 
byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, miljö-och klimatnämnden, park-och 
naturnämnden, trafiknämnden, kretslopp-och vattennämnden, socialnämnden 
Hisingen och Göteborg Energi AB. Vi vill från politiskt håll avvakta underlaget 
under hösten innan vi tar ställning i frågan.  

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande 
Särskilt yttrande 
 
2021-08-18 
 

(M), (L), (C) 
(KD) 
 
5.1 
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Göteborgsförslag [5342] för beslut - 
Färjeförbindelse till Öckerö 
Ärendet 
Göteborgsförslaget [ID=5342] har uppnått 200 röster och har legat ute i 90 dagar. 
Förslaget med namnunderskrifter och eventuella kommentarer redovisas i bilaga 1 och 2. 

Förslagsställaren vill att Göteborgs kommun ska lyssna på Öckerö kommuninvånares 
önskan om att behålla färjeförbindelsen mellan Göteborg – Öckerö/Björkö, i stället för 
broar/tunnlar. Förslagsställaren är övertygad om att fortsatt färjeförbindelse gynnar 
göteborgarna, öborna och besökare/turister. 

Stadsledningskontorets övergripande bedömning 
Trafikverket har på uppdrag av Västra Götalandsregionen gjort en åtgärdsvalsstudie 
(ÅVS) för väg 155 och en eventuell bro eller tunnel till Öckerö/Björkö. 
Åtgärdsvalsstudien beräknas vara klar den 30 juni 2021. Remissperioden beräknas till 
december 2021. 

Göteborgs Stad och Öckerö kommun har deltagit i framtagandet av åtgärdsvalsstudien. 
Remissen för åtgärdsvalsstudien kommer att läggas fram till kommunstyrelsen för beslut 
under hösten 2021. Ärendet kommer inför behandling i kommunstyrelsen att 
underremitteras för yttrande till byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, miljö- och 
klimatnämnden, park- och naturnämnden, trafiknämnden, kretslopp- och vattennämnden, 
socialnämnden Hisingen och Göteborg Energi AB. 

 

 

Jonas Kinnander  Eva Hessman 

Direktör Ärende och utredning Stadsdirektör 
 

 

Bilagor  
1. Göteborgsförslag [5342] för beslut - Färjeförbindelse till Öckerö 
2. Argumentation gällande fortsatt färja 

 

 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Göteborgsförslaget 
Utfärdat 2021-06-07 
Diarienummer 0776/21 
 

Handläggare 
Ann-Marie Lindell, Hedwig Andrén 
Telefon: 031- 368 02 21, 031-368 02 33 
E-post: förnamn.efternamn@stadshuset.goteborg.se  
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1  PDF

Ärende 5342

Skapat 2021-02-08 av Karin Andersson (Mina Sidor).

Avslutat: Nej.

Förslaget gäller
Bygga och bo

Rubrik
Vi vill att Göteborgs kommun ska lyssna på Öckerö

Sammanfattning
Vi vill att Göteborgs kommun ska lyssna på Öckerö kommuninvånares önskan om att behålla
färjeförbindelsen mellan Göteborg – Öckerö/Björkö, i stället för broar/tunnlar.

Hela förslaget
 Vi vill att Göteborgs kommun ska lyssna på Öckerö kommuninvånares önskan om att
behålla färjeförbindelsen mellan Göteborg – Öckerö/Björkö, i stället för broar/tunnlar. Vi vill
bevara den unika skärgårdsmiljön. Vi är övertygade om att fortsatt färjeförbindelse gynnar
Göteborgarna, öborna och alla våra gemensamma besökare/turister.

 

De viktigaste aspekterna som vi ser att det är:

Majoriteten (utifrån de två folkomröstningar vi haft) av öborna vill att Göteborg respekterar
folkomröstningarna i Öckerö Kommun.
Vi förespråkar att gå över till el/vätgas färjor för att värna om miljön.
Erfarenhetsmässigt vet vi vad hård vind vill säga och vad den kan åstadkomma vid en broavstängning.
Vi har ingen reservväg.
Öckerö kommuns vägnät klarar inte av större tryck av tra�k och inte heller de grundläggande
samhällsfunktionerna, som vi sett på andra platser där bro ersatt färja.
Kommunens invånare värnar om rekreation i skärgården, det vill säga natur, miljö, tystnad, stillhet,
vilket även gynnar alla besökare. Broar skapar buller.

 

Vi bifogar ett arbetsmaterial som alla parter i ärendet (Väg 155) fått till sig. Vi hoppas med detta
Göteborgsförslag få till en samsyn om att bevara Göteborgs Norra Skärgård.

Facebookgruppen "Nej tack, ingen bro till Öckerö kommun" (med 1400 medlemmar.)

Genom Karin Andersson, Pethra Jern, Jonas Andersson, Ulrika Player, Mikael Skantz, Tobias Carlsson,
Monica Brink, Mats Alakula

Bilagor
fortsattfärja

Slutdatum
2021-05-09

Förslaget lämnas till
Kommunstyrelsen

Röstning

Identifieringstyp För

Anonymt 0

Personlig Info 0

javascript:void(0)
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Inloggad 350

Totalt 350

Namn Ort Datum

Gertrud Ingelman Göteborg 2021-05-06 19:55:41

Cecilia Ryn Göteborg 2021-05-04 14:44:45

Håkan Edman Kalvsund 2021-04-25 11:00:41

Edvin Nilsson Öckerö 2021-04-21 15:15:16

Emma Vennman Göteborg 2021-04-21 13:17:49

Hannah Vennman Göteborg 2021-04-21 11:49:52

Patrick Wegner Hönö 2021-04-20 17:57:45

Nancy Wegner Hönö 2021-04-20 17:04:50

Kim Ottosson Indal 2021-04-13 18:16:01

Sandra Hagman Hönö 2021-04-12 18:15:44

Erika Blomberg Göteborg 2021-04-12 12:45:38

Mariela Johansson Torslanda 2021-04-11 20:24:46

Margaretha Frey Göteborg 2021-04-11 20:24:21

Helen Carlbom Göteborg 2021-04-11 20:15:13

Ralf Zander Öckerö 2021-04-08 21:12:27

Lena Hedlund Mölndal 2021-03-29 16:49:50

Willy Hedlund Mölndal 2021-03-29 14:37:37

Örjan Nilsson Öckerö 2021-03-29 10:36:47

Päivi Nilsson Öckerö 2021-03-29 10:08:47

Anders Malm Öckerö 2021-03-28 14:25:36

Richard Seger Hönö 2021-03-28 01:03:33

Malin Sandström Bohus Björkö 2021-03-27 18:59:57

Gunilla Dittmer Hönö 2021-03-16 20:27:39

Pia Rosander Göteborg 2021-03-15 11:26:01

Martin Björkman Torslanda 2021-03-15 07:15:07

May Åkerblom Öckerö 2021-03-13 17:58:05
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Namn Ort Datum

Peter Ersman Hönö 2021-03-10 23:32:17

Caroline Jörnestrand Fotö 2021-03-09 23:45:45

Lars Svensson Hönö 2021-03-09 13:21:02

Albin Jonsson Torslanda 2021-03-08 23:12:15

Stefan Norlin Öckerö 2021-03-06 17:25:32

Linnea Sundqvist Björkö 2021-03-06 08:10:14

Jessica Johansson Hälsö 2021-03-05 17:11:04

Ulrika Davidsson Bohus-Björkö 2021-03-04 20:58:58

Andrew Andersson Öckerö 2021-03-04 18:38:12

Dan Modin Torslanda 2021-03-04 17:38:50

Fredrik Sohlman Hönö 2021-03-04 17:03:13

Håkan Aronsson Öckerö 2021-03-04 17:01:46

Helena Trellar Göteborg 2021-03-04 11:09:16

Martin Lindberg Bohus-Björkö 2021-03-04 10:13:43

Ellinor Rydén Hönö 2021-03-04 09:17:47

Johan K Björkö 2021-03-04 09:07:38

Andreas Larsson Öckerö 2021-03-04 08:37:18

Alexandra Bjersland Torslanda 2021-03-04 08:31:28

Gunilla Palmgren Hönö 2021-03-04 08:12:57

Magnus Lidström Öckerö 2021-03-04 07:35:18

Leia Jansson Bäcklund Hönö 2021-03-04 07:08:14

So�a Boberg Hönö 2021-03-04 07:06:13

Sara Pedersen Öckerö 2021-03-03 23:41:46

Johan Larsson Hönö 2021-03-03 22:32:13

Beatrice Hultman Hönö 2021-03-03 21:37:02

Charlotta Johansson Hönö 2021-03-03 21:23:49

Andrea Hertli Kalvsund 2021-03-03 20:46:07
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Namn Ort Datum

Samuel Utbult Hönö 2021-03-03 19:37:32

Linnea Gillholm Svensson Hönö 2021-03-03 19:21:00

Anna Törnqvist Bohus-Björkö 2021-03-03 19:19:30

Felicia Elfast Bohus-Björkö 2021-03-03 18:39:39

Peter Albinsson Hönö 2021-03-03 18:00:15

So�a Karlsson Öckerö 2021-03-03 17:43:42

Wilmer Ingmyr Wendelin Öckerö 2021-03-03 17:16:21

Lukas Sörensson Hönö 2021-03-03 17:15:34

Johannes Jägrud Björkö 2021-03-03 16:48:12

Peter Magnusson Hönö 2021-03-03 16:45:40

Magnus Albinsson Öckerö 2021-03-03 16:45:02

Petter Jansson Västra Frölunda 2021-03-03 16:44:00

Jonas Elfving Öckerö 2021-03-03 16:42:05

Caroline Molneryd Hönö 2021-03-03 15:56:18

Johnny Andersson Hönö 2021-03-03 15:52:28

Denise Nydélius Larsson Öckerl 2021-03-03 15:34:00

Margareta Hemmed Öckerö/Göteborg 2021-03-03 15:28:11

Ann-Christin Holstenson Öckerö 2021-03-03 15:05:23

Charlott Sundvall Öckerö 2021-03-03 14:55:08

Primus Samuelsson Göteborg 2021-03-03 14:50:15

Rolf Kagelind Bohus-Björkö 2021-03-03 14:31:44

Jose�n Jonasson Öckerö 2021-03-03 14:26:36

Lisette Hillén Hönö 2021-03-03 13:58:43

Jenny Fransson Hönö 2021-03-03 13:46:36

Fredrik Skog Hönö 2021-03-03 13:18:23

Lotta Fohlin Hönö 2021-03-03 13:18:20

Staffan Olsson Hälsö 2021-03-03 13:17:33
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Namn Ort Datum

A Helene Laurberg Björkö 2021-03-03 13:09:58

Anna-Maria Brygmann Hönö 2021-03-03 13:03:09

Jens Yngvesson Fotö 2021-03-03 12:55:36

Alex Zachrisson Hönö 2021-03-03 12:45:26

Lena Ersman-Olsson Hönö 2021-03-03 12:26:55

Christina Alphede Öckerö 2021-03-03 12:19:35

Johan Sellgren Fotö 2021-03-03 12:14:25

Susanna Barkum Hönö 2021-03-03 11:58:47

Stanley Olsson Hönö 2021-03-03 11:57:12

Ida Wångelid Florén Hönö 2021-03-03 11:43:49

klas einald Hönö 2021-03-03 11:20:43

Ulla-May Haggren Hönö 2021-03-03 11:02:31

Isabel Aldén Hönö 2021-03-03 11:00:37

Iain Davidson Hönö 2021-03-03 11:00:05

Margaretha Andersson Öckerö 2021-03-03 10:34:43

Anna Zachariasson Hönö 2021-03-03 10:03:02

Daniel Barkum Hönö 2021-03-03 10:02:05

Anette Listerberg Hönö 2021-03-03 10:01:31

Amanda Boström Öckerö 2021-03-03 10:00:40

Sybille Lindh Hönö 2021-03-03 09:59:28

Catharina Jarefjäll Göteborg 2021-03-03 09:58:22

Bengt Larsson Hönö 2021-03-03 09:47:13

Niklas Larsson Hönö 2021-03-03 09:35:25

Lena Rapp Hälsö 2021-03-03 09:35:18

Emma Evenholm Öckerö 2021-03-03 09:30:30

David Jansson Hälsö, Öckerö kommun 2021-03-03 09:28:33

Elisabeth Carman Hönö 2021-03-03 09:26:52
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Namn Ort Datum

Johanna Malmgren Öckerö 2021-03-03 09:24:19

Ywonne Jacobs Björkö 2021-03-03 09:19:58

camilla alm Hoenoe 2021-03-03 09:14:48

Linda Neeman Öckerö 2021-03-03 09:11:41

Maria Karlsson Hönö 2021-03-03 09:05:33

Pernilla Lindell Hönö 2021-03-03 09:05:02

Isak Jörnestrand Fotö/Öckerö 2021-03-03 09:04:10

Linda Lohn Göteborg 2021-03-03 08:58:12

Berit Johansson Hönö 2021-03-03 08:56:49

Marcus Alexandersson Öckerö 2021-03-03 08:56:42

Martin Englund Hönö 2021-03-03 08:55:33

Michaela Pedersen Öckerö 2021-03-03 08:55:17

Oscar Sörensson Fotö 2021-03-03 08:49:45

Monika Mildh Kalvsund 2021-03-03 08:42:36

Emelie Johansson Hönö 2021-03-03 08:38:20

Helene Rothman BOHUS-BJÖRKÖ 2021-03-03 08:36:10

Ola Forssberg Hönö 2021-03-03 08:35:35

Emma Sjövall Öckerö 2021-03-03 08:35:29

Malin Sandström Bohus-Björkö 2021-03-03 08:33:54

Cecilia Sundström Öckerö 2021-03-03 08:32:00

Inge Sellin Öckerök 2021-03-03 08:31:11

Cornelia Utbult Öckerö 2021-03-03 08:30:21

Gunnar J Göteborg 2021-03-03 08:29:56

Johan Färnstrand Öckerö 2021-03-03 08:28:52

Johan Lathvenis Hönö 2021-03-03 08:22:34

Susanne Olsson Öckerö 2021-03-03 08:22:29

Gustav Torgeby Öckerö 2021-03-03 08:22:20
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Namn Ort Datum

Pia Widell Wendesten Partille /hönö 2021-03-03 08:19:30

Emelie Jörnestrand Fotö 2021-03-03 08:15:59

Johan Hamnebo Hönö 2021-03-03 08:15:14

Stefan Tynelius Fotö 2021-03-03 08:15:06

Ola Sandström Hönö 2021-03-03 08:12:32

Marie Berg Hönö 2021-03-03 08:07:47

Edwin Österman Hönö 2021-03-03 08:07:36

Aekaterini Kinalis Fredriksson Göteborg 2021-03-03 08:07:15

Ellinore Olofsson Öckerö 2021-03-03 08:04:46

Åsa Albinsson Bohus-Björkö 2021-03-03 07:59:51

Linda Widiyaratne Öckerö 2021-03-03 07:57:20

Sara Christiansson Hönö 2021-03-03 07:57:06

Fredrik Olsson Fotö 2021-03-03 07:49:14

Peter Hagström Öckerö 2021-03-03 07:36:03

Annica Franklin Öckerö 2021-03-03 07:30:11

Ingemar Alphede Öckerö 2021-03-03 07:10:50

Christoffer Roos Hönö 2021-03-03 07:06:19

Martin Josefsson Fotö 2021-03-03 07:03:44

Simon Backman Hönö 2021-03-03 07:01:01

Anna Alfredsson Hönö 2021-03-03 06:59:15

Thomas Jarlsmark Hönö 2021-03-03 06:51:33

Martin Roobert Hönö 2021-03-03 06:45:50

Carl Wiklander Hönö 2021-03-03 06:42:26

Lisa Bomble Tollered 2021-03-03 06:39:46

Björn Johannesson Hönö 2021-03-03 06:32:43

Lena Lundqvist Hönö 2021-03-03 06:17:26

Elmer Utbult Öckerö 2021-03-03 06:15:53



2021-05-11 Utskrift

https://eforslag.goteborg.se/Admin/ViewMatters.aspx?MatterTypeID=1 8/17

Namn Ort Datum

Leif Steinar Hönö 2021-03-03 06:12:53

Henrik Johansson Hönö 2021-03-03 05:56:22

Christofer Hansson Hönö 2021-03-03 05:38:16

Matz Rosenqvist Hyppeln 2021-03-03 05:37:54

Lina Lilja Hälsö 2021-03-03 05:35:53

Tommy Engqvist Hönö 2021-03-03 04:28:16

Eva Ahlmann Göteborg 2021-03-03 03:58:46

Ulrika Player Hälsö/Langkawi 2021-03-03 03:35:05

Daniel Olsson Hönö 2021-03-03 02:49:42

Robert Carlsson Göteborg 2021-03-03 02:25:56

Annie Olofsson Öckerö 2021-03-03 00:41:17

Håkan Wergeni Bohus-Björkö 2021-03-03 00:36:55

Jesper Strömberg Hönö 2021-03-03 00:11:57

Maria Lindh Hönö 2021-03-02 23:41:33

Lars Planefeldt Hönö 2021-03-02 23:41:12

Linda Samuelsson Göteborg 2021-03-02 23:31:23

Karin Olausson Hönö 2021-03-02 23:23:17

Janet Bryngelståhl Hönö 2021-03-02 23:19:07

Carina Andersen Öckerö 2021-03-02 23:18:30

Emelie Carlsson Hönö 2021-03-02 23:17:27

Ulrika Ingmyr Öckerö 2021-03-02 23:17:23

Emil Strömblad Öckerö 2021-03-02 23:13:10

Gert Johansson Göteborg 2021-03-02 23:12:08

Karin Lidberg Hälsö 2021-03-02 23:06:33

Gustav Palm Öckerö 2021-03-02 23:04:44

Lisa Bogeskar Torslanda 2021-03-02 23:01:41

Angelica Olsson Öckerö 2021-03-02 22:58:21
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Amanda Esberg Hönö 2021-03-02 22:56:00

