SALTHOLMEN RESECENTRUM
FÖRSTUDIE AV NYTT TERMINALOMRÅDE
2017-05-02

SALTHOLMEN RESECENTRUM - 2017-05-02

UPPGIFT
I samband med att Göteborgs stad påbörjar uppdraget
med att studera hur trafik- och parkeringsfrågan kan lösas inom Saltholmen vill Västtrafik samtidigt studera hur
terminalområdet kan utvecklas och erbjuda resenärerna
en attraktiv och effektiv bytespunkt.
Syftet med förstudien av Saltholmen är att studera hur
terminalområdet kan utformas för att skapa en effektiv
och attraktiv kollektivtrafikknutpunkt. Syftet är också att
samverka med Gbg stads uppdrag avseende trafik- och
parkeringsfrågan på Saltholmen.
Uppdraget omfattar arbetet att ta fram underlag för hur
Saltholmens terminalområde kan utformas både avseende trafikslag, placering av resecentrumbyggnad samt
verkstadsbyggnad för båttrafiken.
Uppdraget omfattar även idéskisser för Rececentrums
terminalbyggnad och Styrsöbolagets verksamheter.
Västtrafiks Arkitekturmanual och Västtrafiks Miljöprogrogram har beaktats för att utforma ett välfungerande och
miljömässigt hållbart terminalområde vad gäller energi,
inomhusmiljö och material.

Medverkande från Sweco:
Arkitektur:
Jonas Reutherborg, Sweco Architects
Pekka Leppänen, Sweco Architects
Trafik:
Rikard Lannemyr, Sweco Society
Visualisering:
Stefan Brodd, Sweco Architects

Beställare av uppdraget:
Carolina Lundberg, Västtrafik
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KNUTPUNKT SALTHOLMEN

CENTRUM

SALTHOLMEN IDAG
Saltholmen samlar idag tre olika kollektivtrafikslag: båt,
buss och spårvagn och kopplar även samman övriga
trafikslag som cykel, bil och taxi till framförallt båttrafiken
till Göteborgs södra skärgård. Det finns en mycket liten
terminalbyggnad med vänthall samt lokaler för Styrsöbolagets verksamhet med uppdrag att sköta båttrafiken ut
till öarna. Under sommarmånaderna är det många resenärer som utnyttjar båttrafiken vilket innebär att det är
stor belastning på utrymmet framför kajplatserna. Många
resenärer upplever att platsen är för trång och det är
stora problem att få en fungerande logistik med av- och
påstigande till båtarna.
Den nuvarande resecentrumbyggnaden behöver också
ersättas med en ny för att tillgodose de funktioner som
efterfrågas av resenärerna och kunna möta den framtida
utvecklingen av kollektivtrafiken. Den byggnad som Styrsöbolaget använder för sin verksamhet tillgodoser inte
heller de funktioner som behövs.
Antalet båtplatser på Saltholmen är för få för att möta den
kommande resenärsökningen. Dessutom saknar båtplatserna flytbrygga vilket ger problem med god tillgänglighet
vid på- och avstigning.
Bytesfunktionerna mellan båt/buss och båt/spårvagn
behöver förbättras för att Saltholmen ska kunna bli en
attraktiv bytespunkt i framtiden. Bytesavståndet mellan
båt och spårvagn är närmare 300 m, och detta önskas bli
betydligt kortare för att fler ska välja att åka kollektivt och
för att förkorta bytestiden.
Saltholmen är en väderutsatt plats och idag saknas
skärmtak vid hållplatser för samtliga kollektivtrafikslag.
Avsaknaden av goda väderskydd, väntytor och terminalbyggnad, i kombination med långa bytessträckor, gör
att resenärer tenderar att välja andra trafikslag och att
kollektivtrafiken inte når sin fulla potential.
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minalen i ett läge längre västerut och närmare
båtarna. Det råder stor platsbrist på Saltholmen
och spårvagnsvändslingan kan inte flyttas så
mycket längre västerut då de innebär stora kostnader och ingrepp i känslig kustmiljö (sprängning
av berg). Därmed skulle detta innebära att man
fick två separata angöringsytor för kollektivtrafiken och att terminalenbyggnaden kommer längre
ifrån spårvagnstrafiken. Alternativet innebär också att terminalen hamnar i ett mer perifert läge
och ej i centrum för Saltholmen.
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naden innebär att avstånd mellan båt och resecentrum blir kortare och att resenärer får en god
överblick över båtarna. För att alternativet ska
vara realiserbart behöver dagens kajkant flyttas
mot söder för att ge tillräckligt med backavstånd
för båtarna, och därmed får inte terminalbyggnaden gott utrymme mellan spårvagn och flytbrygga. En ytterligare aspekt är att det blir svårt och
komplext för båtarna att angöra till terminalen i
denna riktning.
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Olika alternativ för hur privatfordon och lastbilar
ska ta sig till och från området har utretts. Ett
alternativ har varit att dessa fordon går i samma
körbanor som kollektivtrafiken. Lösningen inne-

