
Bygget av nya Hisingsbron innebär 
begränsad framfart vid passage av 
Götälvbron. 

 
Tider att förhålla sig till: 
Farledsavstängning vid Hisingsbron 2020. 
  
Farleden förbi byggarbetsplatsen för Hisingsbron och Götaälvbron avlyst för all sjötrafik 9 mars - 
18 juni kl 10:00 - 24:00 vardagar. Under helger är farleden öppen.  
 
Götaälvbron (Klaffbro) 
Segelfri höjd vid stängd bro: Mittspann 18,3m. 
 
Öppningstider (För er som har en mast över 18:30 meter) 
Vardagar 0000 - 0600; 0900 - 1500; 1800 - 2400 
Helgdagar 0000 - 2400 
 
Observera att området är en byggplats och att det förekommer tidpunkter när möjlighet till 
passage kommer att vara begränsad, alternativt ej vara möjlig.  
 
Källa: https://www.sjofartsverket.se/sv/Sjofart/Sjokort/Oppningstider-broar--kanaler/Gotaalvbron/ 
Anropa brovakt: VHF kanal 9, Götaälvbron 
 
 
Slussar: 
Vänersborg, Trollhättan och Lilla Edets slussar är tillgängliga för passage med fritidsbåt mellan 
kl. 09.00 - 19.00 dagligen. 
 

https://www.sjofartsverket.se/sv/Sjofart/Sjokort/Oppningstider-broar--kanaler/Gotaalvbron/


Broar 
Trollhätte kanal och Göta Älv med start i Vänersborg och riktning mot Göteborg: 
 
Dalbobron (klaffbro), Fjärrmanövrerad, H 15,5-17,0 
Öppningstider: Dygnet runt. 
 
Järnvägsbron Vänersborg, (klaffbro), Fjärrmanövrerad, H 2,0 
Öppningstider: Dygnet runt. 
 
Gropbron (klaffbro), Fjärrmanövrerad, H 4,0 
Öppningstider: 09.00 - 19.00 dagligen 
 
Järnvägsbron, (lyftbro), Fjärrmanövrerad, H 2,8  
Öppningstider: 09.00 - 19.00 dagligen. 
 
Klaffbro Trollhättan vid spikön, Fjärrmanövrerad, H 3,5 
Öppningstider: 09.00 - 19.00 dagligen. 
 
Lilla Edetbron, (Klaffbro), Fjärrmanövrerad, H 10,0 
Öppningstider: 09.00 - 19.00 dagligen nedströms. 
Vid färd norrut öppnas bron och Lilla Edet sluss för båtar även efter 19:00 för 
tilläggning i natthamn (Lilla Edets gästhamn eller hamnen vid Trollhättans nedre slussområde). 
 
Jordfallsbron, (Klaffbro), Fjärrmanövrerad, Höjd i mitten 13,0 
Öppningstider: Öppnas dygnet runt men Trafikverket har infört spärrtider i Jordfallsbron för 
fritidsbåtar från den 1/4-30/9 mellan kl. 07.00-09.00 och 16.00-18.00 vardagar. 
 
Marieholmsbron, Fjärrmanövrerad, (svängbro) H 5,9 
Öppningstider: Öppnas dygnet men vid tidsluckor för tågtrafiken. 
Marieholmsbron för närvarande har signalfel för sydgående trafik. Etablera kontakt med 
brovakten VHF kanal 9. 
 
Hisingsbron (under uppförande),  
Öppningstider: Fritidsbåtar som ej behöver broöppning av Götaälvsbron kan passera vardagar 
mellan 00:00-10:00.  
Fritidsbåtar som behöver broöppning av Götaälvsbron kan passera vardagar mellan 
00:00-06:00 samt 09:00-10:00 
 
Götaälvbron, (Klaffbro), Fjärrmanövrerad, Höjd 18,5 
Öppningstider: Se ovan, speciella förutsättningar gäller iår. 
 
Avgift Trollhätte Kanal 2020 
Passage samtliga slussar Trollhätte Kanal: 1100 SEK 

● Avgiften avser enkel väg. 
● Betalning för passage av samtliga slussar sker i Trollhättan vid Kanalcentralen. 
● Betalningssätt kreditkort. 

 
 
 



 
Vad händer när bron är klar 2021: 
Eftersom Hisingsbron får en lägre seglingsbar höjd än dagens Götaälvbro, 
tolv meter jämfört med 18,3 meter, förändras förutsättningarna för trafiken på 
och över Göta älv i centrala Göteborg. Med den nya bron kommer i praktiken 
samtliga lastfartyg att behöva broöppning, jämfört med var tredje fartyg i 
dagsläget. Också för majoriteten av segelbåtar kommer bron att behöva 
öppnas. 

Här är några av de viktigaste delarna i förslaget till samverkansregler: 
● På helgfria vardagar kommer Hisingsbron, precis som Götaälvbron i dag, inte att 

öppnas för fartyg och segelbåtar under rusningstrafik klockan 6-9 och 15-18, då 
får kollektivtrafiken full framkomlighet. Därutöver ska broöppning för fartyg kunna 
ske hela dygnet hela året, efter anrop i god tid. 

● För segelbåtar föreslås att Hisingsbron öppnas vid minst fem fasta tillfällen varje 
dygn, varav minst fyra fasta tillfällen dagtid, klockan 9-19. Information om de 
exakta tiderna kommer att finnas i flera olika kanaler för trafikinformation. 

● För segelbåtar sker en samordning av passagerna vid Hisingsbron och 
Marieholmsbroarna, så att segelbåtarna, främst på väg västerut, hinner passera 
båda broarna i anslutning till den fasta öppningstiden vid Hisingsbron. 

● Vid Marieholmsbroarna föreslås att öppning även i fortsättningen ska ske när det 
finns tillgängliga luckor i den planerade tågtrafiken. Sjöfartsverket och 
Trafikverket kommer att fortsätta sitt arbete med hur sjöfart och järnväg kan 
samverka på lika villkor. 

 