Inge Jacobsson Öckerö 2021-03-02 22:46:21

Lisbeth Berg Öckerö 2021-03-02 22:41:58

Anette Molander Bohus-Björkö 2021-03-02 22:34:52

Jhermy Olausson Hönö 2021-03-02 22:34:24

Ove Angsberg Hönö 2021-03-02 22:32:43

Johan Almsved Hönö 2021-03-02 22:30:00

Jonas Midefelt Hönö 2021-03-02 22:29:49

Brittmarie Jacobsson Öckerö 2021-03-02 22:29:11

Jens Bårman Göteborg 2021-03-02 22:27:30

Ilona Szöke Hönö 2021-03-02 22:27:12

Margareta Angsberg Hönö 2021-03-02 22:25:59

Mats Stavmyr Torslanda 2021-03-02 22:24:23

Kerstin Karlsson Öckerö 2021-03-02 22:21:49

Jonas Rosengren Bohus-Björkö 2021-03-02 22:19:49

Mikael Petersson Öckerö 2021-03-02 22:16:32

Alva Ekdahl Magnusson Hönö 2021-03-02 22:15:00

Sebastian Börjesson Öckerö 2021-03-02 22:14:02

Kajsa Bjurenstedt Öckerö 2021-03-02 22:09:37

Isac Olofsson Öckerö 2021-03-02 22:08:26

Morgan Gustavsson Hönö 2021-03-02 22:07:26

Per Banks Norlin Hönö 2021-03-02 22:01:43

Martina Lindqvist Öckerö 2021-03-02 21:59:10

Gun-Britt Fichtner Hönö 2021-03-02 21:58:26

Tobias Bogeskär Torslanda 2021-03-02 21:58:26

Malin Karlbäck Hönö 2021-03-02 21:57:45

Olof Utbult Öckerö 2021-03-02 21:56:30
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Inger Alexandersson Hönö 2021-03-02 21:51:15

Robin Pedersen Öckerö 2021-03-02 21:51:07

Dennis Roghe Hönö 2021-03-02 21:50:20

Roger Wallhult Öckerö 2021-03-02 21:49:58

Marie Ström Hönö 2021-03-02 21:48:24

Anna-Lena Helling Bohus-Björkö 2021-03-02 21:46:50

Beatrice Dickborn Hönö 2021-03-02 21:39:02

Camilla Skog Hönö 2021-03-02 21:36:20

Marie-Louise Converse Torslanda 2021-03-02 21:34:55

Claes Winberg Claes Winberg Hönö 2021-03-02 21:34:23

Ola Lindqvist Hönö 2021-03-02 21:30:48

Alex Karlsson Öckerö 2021-03-02 21:29:51

Christina Andersson Hönö 2021-03-02 21:28:31

Mats Alaküla Fotö 2021-03-02 21:26:45

Christian Hansson Öckerö 2021-03-02 21:26:16

Malin Åkesson Hönö 2021-03-02 21:25:02

Tobias Carlsson Hönö 2021-03-02 21:24:53

Jorun Odenslätt Hönö 2021-03-02 21:24:26

Ing-Mari Wallhult Öckerö 2021-03-02 21:23:27

Therése Wallhult Hönö 2021-03-02 21:22:14

Helen Olsson Öckerö 2021-03-02 21:21:54

Anna-Maria Bonskog Ed 2021-03-02 21:21:45

Åsa Edvardsson Hönö 2021-03-02 21:21:21

Gunilla Hamnebo Hönö 2021-03-02 21:21:08

Kenth Hanssen Torslanda 2021-03-02 21:20:12

Magnus Roberth Hönö 2021-03-02 21:19:33

Daniel Svensson Öckerö 2021-03-02 21:19:15
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Anna Eriksson Hönö 2021-03-02 21:19:11

Maud Wallhult Hönö 2021-03-02 21:12:29

Mona Holmström Hönö 2021-03-02 21:11:44

Birgitta Abrahamsson Hönö 2021-03-02 21:11:28

Camilla Wallhult Öckerö 2021-03-02 21:11:28

Nanna Henning Öckerö 2021-03-02 21:10:54

Martina Petranikova Mölndal 2021-03-02 21:07:43

Anna Alphede Hönö 2021-03-02 21:07:32

Monika Djerf-Pierre Bohus-Björkö 2021-03-02 21:06:20

Stefan Elfast Björkö 2021-03-02 21:06:05

Camilla Wikland Torslanda 2021-03-02 21:05:26

Elliott Bäcklund Hönö 2021-03-02 21:04:08

Tony Andrsson Hönö 2021-03-02 21:03:26

Carita Bonskog Hönö 2021-03-02 21:02:22

Anders Westrell Hönö 2021-03-02 21:01:04

Stefan Jansson Öckerö 2021-03-02 21:00:11

Lina Zetterlund Hönö 2021-03-02 20:59:38

Evelyn Lidebo Svenninghed Bohus-Björkö 2021-03-02 20:58:58

Jonas Andersson Hönö 2021-03-02 20:58:39

Annica Elfast Bohus-Björkö 2021-03-02 20:57:41

Irene Osberg Öckerö 2021-03-02 20:56:42

Mariette Westrell Hönö 2021-03-02 20:52:23

So�a Åström Hönö 2021-03-02 20:50:34

Anders Eriksson Öckerö 2021-03-02 20:50:00

Daniel Larsson Hälsö 2021-03-02 20:48:43

Birgitta Alexiusson Hönö 2021-03-02 20:44:24

Emil Wallhult Hönö 2021-03-02 20:43:53
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Markus Hammar Öckerö 2021-03-02 20:42:41

Anna Åkesson Hönö 2021-03-02 20:40:13

Tobias Islander Öckerö 2021-03-02 20:40:13

Melker Lylander Fotö 2021-03-02 20:37:20

Adrian Pettersson Torslanda 2021-03-02 20:36:11

Kristina Runge Torslanda 2021-03-02 20:35:48

Andreas Olsson Öckerö 2021-03-02 20:35:43

Robin Andreasson Öckerö 2021-03-02 20:35:24

Mathias Eklund Hönö 2021-03-02 20:34:58

Sandra Zackrisson Göteborg 2021-03-02 20:32:35

Ingalill Franzén Bohus-Björkö 2021-03-02 20:31:30

Alexandra Lyckelid Öckerö 2021-03-02 20:30:08

David Fredriksson Hönö 2021-03-02 20:29:43

Elisabeth Ekeroth Hönö 2021-03-02 20:28:57

Krister Schiöler Bohus-Björkö 2021-03-02 20:26:32

Andreas Olsson Öckerö 2021-03-02 20:24:19

Maud Nilsson Bohus-Björkö 2021-03-02 20:17:54

Tord Nilsson Bohus-Björkö 2021-03-02 20:12:48

Thomas Osberg Hönö 2021-03-02 20:12:16

Tord Johansson Hälsö 2021-03-02 20:08:42

Nicklas Lathvenis Hönö 2021-03-02 20:08:22

Kristina Olsson Linansky Hönö 2021-03-02 20:05:03

Jonas Karlsson Öckerö 2021-03-02 20:04:12

Carolina Gustafsson Hönö 2021-03-02 20:01:11

Karin Green Öckerö 2021-03-02 19:57:10

Amélie Kvick Jansson Bohus-Björkö 2021-03-02 19:56:00

E M Rådström FOTÖ 2021-03-02 19:54:00
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Ellinor Karlsson Hönö 2021-03-02 19:53:40

Philip Dahlgren Öckerö 2021-03-02 19:53:13

Elisabeth Wik Alakula Fotö 2021-03-02 19:50:46

Christine Rönnberg Hönö 2021-03-02 19:47:57

Emil Carlsson Hönö 2021-03-02 19:47:42

Solvind Palmqvist Hönö 2021-03-02 19:47:32

Lennart Nilsson Göteborg 2021-03-02 19:46:58

Patrik Wedberg Hönö 2021-03-02 19:46:18

Linda B Claesson Hönö 2021-03-02 19:45:58

Magnus Olausson Öckerö 2021-03-02 19:45:52

Lena Juhlin Öckerö 2021-03-02 19:44:43

Lars Havstad Styrsö 2021-03-02 19:44:12

Ann-Christin Lorentzon Alingsås/Hönö 2021-03-02 19:42:26

Anneli Jonsson Öckerö 2021-03-02 19:39:09

Daniel Aronsson Öckerö 2021-03-02 19:36:23

Maria Klarin Hällum 2021-03-02 19:35:21

Rickard Carlsson Hönö 2021-03-02 19:34:53

Anders Ersman Hönö 2021-03-02 19:34:52

Martin Haggren Hönö 2021-03-02 19:34:02

Agneta Wehlin Hönö 2021-03-02 19:33:33

So�a Utbult Öckerö 2021-03-02 19:33:12

Adam Albinsson Öckerö 2021-03-02 19:32:41

Christoffer Lindell Hönö 2021-03-02 19:30:16

Joakim Pettersson Björkö 2021-03-02 19:29:36

Edvard Utbult Öckerö 2021-03-02 19:28:28

Helen Pilqvist Hönö 2021-03-02 19:28:23

Camilla Alexandersson Mellerud 2021-03-02 19:28:20
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Lisa Berg Hönö 2021-03-02 19:27:43

Thomas Zackrisson Hönö 2021-03-02 19:21:26

Birgitta Beijer Nilsson Bohus-Björkö 2021-03-02 19:19:47

Paula Midefelt Hönö 2021-03-02 19:19:12

Christer Olsson Hönö 2021-03-02 19:18:04

Åsa Lorentzi Göteborg 2021-03-02 19:15:37

Per Erik Struve Öckerö 2021-03-02 19:14:57

Christian Amandusson Kärna 2021-03-02 19:14:44

Anna Nyberg Öckerö 2021-03-02 19:12:45

Håkan Gröndahl Öckerö 2021-03-02 19:12:37

David Vikström Bohus Björkö 2021-03-02 19:12:17

Peter Post Öckerö 2021-03-02 19:11:51

Ewa Rosberg Göteborg 2021-03-02 19:09:37

Louise Berntsson Öckerö 2021-03-02 19:09:32

Peter Lilja Hönö 2021-03-02 19:08:16

Hans Forseström Bohus-Björkö 2021-03-02 19:06:46

Peter Carman Hönö 2021-03-02 19:06:13

Anders Torwald Hisings Backa 2021-03-02 19:04:52

Jörgen Hansson Öckerö 2021-03-02 19:02:19

Simon Djerf Hönö 2021-03-02 19:01:11

Michael Björklund Kalvsund 2021-03-02 18:59:50

Kenneth Franzén Bohus-Björkö 2021-03-02 18:58:40

Erica Alexiusson Hönö 2021-03-02 18:54:57

Pethra Jern Öckerö 2021-03-02 17:49:47

Karin Andersson Hönö 2021-03-02 17:37:00

Monica Brink Hönö 2021-03-02 17:32:00

Michael Skantz Hönö 2021-03-02 17:24:09
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Kommentarer
Ärendet innehåller 16 kommentarer.

Godkänd 2021-03-03 08:39

Mycket bra jag vill också att ni lyssnar på befolkningen på Öckerö.

2021-03-02 19:38 | Extern - Anneli Jonsson

Godkänd 2021-03-03 08:40

Den unika kommunen Öckerö kan visa att dåtid och nutid kan leva i samklang, att det går att bevara det
gamla i en modern tid, att människor kan �nna närheten till hav och klippor, horisonten och friheten utan
att den begränsade ytan överexploateras. Vid ett eventuellt brobygge försvinner dessa möjligheter. Redan
nu är tra�ksituationen besvärlig, framförallt sommartid. Vägarna är smala när man närmar sig badplatser,
ytan är begränsad av havet så parkeringsplatser går inte att anlägga, tomterna är små så redan nu måste
öbor parkera längs vägarna. Ska de generationer som levt och byggt upp detta samhälle tvingas �ytta
p.g.a att tjöttar höjer priserna ännu mera för bostäder? Finns det inte nog med förorter till Göteborg som
inte fungerar? Låt denna alldeles speciella kommun få vara fri från fast förbindelse till fastlandet, låt öbor
få vara öbor, övriga kan bosätta sig där de slipper att åka färja! För ärligt talat, problemet är inte färjan
utan all bebyggelse som tillkommit från Lilla Varholmen och in till Göteborg.

2021-03-02 19:50 | Extern - Maria Klarin

Godkänd 2021-03-03 08:40

Det man bör visa respekt och hänsyn till i det här förslaget är att Öckerö kommuns invånare röstat Nej till
bro, 2 gånger.

2021-03-02 20:44 | Extern - Karin Andersson

Godkänd 2021-03-03 08:40

De är konstigt!!!! Vi har röstat NEJ till bro!!!!

2021-03-02 20:45 | Extern - Birgitta Alexiusson

Godkänd 2021-04-12 03:47

Göteborg har röstat för 2017 för en bro i kommunstyrelsen .. om ni vill ha ett Öckerö kommun förslag
kan ni lägga upp era förslag där .

2021-04-11 18:32 | Extern - Johan Lander

Godkänd 2021-03-03 08:40

Vi bor på öar och vill så inte ha någon bro. Att åka färja innebär inga bekymmer. Vi känner oss hemma
med detta och trivs med att det är vatten emellan. Vi har ju valt att bo på en ö. Vi vill ha det så här.

2021-03-02 22:04 | Extern - Gun-Britt Fichtner

Godkänd 2021-03-03 12:09

Tra�ksituationen på 155an får ni lösa på fastlandet. Det är där problemet skapats med många nya
hushåll längs vägen och det ska inte drabba oss! En bro skulle vara förödande då vi absolut inte har
infrastrukturen att klara den ökade tra�ken det skulle resultera i.  
Att �ytta ”tra�kkaoset” från fastlandet och ut hit är oacceptabelt!

2021-03-03 09:00 | Extern - Martin Englund

Godkänd 2021-03-03 12:09

Vi har röstat 2ggr redan! 
NEJ TILL BRO!!

2021-03-03 09:30 | Extern - Carita Bonskog
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Godkänd 2021-03-05 07:03

En bro skulle skapa mycket mer biltra�k på öarna. Ur klimatsynpunkt måste vi ju minska bilåkandet.
Satsa hellre på gratis kollektivtra�k. Bro? Nej, tack.

2021-03-04 18:22 | Extern - Kerstin Hirmas

Godkänd 2021-04-12 03:47

Utredningen som Tra�kverket har gjort visat att det inte kommer att bli så ..

2021-04-11 18:33 | Extern - Johan Lander

Godkänd 2021-04-12 03:47

Dom som har lagt in detta förslag bor inte i Göteborg så ta bort detta förslag. .. och följ
kommunstyrelsen beslut i frågan och verka för en bro / fastförbindelse till Öckerö kommun

2021-04-11 18:34 | Extern - Johan Lander

Godkänd 2021-04-21 02:55

Johan Lander: 
FYI: Vem som helst får skriva Göteborgsförslag var dom än bor. Läs informationen om det.  
Sen undrar jag om du på allvar har tänkt igenom det du skriver. Du menar att det är ok att alla som
INTE bor i Öckerö kommun får lägga förslag och driva frågor som rör Öckerö kommun (så som du
gör)- men Öborna får inte göra samma sak? 🤔

2021-04-18 09:07 | Extern - Karin Andersson

Godkänd 2021-03-08 02:23

Att gå över till eldrivna färjor kommer inte lösa problematiken med köerna och kommer kosta massa
pengar. Färjan kostar redan 120 miljoner per år. Det är Pengar i sjön. 
Broar är enda lösningen på problemet som Tra�kverket otaliga gånger bevisat. Den betalar igen sig på 20
är. Allt annat är önskedrömmar och vilda fantasier. 
Fotöbron har aldrig varit avstängd så att broarna skulle stängas av helt är osannolikt. Även OM så skulle
ske någon gång per decennium så blåser det nu isåfall så mycket så bilar ändå inte bör vara ute och
åka....