Alternativskiss där båtarna angör med
för mot terminalen. Ger kortast möjliga
bytesavstånd men otillräckligt backutrymme för båtarna.

Alternativskiss med delade körbanor för
personbilar och bussar. Enkelt för bilister
men ger oattraktiv miljö framför terminalen.

bär att bilisterna får en rak och enkel väg till
terminalen och slipper en omväg kring ett
eventuellt parkeringshus. Då fokus har legat på att separera kollektivtrafik från övriga
trafikslag för att få ett trevligt och trafiksäkert
gångstråk mellan de olika kollektivtrafikslagen
har denna lösning inte utvecklats vidare.
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Huvudalternativen har presenterats och
diskuterats med bland andra Göteborgs Stad,
Styrsöbolaget, Parkeringsbolaget, Grefab och
Tyréns som arbetat parallellt med en parkeringsutredning. Detta har säkerställt att det
slutligen framtagna alternativet påvisar en
helhetssyn för Saltholmen.
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Varierande förslag för hur båtarna kan angöra
till Saltholmen har utretts. Att placera båtarna
mot riktning sydost med fören mot terminalbygg-
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ARBETSPROCESS STRUKTURPLAN
Ett flertal olika principer för en framtida terminal
och trafiklösning vid Saltholmen har arbetats
fram i uppdragets inledande del. Samtliga förslag
visar ett kompakt och sömlöst resecentrum med
korta byten mellan samtliga kollektivtrafikslag:
bussar, spårvagn och båtar. Resecentrum ligger
mer centralt än tidigare och möjliggör dessutom
kort avstånd till omgivande parkeringar. Denna
placering ger också förutsättningar för resecentrum att bli en portal till skärgården och att resenärerna tar sig genom byggnaden och vänthallen
på väg till båtarna.
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Olika alternativ för lokalisering av terminalen har
studerats. Ett alternativ har varit att lägga ter-

Alternativskiss med busshållplatser i
direkt anslutning till båtar. Ger ett kort
byte mellan vissa trafikslag men färre
resenärer kommer att ta vägen genom
terminalbyggnaden.

Alternativskiss med terminalen längre
västerut närmare båtaroch spårvagnshållplatser mot vattnet. Innebär att kollektivtrafiken separeras och att terminalen perifieras.
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STRUKTURPLAN
SKALA 1:1000 (A3)

