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Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur parkeringssituationen kan 
förbättras och utökas på Saltholmen/Långedrag. Som förutsättningar för uppdraget beslutade 
kommunfullmäktige att Saltholmen också fortsättningsvis ska vara angöringspunkt för 
skärgårdstrafiken och att staden ska erbjuda boende och företag i södra skärgården möjlighet att hyra 
en egen parkeringsplats på Saltholmen/Långedrag.  

Terminalområdet har brister i många avseenden och behöver därför byggas om. Det är nödvändigt att 
investera i ett nytt och bättre terminalområde för att uppfylla Västtrafiks och kommunens krav på en 
attraktiv bytespunkt. Kostnader för ny terminalbyggnad, depå/verkstadslokaler för drift och underhåll 
av skärgårdsbåtar, ombyggnad av kajen, kollektivtrafikförbättringar, ersättning för bryggor och 
parkeringsplatser som tas i anspråk av ny terminalfunktion eller gatumark kostar uppskattningsvis 
cirka 350–400 miljoner kronor. Investeringen belastar både Västra Götalandsregionen och 
kommunen.  

Göteborgs Stads Parkering ansvarar idag för totalt cirka 1 600 parkeringsplatser på Saltholmen och 
Långedrag. Saltholmen bedöms maximalt kunna rymma ytterligare cirka 500 bilplatser samt ersättning 
för cirka 300 platser som tas i anspråk av ny terminalfunktion och gatumark, dvs. totalt cirka 800 
platser i nya anläggningar. En förutsättning är att platserna kan anordnas i berget och/eller som 
underjordiskt garage. Ännu fler parkeringsplatser bedöms ge en ohållbar trafiksituation på 
Saltholmsgatan och bedöms ge alltför stor negativ påverkan på landskapsbilden, kulturmiljön och 
naturmiljön på Saltholmen. Nya större parkeringsanläggningar i Långedrag bedöms olämpliga. 

Utökning av antalet parkeringsplatser på Saltholmen medför dyrare parkeringsplatser för boende och 
verksamma i skärgården. Som huvudprincip ska kostnader för parkering belasta de som hyr platser 
eller har tillstånd att parkera.  

Nytt terminalområde med ombyggd kaj, spårvagnsspår och trafikföring samt parkeringsanläggningar 
ovan eller under mark förutsätter ny detaljplan. Detaljplanearbetet över Saltholmen bör möjliggöra ett 
nytt terminalområde som uppfyller Västtrafiks och kommunens krav på en attraktiv bytespunkt. 
Dessutom bör kommunen inom ramen för detaljplanearbetet avgöra om ytterligare parkeringsplatser 
är lämpliga och genomförbara.  

Det är angeläget att även genomföra åtgärder som inte kräver detaljplan, för att i någon mån uppfylla 
det som åsyftades i kommunfullmäktiges beslut.  

Saltholmen kan inte bära hela södra skärgårdens mobilitetsbehov och tillgänglighet till stadens utbud 
utan bör avlastas av annan/andra hamnar. Sådan kompletterande trafikering bör sättas i drift så snart 
som möjligt, särskilt under sommarhalvåret. Att avlasta Saltholmen genom skärgårdstrafik till 
annan/andra hamnar underlättar för trafikering under byggtiden när terminalområdet byggs om.  

Utvecklingen av södra skärgården riskerar att hämmas om inte skärgårdens mobilitets- och 
parkeringsbehov tillgodoses, då det kan medföra att yngre personer och barnfamiljer väljer bort 
skärgården som bostadsort.  

Södra skärgården erbjuder en unik boendemiljö, till stor del tack vare frånvaron av bilar. Samtidigt är 
många öbor beroende av arbete på fastlandet och väljer att utöva många fritidsaktiviteter där. Södra 
skärgården skulle kunna utses som en testarena för mobilitetstjänster. Mobilitetstjänsterna bör tas 
fram i nära samverkan med skärgårdens befolkning, för att spegla deras behov och efterfrågan.  
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Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-05-12 § 8 att:  

• Saltholmen också fortsättningsvis ska vara angöringspunkt för skärgårdstrafiken. 
• Staden fortsatt ska erbjuda de boende och företag i södra skärgården möjlighet att hyra en 

egen parkeringsplats på Saltholmen/Långedrag.  
• Ge kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med förslag om hur 

parkeringssituationen kan förbättras och utökas på Saltholmen/Långedrag. 