2021-03-06 12:08 | Extern - Gunnar Riegertz

Godkänd 2021-03-23 01:35

Att bygga bro kommer inte att lösa problematiken med köerna heller, köerna de veckorna på
somrarna kommer inte bli bättre med bro. Resten av året är det väldigt smärtfritt ut mot färjan om
man t.ex jämför med hur det är in emot Torslanda. En bro kommer troligtvis att kosta mer än vad
kalkylerna säger idag, och av erfarenhet vet vi att det är OFTAST är så, sen har man INTE
räknat/kalkylerat på vad det kostar för Öckerö kommun och dess invånare MED en bro- så
slutsumman är inte vad kalkylerna säger idag. Då pratar jag om både ekonomiska, miljömässiga och
"känslomässiga" kostnader. Jag föredrar att önska oss alla att få drömma hej vilt om att bevara vår
�na skärgård. Fotöbron har aldrig varit avstängd, jag har inga bevis men tror att den ligger något mer
skyddat än vad dessa tilltänkta broar skulle göra. Alltså om man beräknar och kalkylerar på
vindriktningar som antagligen ingen kommer att göra, men vi vet ju att det blåser mer härute än vad
det till exempel gör inne i Göteborg.

2021-03-19 14:34 | Extern - Karin Andersson
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Godkänd 2021-04-12 03:47

Göteborg har redan röstat för en bro till Öckerö och vi i Göteborg vill att ni håller ingående avtal och
respektera kommunstyrelsen beslut i frågan ! 

2021-04-11 18:30 | Extern - Johan Lander

Godkänd 2021-04-15 09:28

Göteborgs politiker har röstat för att verka för bro. Det är inte riktigt samma sak som en demokratisk
röstning av folket (direktdemokrati) i detta fall Öckerö kommuns invånare-som sagt nej till bro. Det
här är en vädjan till Göteborgs politiker att ta hänsyn och att lyssna till de 2 folkomröstningar som
varit. 
Kan tänka mig att Göteborgarna (invånarna alltså) i allmänhet inte är så noga med en bro till öarna,
det �nns nog annat de hade valt att lägga pengar på inne i Göteborg.

2021-04-13 21:00 | Extern - Karin Andersson
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Mats Alaküla, mats.alakula@gmail.com  

Michael Skantz, m_c88@hotmail.com  

Pethra Jern, pethra.jern@gmail.com  

Ulrika Player, krulli13@gmail.com  

 

Öckeröarna, 2020-10-11 



Bakgrund 
Författarna till detta dokument är en arbetsgrupp inom Facebook-gruppen ” Nej tack, ingen bro till 
Öckerö kommun” som under sommaren/hösten 2020 samlat in fakta och tankar om ett eventuellt 
brobygge till Öckerö Kommun. Detta dokument är en sammanställning av resultatet av arbetet. 

Fakta och känslor om brobygge eller färjor 
Förslagen om olika lösningar på att bygga bort färjetrafiken mellan fastlandet och Öckerö kommun 
med en bro väcker många känslor och diskussioner. 

Vi som presenterar denna sammanställning av fakta och åsikter vill ge dig som läser detta en kanske 
annorlunda vinkel till frågan. För oss är frågan om bro eller färja inte bara en ekonomisk eller teknisk 
fråga. Många av oss bor i Öckerö kommun av andra skäl än strikt ekonomiska eller praktiska skäl. 

Havet attraherar, fascinerar, vi dras dit. Önskan att bo vid havet, att semestra vid/i/på havet är 
gemensam för många av oss. 

Öar har en speciell roll i denna längtan. Det finns en sorts "magi" i att vara avskild, distanserad från 
den vardag och verklighet som de flesta av oss delar "på fastlandet". Många av oss som bor i Öckerö 
kommun håller denna "magin" högt. Den är ett av skälen till att vi valt att bosätta oss här. Tiden vi 
spenderar på färjan använder vi i viss mån till en mental omställning. Planerar dagen på vägen till 
jobbet, summerar dagen på vägen hem.  

OM man betänker vad lång kuststräcka Sverige har, och hur många beboeliga öar vi har, så är det för 
oss ett skäl att värna om de relativt få ställen i Sverige där man kan bo på en ö och njuta av det 
mentala avståndet till fastlandet, av öarnas "magi". Ett brobygge gör på något sätt öarna till en del 
av fastlandet. Varför är det så viktigt? Effektivitet (om det nu ens finns någon påvisbar sådan)? 
Önskan att öka mängden boende och/eller turister (om det nu går)? Slutar vi då när Öckerö kommun 
ingår i "StorGöteborg" och någon gång i framtiden ser ut som Manhattan? Var slutar vi värna om 
den fantastiska miljö vi har här i Öckerö Kommun, i utvecklingens namn? Utveckling mot vad? Det vi 
har är värt att utvecklas till, men vi har det redan! Vi får inte glömma att vara rädda om det. 

Vi anser att de som gärna vill bo vid havet men inte åka färja har massor av sådana möjligheter längs 
Sveriges långa kust. Låt de som vill bo "i" havet, på en ö, få fortsätta göra det. Tar man bort färjan så 
försvinner idyllen i samma ögonblick. Samma dag. 

Sundare är att rikta krafterna mot en miljövänlig, helelektrifierad färjetrafik. Det är alls ingen utopi 
eftersom det redan finns i större skala än vad Öckerö kommun behöver. Det skulle dessutom bidra 
till att stärka kommunens image av ren miljö och bli en än mer eftertraktad plats att bo på. För dem 
som gillar att bo på en ö. Det är av stor vikt att inte förstöra Sveriges sista skärgårdskommun, med 
många öar, som inte har fast förbindelse. 

I denna sammanställning försöker vi därför förmedla både känslor och fakta i målet: 

1 I bilaga 1 finns en sammanställning av kommentarer av engagerade medborgare som 
uttrycker sina känslor i brofrågan. Budskapet är mycket tydligt - de känslor och tankar som 
uttrycks är i samma anda som texten ovan. 

2 I bilaga 2 finns en sammanställning av ett mindre utredningsarbete gjort av Professor Mats 
Alaküla vid Lunds Universitet, boende på Fotö, om hur helt elektriskt drivna färjor skulle kunna 
realiseras vad gäller energitillförsel. Exemplet visar att det är helt realistiskt att energiförsörja 
helt elektriska färjor på Hönö- och Björkö-linjerna med lokalt producerad elenergi. Det finns 
tre nivåer av lokal lagring som underlättar för det matande elnätet; I) Ingen lokal lagring, II) 



Lokal lagring med batterier och III) Lokal lagring med både batterier och vätgastankar. Ju mer 
lagring dess mindre elnätsberoende och i fall III) behövs ingen koppling till det externa elnätet 
alls - färjetrafiken kan bli helt självförsörjande. 

3 I bilaga 3 finns en sammanställning av Trafikverkets ansvar och uppgift visavi brofrågan. 
4 I bilaga 4 finns en sammanställning av konsekvenser av en broavstängning. 
5 I bilaga 5 tas aspekter på belastning av befintlig infrastruktur med referens till erfarenheter 

från andra broar längs västkusten. 
6 I bilaga 6 tas bullerfrågan upp, med egna erfarenheter från (o)ljud från den enda långa bron i 

kommunen, Fotöbron.  

Det vi vet som går att göra idag, som är och förblir helt rent, som inte kräver mognad av framtida 
tekniker och som bygger på en outsinlig energikälla, det är förnyelsebar elenergi och batterier bara 
eller i en kombination med vätgas och bränsleceller. Därför rekommenderar vi att blickarna vänds i 
denna riktning och att elektrifiering av färjetrafiken till Öckerö kommun tas upp som ett seriöst 
alternativ till de brobyggen som är föreslagna. Det gäller oavsett hur man använder vätgas som 
energibärare, som säsongslagring på ”landbacken” eller som energilager i fordonet/färjan. 

En helelektrifiering, med batterier eller vätgas som primär energibärare på färjan respektive 
landbacken, baserad på helt förnyelsebar lokalt producerad elenergi, skulle stärka Öckerös 
miljöimage, bevara och troligen öka Öckerö kommuns attraktivitet för turism, boende och inte minst 
företagande som vill förknippas med just miljövärden. 
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Öckerö den 26 augusti 2020 

Bilaga 1 
Argument mot broar till Öckerö Kommun, 

skrivet av öbor 
Källa: Anslagstavlan i Öckerö kommun på Facebook. Från Martin Englund och Stig Ottossons inlägg. 

 Högre tryck på trafiken /vägnätet i Öckerö Kommun. Redan nu blir köerna så långa, över hela 
Öckerö på varma sommardagar, så ”folk kör förbi hela kön i motsatt riktning” och ” två bussar 
från Burö står nästan stilla”. ”Det hade varit kö på bron också”. 

 Trafiken kommer öka om man bygger en bro, jmf Tjörn/Orust, Smögen/Kungshamn, där det 
uppfattas som ”kaos” . Även broköer utanför Sverige har nämnts ex Manhattan.  ”Köerna över 
broarna är enormt långa, medans de som köade med färjan kom med” (Orust). ”Det hade 
underlättat med färja till Tjörn, med tanke på broköerna”. ”Över midsommar var det flera mils 
köer över Tjörnbron” 

 Oro för hur långa köerna blir och hur många gånger/ hur lång tid en bron kommer vara avstängd 
på ett år. Oro för avstängning pga storm/blåst/fina sommardagar/olyckor/vägarbeten.  Vi tror 
inte det blir färre som vill hit om Broar, tvärtom. ”Häller man vatten i en full spann rinner det över 
oavsett vart spannen står, eller tänker du att man kan putta vidare badgästerna med bil till 
Vinga?” 

 Oro för trafikökningen och besöksökningen angående att vi har en storstad nära, som inte Orust/ 
Tjörn, Smögen/Kungshamn har. Enligt Göteborgs kommun så planerar de att befolkningen ska 
öka dessutom.  

 Funderingar kring om Trv har tagit med ”antal fordonsrörelser vi ser vissa extra dagar som till 
exempel söndag eftermiddag/kväll, vid fint väder. ”Trv har simulerat trafik utifrån det 
normalflöde vi har idag och plussat på någon procent”.” Beräkningar på Ölandsbron visade sig 
vara 5 ggr större i verkligheten. Visserligen på 60 talet, hur ser beräkningarna ut i dag? 

 Färjekön är en ”mental broms” att besöka öarna, så trafiken kommer ”öka ganska radikalt på 
fina sommardagar” . 

 Oro för problem vid p-platser i Öckerö Kommun med Broar. Hänvisar till ”Bråk vid Askimsbadets 
p-plats, GP.se 

 Oro för alla reparationer/förändringar på broar, jmf ex  Göta Älvbron, Älvsborgsbron, 
Smögenbron, Nordreälvbron i Kungälv. ”Köer vareviga gång som man ska ta sig över den och en 
bro löser inga köer men det uppstår andra problem. Färjorna kan man lita på i alla väder” 

 Vi vill ha det lugnt och stressfritt med färjor och båttrafik. 
 Färjorna forslar i alla fall bort de värsta badgästerna relativt snabbt. Då blir Öckerö Kommun av 

med trafiken från stan. ”Problemen finns på andra sidan vid Hjuvik/Hästevik”Hällsvik”. 
 Majoriteten här har inga problem med lite köer med färjan. Vanligtvis fungerar det smärtfritt. 

”Det är när högsommarvärmen slår till som det kan bli extremt långa köer pga att det är så 
många som vill besöka Öckerö Kommun”. En bro tar inte bort att besöken blir färre.  
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 Med broar blir det bara mer tillgängligt att besöka Öckerö Kommun och trycket ökar. Ett jämnare 
flöde med bro och stötvis trafik pga färjan har vi på de flesta ställen med bro redan bevisat att 
det inte stämmer. ”För vi har varit där, oavsett om Trv påstår  

 det. Verkligheten finns. ” När trycket ökar så spelar inte flödet någon roll, det blir stopp. Däremot 
med färjan så rör det på sig, den kör i ett. 

 Varför kan det inte byggas en väg runt om Hällsvik / Hästevik, möjligtvis Lilleby? Vi alla som ska 
ner till Lilla Varholmen måste inte trängas på samma lilla väg.  

 Har Öckerö Kommun något liknande att ta hänsyn till vad gäller människors/växters och djurs 
livsrum som ex att Lillebyleden blev fördröjd pga att man hittade en sällsynt vattensalamander? 

 Vi skulle också vinna på Lillebyleden för den lättar på trycket på 155an mellan Bur och Volvo. Men 
det löser inte alla problem.  

 Bygg fler vägar som anknyter till Lilla Varholmen.  
 Problemet med 155an börjar längre ner efter Hällsvik. Där inte vägen blev breddad som planerat. 
 Vi vill att åsikten/resultatet vid folkomröstningarna ska respekteras. Dvs Nej till Bro.  
 En omröstning på Brattebergsskolan årk 7-9 visade 96 % för färja och 3% för bro.  
 Att bygga en fast förbindelse till Hisingen ger inte utökade möjligheter till samhällsviktig service 

på ej sammanbyggda öarna inom kommunen av finansiella skäl.  
 Extrafärjan  som vi fick på prov gjorde att köerna försvann så inte ens Hjuviksborna blev 

påverkade förutom de dagarna ”när solen bränner som hårdast”. 
 En undran är om det blir JA till bro vid en ev omröstning igen, ska vi då vänta 10 år till för att se 

vad nästa generation vill? Om de inte vill ha bro, ska man rösta igen om att riva den då?  
 Vi är för bättre/utvecklad kollektivtrafik/kommunikationer på vårt hav. 
 Kriminaliteten kan teoretiskt sätt öka, minska kommer den inte att göra med bro.  
 Oro för mer nedskräpning med besöksökningen.  
 Oro för att huspriser går upp, speciellt här beroende på vår närhet till havet. Ett argument till att 

inte köpa hus kan vara färjan.  
 Företagen i Öckerö Kommun satsar på ungdomen. Företagen stannar/växer i kommunen med 

färjeförbindelse.  
 Vår kommun har inte ekonomi för att ”bygga sig större”. Ökade skattepåslag/avgiftspåslag? 

Angående problemet med minskade befolkning. Ska en kommun växa så ska de ekonomiska 
förutsättningarna för det finnas inom kommunen. Kommunen kan inte bli större till ytan.  

 Invånare i kommunen flyttar härifrån för att de inte har råd att köpa bostad här ute och ”det lär 
inte bli billigare” med bro. Vi har byggregler med minimikrav vilket innebär att byggandet inte blir 
billigt.  

 Oro för att fast förbindelse för att våra bostäder blir än dyrare och det ger enbart penningstarka 
människor möjligheten att köpa, än mindre dem som måst låna till sitt boende. Det ser man på 
många kustnära ställen som fått bro med liknande storlek som vår kommun. 

 Oro för broavgift/trängselskatt 
 Hur mycket drar färjan in till kommunen i form av sysselsättning varje år?” Vad ska alla 

arbetslösa färjepersonalen  göra? Färjelederna är en fantastisk arbetsgivare i vår kommun som 



Bilaga 1, sida 6 

 

genererar sysselsättning och intäkter till skattkistan. Det efterfrågas siffrorna som motvikt till bro 

som inte är intäktsgenererande till kommunens ve och väl”  
 Vi är med och finansierar 40 statliga färjeleder varav många leder till öar med några hundra 

invånare vilka i förhållande till sin befolkning är mycket dyrare än våra två leder. Alternativet är 
självfinansiering och inte ens de största företagen i landet skulle betala för de investeringar som 
skulle krävas. 

 ”Om det hade varit mycket billigare med bro så hade Trv inte brytt sig det minsta om 
folkomröstningar o d. Anledningen till tveksamheten att bygga bro är att besparingen är 
svårberäknad och troligtvis inte särskilt stor.  

 Saxat från Wikipedia kring underhållkostnader av broar: 
 Underhåll, Ölandsbron har sedan invigningen genomgått åtskilliga reparations- och 

ombyggnadsprojekt. ”Vid planeringen och byggandet av bron underskattades miljöns 
aggressivitet Kalmarsund klassades på den tiden inte som marin miljö. Det innebar att en lägre 
cementhalt, mindre täckande betongskikt och högre vattencementtal kunde tillåtas än vad som 
tillåts i dag. Det gav sämre hållfasthet på betongen. Utöver detta tilläts vid byggandet av bron 
blandning av betong med bräckt vatten från Kalmarsund för vissa konstruktionsdelar vilket 
orsakade korrosion av armeringen i bron”. ”Brons utsatta läge för hav och vind, tillsammans med 
det ständiga nötandet från de i snitt 18 600 fordon som passerar bron varje dag är en annan 
orsak till att bron precis som andra broar av dess komplexitet och storlek, behöver underhållas 
regelbundet. ”Mellan 1972-2017 har Ölandsbron underhållits och förbättrats för cirka 1,1 
miljarder kronor enligt prisnivån 2010. Detta ger en underhållskostnad på cirka 300 kronor per 
kvadratmeter per år. Denna kostnad är på den nivå för vad det kostar att underhålla broar i 
Ölandsbrons storlek och komplexitet. Under 2013 byttes belysningen ut på Ölandsbron mot 
energisnåla lysdioder, och samtidigt infördes en teknik med vilken belysningen skulle kunna 
ändras allt efter trafikintensiteten.  

 Hur många kvadratmeter gånger 300 kr blir bron? 
 Undringar vad färjelederna inbringar till kommunkassan? Bör vara Hönö- och Björköleden, 

inklusive kringtjänster i underhåll av färjor och lägen. Årsarbetstid/ medelinkomst/x skattetryck.  
 Undringar över vad driften för Björkö/Hönö kostar?( en siffra nämns 125 mkr/år) 
 Undringar över kostnader för att bygga/ underhålla bro? Vad kostar det att inkräkta på 

majoritetens känslor, vilja och åsikter? Vad är kostnaderna på inkräktandet på miljön? Kostnader 
för förlorade arbetstillfällen? Kostnaden (mjuka värden) för den långa kulturella aspekten av 
färjetrafiken? 