N

Vändplats

P-hus i
bergrum

Depåplatser 4 st

Verkstad

Extra
avsläppsplats

Angöring/Turistbuss

SALTHOLMEN RESECENTRUM - 2017-05-02

P-hus

Båtplatser 6 st

Flytbrygga

Angöring/taxi

Resecentrum

Handikappparkering

Cykel-P

Hållplatser

P-hus

Skärgårdsbåt

Spårvagn

Buss

Gångstråk

Cykelbana

Bil

KONCEPT
Saltholmen Resecentrum ligger som ett nav mellan de
olika trafikslagen spårvagn, buss, bilar och skärgårdsbåtar. Mot söder och öster är bil- och spårvagnstrafiken och
de stora parkeringarna dominerande i landskapsbilden,
och skulle lätt kunna göra att terminalbyggnadens placering känns stökig och riktningslös.
1. Grundidén till byggnadens konceptuella form är att
skapa en avskärmning mot de stökiga miljöerna i söder
och öster. Genom denna inramning riktas byggnaden,
platsen och resenärens uppmärksamhet utåt mot båtarna
och vattnet, som är det viktigaste elementet att arbeta
med på en plats som Saltholmen.
Platsen blir omsluten, får en mer vilande karaktär, störningarna minskar och byggnaden blir ett naturligt vindskydd med huvudriktning mot havet och den attraktiva
eftermiddagssolen.
2. De tre väggarna utvecklas naturligt till tre byggnadsvolymer. De två sidovolymerna utformas täta och blir platsens omslutande sidoväggar, som gör att platsen öppnar
upp sig ut mot skärgården. De täta volymerna lämpar sig
väl för byggnadens olika servicefunktioner och personaldelar.
Den mittliggande volymen görs transparent för att förstärka känslan av det obrutna resenärsstråket som är
en viktig del av gestaltningen. Den kortaste bytesvägen
går rakt igenom vänthallen, och med de täta omslutande
volymerna skapas en slags portik som förstärker idén om
att Saltholmen Resecentrum är portalen till havet, gränspunkten mellan staden och Göteborgs skärgård.
3. Ett av Saltholmens och resten av övärldens kanske
mest påtagliga landskapselement, steniga klippor, har
inspirerat vidare till byggnadens slutliga formspråk. Genom att luta och successivt höja byggnadshöjden på de
tre volymerna ges byggnaden en association till sluttande
berghällar ut mot havet. Samtidigt ger de tre volymerna en konceptuell idé om två öar med ett hav emellan.
Formspråket ger byggnaden samhörighet till platsen.
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Befintlig terminalbyggnad

Saltholmens sol- och badklippor

ÖVERSIKT FRÅN SÖDER
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MATERIALITET
Materialen i Saltholmen Resecentrum är valda för att knyta
an till skärgården och stärka gestaltningsidén, samtidigt
som de är hållbara både ur miljö- och underhållsaspekter.
Materialen ska ge en harmonisk och behaglig upplevelse
för resenären, samtidigt som de väcker intresse och stärker
byggnadens helhetskoncept.
Byggnadens fasader är klädda med bränt trä. Det brända
träet kan sammanliknas med många åldrade och tjärade
träfasader som återfinns i nära havsmiljö. Materialet förstärker effekten av de täta volymerna i byggnaden i kontrast
mot den transparenta vänthallen och de interiöra ljusare
träslagen. Det blir också ett fint skimmer i den förkolnade
ytan, och nyansen varierar beroende på vilken vinkel betraktaren står och även med olika väder eller belysningar.
Trä i havsmiljö är vanligt, och trä är ett material som står sig
gott i denna typ av miljö så länge det är gott luftat så att det
tillåts att torka. Det brända träet ger ett skyddande förkolnat
ytskikt som gör att träet blir mer beständigt än obränt trä.
De täta träfasaderna öppnas upp med träspaljéer som silar
in ljuset, ger transparens och samtidigt fungerar som solavskärmning.
Vänthallens volym ges så mycket transparens som möjligt, så att upplevelsen blir att uterummet och gångstråket
mellan hållplatserna fortsätter in genom vänthallen och att
dess glasväggar endast är ett tunt och väderskyddande
klimatskikt. Detta åstadkoms genom en slank stålkonstruktion med utanpåliggande profillösa glas för maximal transparens. Kontrasten mellan den transparenta och de täta
volymerna blir maximal och gestaltningsidén stärks.
Vänthallens tak består av glas med inbyggda solceller.
Solcellsglaset trycks med ett mönster och perforeringsgrad
som anpassas efter de optimala förutsättningarna för
platsen. Mönstret kan utformas och optimeras utifrån
önskad solavskärmning i vänthallen, elproduktion och den
fina rastrering av solljuset som solcellerna ger på vänthallens golv och väggar.
Skärmtaken i terminalområdet utförs så transparenta som
möjligt i en konstruktion av glas för att behålla siktlinjer, ge
ökad trygghet och störa landskapsbilden så lite som möjligt.
Skärmtaken kan med fördel ha samma typ av solcellstak
som vänthallen.
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Bränt trä i fasad, Müritzeum, Wingårdhs

