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Godkännande av genomförandestudien 
Brännö Rödsten 
Förslag till beslut 
I trafiknämnden 

1. Trafiknämnden godkänner genomförandestudie för Brännö Rödsten. 

2. Trafiknämnden beslutar att genomföra Brännö Rödsten i enlighet med 
trafikkontorets tjänsteutlåtande.  

Sammanfattning 
Vid Brännö Rödsten har den ökade trafiken för såväl person- som godstransporter lett till 
ett behov av att få till ett ordnat färjeläge samt behov av att tillgänglighetsanpassa 
flytbryggan. Bland annat har trafikkontoret sett ett behov av bättre struktur över ytorna 
för samhällsfunktioner så som avfallshantering, ambulansbåt med mera. I syfte att lösa 
problematiken startade en genomförandestudie för upprustning av Brännö Rödsten. 

Genomförandestudien har pågått åren 2018–2021 och kostat 1,8 miljoner kronor att 
genomföra. Västtrafik medfinansierade genomförandestudien med 0,5 miljoner kronor. 

Totalt bedöms kostnad för utbyggnad och ombyggnad av delobjekten som studerats, 
inklusive genomförandestudie, till en kostnad om cirka 50 miljoner kronor. Av summan 
är 17 miljoner kronor är driftmedel för en ersättning av en befintlig småbåtsbrygga med 
anledning av att den nuvarande måste rivas för att möjliggöra ombyggnationen.  

Genomförandestudien syftade till att ta fram bedömning av kostnader, tidplan för 
genomförande samt omfattning av följande upprustningsåtgärder: 

• Upprustning av kaj för persontrafik med flytbrygga och ramper. Kajen ska 
tillgänglighetsanpassas. 

• Befintlig småbåtsbrygga ska rivas och ersättas med en ny i ett nytt läge.  
• En ny anslutande gångväg till småbåtsbryggan. 
• Ett nytt väderskydd för persontrafik. 
• Hur ytor för cykel- och mopedparkering kan optimeras. 
• Ny kajlinje. 
• Höjning av hamnplan för att säkra mot framtida översvämningsrisker 

 
En skriftlig överenskommelse med Västtrafik avseende projektering och tillståndsprocess 
har fattats. Västtrafik och trafikkontoret ska enligt överenskommelsen bekosta 50% 
vardera av kostnaden för skede projektering inklusive tillståndsprocess  
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Byggnationen av åtgärden förväntas kunna färdigställas till och med år 2026. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Total kostnad för skedena genomförandestudie, projektering samt byggnation beräknas 
till cirka 50 miljoner kronor.  

Föreslagen fördelning av kommande skeden per investeringsområde samt drift: 

Område Projektering Produktion Totalt 
Resor med kollektivtrafik 7,6 13,3 20,9 
Näringslivets transporter 2,5 7,2 9,7 
Drift (ersättnings för småbåtsbrygga) 4,3 12,7 17,0 
Total (inklusive 25% risk) 14,4 33,2 47,6 

Figur 1 Föreslagen fördelning av kommande skeden per investeringsområde samt drift. 
Totalkostnaden är exklusive kostnad för genomförandestudien om 1,8 miljoner kronor. 

Trafikkontoret har i kalkylarbetet val en högre procentuell andel risk, 25 procent, jämfört 
med vad som är brukligt. Detta med anledning att det finns en osäkerhet kring de exakta 
kostnaderna innan det att anbud för projekteringsskedet har inkommit.   

Om trafiknämndens arbetsutskott beslutar att inleda skede projektering och 
tillståndsprocess, bedöms detta skede till 14,4 miljoner kronor. En överenskommelse med 
Västtrafik med fördelning 50% vardera av kostnaderna är upprättad. Medfinansieringen 
sker genom att Västtrafik betalar kapitaltjänstkostnader för investeringskostnaderna. 