 Öckerö kommun är inte längre en ö om det blir bro.  
 Brofrågan är verkligen personlig och livsavgörande för de som bor på öarna. 
 ”Istället för bro finns bra alternativ. Fixa en väg över till vårt färjeläge, Lilla Varholmen, så 

kommer de som bor längs vägen 155 fram till sina hem och vi behåller vår färja” 
 ”Alternativ B (ÅVS) här fram till färjan låter bra. Med en tunnel fram till Lilla Varholmen så finns 

ju möjlighet för bebyggelse över tunnel och man avlastar resten av väg 155 till Hjuvik. Då blir det 
en väg till färjan och en väg för boende i Hjuvik, Hällsvik och Hästevik mm., fast utan bro och 
behålla färjan” 

 ”Försök att hitta andra vägar för bil och lastbilstransporter.”  
 ”Bro ska vi inte ha till vår ännu så länge vackra natur” 
 Vad hände med testet med snabbfärjor in till stan i 3 år? 
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 En personfärja skulle kunna underlätta på fler sätt. Den skulle avlasta 155an och ge 
kollektivtrafikresandet en positiv utveckling både till och från öarna. Lättare att rekrytera t ex 
lärare och sjukvårdspersonal. 

 En personfärja till Stenpiren/Lindholmen kan leda till positiva effekter på många sätt. ”Exempelvis 
med ”arbetsbord” som på tåg, så är det möjligt att arbeta under restiden, om arbetsgivaren 
tillåter och att man har ett jobb som det passar. Det gäller bara att den stannar på bra ställen så 
det går att pendla utan en massa byten och krångel”. 

 Varför har Göteborgs stad under alla år sedan färjan kom till (1962) godkänt en utbyggnad av 
Hjuvik och Hällsvik när 155 är ett sådant problem? ”Belastningen och det ökande antalet bilar på 
155an beror därför inte på Öckerö kommuns invånare och besökare utifrån.” 

 Torslanda står för den stora befolkningsökningen och därmed större påfrestningar på väg 155. 
 Om 4000 personer hellre skulle vilja komma direkt in till stan varje dag än att behöva åka runt 

Torslanda och om man dessutom har problem just den ”omvägen” borde man inte kunna 
budgetera om det? 

 En färja som drivs av Västtrafik betalas till viss del på samma sätt som expressbussarna som åker 
med färjan med just biljettintäkter så det är inte enbart en kostnad.  

 ”Öckerö befolkades långt före Torslanda. Det var sommarstugor i Torslanda från början. Sen har 
det gjorts permanentbostäder av det och byggt ut enormt. De som köper/bygger där har ett 
egenansvar att ta reda på alla aspekter med att bo där, inkl färjetrafiken från öarna”. 

 Göteborgs stad är ansvariga att trafikplanera för detta.  
 Kärnkraftsomröstningen 1980 anses vara en folkomröstning som inte går att ifrågasätta och är 

evig, men att rösta tre gånger (hur många gånger?) om en bro, är det ok? 
 ”I skärgården är himlen bred och möter havet vid horisonten. Här kan man med egna ögon se att 

jorden är rund, om man ger sig tid att se efter. Här är historien en annan än Göteborgs. Indelad i 
sillperioder, inte regentlängder. Här har vädrets växlingar alltid spelat större roll än 
Konjunkturernas svängningar. Visst det är andra tider nu, men det finns saker som inte förändras. 
Klipporna. Havet. Upplevelsen. Detta är öbons liv och inte stabons”. 

 ”De flesta verka ta sig till jobbet även om de får åka färja och ändå bor kvar i denna unika 
skärgårdsmiljön. Det är något annat som får dem att bo kvar.” 

 Att bredda vägen 155 och få en köfil så både buss och Hjuviksbor har fritt fram, hade varit bra. 
 Är förtur för nordöborna möjligt?  
 Angående befolkningsökningen Öckerö Kommun v/s Torslanda mellan 1995-2018 så är det en 

ökning med 700 personer årligen i Torslanda och 60 personer årligen i Öckerö kommun, de 
senaste 20 åren. På två år har Torslanda ca 1400 personer i ökning och det är mer än vad Öckerö 
Kommun har haft på 20 år.  (Administrativ historik, befolkningsutveckling) 

 ”Med bro till Öckerö kommer nordöarna troligtvis få än mer köer till sina öar. Vid bro kommer 
folk köra ända fram till Burö. Det blir inte lite folk som vill till Knippla, Hyppeln och Rörö mm. Det 
är redan nu fullt på Burö” 

 Majoriteten vill inte förenas/”förbindas” med Göteborg. 
 Att komma försent ibland till jobb mm gör man med färja. Men det gör man på grund av köer 

över Älvsborgsbron och genom Tingstadstunneln också. Man måste även ibland ta annan väg på 
grund av att Älvsborgbron varit avstängd på grund av hård vind. 

 Vår vilja att vara just öar ska respekteras. 
 ”Varför skall det byggas bro för de sex veckor om året då turister, sommarboende och övriga 

vallfärdar hit? Om Göteborg ordnar med båtplaster till sina invånare behöver vi inte 
tillhandahålla dessa med extra trafik som följd. De som valt sommarhus får acceptera läget, både 
på nordöarna som på de sammanbundna” 
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 Ungdomar här kommer inte att ha råd att köpa loss föräldrahemmet. 
 Mycket mer ”jag” och ”privat”, jmf Hjuvik 
 Våra barn ska kunna springa fritt på klipporna och bryggorna, som vi gjort i generationer. 
 Hemarbete, såsom vid Covid19 reducerar drastiskt trafiken på 155an. 
 Ett reversibelt körfält där bussarna går i ytterfil från Amhult till Lilla Varholmen beroende på tid 

på dygnet och de som behöver ta en annan avfart får använda detta körfält 
 Den rådgivande folkomröstningen ställde sig Öckerö Kommun bakom därefter gick inte 

trafikverket emot Öckerö Kommuns vilja. 
 Allt kan inte värderas i pengar. Aspekter av tradition, hälsa och miljö måste räknas med.  
 ”Att vara en öbo är av förklarliga skäl en djupt rotad tradition, som är djupt rotad i hans eller 

hennes själ, som är omöjlig att ens börja värdera, eller beskriva. Skulle ön tas ifrån öbon, så 
förlorar han eller hon sin själ, viket för evigt går förlorat”. 

 Den officiella definitionen gjord inom EU har beslutat att bland annat Öland inte längre klassas 
som ö 

 Finns det bro till fastlandet så är det inte längre en ö. Förbinder du en ö med fastlandet så tillhör 
ön fastlandet, således är det ingen ö längre.  ”En Smögentös nu 90 år gammal sa –” Med bron 
försvann ÖN. Inte för turisterna, men för de boende. 

 ”Det har ingen betydelse vad Göteborgs kommun säger, det är Öckerö Kommun, Öckerö 
kommuns pengar och hållbarheten i Öckerö kommun som gäller. Och Öckerööarnas framtid”. 

 Vi är en unik arkipelag. Den enda kvarvarande Kommunen i Sverige med flera öar som inte är 
sammanlänkat med fastlandet. 

 Våra önskemål är baserat på så mycket mera än enbart pengar.  
 Stor del av kön till färjan består av Hisingsbor som bor utefter vägen 155 och många där ser 

samma problem som vi att vägen är underdimensionerad för den trafiken som finns.  
 Tittar man på fordonsrörelser så har det gjorts mätningar på hur många bilar som passerar 

Amhult och hur många som fortsätter efter Hjuviks cirkulationsplats till färjorna, då skall man ha i 
åtanke att även en del av dessa fordon skall till bostäder och annan verksamhet på Lilla 
Varholmen. En bro löser inte infrastrukturproblemen som man skapat på Hisingens västra del 
utan kommer enbart flytta problemen, då det även kommer att byggas runt en ny väg över tid. 
Öckerö skapar också fordonsrörelser, dock är en del av problemen på 155an skapad av Göteborg 
själva genom att inte bygga ut vägen i tid. Problemen löses icke med en bro för vår egen pendling 
kommer inte öka nämnvärt, däremot på Hisingssidan. 

 Enligt Trvs utredning 2005, så vägde Öckerö kommuns personliga åsikter tungt, när de tog beslut 
om Nej till bro.  Så kräver vi att det ska vara. 

 Oro för storm/blåst/fina sommardagar/olyckor/vägarbeten. Hur långa blir köerna? Hur lång tid 
kommer bron vara avstängd? Det kommer inte finnas någon annan väg att ta? Räddningstjänst? 

 Datasimuleringar, finns de? 
 Vi är intresserade av utvärderingar kring alla de negativa åverkningar broar har. 

Konsekvensanalys? Trafikökning? Miljöförstöring? Buller över havet? Kriminalitet? 
Turistinvasion? 

 Det pratas om inlösen av fastigheter på Hisingssidan, vilka fastigheter skulle inlösas på Bratten?  
 Hur skulle kollektivtrafiken bli vid bro? Skulle röd express gå hela vägen ut till öarna?  
 Hur går det att cykla/ gå på dessa broar? 
 En breddning med separata bussfiler hade löst mycket av problematiken på lång sikt, även om 20, 

30, 40 år… 
 Vi undrar över kulturmiljöfrågor, kulturmiljövärden. 
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 Våra gula färjor ägs och drivs av Trafikverket genom deras bolag Färjerederiet. De har startat 
resan med elektriska färjor och kommer bara bygga sådana fortsättningsvis. Det betyder 
minimala operativa utsläpp. 

 Det är viktigt att det finns med konsekvenser för trafiksituationen på öarna . 
 Hur tänker man på säkerheten för suicidala personer? 
 Hur tänker man på väderskyddet på en bro? 
 Hur går tankarna kring ändrade arbetsvanor nu när många kan och har jobbat hemifrån under 

covid 19? 
 Man har inte tagit med i beaktande ljudnivåerna för boende i anslutning till bro eller dess fäste? 
 Hur ska man agera vid en nödsituation om det skulle vara köer på bron? Och om man då dragit 

tillbaka den ambulans som idag alltid ska vara tillgänglig.. 
 Broar är känsligare för halka och att salta en bro gör att den får kortare livstid, vilket innebär att 

en alternativ lösning måste finnas oavsett bro eller inte.  Se på ex Älvsborgsbron som tvingats 
renoveras nästan varje år senaste decenniet.  

 Vi vill inte att man flyttar problemet västerut för att gagna boende i Torslanda på bekostnad av 
boende på Öckerö. 

 Det finns inte obegränsat med plats på öarna. 
 De flesta öbor vill ha lugn och ro på sin ö. 
 Nu under coronatider märktes en mycket större invasion på turister. Bilar fick inte plats, folk 

trängdes, trafiken var värre än i stan vid rusningstrafik. Med bro hade vi inte kunnat röra oss här 
ute. Inte en parkering. Bilar överallt. 

 Undran över bredare färjor? 
 Det finns hjärtstartare på färjorna, men inte på någon bro. 
 Vid  brand på färjan finns bra släckningsmetoder bland annat stora vattensprutor . En brand i en 

tunnel eller på bro hade inte varit gynnsamt. En tunnelbrand skulle kunna sluta i förskräckelse. 
 ”Bygg extra filer på stansidan med riktning Öckerö samt Hjuvik, så slipper vi stå i samma köer” 
 V i tror på att färjetrafiken kommer utvecklas med sina drivmedel. 
 Vem säger att broarna är avbetalda på 20 år? Var finns finansieringskalkylen för hela arbetet att 

läsa? Broar inklusive allt runt omkring som vägen mellan Torslanda och bron till Björkö? 
 Färjerederiet driver 40 leder i Sverige varav huvuddelen i Västra Götaland och Stockholms 

skärgård, stor del i Stockholms skärgård.  En av färjorna  går till lilla ön Bolmsö i Bolmen i 
Småland. Där bor det 372 personer. Skall alla dessa leder ersättas med broar eller skall 
Bolmöborna börja bekosta sin färja med? Ang diskussion om att färjorna borde vara 
avgiftsbelagda. 

 Då går också andra tankar kring att ta ut avgift för alla besökare/turister som åker färja? 
 Det är inte logiskt med ett stort broprojekt för att förbinda Björkö med Öckerö. ”Med tanke på 

alla hundratusentals björköbor som ska till Öckerö varje dag”. Björkö är en lång ö som även om 
utbyggnad sker kommer att ha liknade problem man har idag då det kommer vara en matarled 
till hela ön. 

 Broar har generellt hög risk för olyckor, se Älvsborgsbron och Götaälvbron.” Lägg därtill två 
avfarter som kommer bli igenkorkade vid högt tryck” 

 Bro tar visserligen bort reglerna för farligt gods till sjöss men riskfaktorerna kvarstår oavsett 
vilket alternativ man tittar på . Vinnarna är boende längs Hjuviksvägen då man kan bygga mer i 
anslutning till 155an och den nya vägen till Hästeviksbron. 

 HVO100 och en utökad eldrift får utsläpp från färjor och bilar i kö att bli minimala..  
 En bro flyttar problematiken till öarna och ännu närmre det marina livet. 
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 Ökad turism medför även ökade behov av service och funktioner som idag inte finns på öarna. 
Dessa kostnader måste kunna bäras av de boende i kommunen., även när turisterna inte är där 
för att motivera etablering. 

 Med  färjorna  finns det fortfarande möjligheter till gymnasiala utbildningar, både i Öckerö 
kommun och i Göteborgs kommun. Allt fler studier sker digitalt och via distans. 

 Ökad tillgänglighet till öarna innebär mer slitage och mer slitage innebär högre kostnader. Det 
motverkar också behovet för att tex en ambulans ska finnas tillgänglig på öarna och detta 
medför längre utryckningstider i förlängningen. 

 Man blir beroende av endast en förbindelse med fastlandet med bro. När det behövs 
reparationer, när olyckan är framme, stormar med mera. 

 Färjan hindrar att det blir en obegränsad tillgång vilket gör att de funktioner som finns idag 
klarar sig hjälpligt. Ökad turism innebär även ökad renhållning, ökad trafik, ökad trängsel, ökad 
belastning på natur, sjukvård, räddningstjänst och polis. 

 Blockeringen på 155an är ju orsakad av personer som ej är boendes på öarna och som sedan 
orsakar liknande problem åt andra hållet. Göteborgs stad och trafikverket kan inte planera efter 
en maxbelastning. Prognoser finns dock som ger ett ökat boende på öarna med bro men då 
måste vägnätet, infrastrukturen, skolor, servicen och sjukvården också uppdateras. 

 Färja kommer fortsätta att behövas till nordöarna. En bro kommer inte att ändra på detta 
faktum.  En ”räddning” av dessa öar behövs således inte. 

 ”155an kommer att behöva kompletteras oavsett med eller utan bro.  Just nu växer det så det 
knakar på västra Hisingen, så det kommer inte att hålla att alla skall knö sig genom Syrhåla. 

 Man måste ha mer året runt tänk om man ska prata om just köerna. Det är större tryck på 
sommaren. Inga problem resten av året.  

 Hastigheterna på öarna går knappast att sänka mer. Vad skulle hastigheten på en bro vara? 
 Öbor upplever inte att det är sådana köer som det var för ett par år sedan.  Det är några veckor 

på sommaren, som man kan stå ut med.  
 Hjuviksborna drabbas, som inte ska med färjan. Där sker vansinneskörningar i motsatt riktning 

och fel sida i rondellen. Den vägen borde man absolut göra något åt.  
 Våra köer är ingenting att prata om, om man jämför med hur det ser ut i Göteborg 
 Köproppar en vardag går snarare åt Torslanda till. Det brukar lösas upp efter rondellen efter 

Räddningstjänsten. 
 ”Jag kör varje dag och upplever faktiskt inga större problem med köer utåt Hjuvik, men att det 

behövs ett komplement till 155an är nog nödvändigt om Torslanda och Björlanda skall fortsätta 
växa. Om man sedan skulle få vänta på en färja nere vid Lilla Varholmen ser jag inte om ett stort 
problem. 

 Befolkningsökningen är som störst i Torslanda. En bro löser inte trafikproblemen i Torslanda. 
Även om ví skulle räkna bort öarnas trafikmängd.  

 Det finns massor av öbor som är nöjda som det är. Vilket två omröstningar tyder på. 
 En utredning om bro skall självklart byggas på reda fakta, inte enbart på ekonomi. 
 Vi förutsätter att utredningen tar hänsyn till all miljö, inte bara ev utsläpp utan hur en bro/fast 

förbindelse påverkar hela miljön, även vår närmiljö med på /avfarter, ökad trafik inom 
kommunen, inte enbart Trafikerkets såkallade ”simulation” av vad de tror. 

 Det är inte Öckerös infrastruktur som skall lösa Torslandas utveckling. Det är Göteborg och 
Torslanda som ska ta den ökningen. Detta ihop med nuvarande trafik från Öckerö. 

