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TFN § 19      TFN/2020:778-324  
     
 

Nya öppningstider för Tosteröbron 

Beslut  
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att 
 

1. ändra öppningstiderna för fritidsbåtar passerande Tosteröbron enligt 
bilaga 2 för att optimera förutsättningar för ett säkrare trafikflöde av bilar, 
bussar, fotgängare och cyklister samt båtar vid Tosteröbron.  
 

2. alltid öppna Tosteröbron, oavsett tid, för yrkestrafik. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det bara finns ett förslag och att detta blir teknik- och 
fritidsnämndens beslut. 

Bakgrund 
Teknik och servicekontoret har låtit göra trafikmätningar av både bilar och båtar 
vilka passerar Tosteröbron. Ca 7000 bilar passerar dagligen en skolvardag. 
Antalet fritidsbåtar kulminerar vid ledighet och värme. En solig dag i juli är det 
cirka 30 båtar som passerar. Antalet passerande bilar är som mest intensiv vid 
skol- och arbetstidens början vid kl. 08.00 och vid dess slut, vid 16.00. Då alltfler 
bosätter sig på Tosterön och flera av Strängnäs skolor är lokaliserade på Tosterön 
så bedöms biltrafiken fortsatt vara intensiv i samband med skolstart och skolslut 
dagtid. Tidigare försök att ändra öppningstiderna har inte haft statistiska 
underlag eller haft dialog med samtliga parter. 
 
Tosteröbron körs idag från Hjulstabron och därifrån hanteras också 
Stallarholmsbron. Hjulstabron och Stallarholmsbron ägs av Trafikverket. 
Beslutet att alltid öppna, oavsett tid, för yrkestrafik innebär ingen förändring. 
Idag passerar ca 10 fraktbåtar per år och några passager per vecka är övrig 
yrkestrafik som passagerarbåtar, fiskebåtar och båtar i myndighetstjänst. 
 

Dialog med berörda parter 
En dialog inleddes förra året med Trafikverket, Sjöfartsverket, 3 lokala 
båtklubbar, Gästhamnen och Sörmlandstrafiken. Målet var att få öppningstider 
som bättre återspeglar de aktuella behoven och intressena. 
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Idag kolliderar Tosteröbrons öppningstider med busstrafiken och detta förslag till 
beslut innefattar Sörmlandstrafikens önskemål om förbättringar. 
 
Båtklubbarna upplever att det är ett problem att segelbåtarna inte hinner med 
mellan öppningarna Stallarholmsbron och Tosteröbron när de far i väster- och 
österled. Med detta förslag vinner de 10 min. Därutöver ser de gärna att 
öppningstiderna utökas under deras högsäsong vilket kommer att möjliggöras i 
och med detta beslut, där öppningen kl. 07.00 åter blir möjlig. 
 
Många bilister blir stressade vid rusningstid och antalet rödljuskörningar vid 
broöppningar är alarmerande höga. Köerna vid rusningstid kan gå ända ner till 
Källparken i centrala Strängnäs. Speciellt efter den 15e oktober skapar båttrafiken 
irritation bland biltrafikanterna. Då öppnas bron efter beställning mellan 06.00 
och 22.00, när som helst och hur mycket som helst. 
 
Ekonomiska konsekvenser  
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. 

Övriga konsekvenser 
Beslutet medför säkrare trafik och nöjdare trafikanter. 

Uppfyllelse av mål (policy, plan, riktlinjer m.m.) 

- 

Uppföljning 
Ingen uppföljning krävs. 

Beslutsunderlag 
Yttrande från Sjöfartsverket 
Yttrande från Trafikverket 
Yttrande från Mälarens Båtförbund 
Yttrande från Strängnäs Segelsällskap 
Yttrande från Båtklubben Gripen 
Yttrande från Sörmlandstrafiken 

Beslutet skickas till 
Kontaktcenter 
Sjöfartsverket 
Trafikverket 
Båtklubbar runt Mälaren 
Gästhamnen i Strängnäs 
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Bilaga 1  
 
Dagens gällande öppningstider 
 
1 maj - 15 oktober 
06.00-06.10 
08.00-08.10 
09.00-09.10 
10.00–10.10 
11.00-11.10 
12.00-12.10 
13.00-13.10 
14.00-14.10 
15.00-15.10 
16.00-16.10 
17.00-17.10 
18.00-18.10 
19.00-19.10 
20.00-20.10 
21.00-21.10 
21.50-22.00 
 
16 oktober - 30 april 
Alla dagar kl. 06.00 – 22.00 efter anmälan per VHF eller telefon eller med 
signalkontakt vid respektive ledverk. 
 
 



               PROTOKOLLSUTDRAG 

Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 
 2021-02-23 
  

4/4 
 

Justerandes sign 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

Bilaga 2  
 
Nya öppningstider Tosteröbron 
 

1. Vardagar vintertid. 
2. Sommartid och helger. 

 
1. Vardagar vintertid. 
Med vintertid avses från den 15 augusti till den 15 juni. 

06.10-06.20 
07.10-07.20 
09.10-09.20 
10.10-10.20 
11.10-11.20 
12.10-12.20 
13.10-13.20 
14.10-14.20 
15.10-15.20 
17.10-17.20 
18.10-18.20 
19.10-19.20 
20.10-20.20 
21.10-21.20 
22.10-22.20 
 
2. Sommartid samt lördagar och söndagar året runt. 
Med sommartid avses från den 15 juni till 15 augusti. 

06.10-06.20 
07.10-07.20 
08.10-08.20 
09.10-09.20 
10.10-10.20 
11.10-11.20 
12.10-12.20 
13.10-13.20 
14.10-14.20 
15.10-15.20 
16.10-16.20 
17.10-17.20 
18.10-18.20 
19.10-19.20 
20.10-20.20 
21.10-21.20 
22.10-22.20 
_________________________ 