Terminalområdet har brister i många aspekter och behöver därför byggas om. Att skapa en bra 
terminal som erbjuder bekväma byten till skärgårdsbåtarna från alla färdmedel medför stora 
investeringar. Kommunen och Västra Götalandsregionen har under många år avvaktat med 
investering i ny terminal för skärgårdstrafik på Saltholmen, då det varit oklart om skärgårdstrafiken 
skulle fortsätta trafikera Saltholmen eller flyttas till annan plats. 

Att utöka antalet parkeringsplatser för boende och verksamma i södra skärgården medför avsevärt 
dyrare parkeringsplatser än idag. Som huvudprincip ska kostnader för parkering belasta de som hyr 
platser eller har tillstånd att parkera.  

 

 

Ortofoto över Saltholmen, Långedrag och Hinsholmen. 
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Terminal med kajer och god kollektivtrafik 
Det är nödvändigt att investera i en ny och bättre terminal för att uppfylla Västtrafiks och kommunens 
krav på en attraktiv bytespunkt. Dagens terminal har brister i många aspekter. Bland annat: 

• Dålig bytespunkt då spårvagnshållplatserna inte är tillgängliga för funktionsnedsatta och långt 
avstånd mellan spårvagnshållplatser och båtarnas angöring. 

• Utrymmet vid kajen är för trångt för att rymma väntande resenärer under högsäsong med 
många besökande till skärgården (särskilt vackra sommardagar).  

• Omoderna och opraktiska verkstadsytor för drift och underhåll av skärgårdsbåtar.  
• Området ger ett omodernt, otrivsamt och rörigt intryck.  
• Området kan upplevas som en otrygg plats, särskilt under den mörka årstiden.  

Sweco har på uppdrag av Västtrafik tagit fram en förstudie av ett nytt terminalområde, samt gjort en 
övergripande kostnadskalkyl över ombyggnad av kajen (Sweco, 2017). 

Ett nytt och bättre terminalområde tar mer yta i anspråk än befintlig terminal. Det innebär att 
terminalområdet med kaj och kollektivtrafikanslutning behöver ta i anspråk mark som idag används för 
parkering samt två av GREFAB:s bryggor för småbåtar. Eventuellt berörs även någon eller några 
privata bryggor. 

 

Utdrag ur Sweco, 2017: Förslag på nytt terminalområde med resecentrum, kaj med flytbrygga, 
verkstad/depå och ändrad trafikföring för alla trafikslag för att terminalen ska bli en attraktiv 
bytespunkt. Bilden visar också tänkbara parkeringsanläggningar på Saltholmen (se nedan).  
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Fördelning av kostnader för nytt terminalområde 

Kostnader för ny terminalbyggnad, depå/verkstadslokaler för drift och underhåll av skärgårdsbåtar, 
ombyggnad av kajen, kollektivtrafikförbättringar, ersättning för bryggor och parkeringsplatser som tas i 
anspråk av ny terminalfunktion eller gatumark kostar uppskattningsvis cirka 350–400 miljoner kronor 
(ungefärlig summering av kostnadsberäkningar av Sweco och Tyréns, 2017).  

Kostnader med anledning av nytt terminalområde belastar i huvudsak Västra Götalandsregionen 
medan ombyggnad av allmän plats såsom gatumark mm, belastar kommunen. Efter beslut i region 
och kommunfullmäktige förs för närvarande en dialog kring att överföra befogenhet för 
spårvägstrafiken från VGR till Göteborgs stad.  