Om trafiknämnden efter skede projektering beslutar om att inleda skede produktion, 
kommer ett nytt avtal att upprättas mellan Göteborgs Stad och Västtrafik. Med anledning 
av detta är det inte nu möjligt att beskriva de exakta ekonomiska konsekvenserna av ett 
sådant beslut. I dagsläget är beräknad kostnad för Västtrafik i produktionsskedet cirka 12 
miljoner kronor. 

Vid ett beslut om att inleda projektering och byggnation kommer möjligheterna till extern 
finansiering via exempelvis regional plan att ses över.  

Drift och underhållskostnaderna bedöms att bli på samma nivå, alternativt marginellt 
lägre, jämfört med idag. Anledningen till detta är att trafikkontoret idag underhåller 
ytorna samt att det inte är så stora ytor som tillkommer. De omgjorda ytorna bedöms vara 
av bättre kvalitet än dagens varför det eventuellt kan bli minskade underhållskostnader.  

Småbåtsbryggan, inklusive kostnader för att anlägga en anslutande gångväg, bekostas av 
trafiknämndens driftbudget men kostnader för drift och underhåll lämnas över till aktuell 
samfällighet. 

Genomförandestudien har kostat 1,8 miljoner kronor att genomföra. Västtrafik 
medfinansierar genomförandestudien med 0,5 miljoner kronor. Om trafiknämnden inte 
väljer att gå vidare med åtgärden kommer 1,3 miljoner kronor att belasta driftanslaget. 
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Bedömning ur ekologisk dimension 
Göteborgs skärgård inkluderar flera riksintressen så som sjöfart, friluftsliv och 
kulturmiljö samt Natura 2000 områden1. Det berörda området är inte angränsande till och 
bedöms inte påverka Natura 2000 område eller annat skyddat naturområde. 

Det aktuella projektområdet är också föremål för riksintresse för friluftsliv, naturvård, 
kulturmiljö, högexploaterad kust samt Försvarsmaktens påverkansområde för buller. I 
bedömningen av påtaglig skada på riksintressen ska hänsyn tas till hela 
riksintresseområdets samlade värden, till exempel natur- och kulturvärden. En generell 
bedömning är att ingen påtaglig skada sker på riksintresseområdena.  

Berört område ingår i ett större område som är utpekat som kulturhistoriskt värdefullt, 
med avseende på miljön med fiske, kustnära odling, bebyggelsestruktur med mera. Det 
aktuella området är inte specifikt utpekat och inga markerade arkeologiska fyndplatser 
eller inventerade kulturhistoriskt värdefull bebyggelse finns i direkt anslutning till 
området enligt tillgängliga databaser.  

Genomförandestudien innehåller en föreslagen höjning av hamnplan för att möta en 
framtida översvämningsrisk. Höjningen innebär att hamnplan höjs med cirka 0,2 meter 
och befinner sig efter utfört arbete på 1,8 meter över medelvattenstånd vilket är den 
planeringsnivå som finns utpekad i översiktsplanens tematiska tillägg för 
översvämningsrisker (Göteborgs Stad 2019).  

Föreslagen åtgärd innehåller arbeten vid strandlinje samt i vatten. Strandskydd föreligger 
i angränsning till området, men vid det berörda området är strandskyddet upphävt. 
Trafikkontoret har genom avtal med Brännö Samfällighet möjlighet att verka inom avtalat 
arrendeområde utan att behöva söka tillstånd för strandskyddsdispens. Föreslaget arbete 
ska dock genomföras med största möjliga hänsyn till den kringliggande miljön.  

Produktion i vatten föreslås till höst, då restriktioner finns gällande grumling i vatten och 
störande arbeten för häckande fåglar under vår/sommar. Trafikkontoret bedömer att 
genomförande av projektet kräver tillstånd från mark- och miljödomstolen i enlighet med 
11 kap. miljöbalken och i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om 
vattenverksamhet.  

I tillståndsprocessen ingår att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) samt 
förslag till skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått som behövs för att förebygga eller 
avhjälpa olägenheter från verksamheten. 

