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Frågor & svar 2021 projekt för Stora 
Hamnkanalen 
 

Ingress 

I den dialog staden haft inför att Göteborg fyller 400 år kom det tydligt fram att 

göteborgarna vill komma nära vatten. Man vill kunna nyttja kanaler och älven 

bättre. 

Efter dialogen startades ett antal så kallade jubileumsprojekt, dessa skulle ha 

målgång till födelsedagen i juni 2021. 

Trafikkontoret har bl. a haft ansvar för ett projekt med flytbryggor i Stora 

Hamnkanalen och har arbetat med detta sedan 2014. 

Syftet med projektet är just att göra vattnet mer tillgängligt för invånarna genom 

att skapa en så kallad ”low-line”. 

Vad händer nu: 

Trafiknämnden har beslutat att lägga ner projekt Stora Hamnkanalen i detta 

utförande. Det upparbetade materialet och idéer är tillvarataget och kommer att 

sparas när det blir aktuellt att ta ett större grepp på hela området. Då kommer 

Stora Hamnkanalen att kunna vara en del i detta större arbete. 

Varför det: 

Stora hamnkanalens flytbryggor skulle bli väldigt svåråtkomliga för barn och 

barnfamiljer. Området präglas av mycket trafik. Säkerheten blir svår att trygga. 

För att kunna nå bryggorna på ett säkert sätt måste Norra Hamngatan byggas om. 

Det ligger busshållplatser i vägen för ett bra och fritt flöde mellan land och 

bryggor. I staden pågår under åren 2019–2021 en mängd andra projekt som 

snarare gör att trafiken på Norra Hamngatan ökar än minskar. 

Att hitta en tillgänglighet till flytbryggorna med god säkerhet och minimal 

störning av kollektivtrafiken är en svår uppgift, kanske till och med omöjlig i 

dagsläget. 

Det har även uttryckts oro för att flytbryggorna snarare skulle bli ett tillhåll än en 

trygg plats för alla. 

Kulturförvaltningen uttrycker oro inför projektets påverkan på den speciella 

kulturmiljö som finns i området. 
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Ytterligare en aspekt är att projektet skulle kosta uppemot 100 miljoner kronor för 

två flytbryggor. Då är inte kostnader för ombyggnation av Norra Hamngatan 

inräknad. 

Vad har detta kostat fram tills nu: 

Trafikkontoret har fram t o m oktober 2018 förbrukat 1 171 000 kr på projektet. 

 

 

 

 

 

 