Västtrafik har ansökt om medel från Västra Götalandsregionen (regional plan) för själva 
terminalbyggnaden. I förslag till regional plan 2018–2029 (daterat juni 2017) anges en bedömd 
kostnad i plan om 36 miljoner kr och ett bedömt bidrag i plan 2018–2029 om 18 miljoner kronor, med 
färdigställande 2024. Ansökan om medel bör kompletteras avseende ombyggnad av kaj, 
depå/verkstadslokaler, spårvagnsspår och hållplats för både buss och spårvagn samt ersättning för 
bryggor och parkeringsplatser.  
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Parkeringsanläggningar Långedrag/Saltholmen 
Parkeringsanläggningar kan placeras och utformas på ett flertal sätt på Saltholmen. Olika tänkbara 
parkeringsanläggningar och dess konsekvenser har studerats. Att utöka antalet parkeringsplatser ger 
negativa konsekvenser avseende buller längs Saltholmsgatan, landskapsbilden, kultur- och 
naturmiljön mm. Det ger även ekonomiska konsekvenser för den som efterfrågar parkering.  

Om terminalen med anslutande kringytor som kajer och spårvagnsspår byggs om måste ungefär 300 
platser tillskapas för att ersätta platser som tas i anspråk. Annars minskar antalet parkeringsplatser 
med motsvarande antal, jämfört med idag.  

Som huvudprincip bör parkeringsanläggningar bekostas av de som hyr platser eller får tillstånd att 
parkera. Priset för parkering bör differentieras så att de platser som har högre värde för 
parkeringskunden ges ett högre pris. 

Befintlig parkering  

Idag ansvarar Göteborgs Stads Parkering (nedan kallat Parkeringsbolaget) för totalt cirka 1 600 
parkeringsplatser på Saltholmen och i Långedrag för boende, verksamma och besökande till 
skärgården. Nästan 1000 av dessa bilplatser ligger på Saltholmen och drygt 600 platser ligger i 
Långedrag. Knappt 700 platser är för besökande och cirka 900 platser riktas till boende och 
verksamma i södra skärgården (fasta platser som kan förhyras och parkeringstillstånd). Boende och 
verksamma kan även få parkeringstillstånd på besöksplatserna. Sommarboende räknas som 
besökande och har inte rätt till förhyrd- eller tillståndsparkering. 

Utöver Parkeringsbolagets platser finns ytterligare cirka 50 platser vid Inre Saltholmen, cirka 70 
platser vid Yttre Saltholmen och drygt 200 platser på Aspholmen som tillhör GREFAB. Vår, sommar 
och höst används Yttre Saltholmen och Aspholmen för parkering av GREFAB:s kunder. Vintertid 
används områdena för båtuppläggning. Parkeringsplatserna vid Inre Saltholmen arrenderas vintertid 
av Parkeringsbolaget. Sommartid samnyttjas platserna vid Inre Saltholmen av GREFAB:s och 
Parkeringsbolagets kunder.  

Göteborgs kanotförening har ett fåtal parkeringsplatser inom sin fastighet.  

Northern Properties bedriver verksamhet i det gamla Varmbadhuset på Saltholmen. De har tomträtt på 
del av anslutande mark (skrafferat nedan) och arrende på annan anslutande mark (inom röd linje). 
Fastigheterna ägs av Göteborgs Stad. Arrendet går ut vid årsskiftet 2017/2018. Under vintern 
2016/2017 har företaget fyllt ut mark inom det arrenderade området för att anlägga fler 
parkeringsplatser och förhindra sättningsskador på Varmbadhuset.  

 

Tomträtt och arrenderad mark vid det gamla Varmbadhuset.  
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Befintliga parkeringsplatser på Saltholmen, i Långedrag och Hinsholmen. 
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Studerade parkeringsanläggningar på Saltholmen 

Tyréns AB har på uppdrag av Göteborgs Stad tagit fram strukturskisser över Saltholmen för att 
studera alternativa sätt att utforma området med fler parkeringsplatser (Tyréns 2017). Skisserna utgår 
från tre olika parkeringstal. Syftet var att identifiera alternativa lösningar och analysera konsekvenser 
på trafikmiljön längs Torgny Segerstedtsgatan och Saltholmsgatan, landskapsbilden, naturmiljön, 
kulturmiljöer, sociala aspekter, kostnader mm. Sociala konsekvenser och naturvärden beskrivs i 
separata rapporter. Övriga konsekvenser beskrivs översiktligt i rapporten ”Strukturskisser Parkering, 
trafik och landskap Saltholmen” Tyréns 2017, samt i dess bilagor. 