Bedömning ur social dimension 
Åtgärden bedöms ge en väsentlig förbättring av tillgängligheten i området.  
Befintlig kaj för persontrafik är i dagsläget inte tillgänglighetsanapassad och vid höga 
vattenstånd blir ramplutningen mellan persontransportfärja och befintlig kaj för brant ur 

 
1 I EU finns ett art- och habitatdirektiv som är EU:s främsta styrmedel för att uppnå målen för 
Konventionen om biologisk mångfalds (CBD) för att främja att den biologiska mångfalden och 
skydda hotade arter och livsmiljöer (habitat). För att nå det målet ska alla EU-länder utse särskilda 
områden, så kallade Natura 2000-områden, som tillsammans ska bilda ett ekologiskt 
sammanhängande nätverk av livsmiljöer. Dessa områden innehåller arter eller naturtyper som är 
särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv. Källa Naturvårdsverket.  
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tillgänglighetshänseende. Vid extremt högt vatten kan persontransportfärjan inte trafikera 
Brännö Rödsten utan turerna ställs in. Detta bedöms inträffa ett fåtal gånger per år.  

Området utgör en viktig plats utifrån ett socialt perspektiv eftersom det är den hållplats på 
Brännö som erbjuder snabbast kollektivtrafik mot fastlandet. Alla trafikantgrupper 
inklusive äldre, barn, personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga är 
representerade i området. 

Åtgärden bedöms även ge en säkrare av- och påstigning på färjan samt en allmän 
uppdatering av säkerhetsåtgärder kring kajområdet. Detta inkluderar åtgärder vid 
lastkajen samt kring hållplatsområdet för en säkrare miljö. Det frigjorda utrymmet på 
lastkajen minskar eventuella konflikter och risker mellan kollektivtrafikresenärer och 
godstrafiken. 

 

Bilagor 
1. Genomförandestudie Brännö Rödsten  

2. Tillägg till genomförandestudie Brännö Rödsten 
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Ärendet  
Trafiknämndens arbetsutskott fattade 2018-10-23 (§ 141) skedesbeslut för 
genomförandestudie för upprustning av hamnanläggningen vid Brännö Rödsten i syfte att 
förbättra för kollektivtrafik samt godshantering. Skedesbeslutet reviderades 2019-11-26. 
Syftet med genomförandestudien var att skapa en bra plattform för skedena projektering 
och produktion. Genomförandestudien är nu klar och kostnaden för att färdigställa 
åtgärden bedöms till totalt cirka 50 miljoner kronor, inklusive kostnader för 
genomförandestudie, varav cirka 17 miljoner kronor klassas som driftmedel. 
Trafikkontoret föreslår trafiknämnden att godkänna av genomförandestudien. 

Beskrivning av ärendet 
Bakgrund och utformning idag

 
Figur 2 Flygbild över hamnanläggningen vid Brännö Rödsten i nuvarande utförande.  

Vid Brännö Rödsten har den ökade trafiken för såväl person- som godstransporter lett till 
ett behov av att få till ett ordnat personfärjeläger samt behov av att tillgänglighetsanpassa 
flytbryggan. Trafikkontoret har bland annat sett ett behov av bättre struktur över ytorna 
för samhällsfunktioner så som avfallshantering, ambulansbåt och cykelparkering. 

Befintlig kaj för persontrafik är i dagsläget inte tillgänglighetsanapassad. Vid höga 
vattenstånd blir ramplutningen mellan persontransportfärja och befintlig kaj för brant ur 
tillgänglighetshänseende. Vid extremt högt vatten kan persontransportfärjan inte trafikera 
Brännö Rödsten utan turerna ställs in. Detta bedöms inträffa ett fåtal gånger per år.  
 
I syfte att lösa problematiken startades en genomförandestudie för upprustning av Brännö 
Rödsten.  

Genomförandestudien syftade till att ta fram kostnader, tidplan för genomförande samt 
omfattning av följande upprustningsåtgärder inklusive tillstånd för vattenverksamhet: 
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• Upprustning av kaj för persontrafik med flytbrygga och ramper. Kajen ska 
tillgänglighetsanpassas. 

