
(Utdrag fr Sjöfartsverkets hemsida/sjökort efter 2006, bland annat…) version 2012-07-31 

Älmstabron (klaffbro) 
(59-58,4N 18-48,8E) Sjökort 536 
Segelfri höjd vid stängd bro: 3,0 m 
(Fri höjd vid MV utan säkerhetsmarginal = 4,2 m) 
Segelfri bredd: 11,0 m  
 
För begäran om broöppning kontaktas brovakten tel 0176-500 19. 
 
Brosignalers “grundbetydelse”: Vitt ljus = Kvittens av skeppares begäran om 
broöppning. Grönt ljus = Helt öppen (ändläge) broklaff. Rött ljus = Stängd broklaff. 
(alla andra lägen än vidöppen). Således EJ ngt “biltrafikljus” = skärpt uppsikt enl 
Sjötrafikförordningen/Sjölagen. Dubbelriktad farled med kollisionsrisk. 
 
Öppningstider 1 maj - 15 oktober 
Broöppning kan erhållas under 10 minuter varje hel timma mellan kl 0700 - 2210 (0700 - 0710, 
0800 - 0810 osv). 
Brons svängningstider ingår i 10 min-intervallet, vilket innebär att stängning påbörjas 
senast 8 min efter varje hel timma. 
Båtar som vill vara säkra på passage skall därför befinna sig vid bron före öppningstiden, 
samt ej vara förtöjda.  
Nyttotrafik kan under perioden erhålla öppning vid annan tid. 
Kontakta brovakten senast 12 timmar före önskad passage. 
 
16 oktober - 30 april 
Nyttotrafik, som under perioden önskar erhålla öppning, ombedes kontakta brovakten senast 24 
timmar före önskad passage.  
Övriga upplysningar 
Minsta djup i kanalen: 2,0m. 
Kanalen är fartbegränsad till 5 knop. 
Den segelfria höjden i övriga delar av kanalen är max 17 meter. 
 

Bagghusbron (svängbro) 
 (59-56,4N 18-50,9E) Sjökort 536 
Segelfri höjd vid stängd bro: 5,0 m 
(Fri höjd vid MV utan säkerhetsmarginal = 6,2 m) 
Segelfri bredd: 17,5 m  
 
För begäran om broöppning kontaktas brovakten på tel 0176-500 19. Kvitteras av 
brovakten med vitt ljus !  
Omedelbart norr och söder om bron finns pollare att lägga fast vid. Här finns även 
direkttelefoner för anrop till brovakt. 
 
Öppningstider 1 maj - 15 oktober 
Broöppning kan erhållas under 10 minuter, 30 minuter efter varje hel timma, mellan kl 0730 - 
2140 (0730 - 0740, 0830 - 0840 osv). 
Brons svängningstider ingår i 10 min-intervallet, vilket innebär att stängning påbörjas 
senast 7 min efter påbörjad broöppning. Båtar som vill vara säkra på passage skall därför 
befinna sig vid bron före öppningstiden. 
Nyttotrafik kan under perioden erhålla öppning vid annan tid. 
Kontakta brovakten senast 12 timmar före önskad passage. 
 
Öppningstider 16 oktober - 30 april 
Nyttotrafik, som under perioden önskar erhålla öppning, ombedes kontakta brovakten senast 24 
timmar före önskad passage. 
Övriga upplysningar: 
Minsta djup i kanalen: 2,0 m. --- Kanalen är fartbegränsad till 5 knop. 
Den segelfria höjden i övriga delar av kanalen är max 17 meter. 