Strukturskisserna visar flera tänkbara parkeringsanläggningar, se bilderna nedan. En anläggning i tre 
plan insprängt i berget, ett ovalt parkeringshus i spårvagnsslingan om tre våningar ovan mark och ett 
källargarage, ett bergrum inuti berget, och (delvis) nedgrävning av befintliga platser på båda sidor om 
Saltholmsgatan med ett däck ovanpå. Skisserna visar också hur Saltholmen kan utformas för att bli en 
mer trivsam plats med mer utrymme för vistelse och rekreation.  

Utöver de anläggningar som visas i strukturskisserna är det tänkbart att anlägga ett 
sammanhängande garage under den del av Saltholmen som berörs av ombyggnad av 
spårvagnsslingan, gatumark och terminalbyggnad. Uppskattningsvis kan cirka 500 platser rymmas i 
ett sådant garageplan. Ett sådant garage måste byggas samtidigt som övriga ombyggnader på 
platsen. De anläggningar som visas i strukturskisserna kan utföras separat i etapper.  

Större parkeringsanläggningar i Långedrag bedöms olämpliga då avståndet till skärgårdsbåtarna 
medför att de skulle vara oattraktiva för boende och verksamma i södra skärgården. Ytterligare platser 
i Långedrag skulle också medföra ökad ”leveranstrafik” dvs. att man kör fram till terminalen och 
lämnar passagerare och packning för att sedan köra tillbaka och parkera. Ytterligare parkering långt 
från terminalen leder alltså sannolikt till ökade trafikmängder på Saltholmsgatan, trots att platserna 
ligger långt från terminalen.  
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Utdrag ur Tyréns 2017: Överst ett alternativ där antalet parkeringsplatser bibehålls i dagens nivå om 
cirka 1600 platser inklusive anläggningarna vid Långedrag. Underst ett alternativ med cirka 2600 
parkeringsplatser inklusive anläggningarna vid Långedrag. 
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Lokala konsekvenser på Saltholmen 

De anläggningar som visas i strukturskisserna medför var och en olika konsekvenser på Saltholmens 
lokala miljö. Vissa av dem är svåra att genomföra på ett kostnadseffektivt sätt eller med en god 
utformning.  

P1: En större anläggning i flera plan insprängt i berget påverkar landskapsbilden sett uppifrån 
berget. En mindre anläggning som endast i begränsad omfattning går ut på berget ger mindre 
påverkan. En anläggning enligt P1 bedöms kunna utformas så att den smälter väl in i 
bergväggen.  

P2: En anläggning i flera plan inne i spårvagnsslingan är ineffektiv jämfört med parkering på mark, 
då anläggningen ger förhållandevis få antal platser per våningsplan. Anläggningen kan inte 
utnyttja slingans bredd på ett optimalt sätt, då ytterligare ett ”skepp” med parkeringsplatser 
inne i anläggningen medför att hela slingans bredd fylls. Det ger dålig trafiksäkerhet för 
fotgängare vid korsningen över spårvagnsspåren mot terminalen, samt påverkar 
landskapsbilden på ett påtagligt sätt. En anläggning med den bredd och höjd som visas i 
skisserna bedöms kunna utformas så att den tar stöd mot berget på ett sätt som ger 
acceptabel påverkan på landskapsbilden.  

P3/P4: Att endast delvis gräva ned garage på båda sidor om Saltholmsgatan skymmer siktlinjer mot 
vattnet både norrut och söderut. Dessa siktlinjer är viktiga för upplevelsen av att ha kommit 
fram till havet och skärgården. Att helt gräva ner garagevåningarna bedöms inte vara 
kostnadseffektivt för så små parkeringsdäck. Det förutsätter i så fall ett större garage under 
mark. 