• Befintlig småbåtsbrygga ska rivas och ersättas med en ny i ett nytt läge.  
• En ny anslutande gångväg till småbåtsbryggan. 
• Ett nytt väderskydd för persontrafik. 
• Hur ytor för cykel- och mopedparkering kan optimeras. 
• Ny kajlinje. 
• Höjning av hamnplan för att säkra mot framtida översvämningsrisker 
• Utökning av godsyta samt väderskyddad godsyta 

 

Trafik- och gestaltningsförslag 
Flytbrygga för persontrafik inklusive väderskydd 

 
Figur 3. Kaj för persontrafik som det ser ut idag (Bildkälla: tillgänglighetsdatabasen.se) 

En flytbrygga för persontrafik föreslås utformas enligt figur 4. Förslaget har arbetats fram 
utifrån krav och riktlinjer i Teknisk handbok och Boverkets byggregler2, samt i en iterativ 
process i samråd med Styrsöbolaget. 

Flytbryggan anläggs runt befintlig kaj för persontrafik och utformas med två 
tilläggningsplatser för persontransportfärjor. Båda tilläggsplatserna uppfyller önskemålet 
på en bredd om minst 8 meter per tilläggsplats och dimensionerats med hänsyn till 
medelhögvattenstånd och medellågvattenstånd. Halkskydd, fendrar och övrig utrustning 
föreslås utformas enligt trafikkontorets Teknisk handbok vid upprättande av flytbryggor.  
 
Väderskyddet utformas likt väderskydden på Asperö Östra och Vrångö och finns med på 
figur 4. Väderskyddet föreslås placeras på samma yta som befintligt väderskydd. Vid 
behov kan sittplatser uppföras på befintlig kaj för persontrafik samt intill väderskyddet. 
Utformning av väderskydd har skett i samråd med Västfastigheter. 

 
2 Boverkets byggregler 2011:6 
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Figur 4 Ritning över föreslagen flytbrygga samt föreslagen utformning av väderskydd 

 

Optimering av ytor för cykel- och mopedparkering 

 
Figur 5. Yta med cykelställ intill en av tillfartsvägarna som det ser ut idag (Bildkälla: COWI AB). 

De ytor som idag används för cykel- och mopedparkering föreslås optimeras genom 
fyllning och schaktning för att få en tydligare struktur, göra dem mer tillgängliga samt för 
att eventuellt möjliggöra fler platser. Ytorna föreslås även utformas så att risken för att 
parkerade cyklar blockerar tillfartsvägarna minimeras. 
Nya cykelställ föreslås uppföras i enlighet med trafikkontorets standard, det vill säga med 
exempelvis ramlåsning. Cykelställen kan utföras som vanliga pollare alternativt i en 
modell med två våningar för att öka antalet cykelparkeringsplatser. Med vanliga pollare 
skapas ca 100 cykelparkeringsplatser utan väderskydd samt ca 130 platser med 
väderskydd. För alternativet med tvåvåningsställ skapas ca 100 cykelparkeringsplatser 
utan väderskydd och ca 260 platser med väderskydd. 
I båda alternativen skapas ytterligare ca 45 platser för hyrcykel samt ca 65 platser för 
flakmoped och cargobike/lådcykel. 
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Figur 6.  Illustration över optimering av ytor för cykel- och mopedparkering. 

Ny kajlinje och muddring för ny kajlinje 
Mellan den befintliga kajen för persontrafik och lastkajen finns i dag en slänt med stora 
block och stenar samt två längsgående träbryggor. För att få en större kajyta med högre 
kvalitet förslås kajlinjen justeras genom att bygga en ny kaj. Denna görs som en gjuten 
betongstödmur mellan de befintliga kajerna.  

Vid utformning av ny kajlinje med stödmur, behöver sprängning genomföras längs hela 
längden för att kunna grundlägga muren. Nivå på ny kaj föreslås även den till minst 1,8 
meter medelvattenstånd vilket är i enlighet med översiktsplanens tematiska tillägg för 
översvämningsrisker samt minst på samma nivå som för befintliga kajer. 

