
Älvsborg och skärgårdstrafiken -  lösningar på kort sikt 

Tre öar: Vässingsö, Saltholmen och Aspholmen – detta är också en skärgårdsmiljö! 

Lösningar på kort sikt innebär att vi löser problemen ”för stunden” utan att förstöra ”Saltholmen” 

ytterligare.  Att vi gör så lite åverkan som möjligt på området men att vi ändå i vissa delar kan 

tillmötesgå behoven på kort sikt. 

Ingen utökad parkeringskapacitet på Saltholmen/Långedrag, inga fler investeringar i terminalen 

eller parkeringar innan en långsiktigt hållbar lösning är på plats 

Inga ”parkeringsanläggningar” (Tpuls)  vid Saltholmen/Långedrag (däremot kan en omfördelning 

av P-platserna vara fullt möjlig) 

Ingen ytterligare ensidig trafikbörda på enbart Saltholmen. Gatunätet i Älvsborg är inte 

dimensionerat för denna trafik 

Trafiken/säkerheten/buller Saltholmsgatan och Torgny Segerstedtsgatan 

- Klent vägnät dimensionerat för trafiken vid sekelskiftet 1800/1900-talet när området 

byggdes ut 

- Tomtutfarter rakt ut i gatan 

- Trångt mellan husen 

- Buller  & boendemiljö 

- Trafiksäkerhet 

- Intensitet 

- Hastighet 

- GC-banan 

- Intermittenta trafikflöden som följer båttidtabeller med igenproppade gator som följd 

- Naturvärden 

Finns det platser redan nu som täcker de bilar som året-runt-boende i Södra skärgården har om vi 

bara fördelar om lite? 

Vad är verkligt P-behov? Verklig kö? 

- P-bolaget undersöker sina ”köprinciper” och förslagsvis sneglar på systerbolaget Grefab,  i 

syfte att undvika ”luft” i kösystemet vilket i sin tur skapar fiktiva behov och därmed ökad 

press på P-bolaget att hitta nya parkeringsplatser 

- Ta bort besöksparkeringar på Saltholmen, istället blir de för de bofasta på öarna 

- Information vid Långedrag: ”Besökare till Södra skärgården ombedes parkera vid 

Talattagatans parkering eller vid Vikebackens parkering” 

- Förslag: fri spårvagnsresa mellan Hinsholmens, Långedrags och Roddföreningens hållplatser 

ut till Saltholmen ToR, ett förslag som delvis avhjälper detta problem 

- Besöksparkering vid slingan tas (tillfälligtvis) bort och görs om till tillståndsparkering 

- Parkeringsbommar a la Grefab vid Södra skärgårdens parkeringsområden, så att besökare 

inte av misstag (?) ställer sig på dem 