P5: Ett bergrum inuti berget är svårt att utforma så att det upplevs som en trygg plats. Särskilt om 
bergrummet hamnar så långt in i berget som skissas. För att inte påverka marknivån måste 
bergrummet anordnas där berget är som högst. Bergets formation på Saltholmen ger ett långt 
rum om anläggningen ska rymma så många platser som skissas. Det blir en lång 
promenadsträcka inuti berget för att komma tillbaka till båtterminalen. En mindre anläggning 
som inte går så långt in i berget ger kortare utrymningsvägar för fotgängare och är därigenom 
enklare att utforma så att det blir en trygg plats.  

Konsekvenser på trafikmiljön på Saltholmsgatan 

En bedömning av framtida trafikmängder på Saltholmsgatan rymmer stora osäkerheter, särskilt 
avseende mängden söktrafik och ”leveranstrafik”, dvs. att man kör fram till terminalen för att lämna 
passagerare och packning innan man kör tillbaka för att parkera längre bort. Alla alternativ som 
medför parkering långt från terminalen medför sådan leveranstrafik.  

Om besöksplatser enbart lokaliseras till Långedrag och Hinsholmen och ges tydlig skyltning 
begränsas söktrafiken, men å andra sidan ökar leveranstrafiken. Om det finns ett fåtal besöksplatser 
på Saltholmen riskeras omfattande söktrafik.  

Avsevärt fler boendeplatser på Saltholmen medför ökad trafik på Saltholmsgatan, även om varje 
boendeplats inte bedöms alstra lika mycket trafik som besöksplatser. Om boende och verksamma i 
skärgården ges möjlighet att hyra fasta platser upphör söktrafiken i princip helt för dessa grupper. 
Endast besökandes söktrafik kvarstår därmed. Om antalet tillståndsplatser motsvarar efterfrågan på 
Saltholmen begränsas söktrafiken till lokalt inom parkeringsanläggningarna och belastar inte 
Saltholmsgatan. Leveranstrafiken beror främst på avståndet mellan parkering och terminal. De som 
får fast plats eller tillståndsplats långt från terminalen kommer sannolikt att, vid behov, fortsätta att 
köra fram för att lämna passagerare och packning innan man kör tillbaka för att parkera.  

Dagens trafiksituation på Saltholmsgatan är dålig. Dagens trafikflöden är höga i förhållande till gatans 
begränsade bredd, särskilt sommartid och i anslutning till båtavgångar. Spårvagnar, bussar och bilar 
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samsas om ett körfält i varje riktning och gång- och cykelvägen längs gatan är bitvis mycket smal. 
Flertalet bostäder längs både Saltholmsgatan och Torgny Segerstedtsgatan utsätts för bullernivåer 
över 60 dB(A). Även om utförda bullerberäkningar endast påvisar en bullerökning om cirka 1 dB(A) 
längs Saltholmsgatan vid ytterligare 1000 platser, är det ändå tveksamt om det kan anses acceptabelt 
då bullernivån redan idag är hög. 

Ekonomiska konsekvenser  

Nya parkeringsanläggningar på Saltholmen medför avsevärt högre kostnader för att hyra 
parkeringsplats än idag, då parkeringsanläggningar ska bekostas av de som hyr platser eller får 
tillstånd att parkera. Undantag från denna kostnadsprincip kan göras för att ersätta de 
parkeringsplatser som tas i anspråk av ny terminalfunktion eller gatumark. Kostnaderna för den 
enskilde blir särskilt höga vid fasta platser, då dessa platser inte kan samnyttjas av flera.  