 Vi vill inte ha mer trafik ut till öarna för att lösa Torslandas problem. 
 Med tunnlar och broar går det inte att planera tidsmässigt pga av köer. Med färjor kan man 

planera.  
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 Stressen i trafiken upplevs mer i stan vid de infarkter som uppstår vid tunnlar, broar och påfarter.  
Och inte att förglömma alla byggen och reparationer och underhåll.  

 Vi har kvalitetstid med barn och familj i färjekön. Vi som valt att bo på öarna har valt en stressfri 
miljö. Det kan vara avgörande för vissa människors liv. 

 ”Det spelar ingen roll om det blir ”jämnare flöde” då det inte kommer finnas plats på de ställen 
som folk drar seg te” 

 Om det skulle vara lättare att ta sig hit så kommer det bli mer trafik/människor 
 Med bro kommer det öka lavinartat med människor varje dag på sommaren, vilket kommer göra 

kaos här på öarna. 
 Trafiken kommer inte minska med bro. Det kommer bli betydligt mer.  Folk kan ta sig ut lätt.  
 Det är viktigt att se hur det kommer fungera i praktiken med bro. 
 Vi ska inte lägga bördan på Öckerö kommun. Göteborgs kommun borde tänkt på detta för länge 

sen.   
 Det kommer i framtiden komma miljövänligare och billigare alternativ till dagens färjor . 
 Det är på sommaren när 7000 människor ska ut och bada och semestra som det är kö. Resten av 

året så är det väldigt sällan det är mer kö än att du får vänta på max en färja. 
 Vi ser att man i första hand ska fokusera på problemet med befolkningsökningen på Hisingssidan. 
 Vi upplever inte 155an som något större problem, trots att vi pendlar varje dag. 
 Öckerö kommun har inte finansiella möjligheter att ens tänka bygga nya vägar finns det inte 

utrymme för. 
 Om väg 155 från Torslanda till Lilla Varholmen byggts ut så den klarade svälja den lokala trafiken 

ner till Hjuvik så hade inte problemet varit jättestort ens om befintligt. Problemet är att 
Göteborgs kommun har tillåtit byggnation såpass nära 155an att idag är det nästan är omöjligt 
att bygga ut vägen på ett vettigt sätt. Det är förstås en tanke man kan ha att Gbg kommun och 
regionen styrt det så att vi idag är tvungna att skapa en fast förbindelse och flytta 
trafikproblemen till Öckerö Kommun . 

 När man passerar cirkulationsplatsen vid Bur så försvinner köerna mot sydvästra Torslanda , 
ändå är det vi i Öckerö kommun som får skulden till ”alla” köer. 

 Torslanda behöver mer matar vägar än t ex 155an för att kunna utvecklas mera och det hindras 
inte av att Öckerö har kvar sin nuvarande färjeförbindelse. 

 Öckerö Kommun består av en mycket begränsad yta och skall det finnas möjligheter till att ha 
lokal rekreation så bör inte så mycket mer yta bebyggas. Öckerö kommun har inte infrastruktur 
till att ta emot så mycket mer trafik oavsett om den kommer ”stötvis” med färja eller via fast 
förbindelse. 

 Öckerö Kommun har inte heller råd att bygga ut infrastrukturen för det ändamålet och 
trafikverket kommer inte heller att bekosta det då vägnätet är av kommunal standard. 

 Vi vill att man ska respektera resultatet vid folkomröstningarna.  ” Det är störigt när den 
nedröstade minoriteten ändå vill köra över det majoriteten röstat för och skriker om bro om 
vartannat. Man får inse att majoriteten inte vill ha bro” 

 ”Låt skärgården få vara. Vi besökare tycker om det lilla extra med färjan. Stöka inte till det, då 
kan ni sitta på Eriksberg och hänga över i hamnen istället. Låt öarna få ha sitt charmiga.” 

 ”För oss utbölingar/turister är färjan charmig och speciell. ” 
 ”Vill du inte köa, ska du inte bo på öa” 
 Aldrig bro, vi har haft två omröstningar, räcker inte det?” 
 Har inte ungdomarna kontantinsatsen till husen idag, så kommer de inte ha den efter en bro 

heller. En bro ger inte våra ungar 5-6000 k i fickan per automatik. Huspriserna kommer öka. Det 
blir ingen stagnation i huspriserna. 
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 De kan göra en fil för bussar från Maxi. 
 Fler bussturer och senare på helgerna är önskvärt. 
 ”De får bygga ett hotell på Varholmen för när det blir kuling då stänger de bron.” 
 Det var utökad kollektivtrafik vi ville ha och det blir inte bra med bro. Just Fotobron har stängts av 

många gånger för kollektivtrafiken pga vindar. Dock inte för personbilar. 
 ”Älvsborgsbron stängs av, byggs om, rivs upp och asfalteras vartenda år.” 
 Känslan av skärgården i vår vackra naturkommun försvinner med bro till fastlandet. 
 Undran över hur det ska gå till om bron stängs av och bussar är kvar på fastlandet. Ska 

gångtrafikanterna som åkt buss gå över en ca 2.5 km lång förbindelse i full storm? 
 Färjorna ger oss en frihetskänsla de minuter det tar att åka med dem. 
 Färjepersonalen har fortsatt jobb. 
 Färjan har en brottsbekämpande effekt. Om de kontaktar polisen om misstänkt fordon på färjan, 

så står polisen vid färjeläget och tar emot dem, eller så backar de bara 100 meter ut, så tar 
polisbåten dem. 

 Det ska till vägar och parkeringsplatser för alla dem som kommer över den tänkta bron . 
 Man får en lugn stund med färjorna. 
 Färjepersonal har bra kontakt med polis och kustbevakning. 
 Byggs det bro har unga inte råd att köpa hus eller något annat heller för den delen på öarna. 
 Hur kommer en bro till fastlandet lösa problem med trafikköer? Kommer det finnas två körfält 

mot stan istället för 1? 
 ”Har pendlat 10 år åt ena hållet och 10 år åt andra hållet och aldrig haft några problem”.  
 Med bro kommer trafikmängden öka, vilket öarnas vägar inte klarar av.  
 På somrarna är det redan nu så överbefolkat på våra badplatser att inte ens vi själva som bor i 

kommunen kan nyttja dem. Det blir än värre med bro. Turism är inte alltid av godo. 
 Öckerö kommun skulle bli en rikemanskommun där de med störst plånbok kommer putta undan 

den lokala befolkningen. Med tanke på Öckerös närhet till Göteborg så talar allt för det. 
 Det är inte försvarbart att bygga broar för en summa på 2.3 miljarder. Dessa pengar ska 

skattebetalare stå för.  
 Det är ett alldeles för stort ingrepp i skärgårdsmiljön. 
 ”Man kan se färjekön samt färjan som en liten stund för egentid. Varför ska allt gå så fort?” 
 ”När det blir lättillgängligt till öarna, så ser rika människor sin chans att köpa upp öbefolkningens 

hus för extremt stora pengar. Även mark kommer köpas upp. De rika tar över och gör 
lyxsommarstugor av åretruntbostäder. Ett av paren skriver sig i kommunen och kan stå i 
kommunala köer till sjöbodar och båtplatser. Men de betalar ingen skatt. Kommunen ser till att 
de får betala mindre för vatten på sommaren än vad kommunens invånare gör, sk 
sommarvatten. Fastighetsskatten ökar så mycket så öborna inte har råd att bo kvar. Husen blev 
så mycket mer värda. Det blir mindre och mindre lokalbefolkning och istället kommer det att blir 
exploaterat med turism. Det kommer inte finnas p-platser och det kommer vara knökat med folk 
överallt. Ungdomar festar och vandaliserar, gör sina behov i trädgårdarna och utnyttjar 
kommunens service utan att betala någon skatt. De spränger bort bergen undan för undan. 
Badvikar och allt genuint försvinner mer och mer för varje år. Till slut känner ingen att öarna är 
just öar. Fina holmar att vara rädda om. Utsikten över ett fritt landskap försvinner. Stora 
betongklumpar förstör en tidigare vacker natur. Fiskeplatser, speciellt där de har sina 
parningsplatser blir förstörda av brofundament. Badplatser blir förstörda och det blir bara gyttja 
där det förr var fin sandbotten. På vintern blir det dött. Inga restauranger är öppna och de flesta 
kommer åka till stan och handla. Affärerna försvinner. ” ( från person boendes på Smögen. 
Dennes syn på vad som hände när bron kom.) 
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 Köer är stillastående, särskilt vid broar. 
 Man får anpassa karriär efter var man bosätter sig. Är det färjor, så får man anpassa sig efter 

det. 
 Vi bor på vattnet, låt oss utnyttja det med våra färjor och skärgårdsbåtar. 
 Personbilstrafiken på färjorna har minskat de senaste 10 åren. Det är inte Öckerö kommun som 

ställer till problem på 155an, utan det är alla byggen som sker i Amhult, Hjuvik m. m 
 Öborna har sagt nej till bro flera gånger. Är det svårt att fatta och respektera det? 
 Vi klarar oss bra med de bekvämligheter som finns på öarna. Behövs något i Göteborg, så har vi 

inga problem att åka dit, med färjan. 
 ”Hur överlever södra skärgården som vare sig har bilar eller bro, är de öarna utdöende? Varför 

behöver inte de mer bilar, utveckling och broar? 
 Vad för typ av broar är det i så fall på tal om? Balkbroar, hängbroar, bågbroar, snedkabelbro, 

betongbroar? 
 Balkbroar passar oftast inte bra in i vackra skärgårdsmiljöer. Inga broar gör det. 

Sammanställt av  Pethra Jern
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Bilaga 2 
Eldrivna färjor till Hönö och Björkö 

Bakgrund 
Debatten om bro som alternativ till färjor från Lilla Varholmen till Hönö respektive Björkö lyfter 
emellanåt fram eldrivna färjor som ett alternativ, eftersom det inte bara kan vara helt CO2-neutrala 
utan både CO2-neutrala och helt förnyelsebara.  

För att eldrivna färjor skall kunna vara helt förnyelsebara måste den el de drivs med vara 
förnyelsebart genererad, vilket i praktiken innebär att de behöver energiförsörjas med sol-, vind- 
eller vatten-kraft. Det innebär också att elenergin från dessa källor behöver mellanlagras och 
överföras till färjorna på ett eller annat sätt. Det finns i praktiken två alternativa bärare av energin: 

1) Batterier ombord som laddas medan färjan ligger vid kaj, eller 
2) Vätgas ombord som framställts med elektrolys på land och används med bränsleceller 

ombord för att generera el. 

Debatten om vilken väg som är rättast att gå när det gäller energilagring för transporter är mycket 
synlig. EU satsar 430 miljarder Euro på vätgas1. Mariestads Kommun är tidigt ute i Sverige med att 
bygga ett energineutralt samhälle med in ”ElectrVillage”-vision2, vari ingår både elfordon, 
vätgasfordon och egen vätgasproduktion från solceller. Lastbilstillverkare intresserar sig också för 
detta och i Sverige har både Volvo3 och Scania4 projekt på gång med bränslecellsbaserade lastbilar. 

Laddning av batterier behöver ske vid var eller varannan avgång, från endera Lilla Varholmen eller 
Hönö/Björkö. Som Tabell 2 visar behöver den färja som kör längst, Hönö-linjen, nästan 100 kWh 
elenergi för en dubbel överfart. Laddning på 6 minuter kräver då en elektrisk effekt på drygt 1 MW. 
Det är mindre än den laddeffekt som t.ex Tesla’s kommande tunga lastbil kommer att använda (1.3 
MW) och färje-anpassad teknik för sådan laddning är i drift med t.ex. Cavotec’s APS, se Figur 1, 
sedan flera år på färjelinjer5 i Norge, Danmark, Finland och Kanada. 

 
Figur 1 Norled’s färja Ampere ansluten för laddning. 

 
1 http://www.vatgas.se/2020/07/08/eu-kommissionen-satsar-430-miljarder-euro-pa-vatgas/  
2 https://mariestad.se/Mariestads-kommun/Foretag--naringsliv/ElectriVillage-Mariestad.html  
3 https://www.volvogroup.com/en-en/news/2020/apr/news-3640568.html  
4 https://www.nyteknik.se/fordon/nu-rullar-scanias-vatgaslastbilar-i-norge-6985064  
5 https://www.cavotec.com/en/your-applications/ports-maritime/automated-mooring/electric-vessels  
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Tankning av vätgas kan ske mera sällan eftersom trycksatt (70 MPa) eller flytande vätgas tar relativt 
liten plats. Jämfört med diesel behövs c:a 3x större tank för samma energiinnehåll, varför energi för 
upp till flera veckors drift kan tankas vid ett och samma tillfälle6. Det norska rederiet Norled har 
beställt vad som kommer att bli världens första vätgasdrivna färja, vilken planeras tas i drift under 
2021. Kom ihåg att en vätgasfärja är också en eldriven färja, men där vätgasen i kombination med en 
bränslecell ersätter batteriet, men bara delvis. Även vätgasfärjor har batterier då kombinationen av 
vätgas/bränslecell och batteri är bättre anpassad till snabba driftsförändringar (t.ex acceleration från 
kaj) än enbart vätgas/bränslecell. 

Det är alltså fullt möjligt att göra färjetrafiken till Öckerö Kommun helt förnyelsebar med eldrift. Vi 
som har sammanställt detta dokument anser det vara en styrka för Öckerö Kommun att färjetrafiken 
inte bara är elektrisk utan att elenergin som används är lokalt genererad.  

Lokal förnyelsebar elgenerering kan ske på flera sätt. Öckerö kommun, och för den delen Göteborg 
som kuststad, har ett fantastiskt läge med många soltimmar och även en hel del vind, vilket i sig är 
en gynnsam förutsättning för förnyelsebart elektrifierade färjor. 

Vi vill här lyfta fram ett exempel på hur mycket solceller som skulle behövas för att driva hela 
färjetrafiken. Det blir två olika fall, beroende på om färjorna bygger på laddning av batterier eller 
tankning av vätgas. 

För att kunna bedöma hur mycket elenergi som färjornas motorer skulle dra, vilket är oberoende av 
vilken energibärare som används, behövs en beräkningsmodell. 

Beräkningsmodell 
Som utgångspunkt för beräkningarna används färjan Ampére som trafikerar Sognefjorden i Norge. 
Data för färjan Ampére finns i Tabell 1. 

   
Figur 2 Färjan Ampére som trafikerar rutten Yttre Oppedal-Lavik i Norge 

Tabell 1 Data för färjan Ampére avseende en enkel överfart (en riktning) 
 

Antal bilar 
per överfart 

Tid överfart 
[min] 

Längd 
överfart [m] 

Fart 
[km/h] 

Eneriförbrukning 
per överfart  [kWh] 

Sognefjorden 120 20 6000 18 200 

Baserat på dessa data kan en uppskattning av energibehovet för färjorna till Hönö respektive Björkö 
göras. Uppskattningen bygger på att energiförbrukningen är linjärt proportionell mot sträckan och 
exponentiellt proportionell mot hastigheten. 

 
6 https://www.nyteknik.se/fordon/norges-forsta-vatgasdrivna-farja-ska-tankas-var-tredje-vecka-6986353  
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Eftersom tider och sträckor för överfarterna är kända kan snittfarten beräknas, och därmed energin 
uppskattas, vilket återges i Tabell 2. 2’an sist i ekvationen gör att uppskattningen gäller för en t.o.r.-
resa. Uppskattningen är förmodligen en överskattning, dels beroende på att Hönö/Björkö-ledens 
färjor är mindre än Ampére (75 vs 120 bilar) samt att hastighetsberoendet med potensen 1.5 i 
ekvationen ovan är konservativt. 

Tabell 2 Kända och beräknade data för elektriska färjor på Hönö/Björkö-lederna, avseende en ”tur”, dvs en dubbel 
överfart (t.ex Lilla Varholmen-Hönö-Lilla Varholmen) 

 

Antal bilar 
per överfart 

Tid överfart 
[min] 

Längd överfart 
[m] 

Fart [km/h] Antal överfarter 
per år, 2009 

Energiförbrukning per 
dubbel överfart  [kWh] 

Hönöleden 75 12 2500 12,5 28154 96 

Björköleden 40 5 900 10,8 18192 28 

Baserat på tidtabellen bör antalet avgångar från Lilla Varholmen till Hönö respektive Björkö vara c:a 
25000 resp 16800 per år. Med extraavgångar blir antalet högre och beräkningarna nedan bygger på 
28478 på Hönölinjen samt 16792 på Björkölinjen. Färjerederiets trafikräkning från år 2009 anger 
ungefär samma siffror som ”antalet turer”, dvs det representerar en t.o.r resa, t.ex Lilla Varholmen-
Hönö-Lilla Varholmen.  

OM man antar att trafiken är något högre under sommarmånaderna med en peak på 35% över 
medel i Juli, så kan det månatliga elektriska energibehovet beräknas enligt Tabell 3. 

Tabell 3 Beräknat elektriskt energibehov för Hönö- respektive Björkö-leden om färjorna vore elektriska, summerat per 
månad. 

 

Datan i Tabell 3 kan räknas om till dygnsmedeleffekt som återges i Figur 3. De snabba variationerna 
är skillnaden mellan vardag och helg. De långsamma säsongsvariationer är de säsongsvariationer 
som är antagna enligt den första raden i Tabell 3. 

 
Figur 3 Dygnsmedeleffekt för att driva alla färjor helt elektriskt över året. 

Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

Trafikflöde relativt medel 0,90 0,90 0,90 0,90 1,00 1,15 1,35 1,15 1,00 0,90 0,90 0,90 1,00

Hönöleden 203 660 203 660 203 660 203 660 226 289 260 233 305 490 260 233 226 289 203 660 203 660 203 660 [kWh]

Björköleden 38 047 38 047 38 047 38 047 42 274 48 616 57 070 48 616 42 274 38 047 38 047 38 047 [kWh]

Energiförbrukning per månad [kWh]
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Av Tabell 3 och Figur 3 kan man alltså dra slutsatsen att helt elektrifierade färjor skulle dra en 
elektrisk energi till motorerna som tillsammans motsvarar drygt 360 000 kWh per månad (i Juli). 

Var skall energin komma ifrån? 
För att avgöra hur mycket elenergi som behöver generas för detta måste man nu skilja på om det är 
batterier eller vätgas och bränsleceller som används för energilagring ombord. Figur 4 visar en 
sammanställning av de viktigaste omvandlingsstegen för elenergi med antagandet att endera lokalt 
producerad solenergi eller Norrländsk vattenkraft är alternativen. Givetvis kan man tänka sig fler 
alternativ och framför allt är verkligheten en kombination av de illustrerade. Sommartid kan en 
rimlig solcellsinstallation täcka hela energibehovet, oberoende av energibärare. Vintertid med lite 
solel blir batterialternativet mer beroende av ”Norrländsk vattenkraft” då batterier inte lämpar sig 
för säsongslagring av energi från sommar till vinter medan vätgas gör det. 

Notera att skillnaden i verkningsgrad är betydande. Bränslecellalternativet når en 
systemverkningsgrad på 29% med lokal energiproduktion, medan batterialternativet når 90%, c:a 3x 
högre. 

Här kan man nu göra ett två viktiga invändningar: 

1) Vätgas kan tillverkas från överskottsel och då spelar den låga systemverkningsgraden mindre 
eller rent av ingen roll. 

2) Vätgas kan säsongslagras vilket gör att en trolig överproduktion av solenergi sommartid kan 
säsongslagras till vinterns behov då solelproduktionen är för låg. 

Frågan om det finns något sådant som överskottsel är därför speciellt viktig. Det är sant att 
elproduktionen från solel ökar sommartid, samtidigt som vårt elkonsumtion går ned något. Det finns 
dock två faktorer som gör att tillgången på överskottsel ändå kan utebli: 

 Elenergiföretagen kommer att själva utnyttja batterilagring och just vätgaslagring av el för att 
jämna ut prisvariationerna på el. När elpriset sjunker för lågt lönar det sig bättre för 
elenergiföretagen att lagra sin egen elproduktion vilket får den dubbla effekten att det dels 
håller uppe elpriset, dels fyller ett energilager som kan säljas senare. 

 Svensk stålindustri utvecklar en vätgas-baserad process7 som ersätter kol vid reduktion av 
järnmalm och räknar med att till det behöva c:a 15 TWh el.  Det skall jämföras med att Sverige 
behöver 25…30 TWh för att elektrifiera all vägtrafik, eller 10% av vår elproduktion. Det troliga är 
att denna vätgasframställning i första hand kommer att ske när elpriset är som lägst vilket 
sammanfaller med förväntningar på överskottsel. 

Det är alltså inte på något sätt självklart att Sverige, eller världen i stort, kommer att ha någon 
överskottsel att tala om. Frågan om vätgasens verkningsgrad och eventuella beroende av elöverskott 
är en fråga om affärsmodeller för elgenerering, ellagring och elanvändning till olika områden såsom 
transporter, husuppvärmning, järnmalmstillverkning  mm vilket går långt utanför vad denna 
sammanställning för färjetrafiken kan innefatta. 

Därför är följande avsnitt en uppskattning av hur mycket solceller som skulle behövas i några olika 
scenarier: 

S1) Bara solceller utan lagring används tillsammans med ”Norrländsk vattenkraft” för laddning av 
batteridrivna färjor. 

 
7 https://www.nyteknik.se/innovation/svensk-stalindustri-bygger-unikt-lager-for-vatgas-6896651  
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S2) Solceller med batterilagring tillsammans med ”Norrländsk vattenkraft” för laddning av 
batteridrivna färjor. 

S3) Solceller med batterilagring och vätgaslagring används tillsammans med ”Norrländsk 
vattenkraft” för laddning av batteridrivna färjor. 

S4) Solceller med vätgaslagring tillsammans med ”Norrländsk vattenkraft” för laddning av 
batteridrivna färjor. 
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Figur 4 Olika vägar för energin från källa till färjans drivsystem, med energiverkningsgrader inkluderade. Mörkblå väg: Användning av Solenergi för direkt laddning av färjans batterier. 

Ljusgrön väg: Användning av solenergi mellanlagrad i batteri på land för laddning av batteri i färja. Mörkgrön väg: Användning av solenergi för framställning av vätgas med 
elektrolys. Lila väg: Användning av vattenkraft för direkt laddning av färjans batterier.
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S1 - Bara solceller 
I detta fall används en helt batteribaserad färja, som laddas vid kaj.  

Den energi som behövs för en dubbel överfart är som störst 96 kWh (Lilla Varholmen-Hönö-Lilla 
Varholmen). För att få en bra livslängd på ett sådant batteri bör den använda energin vara en 
bråkdel av batteriets kapacitet. Ett rimligt antagande är att utrusta en färja med 1000 kWh batteri, 
vilket är ungefär vad referensfärjan Ampére har. Det är, som jämförelse, lika stort som i en 
kommande tung elektrisk lastbil från Tesla8. 

Här beräknas hur mycket solceller som skulle behövas för att samla ihop hela den mängd energi som 
våra två färjeleder behöver. Som en referens används solinstrålningsdata för en 1000 m2 stor solcell, 
horisontellt monterad (ej optimalt, men markytan stämmer), lokaliserad på Hönö. Resultatet bygger 
på beräkningar gjorda på Internet av ”Solkollen”9 och visas i Tabell 4. 

Tabell 4 Solelgenerering för en solcell med 18% verkningsgrad, horisontellt placerad på Hönö. [kWh/m2,mån] 

 

Med energibehovet från Tabell 3 och solelkapaciteten från Tabell 4, kan man beräkna den yta som 
skulle behövas för att solcellerna skulle producera lika mycket energi som färjetrafiken förbrukar 
under året. Det blir 25738 m2, vilket motsvarar en kvadrat med 160 meters sida. Denna yta kan 
placeras där det passar bäst i regionen, t.ex. fördelat mellan Hönö, Björkö och Lilla Varholmen. Här 
kan man betänka att den ytan kan jämföras med vägytan av en ny förbindelseled till färjetrafiken 
med en 16 meter bred fyrfältsväg motsvarar 1600 meter. 

Solelproduktionen från en sådan yta kan beräknas timme för timme med data från PVGIS10 varifrån 
timupplöst data för år 2005 är hämtat som exempel se Figur 5. 

 
Figur 5 Solelproduktion i [kWh/h] för år 2005 med en solcellsyta som producerar hela den elenergi som Öckerö-färjorna 

behöver tillsammans över året. 

 
8 https://www.tesla.com/semi  
9 
https://www.solkollen.nu/test/calculator/sysinfo?address=H%C3%B6n%C3%B6&lat=57.6877267&lng=11.6569
545  
10 https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#PVP  

Solenergi Hönö [kWh/m2] 1,676 3,372 9,690 15,429 20,737 21,527 21,263 17,131 11,036 5,354 1,894 0,942

Energigenerering per månad [kWh]
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Notera från Figur 5 att tim-medeleffekten emellanåt är låg (=0) nattetid och toppar över 3 MW 
sommartid. Det betyder att elnätet måste fylla ut med resten av effektbehovet och ta emot 
överskottet, se Figur 6. Elnätet får alltså stå för toppeffekten färjorna drar vintertid, vilket är 
600..700 kW uttryckt som tim-medeleffekt och 300…400 kW som dygnsmedeleffekt, medan den 
återmatade effekten är drygt 2.5 MW sommartid uttryckt som tim-medeleffekt. 

 
Figur 6 Elnätseffekt i scenario 1. 

S2 - Solceller med batterilager 
I detta fall används också en helt batteribaserad färja, som laddas vid kaj. 

Med ett batterilager kan man jämna ut solelsproduktionen, t.ex från dag till natt. Som ett exempel 
visas här hur elnätseffekten över året varierar om den hålls konstant under varje dygn, se Figur 7, 
och batterierna får ta upp alla variationer över dygnet i färjornas elbehov, se Figur 8. 

 
Figur 7 Årsvariation av elnätseffekten om den hålls konstant varje dygn och batterilagret får ta upp alla 

effektvariationer för laddning av färjorna. 
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Figur 8 Variation av ett batterilagers energiinnehåll över året om elnätet levererar en konstant  medeleffekt varje dygn. 

Av Figur 8 kan man utläsa att ett batterilager på ungefär 13000 kWh = 13 MWh skulle behövas. Det 
skulle i så fall bestå av 13 stycken batterikontainrar av det slag som visas i Figur 9. 

 
Figur 9 Kontainerbaserat energilager med c:a 1 MW/kontainer. 

I det här scenariot tjänar alltså batterierna syftet att jämna ut belastningen på elnätet, dygn för 
dygn. Det syns också i att den maximala återmatade effekten är 800 kW, jämfört med 2500 kW i 
Figur 6. Värdet av att slippa ”sälja och köpa” elenergi till/från nätet måste här ställas emot 
kostnaden för batterierna samt värdera den leveranssäkerhet som batteriet ger genom att det 
skapar ett kortsiktigt elnätsoberoende. Den analysen är utanför syftet med denna korta rapport. 

S3 - Solceller med batterilager och bränslecellslager 
Även i detta fall används en helt batteribaserad färja, som laddas vid kaj. Den tankas aldrig med 
vätgas. 

I detta scenario används energilagren på ett annorlunda sätt än i scenario 2. Batterilagret utnyttjar 
varje tillfälle till överskottsel till att laddas fullt och skulle det finnas kvar överskottsel när det är fullt 
så laddas även vätgaslagret upp, tills det är fullt, och skulle det fortfarande finnas överskottsel kvar 
så återmatas den till elnätet. Lagren används alltså till att minska beroendet av el från elnätet. 

Med denna metod kan samma batteri som i Scenario 2 fortfarande användas. Då skulle dess 
laddning över året fördela sig som visas i Figur 10. Notera att lagret blir fullt under stora delar av 
sommarmånaderna. 
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Figur 10 Batterilagrets energ i scenario 3. 

När batterilagret är fullt kan man alltså utnyttja överskottet i elproduktion till att generera vätgas, 
och lagra den tills elbehovet för färjorna är större än solelstillgången. Observera att vätgasen bildas 
genom AC/DC+DC/DC-omvandling, elektrolys och kompression med en totalverkningsgrad av 61 %, 
samt återvinns genom en bränslecell och DC/DC+DC/AC-omvandling med 48% verkningsgrad. Ett 
vätgaslager med 1 800 000 kWh = 1 800 MWh vätgaskapacitet skulle då variera i energiinnehåll 
under året som i Figur 11.  

 
Figur 11 Vätgaslagrets innehåll av vätgas uttryckt i kWh kemisk energi, som funktion av tiden över året med ett 

1 800 000 kWh stort vätgaslager. 

För att kunna tillverka tillräckligt med vätgas för att nå energibalans över året måste solcellsytan 
ökas till 41437 m2 som motsvarar en kvadrat med sidan 204 meter eller en 2600 meter lång 16 
meter bred väg. Samtidigt blir det systemet helt elnätsoberoende, dvs det drar ingen effekt från 
elnätet och återmatar ingen effekt till elnätet under någon tidpunkt på året. 
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Ett vätgaslager på 1800 MWh skulle kunna utföras med 100 stycken vagnar som i Figur 12, men det 
skall bara ses som en illustration. Andra typer av vätgastankar skulle ge en kompaktare lagring. 

 
Figur 12 Vätgaslager på tankvagn 

S4 - Solceller med bränslecellslager 
I detta fall kan endast en batteribaserad färja eller en vätgasbaserad färja användas. Är färjan 
batteribaserad så sker omvandlingen av vätgas till el på land och färjans batterier laddas med denna 
el. Är färjan å andra sidan vätgasbaserad flyttas vätgasen från land till färjan och omvandlas till el på 
färjan i stället.  

För att nå energibalans över året behövs då ett energilager på 2 000 000 kWh vätgasenergi vilket 
motsvarar c:a 110 tankvagnar av samma typ som i Figur 12. 

För att kunna tillverka tillräckligt med vätgas för att nå energibalans över året måste solcellsytan 
ökas till 56535 m2 som motsvarar en kvadrat med sidan 237 meter eller en 3500 meter lång 16 
meter bred väg. 

 
Figur 13 Vätgaslagrets innehåll av vätgas uttryckt i kWh kemisk energi, som funktion av tiden över året med ett 

2 000 000 kWh stort vätgaslager. 

Sammanfattning 
Beräkningarna bakom denna rapport är detaljerade, i bemärkelsen att de bygger på tim-upplöst data 
för både färjetrafikens behov och solinstrålning till Öckerö kommun. Samtidigt görs grova 
antaganden om solcellsinstallationen som antas vara gjord med horisontella solceller vilket inte är 
optimalt. Den verkliga solcellsytan blir lägre, men eftersom vinklade solceller måste flyttas isär för 
att inte skugga varandra så blir den markyta som behöver tas i anspråk ungefär den som räknats 
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fram här. Kostnaden för solceller skall dock beräknas på en betydligt mindre yta, men kostnadskalkyl 
ingår inte i denna rapport. 

Exemplen visar att både batterier och vätgas med bränsleceller är tänkbara tekniska lösningar för en 
helt förnyelsebar energiförsörjning av färjetrafiken i Öckerö Kommun, även om man tar med i 
beräkningen att all el tillverkas genom solceller belägna någonstans i Kommunen. 

Fyra scenarier är presenterade. 

Scenario 1  innebär att all elenergi som inte kan genereras av 25 738 m2 solceller tas från eller 
återmatas till elnätet med effekten som timmedelvärden upp till ungefär 3 MW. Solcellsytan är 
dimensionerad för energibalans över året, men handeln med energi mot nätet blir en utgift som är 
skillnaderna mellan priserna för uttagen och återmatad energi. 

I Scenario 2, med samma solcellsyta som i Scenario 1, används 13 MWh batterier för utjämning av 
energiuttaget över dygnet så att det största effekttopparna kapas ned till 800 kW. 

I Scenario 3 används både batterier och vätgastankar som energilager. Då blir färjetrafiken helt 
energioberoende från elnätet med 41 437 m2 sol celler, 13 MWh batterier och 18 000 MWh 
vätgastankar. 

I Scenario 4 används inga batterier alls  och då behövs i stället  56 535 m2 solceller, mer än det 
dubbla jämfört med scenario 1 och 2. 

Syftet med de exempel som är gjorda i denna sammanställning är inte att föreslå en speciell lösning, 
utan att visa att det finns flera olika sätt att göra färjetrafiken till Öckerö Kommun helt baserad på 
förnyelsebar el. I den ena ytterligheten (Scenario 1) använder vi elnätet som buffert av energi till  en 
solcellsansläggning som generera lika mycket energi som färjorna förbrukar.  Därefter minskas 
elnätsberoendet i Scenario 2 för att i Scenario 3 och 4  helt elnätsoberoende. 

Oavsett vilket Scenario man studerar så gör det färjetrafiken till och från Öckerö Kommun 
energineutral. Det tycker vi, som skrivit denna rapport, är en viktig möjlighet för att bidra till en  
positiv bild av Öckerö Kommun, och bör utredas noggrant i  samverkan med färjeleverantörer, 
solcellsleverantörer, leverantörer av nätbatterier, elektrolysörer, laddutrustning mm innan något 
beslut om  brobygge tas.
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Bilaga 3 
Trafikverket och dess roll i urval 

Trafikverkets viktigaste styrdokument är Förordning (2010:158)11. Där anges vad 
myndigheten skall och får göra. Utöver det har myndigheten att förhålla sig till 
politiska mål, andra myndigheter och deras förordningar, samt Sveriges rikes lag. Jag 
skall i denna korta sammanfattning fokusera på sådant som kan vara relevant i 
förhållande till diskussionen om framtida fast förbindelse mellan Öckerö och 
Göteborgs kommuner. 
Förordning (2010:185) med instruktion för Trafikverket 
Uppgifter 

1 § Trafikverket ska med utgångspunkt i ett trafikslagsövergripande perspektiv ansvara för den 
långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för 
byggande och drift av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket får även, efter överenskommelse med 
Sjöfartsverket, ansvara för genomförandet av infrastrukturprojekt i farleder, slussar och kanaler. 

  Trafikverket ska verka för en grundläggande tillgänglighet i den interregionala kollektivtrafiken. 

  Trafikverket ska med utgångspunkt i ett samhällsbyggnadsperspektiv skapa förutsättningar för ett 
samhällsekonomiskt effektivt, internationellt konkurrens- kraftigt och långsiktigt hållbart 
transportsystem. 

  Trafikverket ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås. Förordning (2019:574). 