Höjning av hamnplan 
För att säkra hamnplanen mot framtida översvämningsrisker föreslås en höjning av den 
yta på hamnplan som ligger under en nivå på 1,8 meter över medelvattenstånd. Ytan 
omfattar cirka 200 kvadratmeter och behöver anpassas mot befintlig marknivå på ytan 
söder om föreslagen höjning.  

 
Figur 7 Markering visar yta som ligger på en nivå under +1,8 meter, på vilken åtgärder föreslås. 
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Utökning av godskaj samt väderskydd för gods 

 
Figur 8. Lastkaj för gods- och avfallshantering. Till höger syns ramper mot godsbåt (Bildkälla: COWI AB).  

För att skapa mer logistikyta på godskajen föreslås att delar av berget vid Brännö Rödsten 
sprängs bort. Den effektiva ytan som tillskapas är cirka 250 m². Cirka 2 meter berg sparas 
mellan befintliga Rödstensvägen och den nya kajytan. Förslaget ger mer säker hantering 
godshanteringen i relationen till de personer som ska använda avfallshanteringen samt 
använda sig av hållplatsområdet. Förslaget innebär även bättre plats för att lagra gods vid 
området då väderskydd planeras att byggas. 

Småbåtsbrygga samt gångväg till småbåtsbrygga 
Fastighetsnämnden tecknade 2018 avtal mellan Göteborgs Stad och Brännö Samfällighet. 
Avtalet sträcker sig till 2048. Avtalet innebär att Göteborgs Stad ska ersätta den befintliga 
bryggan i samband med att den rivs för att möjliggöra upprustningen av Brännö Rödsten. 
Avtalet innefattade en ny småbåtsbrygga med 38 platser samt att upprätta gångväg från 
ny småbåtsbrygga till lämplig anslutande väg.  

Den befintliga småbåtsbryggan som idag ligger strax norr om befintlig kaj för 
persontrafik föreslås rivas och ersättas med en ny småbåtsbrygga strax norr om lastkajen. 
För att förhindra att lastbåtar kolliderar med småbåtsbryggan föreslås en dykdalb 
anläggas i vattnet mellan småbåtsbryggan och tilläggningsplatsen för godstransporter. 

Kostnaden för småbåtsbryggan beräknas till cirka 17 miljoner kronor. I 
genomförandestudien har olika alternativ till gångväg till småbåtsbrygga studerats. 
Trafikkontoret förslår att gångvägen till småbåtsbryggan förläggs över lastytan utmed 
berget, likt förslaget i genomförandestudien. Genomförbarheten behöver studeras vidare 
under projekteringsskedet.  

Småbåtsbrygga och väg överlåts till fastighetsägare efter färdigställande och godkänd 
slutbesiktning. 

Intressentarbete 
Trafikförslaget har under arbetet och vid genomförandestudiens avslut stämts av med 
kajförvaltare på trafikkontoret, Västtrafik samt Styrsöbolaget. Dialog har även förts med 
Brännö Bys Samfällighetsförening.  



 

Göteborgs Stad Trafikkontoret, tjänsteutlåtande 10 (13) 
   
   

Tillstånd 
Allt arbete i vatten är normalt sett tillståndspliktigt, så kallad vattenverksamhet enligt 11 
kap. miljöbalken.  

Flera arbetsmoment i projektet faller under begreppet vattenverksamhet som kommer att 
kräva tillstånd eller anmälan: 

• Ny flytbrygga för passagerartrafik (pålas) 
• Borrning i berg och sprängning under vatten 
• Ny småbåtsbrygga (pålas) 
• Rivning av befintlig småbåtsbrygga 
• Ny kajlinje 
• Urgrävning av grushög vid anläggande av ny kajlinje 

 
Tillstånd krävs för dumpning av muddermassor. Tillåtelse till att få muddra prövas enligt 
11 kap. MB och dumpning av avfall inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon är 
förbjudet enligt 15 kap. 27 § miljöbalken. Prövning avgörs vanligtvis av Länsstyrelsens 
Vattenavdelning. 
 