Tyréns (2017) bedömer översiktligt byggkostnad per parkeringsplats i en anläggning ovan eller under 
mark till ungefär 200 000 kr och anläggning av parkering på mark till cirka 20 000 kr per plats. Hur 
stora byggkostnaderna i praktiken blir beror bland annat på markens beskaffenhet, byggkonstruktion, 
anläggningens storlek och vilken avskrivningstid bedömningen utgår ifrån. Särskilt stora osäkerheter 
gäller anläggningar i berget, då olika bergkvalitet ger stora skillnader i byggkostnad. Bergets kvalitet 
på Saltholmen har inte studerats, varför det är osäkert om skissade anläggningar i berget är 
ekonomiskt rimliga. Osäkerheter gäller även markens beskaffenhet i de delar av området som utgör 
utfylld mark. Utfyllnadsmassorna är okända och det kan inte uteslutas att marken har dåliga 
geotekniska förutsättningar och/eller rymmer förorenade massor. 

Priset för parkering bör differentieras så att de platser som har högre värde för parkeringskunden ges 
ett högre pris. Särskilt värdehöjande är närhet till terminalen och om parkeringen är under tak. 
Markparkeringar, särskilt i Långedrag, bör därmed vara billigare än anläggningar av andra slag. 

Begränsande faktorer för parkering på Saltholmen 

En samlad bedömning ger att Saltholmen maximalt skulle kunna rymma ytterligare cirka 500 bilplatser 
samt ersättning för de cirka 300 platser som tas i anspråk av ny terminalfunktion och gatumark, dvs. 
anläggningar för totalt cirka 800 platser. Nya anläggningar bör i första hand anordnas i berget (mindre 
anläggningar enligt P1 eller P5) och/eller som underjordiskt garage under terminalområdet och den 
ombyggda spårvagnsslingan. Platserna bör vikas för boende och verksamma i södra skärgården, för 
att begränsa ökningen av trafik på Saltholmsgatan.  

Ännu fler parkeringsplatser bedöms ge en ohållbar trafiksituation på Saltholmsgatan avseende buller, 
trafiksäkerhet och framkomlighet för kollektivtrafik, fotgängare och cyklister. Se ovan beskrivning av 
konsekvenser på trafikmiljön på Saltholmsgatan och Torgny Segerstedtsgatan.  

Ännu fler parkeringsplatser bedöms även ge alltför stor negativ påverkan på landskapsbilden på 
Saltholmen och blir svårt att genomföra på ett kostnadseffektivt sätt och med en god utformning. 

Trafikmiljön påverkas av fler fordonsrörelser. I samband med båtavgångar uppstår sannolikt köer på 
Saltholmsgatan om ännu fler parkeringsplatser medges. Kollektivtrafikens framkomlighet begränsas 
då gatan enbart har ett körfält i varje riktning. Trafiksäkerheten och den upplevda tryggheten för 
oskyddade trafikanter försämras. 

Höga kostnader för den enskilde kan utgöra begränsande faktor för hur många parkeringsplatser som 
kan anläggas i nya anläggningar. Avsevärt högre pris för parkering påverkar sannolikt efterfrågan 
nedåt, vilket kan medföra ledig kapacitet i de nybyggda anläggningarna trots att det finns en 
kösituation idag. Risk för outhyrda platser påverkar Parkeringsbolagets möjligheter att kunna bygga 
och driva anläggningarna utan att gå med förlust. 
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Konsekvenser av ytterligare cirka 500 parkeringsplatser 

Ytterligare cirka 500 parkeringsplatser medför ett så pass stort tillskott att Parkeringsbolaget kan 
erbjuda parkeringsplats åt det antal boende och verksamma i södra skärgården som idag efterfrågar 
parkering. Ytterligare fler boende och verksamma kan erbjudas plats om man helt skulle tillämpa 
principen med parkeringstillstånd istället för hyra av fasta platser. Idag finns cirka 500 personer i kö 
som saknar plats hos Parkeringsbolaget. Därutöver står många i kö för att få en fast plats istället för 
tillståndsplats eller för att få en plats närmare terminalen. Flera av de personer som köar för parkering 
har båtplats hos GREFAB och har därmed tillgång till parkering inom deras område. 

