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Problembeskrivning 

2 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN  

 

• 200 nya bostäder på öarna 

• Saltholmen klarar inte mer biltrafik 

• Ökad turism 

• Vardagslivet i förhållande till resor 

 

 

 

 

 



Konkret uppdragsbeskrivning: 
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• Ta fram ett förslag på långsiktig lösning för resandet kopplat till södra 
skärgården.  

• Ett långsiktigt beslut på terminalläge.  

• Ta ställning till hur parkeringen till detaljplanerna ska hanteras.  

 



Arbetsgrupp: 
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• Stadsbyggnadskontoret 

• Fastighetskontoret 

• Trafikkontoret 

• Parkeringsbolaget 

• Västtrafik 

• Stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg 

 



Kunskapsinhämtning: 
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• Stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg 

• Ödialogen 

• Företagare södra skärgården 

• Fiskebäcks egnahemsförening 

• Älvsborgs egnahemsförening 

• Boende södra skärgården 

• Småbarnsföräldrar 

• Ungdomar Västra Göteborg 

 



Dialogen skall föra arbetet framåt 
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• Det är många som har ställt upp och förmedlat sin syn på hur vi kan 
resa till och från södra skärgården i framtiden. De olika synpunkter som 
vi fått, tillsammans med många års historiska erfarenheter, har gett oss 
möjligheten att tolka de olika behov som finns. 

 

• Dessa behov sammankopplade med de politiska intentioner som finns i 
staden, har blivit de olika tänkta förslag som ställs ut. Vi hoppas nu få 
hjälp med beskrivningar av vilka konsekvenser olika lösningar kan få 
för enskildas livssituation. 
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• A. Saltholmen  

• B. Saltholmen med knutpunkt 

• C. Fiskebäck 

• D. Fiskebäck med knutpunkt 

• E. Linbanor 

• F. Kombinationsförslag 

» F1. Delad terminal sommartid 

» F2. Båt till centrum 

» F3. Broar mellan öarna  

 
 

 

Möjliga förslag 
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Nämndinformation 
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•  Fastighetsnämnden      19 oktober 

•      Parkeringsbolaget      21 oktober 

•     Stadsdelsnämnden Västra Göteborg   23 oktober 

•      Byggnadsnämnden      27 oktober 

•      Trafiknämnden       29 oktober 

 

 

  

 

 

 



Vad händer sedan? 
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 Dialogen skall ge bättre förutsättningar till ett bra underlag för politiska 
ställningstaganden. 

 Olika kompletterande utredningar 

 Remisshantering 
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