2 § Trafikverket ska 

1. svara för frågor om väganordningars tekniska utförande, 
2. inhämta och sammanställa uppgifter från samtliga infrastrukturförvaltare och 

tjänsteleverantörer för att beskriva det samlade svenska järnvägsnätet, 
3. inhämta och sprida kunskap och information om tillgänglighet, framkomlighet, miljö, hälsa och 

säkerhet inom sitt ansvarsområde, 
4. utveckla, förvalta och tillämpa metoder och modeller för samhällsekonomiska analyser inom 

transportområdet, inklusive efterkalkylering och successiv kalkylering, 
5. ta fram och tillhandahålla aktuella trafikprognoser, 
6. genomföra djupstudier av samtliga vägtrafikolyckor som har medfört att någon har avlidit, 
7. svara för forskning och innovation som motiveras av myndighetens uppgifter, 
8. följa, dokumentera och på regeringens uppdrag finansiera forskning och innovation inom 

transportområdet, 
9. vara infrastrukturförvaltare för det järnvägsnät som tillhör staten, om inte något annat 

beslutats, 

 

11
 Förordning (2010:185) med instruktion för Trafikverket 

t.o.m. SFS 2019:574SFS nr: 2010:185 
Departement/myndighet: Infrastrukturdepartementet RST US 

Utfärdad: 2010-03-11 
Ändrad: t.o.m. SFS 2019:574 

Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) 
Källa: Fulltext (Regeringskansliet) 
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10. i sin roll som beställare särskilt verka för att produktivitet, innovation och effektivitet på 
marknaderna för investeringar, drift och underhåll ökar, 

11. ha väl fungerande rutiner, arbetssätt och samverkansformer som tillvaratar och möjliggör 
nationellt, regionalt och lokalt inflytande, 

12. verka för kollektivtrafikens utveckling, till exempel genom att ge de regionala 
kollektivtrafikmyndigheterna råd och stöd i fråga om utformningen av de 
trafikförsörjningsprogram som avses i 2 kap. 8 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik, 

13. medverka i genomförandet av det regionala tillväxtarbetet, 
14. genom ett särskilt beslutsorgan inom Trafikverket pröva frågor om statligt bidrag till svensk 

sjöfart, 
15. genom överenskommelser med flygplatshållare säkerställa att det finns ett nationellt nät av 

flygplatser som upprätthåller en grundläggande beredskap för att samhällsviktiga transporter 
ska kunna utföras, och 

16. i den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart 
stegvis analysera val av åtgärder genom att överväga 
a) åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt, 
b) åtgärder som ger effektivare användning av befintlig infrastruktur, 
c) begränsade ombyggnationer, och 
d) nyinvesteringar eller större ombyggnationer. Förordning (2017:518) 

Långsiktig infrastrukturplanering? 

Den här formuleringen pekar på den nationella infrastrukturplanen. Den nuvarande, Nationell plan för 
transportsystemet 2018-2029  fastställdes av Regeringen 31/5 2018.Här finner man de ekonomiska 
ramarna och prioriteringarna under planperdionen. År 2022 räknar man med att ha planen för 
nästkommande period beslutad. 

Utifrån den nationella planen tar man sedan fram en länsplan för  regional transportinfrastruktur. 
Länsplanerna innehåller de satsningar som länen själva avser göra med hänsyn till de samlade 
transportbehoven inom regionen. Det kan bland annat röra sig om regionala vägåtgärder, bidrag till 
regional kollektivtrafik, driftbidrag toch samfinansiering av åtgärder i nationell plan. Regeringen beslutar 
om de ekonomiska ramarna för länen. Respektive län ansvarar för hur dessa medel prioriteras i sin 
länsplan. 

Transportpolitiska mål? 

Trafikverket har att förhålla sig till de tre transportpolitiska målen. 

Övergripande mål 

”Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt 
hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.” 

Vårt svenska transportsystem skall utvecklas mot det Övergripande målet och för att göra detta har man 
slagit fast ytterligare två mål. 

Funktionsmål 

”Funktionsmålet innebär att transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att 
ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i 
hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, dvs. likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns 
transportbehov.” 

Hänsynsmål 

”Hänsynsmålet innebär att transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att 
ingen ska dödas eller skadas allvarligt, bidra till att det övergripande generationsmålet för miljö och 
miljökvalitetsmålen nås samt bidra till ökad hälsa.” 
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När det gäller hänsynsmålet har man satt upp ett etappmål fram till år 2030. Ett av dessa är att 
växthusgasutsläppen från inrikes transporter – utom inrikes luftfart som ingår i EU:s utsläppshandelssystem 
– ska minska med minst 70 procent senast 2030 jämfört med 2010. 

Funktionsmålet och hänsynsmålet är jämnbördiga, men hänsynsmålet skall sätta ramen för de båda. 

Klimatmål? 

När man talar om hållbarhet i detta sammanhang kommer vi till ett helt central mål: Klimatmålet. Detta är 
beslutat av Riksdagen. Målet innebär att växthusgasutsläppen från inrikes transporter, utom inrikes luftfart, 
ska minska med minst 70 procent senast 2030 jämfört med 2010 (se ovan) 

2045 skall man ha uppnått klimatneutralitet, d v s att de klimatpåverkande utsläppen skall vara nettonoll.   
Ska klimatmålet nås behöver funktionsmålet i huvudsak utvecklas inom ramen för hänsynsmålet. Med 
detta avses att den samlade utvecklingen inom transportsystemet ska leda till att klimatmålet för 
transporter nås. 

Generationsmålet 

Trafikverket och andra svenska myndigheter har också att förhålla till den internationella miljöpoltiken i 
form av Generationsmålet . 

Generationsmålets sju så kallade strecksatser förtydligar målets innebörd och visar vad miljöpolitiken ska 
fokusera på, nämligen att: 

 Ekosystemen har återhämtat sig, eller är på väg att återhämta sig, och deras förmåga att 
långsiktigt generera ekosystemtjänster är säkrad. 

 Den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras, främjas och nyttjas hållbart. 
 Människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt som miljöns positiva 

inverkan på människors hälsa främjas. 
 Kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga ämnen. 
 En god hushållning sker med naturresurserna. 
 Andelen förnybar energi ökar och energianvändningen är effektiv med minimal påverkan på 

miljön. 
 Konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö- och hälsoproblem som möjligt. 

Planering och byggande 

Utifrån de nationella och länsomfattande planerna och med beaktaktande av de ovanstående målen kan 
man sedan gå vidare med planeringen av t. ex. en fast förbindelse. 

Åtgärdsvalstudie 

Man börjar med Åtgärdsvalsstude. Här är första (1) steget att identifiera den aktuella bristen i det aktuella 
transportsystemet. Därefter (2) tittar myndigheten på hur man skall kunna rätta till bristen. 

Man gör då en analys enligt den s.k. fyrstegsprincipen 

Tänk om. Kan transportbehoven minskas eller kan andra transportsätt användas? Kan behovet av resande 
påverkas? Kan viss trafik som i dag går på väg flyttas över till järnväg? Eller kan kollektivtrafiken utvecklas? 

Optimera. Kan väg- eller järnvägsnätet utnyttjas effektivare, till exempel genom hastighetsanpassning, 
variabla hastigheter eller trafikreglering? 

Bygg om. Går det att lösa problemen genom förbättringar och mindre ombyggnader, till exempel genom att 
bredda, förlänga plattformar vid stationer, räta kurvor eller förstärka? 

Bygg nytt. Krävs nyinvesteringar eller större ombyggnader, till exempel en ny trafikplats, en ny mötesstation 
eller en helt ny väg eller järnväg? 
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I åtgärdsvalsstudien utreder myndigheten hur den kan lösa brister i transportsystemet. I första hand 
försöker Trafikverket lösa problemet genom åtgärder enligt steg 1 och 2. Om det inte är möjligt går den 
vidare till en konkret byggåtgärd, steg 3 och 4. 

Åtgärdsvalsstudien svarar på frågan varför ett väg- eller järnvägsprojekt behövs. 

Samhällsekonomisk analys 12 
Alla projekt skall genomgå en samhällsekonomisk analys.. Det är en metod för jämförelse av  

kostnader och nyttoeffekter och bedömning av lönsamhet och effektivitet för samhället som helhet. 

När myndighetem gör samhällsekonomiska analyser av infrastrukturåtgärder utgår deni från en 

analyskedja: 

1. Allmänt vedertagen metodik för samhällsekonomisk kostnads-nytto-analys (CBA-modeller). I första 
hand metodik för investeringskalkyler, där vinsten uttrycks i form av ett nettonuvärde och en 
nettonuvärdekvot (ett räntabilitetsmått). 

2. Trafik- och transportprognoser över utvecklingen av framtida trafik- och transportarbete. Sådana 
basprognoser tas fram med hjälp av prognosmodellerna Sampers och Samgods. 

3. Effektsamband som beskriver konsekvenser i fysiska termer för t.ex. resenärer, transportkunder, 
transportföretag och/eller övriga samhället av åtgärder som påverkar trafik och transporter. 
Effektsambanden redovisas i Trafikverkets effektkataloger ”Tänk om och optimera”, ”Drift och 
underhåll”, ”Bygg om eller bygg nytt” och ”Enklare effektsamband”. 

4. Ekonomiska kalkylvärden (s k ASEK-värden) för att göra en ekonomisk värdering i kronor av 
beräknade effekter. De kalkylvärden som används i Trafikverkets analyser finns redovisade i ASEK-
rapporten. 

5. Samhällsekonomiska kalkylverktyg som gör beräkningar av effekter och sammanställning av 
kalkylresultat. Trafikverket har mång olika kalkylverktyg, men några av de viktigaste är EVA för 
vägkalkyler, Bansek för järnvägskalkyler och Samkalk som kan värdera både åtgärder på väg och 
järnväg. 

6. För en komplett analys ska kalkylen kompletteras med verbal beskrivning av eventuella relevanta 
men svårvärderade samhällsekonomiska kostnader och nyttor som inte ingår i kalkylen. Den 
samhällsekonomiska analysen är ett av tre perspektiv som används i en Samlad effektbedömning 
(SEB). De övriga två perspektiven är Fördelningsanalys (FKB) och Transportpolitiska måluppfyllnad. 
Den sistnämnda pekar ju mot de ovan beskrivna målen. 

Planläggningsprocess etc. 

Härefer följer planläggningsprocessen då man bl. a är skyldig att redovisa miljöpåvekan. Myndigheten skall 
även samråda med de beörda parterna. Formerna för detta har manviss frihet att utforma själv.  
Myndigheten är dock angelägen om att få inspel och synpunkter. 

Trafikverket med egna ord 

Nu tänkte jag låta Trafikverket själva formulera det ovanstående- Samtliga cita är hämtade från 
myndighetens egen hemsida: 

Vårt uppdrag är att skapa en god tillgänglighet inom ramen för vad som är hållbart, minskad 
klimatpåverkan ger en tydlig ram för arbetet. Vi arbetar både med egna åtgärder och genom samarbete 
med andra. 

 
12

 Samhällsekonomisk analys (kostnads-nytto-analys  eller CBA) är en metod för jämförelse av kostnader och nyttoeffekter och bedömning av 

lönsamhet och effektivitet för samhället som helhet. 
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I arbetet med klimatåtgärder skiljer vi på åtgärder i själva infrastrukturen och på åtgärder som leder till en 
förändrad, och för klimatet bättre användning, av transportsystemet. För att nå en förändring samverkar vi 
med alla de aktörer som antingen ansvarar för delar av infrastrukturen eller använder transportsystemet. 
Ensamma kan vi inte nå ett fossilfritt transportsystem eller utveckla mer klimatneutral infrastruktur. 

Vi har ett helhetsperspektiv på begreppet hållbarhet. Det innebär att hållbarhetsmålen för säkerhet och 
tillgänglighet också ingår i vårt arbete, tillsammans med miljö- och klimatmålen. Det finns många 
synergieffekter mellan målen. 

Våra insatser för ett modernt, effektivt och hållbart transportsystem bidrar till att utsläppen minskar 

För att skapa ett modernt, effektivt och hållbart transportsystem finns klimatåtgärder med när Trafikverket 
planerar, underhåller, bygger om och bygger nytt. Det finns satsningar på elvägar, digitalisering av 
järnvägen och uppkopplade fordon. 

Exempel på vad Trafikverket bidrar med för att trafiken ska nå Sveriges klimatmål: 

 Järnvägen rustas upp, moderniseras och byggs ut. 
 Vi underlättar för tyngre och längre transporter på både väg, järnväg och sjöfart, och för 

överflyttning av gods från väg till järnväg och sjöfart. 
 Vi ger genom stadsmiljöavtal stöd till kommuner och regioner för infrastruktur till kollektivtrafik, 

cykel och samordnade godstransporter med krav på motprestationer för en hållbar stadsutveckling. 
Under åren 2018-2029 finns en miljard per år avsatta för stadsmiljöavtalen, vilket kommer att leda 
till ökad kollektivtrafik och cykel i tätorter. 

 Vi bidrar med kunskapsunderlag om möjliga vägval framåt för att transportsektorn ska nå Sveriges 
klimatmål. Vi jobbar för att utveckla och sprida kunskap, och med att ta fram och ge förslag på olika 
slags styrmedel. Det kan handla om krav på fordon, fartyg och flygplan eller om ekonomiska 
styrmedel. 

 Vi bidrar med forskning och innovation, som till exempel demonstration och pilot för elvägar. 

 

Hönö 2020-09-25      Jonas Andersson 
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Bilaga 4 
Broavstängning. 

 

Bro kan stängas av på grund av väderlek, olycka på bron, olycka med bron (exempel Tjörnbron) och 
på grund av underhåll på bron (exempel Älvsborgsbron, Fotöbron) 

Vid avstängning av bro till Öckerö kommun skulle ingen kunna ta sig till eller från Öckerö kommun. 
Kommuninvånare som dagligen använder bro för att exempelvis handla, besöka släktingar och 
vänner, skjutsa barn till omsorg eller skola, eller arbeta skulle inte kunna göra det som vanligt.  

Avstängning på grund av väder.  

Olika väder kan påverka framkomligheten men det vanligaste skulle vara hårda vindar. Även snö, 
dimma, hagel, halka och kraftigt regn kan påverka framkomligheten på bron.  

När avstängning av bro sker är det oftast akut och detta är ingenting man kan planera i förväg.  

1. Sjuktransporter måste genomföras med helikopter. Finns det helikopter att tillgå för akut 
sjuka samt t ex förlossningar?  

2. Bilburna öbor skulle tvingas stanna i stan under avstängningen vilket skulle kunna innebära 
kostnad för hotell etc.  

3. Stadsbor som arbetar i kommunen tvingas stanna kvar på jobbet alternativt ta in på hotell.  

4. Bussresenärer skulle tvingas stanna på Lilla Varholmen alternativt åka tillbaka till stan. 

5. Öbor som bor på en ö och jobbar på en annan ö kan inte ta sig till / från jobbet. 

6. Skolbarn eller barn i omsorg på annan ö skulle inte kunna ta sig hem eller till skola / omsorg. 

Underhåll av bro.  

Broar behöver underhållas och under tiden minskar framkomligheten, oftast under en längre period, 
typ månader. Detta är vanligtvis planerat i förväg så man får som pendlare försöka att göra vad man 
kan för att lösa problemen som kan uppstå. 

Det skulle innebära enorma köer på väg 155 då bilarna skulle stocka sig vid påfart till bro och sedan 
bilda köer "bakåt" på väg 155. Således skulle även trafiken till och från Hjuvik, Hällsvik, Hästevik, 
Amhult, Torslanda etc påverkas kraftigt. 

Olycka på bron. 

Detta är inget man vet i förväg och väg 155 skulle snabbt fyllas på med köer, likaså på öarna.  

Ambulans/polis/brandkår skulle ha svårt att ta sig fram till olyckan och sen svårt att ta sig tillbaka till 
sjukhus med eventuella skadade. 

Efter en svårare olycka kan det ta timmar att få undan det som blockerar. Med köer åt båda hållen 
skulle det försvåra ytterligare. 

Broar har dessutom en tendens att dra till sig människor med självmordstankar.  
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Olycka med bron 

Självklart måste en olycka med bron tas med i anledningar till att bron måste stängas av. Reparation 
av bro som skadats vid påkörning skulle troligtvis ta månader om inte år.  

Hur tar man sig till och från Öckerö i ett sånt läge?  

Enligt en googling av hur man hanterar avstängningar av broar så dirigera oftast trafiken om på 
annan väg.  

Till Öckerö kommun finns det ingen annan väg om vi har bro. Kommunen skulle helt isoleras om 
något större händer med bron och den behöver stängas av under en längre tid.  