Malmö Centralstation, Sweco Arkitekter

PERSPEKTIV
VY
FRÅN KAJEN (OMFAMNAD PLATS)
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180 st
30 st

2 st
1 st
12 st
2 st

6 st
1 st
4 st
2 st

YTSAMMANSTÄLLNING
TRAFIKFUNKTIONER
Kajplatser för båtar
Huvudhållplatser
Extraplats avsläppning
Depåplatser
Spårvagnshållplatser
Busshållplatser
Kollektivtrafik
Turistbuss
Taxi och angöring bil
Handikapp parkeringsplats
Cykelparkering
Utomhus
Låsbart cykelhotell
17 m2
10 m2
14 m2
28 m2
11 m2
13 m2
27 m2
14 m2

RESECENTRUM PLAN 1
Vänthall (inkl. vindfång)
Kiosk
Personalytor kiosk
Café
Personalytor café
Turistinformation
Förvaringsytor för öbor
Leveranser, post, mm
Kylrum
Övriga förråd
Toaletter
Städrum
Soprum
Cykelhotell
Trapprum och hiss
521 m2

243 m2
51 m2
26 m2
34 m2
26 m2
7 m2

Summa
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RESECENTRUM PLAN 2
Teknikrum
Kontor
Vilrum, 2 st
Pentry
Kringytor och pausyta
Omklädning dam/herr
Toaletter

Summa

40 m2
10 m2
20 m2
21 m2
65 m2
40 m2
14 m2

210 m2

Summa

Uteförvaring

Frd. verkstad
Frd. förbrukningsmaterial
Frd. rör
Frd. filter
Frd. färg
Frd. tömning avlopp
Avloppstank
Tank spillvatten, frd. olja
Teknikrum

1089 m2

358 m2

100 m2

59 m2
60 m2
10 m2
15 m2
11 m2
11 m2
17 m2
29 m2
46 m2

VERKSTADSBYGGNAD

SUMMA TOTALT

ATT STUDERA VIDARE
Denna förstudie av Saltholmens Resecentrum är i ett
tidigt skede och många externa förutsättningar kan
komma att förändras under det fortsatta arbetets gång.
I gestaltningarbetet med de olika byggnaderna, strukturplanen och Göteborgs Stads parallella trafik- och parkeringsstudie finns därför ett flertal externa faktorer som
har stor inverkan på utformningen, men där antaganden
gjorts för att kunna arbeta igenom skisserna och fokusera
på vår uppgift. Följande punkter är några av de viktigaste
att studera djupare i det fortsatta arbetet.
Den största kostnaden i denna förstudie ligger i omformningen av kajen, där flytbryggan står för ca 60% av den
totala kajkostnaden.
För att få ner kostnaderna för kajen bör man tidigt i fortsatt arbete utreda vidare:
- Kan antalet båtplatser med flytbrygga vara färre?
- Kan delar av befintlig kaj återanvändas?
- Kan vinkeln anpassas för att minska ombyggt område?
- Behövs 80 m backavstånd för alla färjelägen?
Fordon kan komma att se annorlunda i framtiden och om
bygget av Saltholmen Resecentrum drar ut på tiden kan
trafikförutsättningarna ha förändrats.
- Dubbelriktade och kortare färjor skulle kunna möjliggöra
flytbrygga direkt framför resecentrum, och anslutning för
båtar i sydöstlig riktning.
- Dubbelriktade spårvagnar skulle möjliggöra att ett kortare bytesavstånd kan bibehållas även med ett resecentrum längre västerut i mer havsnära läge. Även ersättning
av spårvagnar med busstrafik skulle ge liknande möjlighet att flytta all kollektivtrafik tillsammans med terminalbyggnaden längre västerut.
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