Kostnader 
Kostnaderna för att genomföra det som genomförandestudien har arbetat med skulle 
innebära följande: 

Delobjekt Kostnad (miljoner kronor) 

Flytbrygga för persontrafik inklusive väderskydd 11,3 

Optimering av ytor för cykel- och mopedparkering 1,5 

Ny kajlinje, inklusive muddring 11,2 

Höjning av hamnplan 1,0 

Utökning godsyta och väderskydd gods 3,8 

Småbåtsbrygga och gångväg  17,3 (100% driftkostnad) 

Tillståndshantering och miljökonsekvensbeskrivning 
vid tillstånd för vattenverksamhet 

1,5 

Totalt 47,6 
Figur 9. Kostnader i 2021 års prisnivå för delobjekt som studerats inom genomförandestudien 
inklusive risk/oförutsett.  

Trafikkontoret har i kalkylarbetet val en högre procentuell andel risk, 25 procent, jämfört 
med vad som är brukligt. Detta med anledning att det finns en osäkerhet kring de exakta 
kostnaderna innan det att anbud för projekteringsskedet har inkommit. Ett resonemang 
kring risker med kostnadsbedömning finns under ”Förvaltningens bedömning”. 

En skriftlig överenskommelse med Västtrafik avseende projektering och tillståndsprocess 
har fattats. Västtrafik och trafikkontoret ska enligt överenskommelsen bekosta 50% 
vardera av kostnaden för skede projektering inklusive tillståndsprocess.  

Om skede produktion ska inledas kommer ett nytt avtal med Västtrafik att upprättas.  
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Småbåtsbryggan samt kostnader för att anlägga en gångväg till denna kommer att 
bekostas av trafiknämndens driftbudget men kostnader för drift och underhåll lämnas 
över till aktuell samfällighet. 

Översiktlig tidplan för kommande skeden 
Översiktlig tidplan för kommande skeden är följande: 

Skede 
2022 2023 2024 2025 2026 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
Tillstånds-
process                                         

 
Projektering                                         

Produktion                                         

Figur 10 Tidplan exklusive tid för överklagan 

Tidplanen för kommande skeden är osäker och beror till mycket stor del på 
tillståndsprocessen. Tillståndsprocessen är styrande för kommande moment i projektet.  

Trafikkontoret bedömer att kommande skede, som inkluderar projektering och 
tillståndsprocess parallellt, tar cirka två år att genomföra. Tillståndsprocessen för 
vattenverksamhet omfattar flera steg. Projektet ska först hålla ett undersökningssamråd 
och sedan ta fram en miljökonsekvensbeskrivning. Därefter prövas ansökan om tillstånd i 
Mark- och miljödomstolen.  

Oavsett tillstånds- och anmälningsprocess kan skedebeslut om att inleda projektering 
föreslås trafiknämndens arbetsutskott under början av 2022, om trafiknämnden beslutar 
att godkänna genomförandestudien.  

Med i beaktande ska även de arbeten som är planerade att utföras vid Donsö 
hamnanläggning tas. Det kan var en fördel att utföra arbetena parallellt men detta ska 
studeras närmare inom trafikkontoret. 
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Förvaltningens bedömning 
Trafikkontoret föreslår att trafiknämnden fattar beslut om att godkänna 
genomförandestudien samt föreslår att genomföra åtgärden. Om genomförandestudien 
blir godkänd planerar trafikkontoret att föreslå trafiknämndens arbetsutskott att fatta 
skedesbeslut för projektering och därmed påbörja genomförandet av åtgärden.  