Länkar 

Tjörnbron (Olycka): 

https://www.expressen.se/gt/bro-avstangd-efter-frontalkrock/ 

Älvsborgsbron samt Uddevallabron (Väder) 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/uddevallabron-avstangd-pa-grund-av-blasten 

Älvsborgsbron (Olycka) 

https://sverigesradio.se/artikel/7505076 

Älvsborgsbron (Underhåll) 

https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/vi-bygger-och-forbattrar/e6.20-
underhallsarbete-pa-alvsborgsbron/ 

Älvsborgsbron (Olycka) 

https://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/olycka-med-lastbil-och-personbil-p%C3%A5-
%C3%A4lvsborgsbron-1.33332276 

Älvsborgsbron (Olycka) 

https://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/lastbilsolycka-vid-%C3%A4lvsborgsbron-1.3303511 

Tjörnbron (Olycka) 

https://www.gp.se/nyheter/v%C3%A4stsverige/bil-%C3%B6vert%C3%A4nd-p%C3%A5-
tj%C3%B6rnbron-1.27215965 

Tjörnbron (Olycka med bron) 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/sa-har-sag-det-ut-nar-tjornbron-rasade-for-40-ar-sedan 
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Bilaga 5 
Belastning på befintlig infrastruktur 

”Det hade varit kö på bron också”. 
Med bro kommer det troligtvis att bli en ökning av trafiken till öarna, vi är en attraktiv kommun att 
besöka, speciellt på sommarhalvåret. Mängden tung trafik ökar enligt statistiken, det är bussar, 
husbilar och andra transporter som då också ska belasta kommunens vägar. Även öborna kommer 
troligtvis använda bilen mer in till Göteborg. 

Det uppfattas inte av öbor som att det är lika stora bekymmer på 155:an på vinterhalvåret som det 
är på sommarhalvåret.  

Vi har jämfört med Tjörn/Orust, Smögen/Kungshamn, där det ibland uppfattas som kaos.  

 ”Köerna över broarna är enormt långa, medans de som köade till färjan kom med”  (Orust) 

”Det hade underlättat med färja till Tjörn med tanke på broköerna” 

”Under midsommar var det flera mils köer över Tjörnbron” 

Önskan är att i en utredning jämföra hur trafiken ökat när andra öar fått broar, som till exempel 
Tjörn och Öland. 

https://www.olandsbladet.se/oland/sa-mycket-har-trafiken-okat-pa-olandsbron  

”Vi förutsätter att utredningen tar hänsyn till all miljö, inte bara ev utsläpp, utan hur en bro/fast 
förbindelse påverkar hela miljön, även vår närmiljö, med på/avfarter, ökad trafik inom 
kommunen, inte enbart trafikverkets så kallade ”simulation” av vad de tror.” 

Viktigt att utredningen visar en datasimulering på flödet av trafiken- innan, under och efter tilltänkt 
bro, så att Öckerö kommuns invånare kan ta del av det materialet. Gärna att simuleringen görs från 
första tunnelns infart från Torslanda sidan-ända ut till öarna, och hur det skulle se ut vid av-på-farter. 
Intressant hade varit om man också la in de siffror som förhoppningsvis varit denna sommar med 
besökare och att jämföra med trafiken från Januari månad Hur ska vägnätet i Öckerö kommun 
byggas ut? 

Det är många som idag cyklar till jobbet, det är både ett bra sätt att röra på sig och det gör också att 
flera ställer bilen hemma. Ur miljösynpunkt borde det uppmuntras. Vad vi läst oss till i ÅVS kommer 
det inte att vara möjligt med gång-cykelbana över bro/tunnel? 

”Ökad turism medför även ökade behov av service och andra funktioner som inte finns på öarna 
idag. Dessa kostnader måste kunna bäras av boende i kommunen, även när turisterna inte är där 
för att motivera etablering” 

Ökat underhåll av väg och utbyggnad av vägnät, ökad renhållning, ökad belastning på naturen, polis, 
räddningstjänsten och sjukvården. 

Som ett exempel så är kravet på att ha en ambulans stationerad i kommunen, men kommer bro att 
innebära att ambulansen tas bort? Kommer i så fall en bro innebära att säkerheten åsidosätts för 
invånare och besökare delar av året, då långa köer eventuellt stoppar upp vid bro? 
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Med ökad turism och tillgänglighet ökar också slitage och kostnader på renhållning, vatten och 
avlopp och el.  Även tillgången till våra öar ökar, idag är färjan för många en mental broms som 
sätter en naturlig gräns för hur många besökare vi kan ta emot. 

”Färjan har en brottsbekämpande effekt. Om de kontaktar polisen om misstänkt fordon på färjan, 
så står polisen vid färjeläget och tar emot dem, eller så backar de bara 100 meter ut, så tar 
polisbåten dem.” 

Ett stort plus att färjan idag stoppar olaglig verksamhet i samarbete med kommunens invånare och 
Polisen. 

”Häller man vatten i en full spann, rinner det över oavsett vart spannen står” 

Våra öar ÄR ett begränsat område att bygga och verka på. Var ska kommunen bygga nya, större 
vägar, hur ska det se ut, det bör till en stor planering på hemmaplan, även planeringen på andra 
sidan (Gbg) är viktig för både öborna och Torslanda.  

155:an är av riksintresse som ska ta tillvara intresset för boende och arbetande i Öckerö kommun 
och boende i Hjuvik/Hällsvik och inte ge GBG exploateringsmöjligheter och fördelar som andra 
kommuner inte har. 

”Tittar man på fordonsrörelser så har det gjorts mätningar på hur många bilar som passerar 
Amhult och hur många som fortsätter efter Hjuvik cirkulationsplats till färjorna, då skall man ha i 
åtanke att även en del av dessa fordon skall till bostäder och annan verksamhet på Lilla 
Varholmen. En bro löser inte infrastrukturproblemen som man skapat på Hisingens västra del utan 
kommer enbart att flytta problemen, då det även kommer att byggas runt en ny väg över tid. 
Öckerö skapar också fordonsrörelser, dock är en del av problemen på 155:an skapad av Göteborg 
själva genom att inte bygga ut vägen i tid. Problemen löses icke med en bro, för vår egen pendling 
kommer inte öka nämnvärt, däremot på Hisingssidan.”  

Har vi parkeringsplatser så att vi kan hantera de turister som kommer, för att inte prata om alla 
husbilar, finns det ställplatser så att det är hanterbart?  Är det lagligt att skapa ställplatser hur och 
var som helst?  

Klarar Öckerö kommun av alla dessa ökade kostnader? 

Det är viktigt att vi som kommun utvecklas men samtidigt inte avvecklas, vi vill fortfarande vara den 
attraktiva kommun som lockar besökare och där vi öbor kan leva, dela med oss till besökare och 
njuta av den vackra natur vi fortfarande har kvar och gärna göra det året om, det är en väldigt viktig 
aspekt i brofrågan. 

En sista tanke – Hur blir det med Öckerö nya centrum med en bro som idag enligt de olika förslagen 
kommer att hamna väldigt nära varandra. Hur attraktivt kommer det vara att bo vid/under ett 
brofäste? 

Ju mer trafik desto mer buller, ju snabbare man kör desto högre ljudnivå. -se avsnitt buller. 

Har Öckerö kommun med dess invånare råd ekonomiskt och miljö/naturmässigt att bygga bro? 

* Allt inom ” ” är direktcitat från kommunens invånare, taget från tråd startad av Stig Ottosson den 5 aug och av Martin 
Englund den 10 aug på Anslagstavla Öckerö kommun Facebook. 
Karin Andersson 2020-09-30  Mail:prinsen8@gmail.com 



Bilaga 6 - sida 3 

 

Bilaga 6 
Trafikbuller 

 

Vi som bor på öarna gör det bland annat för att det finns ett mervärde i tystnaden, eller rättare sagt 
ljudet av havet, sjöfågel, och en del båttrafik. Tyvärr kan man ofta inte njuta av det ens utan en bro. 
Högljudda trimmade mopeder, högljudda bilar och en del båtar bidrar med mycket störningar av 
ljudmiljön. En speciell källa till detta (o)ljud är bron mellan Hönö och Fotö, som är en högbyggd bro. 
De mer högljudda vägfordon som nämnts här låter ”milsvida kring” när de kör över Fotö-bron som 
genom sin höjd är en bra plats för att sprida detta oljud över både Hönö och Fotö och väldigt många 
öbor är redan mycket irriterade. 

Vi ser ingen anledning till att en bro till fastlandet skulle vara mindre störande. Tvärtom kommer den 
att vara både högre än Fotöbron och mer trafikerad. En bro skulle förmodligen beröva Öckerö 
Kommun på ett av dess viktiga mervärden en gång för alla. Det lär inte påverka fastighetspriserna i 
en positiv riktning och det drabbar folket nära brofästet på fastlandet lika mycket. 

Här följer en sammanställning av fakta om ljudbildning, ljudets påverkan på människor samt 
motåtgärder. 

Vi anser att den viktigaste motåtgärden är att inte bygga en bro alls, utan att i stället använda 
tystgående elektriska färjor som transporterar stillastående fordon med motorerna avstängda. 

Buller 

Buller är oönskat ljud. Ljud är en vågrörelse i luften som sprider sig från bullerkällan. Spridningen 
påverkas av vind och temperatur, topografi och markförhållanden samt av bebyggelse. Hörbart ljud 
kan variera i tonhöjd från låga frekvenser (bas ljud) på 20 Hertz (svängningar per sekund) till höga 
frekvenser (diskantljud) på 20 000 Hertz.  

Ljudnivå mäts i decibel, dB, som är ett logaritmiskt mätetal. För att beskriva ljudnivå används ofta 
beteckningen dBA. Indexet ”A” anger att olika frekvenser i ljudet har viktats på ett sätt som 
motsvarar hur det mänskliga örat uppfattar ljudnivå. Ljud kan beskrivas med den genomsnittliga, 
ekvivalenta, ljudnivån. Detta ljud mått är enkelt att arbeta med och kan direkt mätas med 
ljudnivåmätare.  

Ljudnivåmått 

I Sverige används två olika ljudnivåmått för trafikbuller; ekvivalent respektive maximal ljudnivå. Med 
ekvivalent ljudnivå avses medelljudnivån under, i de flesta fall, ett dygn. Den maximala ljudnivån är 
den högsta förekommande ljudnivån från exempelvis ett enskilt fordon.  

En fördubbling/halvering av ljud energin ger 3 dBA högre/lägre ljudnivå. Den ekvivalenta ljudnivån 
ökar 3 dBA om trafikmängden dubbleras. Detta kan uppskattas ge en ökning av störningen med 30-
100 % beroende på bullrets karaktär.  

Bullerpåverkan 

Buller kan påverka människors hälsa och välbefinnande genom 

 Hörselskador (trafikbuller ger normalt inte så höga ljudnivåer att det finns risk för 
hörselskador)  
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 Sömnstörningar  
 Påverkan på talkommunikation  
 Prestation och inlärning  
 Psykosociala effekter och symptom 

Faktorer som påverkar bullernivån  
 Trafikmängden påverkar bullernivån proportionellt. En fördubbling av trafiken innebär att 

bullernivån ökar med 3 dBA (enligt tidigare). 
 Tung trafik bullrar mer än personbilar, Skillnaden är normalt knappt 10 dBA. 
 Hastigheten påverkar bullret. En höjning från 50 till 70 km/h ger en bullerökning med 4 dB.  
 En ytterligare höjning till 90 respektive 110 km/h ökar bullernivån med 3 dB vardera. 
 Huvuddelen av bullret kommer från däck och vägbana från hastigheter på c:a 40 km/h. För 

tunga fordon dominerar motorbullret upp till c:a 70 km/h. 
 Vägens lutning betyder en del för bullernivån, särskilt för tunga fordon. Varje procents lutning 

ökar bullernivån med c:a 0.5 dB.  
 Korsningar, där fordonen måste stanna för att sedan accelerera, ger ofta en ökad störning. 
 Markytan har stor betydelse. Mjuk (absorberande) mark (gräs, skog, åkermark) dämpar ljudet 

effektivt, medan hård (reflekterande) mark (vatten, grus, asfalt) sprider ljudet.  
 50 m mjuk mark dämpar bullernivån 7 dB, utöver avståndsdämpningen. Hård mark ger ingen 

extra dämpning. 
 Topografin påverkar spridningen av buller. Om vägen ligger på bank minskar markdämpningen 

och ljudet sprids längre.  
 En 2 m hög bank ökar bullernivån med 4 dB på 50 m avstånd, jämfört med plan, mjuk mark. 

Om vägen ligger i skärning fungerar skärningen som bullervall och dämpar bullret. En 2 m djup 
skärning minskar bullernivån med 5 dB på 50 m avstånd.  

 Skillnader i vindhastigheter och temperaturer på olika höjd över marken påverkar hur bullret 
sprids. I medvind och när luften är kallast närmast marken (inversion) sprids bullret längre än i 
motvind och när luften är kallare längre upp. 

 Luftfuktighet dämpar bullret. Vid hög luftfuktighet kan bullernivån 100 m från vägen vara 1-2 
dB lägre än när luften är torr. 

 Våt vägbana ger högre bullernivå. Upp till 100 m från vägen kan bullernivån vara 3 dBA högre 
än när vägen är torr. På längre avstånd motverkas detta av att också luften är fuktig.  

 Snö dämpar buller. Snötäckt mark är normalt mjuk (absorberande) också om det är vatten (is) 
eller asfalt under snön. Snö på vägbanan minskar också bullret och snövallar fungerar som 
bulleravskärmningar. Dubbfria vinterdäck minskar bullret med upp till 4 dBA jämfört med 
dubbade vinterdäck. I gengäld ger lägre temperatur ökat buller med upp till 4 dBA och 
inversioner är vanligare vintertid.  

Beräkning och mätning av bullernivåer 

Vid planeringsfall är enda möjligheten att bedöma det framtida bullret att göra beräkningar. Även i 
befintliga situationer är dock vanligen beräknade bullernivåer mer tillförlitliga än uppmätta. 
Bestämmande av vilka bullernivåer som råder bör därför normalt ske genom beräkningar. 
Bullermätningar kan bli aktuella i speciella fall.  
 Utrymme Ekvivalentnivå, dBA Maximalnivå, dBA Inomhus 30 45 (nattetid) Utomhus vid fasad 

55 Vid uteplats i anslutning till bostad! 55 70 
 Maximalnivån 45 dBA inomhus får överskridas högst 5 gånger per natt. 
 Maximalnivån 70 dBA utomhus får överskridas högst 5 gånger per maxtimme för medeldygn. 



Bilaga 6 - sida 5 

 

I ”Bullerskyddsåtgärder - allmänna råd för Vägverket” (Vägverket) beskrivs riktvärden utförligare. Där 
redogörs även för vilka avvägningar som kan göras mellan bullernivåer, andra effekter av trafiken 
samt kostnader. 

Emissionsbegränsande åtgärder innebär att man begränsar bullrets uppkomst vid källan. Åtgärder 
som kommer ifråga är exempelvis att reducera bullret från fordon och bildäck, att välja en från 
akustisk synpunkt lämplig vägbeläggning, att begränsa trafikmängd eller hastighet eller att påverka 
trafikanternas körsätt. 

Väghållaren kan påverka beläggning och hastighet. Vid projekteringen av nya vägar kan man även 
påverka bulleremissionen genom vägens lutning, och placering av korsningar.  

Här tar vi bara upp de åtgärder som väghållaren kan påverka. 

Åtgärder mot däck/vägbanebuller  

Vid vägar med 70 km/h eller mer är det däckvägsbanebullret som är dimensionerande för ljudnivån. 
Olika beläggningar ger olika höga ljudnivåer. 

Den ”tystaste” beläggningen som används i normal produktion är öppen s.k. dränasfalt, som kan ge 
3-6 dB lägre ljudnivå än standardbeläggningen. De mest bullrande beläggningarna, som ytbehandling 
och gatsten, kan ge 2-3 dB högre ljudnivå än standardbeläggningen. Brunnslock, bro fogar och gropar 
i beläggningen kan ge ännu högre ljudnivåer. 

Det som åstadkommer däcksbullret är främst att luft sugs in i och pressas ut ur håligheterna mellan 
däckets gummilameller.  

Genom att göra vägbanan öppen förhindras denna luftpumpning och det blir avsevärt mycket 
tystare. 

Hastigheten har stor betydelse för bullernivån. Vid fartökning från 50 till 110 km/h ökar bullernivån 
med 10 dB. Vid prövning av hastighetsgränser bör inverkan på bullernivån vägas in.  

Ofta är det dock svårt att få trafikanterna att förstå och respektera en lägre hastighetsgräns, som 
tillkommit av bullerskäl. Erfarenhetsmässigt ger en sänkning av hastighetsgränsen med 20 km/h en 
sänkning av medelhastigheten med 6-7 km/h.  

Vägutformning 

Vägens lokalisering och utformning har avgörande betydelse för hur bullret sprids. Om vägen går i 
skärning och marken mellan väg och bebyggelse är mjuk, så blir bullernivåerna mer än 10 dB lägre än 
om vägen går på bank och det är hård mark eller vatten mellan väg och bebyggelse. Det är därför 
viktigt att lägga vägen lågt när man passerar bullerkänslig bebyggelse.  

Markdämpning 

Om det är mjuk mark mellan vägen och mottagaren dämpas ljudet. Med mjuk mark avses gräs, 
plantering, skog eller liknande. Hård mark är vatten, grus, asfalt eller liknande. Öppen s.k. dränasfalt 
kan dock betraktas som mjuk mark. Markdämpningen kan vara upp till 3 dB per avståndsfördubbling 
och är lika stor för ekvivalentnivån som för maximalnivån. 

Källa: https://www.lansstyrelsen.se 
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