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Förstudie inom KF-uppdrag – strategisk plan 
för Södra skärgården 
 

Trafikkontoret vill informera trafiknämnden om uppdraget med att ta fram en strategisk 
plan för Södra skärgården. Nedan beskrivs uppdragets syfte och mål samt förslag på 
fortsatt hantering. 

Syfte och mål med förstudien 
I Göteborgs stads budget för 2022 gav kommunfullmäktige byggnadsnämnden i uppdrag 
att ta fram en strategisk plan för Södra skärgården där en del av uppdraget gick till 
trafiknämnden.  Stadsbyggnadskontoret har i samarbete med trafikkontoret tagits sig an 
uppdraget i form av en förstudie. Syftet med förstudien är att sammanfatta kunskapsläget 
kring de deluppdrag som beskrivs i kommunfullmäktiges uppdrag. Huvudfokus ligger på 
att beskriva befintlig hantering av frågorna samt ge förslag på fortsatta aktiviteter där 
hantering saknas. 

I kommunfullmäktiges uppdrag till byggnadsnämnden nämndes särskilt skärgårdens 
möjlighet att utvecklas inom ramen för totalförsvaret, samt behov av att utreda 
möjligheter för planändringar som skulle möjliggöra klassisk skärgårdsarkitektur. 

Kommunfullmäktiges uppdrag riktat till trafiknämnden beskrev att den strategiska planen 
för skärgårdens framtida utveckling ska inbegripa 1) utökad kollektivtrafik i form av 
tätare turer, 2) bättre arbets- och studiependlingsmöjligheter från skärgården in till 
centrala Göteborg, 3) tvärförbindelser mellan öarna och förutsättningar för utökad 
samhällsservice. Den strategiska planen ska också inbegripa 4) utökade 
pendelparkeringsmöjligheter på fastlandet för skärgårdsboende och 5) 
transportmöjligheter för gods. Trafikkontoret har begränsade möjligheter att påverka 
vissa av deluppdragen ovan med anledning av att förvaltningen inte är huvudman för 
dessa. 

Fortsatt arbete och vidare hantering 
Förstudien synliggör att de övergripande deluppdragen som nämns till stor del är 
omhändertagna på strategisk nivå samt i pågående kommunfullmäktigeuppdrag riktade 
till andra förvaltningar och bolag så som till exempel fastighetskontoret, Göteborgs stads 
Parkering AB och Göteborgsregionens Fritidshamnar AB. 

Kommunfullmäktiges uppdragsformulering till byggnadsnämnden 2022 väcker 
förväntningar på ett bredare angreppssätt på fortsatt arbete än vad stadsbyggnadskontoret 
sett behov av, utifrån kontorets verksamhetsuppdrag. Stadsbyggnadskontoret ser inte 
behov av att i detta läge fördjupa den nyligen antagna översiktsplanen eftersom 
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avvägningar mellan olika allmänna intressen nyligen har gjorts på övergripande nivå, 
liksom hänsyn till riksintressen och strandskydd.  

En utmaning som saknar hantering är hur befintliga byggnadsplaner begränsar 
möjligheten till om- och nybyggnation. Stadsbyggnadskontoret bedömer därför att störst 
nytta för att få träff på målet är att rikta fortsatt arbete till att utreda vilket planinstrument 
som är lämpligast för att förbättra möjligheten till om- och nybyggnation, det vill säga ny 
detaljplan eller områdesbestämmelse. I första hand bör arbetet utgå ifrån Brännö 
byggnadsplan, där tidigare förarbete finns att dra nytta av. Problematiken återfinns dock 
på fler öar.  

I tabellen nedan redovisas hur trafiknämndens uppdrag hanteras samt beskriver en möjlig 
fortsatt hantering. 

Deluppdrag till trafiknämnden Förslag på hantering 
• Utökad kollektivtrafik i form av tätare 

turer 
• Bättre arbets- och 

studiependlingsmöjligheter från 
skärgården in till centrala Göteborg 

Hanteras av Västtrafik inom pågående förstudie 
”Upphandling av båttrafik i Södra skärgården”. 
Göteborgs Stad har via trafikkontoret möjlighet att 
varje år spela in brister/behov till Trafikplan som 
Västtrafik tar fram. Trafikkontoret har även 
möjlighet att göra tillköp på kollektivtrafik. 
Investeringen behöver nyttobeskrivas utifrån ett 
hela staden perspektiv och politiskt beslutas.  

• Tvärförbindelse mellan öarna Hanteras delvis inom Västtrafiks pågående 
förstudie i och med bättre resmöjligheter mellan 
öarna. Om det finns ytterligare behov av 
förbättrade resmöjligheter mellan öarna kan 
trafikkontoret spela in behovet till Trafikplan 
(nämnd ovan) för att ytterligare effektivisera 
färjetrafiken. Frågan kan aktualiseras om 
Göteborgs Stads viljeinriktning kring 
bostadsbebyggelse inom Södra skärgården skulle 
förändras.  

• Förutsättningar för utökad 
samhällsservice 

 

Möjligheten att tillskapa förutsättningar för en 
utökad samhällsservice hänger ihop med ett högre 
bostadsbyggande och en ny viljeinriktning om att 
Södra skärgården inte ska tillhöra ytterstaden. Ett 
sådant beslut behöver förankras och beslutas 
politiskt. Västtrafiks pågående förstudie är en del i 
att tillskapa förutsättningar för utökad 
samhällsservice. Kollektivtrafikutbudet och 
möjligheten att både resa internt mellan öarna, och 
mellan öarna och fastlandet, utgör grunden för att 
tillgängliggöra befintligt utbud, men också se på 
potentialen för att anlägga ny samhällsservice. 
Trafikkontorets nya verktyg, Tillgänglighetsmått, 
bör användas i efterföljande arbete för att beskriva 
Södra skärgårdens tillgänglighet till utvalda 
målpunkter.  

• Utökade pendelparkeringsmöjligheter 
på fastlandet för skärgårdsboende 

 

Befintligt uppdrag från kommunfullmäktige 2019-
09-12 § 22 behöver färdigställas för att vidare 
hantera parkeringen vid Saltholmen. Frågan 
hanteras av fastighetskontoret, Göteborgsregionens 
Fritidshamnar AB och Göteborgs stads Parkering 
AB. Trafikkontoret anser att det är 
boendeparkeringar som är mest intressant för 
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Deluppdrag till trafiknämnden Förslag på hantering 
skärgårdsborna och inte utreda utökade 
pendelparkeringsmöjligheter. 

Transportmöjligheter för gods 

 

Deluppdraget hanteras inom två pågående 
processer 1) förslag till ny taxa för frakttrafiken och 
2) framtagande av godsplan för Göteborgsregionen. 
Ett antal handlingsplaner kommer att tas fram inom 
framtagandet av godsplan där Södra skärgården 
kommer att beaktas. 

 

Tidplan 
Uppdraget kommer att slutrapporteras i byggnadsnämnden i december 2022 för vidare 
hantering i kommunfullmäktige. 
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