Kostnaden för att färdigställa utredda delar, inklusive tidigare nedlagda kostnader för 
genomförandestudie, är cirka 50 miljoner kronor varav cirka 17 miljoner kronor räknas 
som driftkostnad.  
Trafikkontoret bedömer att kunskaperna kring kostnaderna är avsevärt bättre efter 
genomförandestudien. Trafikkontoret ser dock fortfarande att det finns förhållandevis 
stora osäkerheter kring kalkylen för kommande skeden. Detta med anledning av att 
kontoret ser en osäkerhet i kostnader för arbete i skärgårdsmiljö kontra arbete på 
fastlandet. Även tidsaspekten ses som en riskfaktor då produktionsskede är planerat att 
påbörjas om cirka tre år. Detta ökar osäkerheten i bedömning av kostnader för exempelvis 
stål och cement. 

Trafikkontoret bedömer att investeringen är motiverad utifrån att förbättra och långsiktigt 
säkerställa både person samt godstransporter till Brännö Rödsten. Genom att höja 
hamnplanen till +1,8 meter minskar risken för inställda transporter till Brännö vid högt 
vatten vilket trafikkontoret ser som en ytterligare anledning till att genomföra åtgärden.  

Bedömd totalkostnad 
Den bedömda totalkostnaden överstiger den tidigare bedömda totalkostnaden, 28,5 
miljoner kronor. Att bedömningen nu är högre beror på att trafikkontoret under 
genomförandestudiens arbete fått bättre kunskaper om kostnaderna för att rusta upp och 
utveckla färjelägret kring Brännö Rödsten. 

Exempel på kostnader som man inte kände till vid tidig kalkyl: 

• Utökning av godsyta samt väderskydd för gods – tillkommande åtgärder i 
GFS:en för att uppfylla bättre struktur för ytor för gods- och avfallshantering 
samt minimera konfliktpunkter mellan eventuella konflikter och risker mellan 
fotgängare och godstrafik. 

• Muddring och sprängning för ny kajlinje  
• Småbåtsbryggans kostnader. 

Konsekvenser av föreslaget trafik- och gestaltningsförslag 
Den föreslagna flytbryggan för persontrafik och det nya väderskyddet kommer att 
förstärka områdets funktion som plats för resande och transporter. Tillgängligheten för 
kollektivtrafikresenärer ökar i och med den nya flytbryggans tillgänglighetsanpassade 
ramp samt dess utformning som bidrar till ökad framkomlighet för personfärjornas 
påstigande och avstigande passagerare, oavsett vilka förhållanden som råder gällande 
vattenstånd. Tillgängligheten och framkomligheten ökar även för personfärjorna som får 
mer utrymme vid tilläggning. Trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter ökar även med 
nya flytbryggan som är utrustad med räcken på såväl ramper som på själva bryggan. 

Det nya väderskyddet med tillhörande belysning medför ökad trygghet men även komfort 
för kollektivtrafikresenärer. 



 

Göteborgs Stad Trafikkontoret, tjänsteutlåtande 13 (13) 
   
   

Sammantaget bedöms att flytbryggan för persontrafik och det nya väderskyddet bidra 
med positiva effekter för alla trafikantgrupper. 

Den föreslagna lösningen för godsområdet skapar bättre förutsättningar för att bättre ta 
omhand den ökade mängden gods som transporteras till och från Brännö Rödsten. Genom 
bättre anpassade ytor samt ökad säkerhet i relationen mellan fotgängare, cyklister och 
godshanteringen bedöms åtgärden har positiva effekter för området.  

Utifrån Trafikstrategins effektmål 
Åtgärden bedöms främst att bidra till att möta målen och kunna få positiva effekter för 
effektmålen ”Gaturummen är attraktiva platser att vistas i” samt målet ”antalet 
kollektivtrafikresor ska öka”. 

I åtgärden ingår även optimering av ytor för cykel och mopeder. Denna typ av åtgärd 
betyder oftast att antalet resor med cykel och moped ökar, inte sällan till förmån för 
mindre resande med bil, alternativt med kollektivtrafik. Åtgärden förväntas inte innebära 
en markant minskning av biltrafik till förmån för cykel men i och med att det blir enklare 
att ta med cykel på båt med flytbrygga, kan investeringen medföra en viss ökad 
användning av cykel. 
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