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PROBLEMEN 

1.  Västlänken  
Flera stora utmaningar väntar, som kan bli dyrbara! Ett par är passagen genom Kvarnberget 

och stationen i Haga. Få ser vinsterna med Hagastationens läge. Omlandet är för litet. 

Flexibiliteten är begränsad och kräver nya uppgrävningar. Konsekvenserna för t ex 

skärgårdstrafiken är oklara. 

Kan Västlänkens flexibilitet förbättras och stationer få bättre lägen?  

 

2. Färjetrafiken  
Utvecklingen av Göteborgs Södra skärgård står och faller med bilparkeringen. Aktuellt beslut 

om att all bilparkering ska ske inom Saltholmen- Långedrag och såväl spårvagns-, bil-, gång- 

samt cykeltrafik ska passera en trång bostadsgata är såväl ur trafiksäkerhetssynpunkt som ur 

flödessynpunkt ohållbart. Trafikinfarkt är oundviklig. Detta konstaterades redan 1998 när 

den detaljerade översiktsplanen behandlades. 

Kan skärgårdstrafiken få effektivare logistik tack vare Västlänken?     

 

3. Arbetsplatserna på Hisingen 
Många inom regionen har sina arbetsplatser på Hisingen. Många boende utmed Norra 

Älvstranden har sina arbetsplatser utmed Mölndal - Gårda - Nol. 

Kan Västlänken få med Hisingen i sin struktur?   

 

4. Näringslivsutvecklingen  
Jämfört med Stockholm och Malmö ligger Göteborg sämst till. Innovationerna och 

entreprenörskapet behöver stimuleras. Samverkan mellan intressenterna behöver utvecklas. 

Kan Västlänkens utformning och sträckning stimulera ett differentierat 

näringsliv och ett holistiskt agerande? 

 

5. Sjöfartsstaden Göteborg  
Trots Göteborgs stora hamn kommer staden som sjöfartstad att utplånas. Älven görs 

svårframkomlig. Småbåtshamnarna är inte lönsamma och ersätts av bostäder.  

Kan Västlänken bidra till att Göteborgs såväl södra som norra skärgårdar 

inkluderas i stadsstrukturen?   

 

6. Översiktsplanens intentioner  
Stuprörsagerande omöjliggör översiktsplanens intentioner om hållbar samhällsutveckling.  

Regionala centrumfunktioner som gagnar möten och samverkan bör vara lättåtkomliga.  

Kan Västlänken bli den sammanbindande länken mellan enheter som verkar 

för en holistisk utveckling? 



 

BAKGRUND  
Förslag: År 2006 inlämnades ett förslag till Byggnadsnämnden och Banverket om att förlägga 

en station under Otterhällan för att kunna få en utgång till Färjeterminalen och Resecentrum 

på Stenpiren samt utgångar till såväl Rosenlund, Masthuggskajen och Skanstorget. Svaret 

blev att stationen skulle komma för nära Centralstationen. Se bilagan nedan! 

 

LÖSNINGEN 

1.  Västlänken  
Genom att undvika Kvarnberget och station under Hagakyrkan kan kostnaderna hållas nere 

och istället användas till en mera funktionell station i Otterhällan i nära kontakt med den nya 

bebyggelsen utmed södra älvstranden. Dessutom förbereds koppling till Hisingen redan nu.  

 

2. Färjetrafiken  
Färjetrafiken till skärgården anlöper såväl terminal på Hisingen som färjeterminal vid Skepps-

bron. Det ges möjlighet för regioninvånarna att snabbt komma ut till en skärgård i utveckling 

och vice versa. Stationen i Otterhällan får en utgång direkt till färjeterminalen. Skärgårdens 

behov av biluppställningsplatser kan fördelas på flera platser där det passar bäst.  

 

3. Arbetsplatserna på Hisingen 
Genom att redan nu ta ut tunnelsvängen i nordost och utföra en Hisingsanslutning nås 

mycket. En Lundbystation som servar såväl Frihamnen, Lindholmen och en regional mötes-

plats HASSP samt övriga Hisingen kommer att betyda mycket för Hisingens inkludering.  

 

4. Näringslivsutvecklingen  
Genom Regionmötesplatsen HASSP och Lindholmen Science Park i anslutning till Västlänken 

fås närhet till innovativa arenor som stimulerar till utveckling och samverkan som leder till 

ett differentierat näringsliv.  

 

5. Sjöfartsstaden Göteborg  
Otterhällans station och förgreningen till Hisingen innebär att sjöfartsstaden kan 

vidmakthållas och utvecklas. Stora parkeringsytor i sydväst kan få annan användning och 

småbåtshamnarna kan utvecklas med nya marina verksamheter.  

 

6. Översiktsplanens intentioner  
Otterhällans station och förgreningen till Hisingen med dess möjligheter att ge plats för olika 

typer av testarenor och mötesplatser öppnar upp för en holistisk utveckling.  

 



BILAGA! 

 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 

 



 



 



 



 

 