Under förutsättning att betalviljan för parkering motsvarar kostnaderna för de nya anläggningarna 
kommer en ny kösituation att uppstå om bilinnehavet i södra skärgården skulle stiga avsevärt eller ett 
större antal nya bostäder och verksamheter tillkommer i skärgården. Det är dock sannolikt att 
efterfrågan på parkering sjunker om det blir avsevärt dyrare parkering än idag.  

Om Saltholmen ska byggas om med maximalt antal parkeringsplatser medför det avsevärt dyrare 
parkering än idag. Då betalviljan för parkering sannolikt inte motsvarar kostnaden uppstår en risk för 
outhyrda platser som påverkar Parkeringsbolagets möjligheter att kunna bygga och driva 
anläggningarna utan att gå med förlust. Det är därför osäkert om det i praktiken går att genomföra nya 
parkeringsanläggningar i berget och/eller som underjordiskt garage. 

Konsekvenser av en ”icke-lösning” 

Utvecklingen av södra skärgården riskerar att hämmas om inte skärgårdens mobilitets- och 
parkeringsbehov tillgodoses, då det kan medföra att yngre personer och barnfamiljer väljer bort 
skärgården som bostadsort.  

Parkeringstal noll (0) 

Plan- och bygglagen anger i 8 kap 9 § att en tomt som ska bebyggas ska ordnas så att det på tomten 
eller i närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning 
av fordon. Detta ska även tillämpas i skälig utsträckning om tomten redan är bebyggd (8 kap 10 §).  

Vad som är ”lämpligt utrymme i skälig utsträckning” preciseras i kommunens riktlinjer/vägledning om 
parkering, och beslutas av byggnadsnämnden i respektive detaljplan och bygglov. Nya riktlinjer för 
mobilitet och parkering håller för närvarande på att tas fram. Gällande vägledning anger att 
parkeringstalen för södra skärgården behöver specialanpassas utifrån de specifika förutsättningarna 
på platsen och kräver särskild parkeringsutredning. Då parkering till bebyggelsen i södra skärgården 
inte kan anläggas i närheten av fastigheterna kan inte södra skärgården likställas med andra 
småhusområden i kommunen.  

Nuvarande situation vid Saltholmen innebär att ny bebyggelse som planeras i södra skärgården i 
princip ges parkeringstalet noll, då det inte finns några lediga platser att tillgå (utom ett ytterst fåtal 
parkeringstillstånd vid någon av anläggningarna vid Långedrag).  

Åldrande befolkning 

Antalet invånare i södra skärgården har legat stilla på ungefär 4 500 invånare sedan år 2000. Andelen 
över 65 år har dock ökat under samma tidsperiod samtidigt som andelen under 45 år har minskat 
under en ännu längre tidsperiod. Södra skärgården har alltså en åldrande befolkning. Detta har 
resulterat i högre andel personer över 60 år och lägre andel personer mellan 20–40 år jämfört med 
Göteborg i genomsnitt. De senaste åren har dock både barnfamiljer och medelålders personer (30–60 
år) valt att flytta till södra skärgården i högre utsträckning än de flyttar därifrån. Unga personer mellan 
20–30 år väljer dock att flytta från södra skärgården i stor utsträckning. Att unga flyttar från skärgården 
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har sannolikt inte med situationen på Saltholmen att göra. Eventuellt kan fler bostäder och ett bredare 
utbud av bostäder möjliggöra för fler att stanna kvar, eller att flytta tillbaka.  

Sammantaget har inte det positiva inflyttningsnettot bland barnfamiljer och medelålders personer 
kunnat vända trenden med en åldrande befolkning. En åldrande befolkning kan leda till svårigheter att 
bibehålla handel och kommunal service i form av skolor och förskolor mm.  

  

Befolkning södra skärgården 1985-2015 (antal invånare) www.goteborg.se/statistik 

 

Åldersgrupper i södra skärgården 1985-2015 (procent) www.goteborg.se/statistik 

 

Ålderspyramid södra skärgården och Göteborgs Stad, 2016 (procent i olika åldersgrupper) 
www.goteborg.se/statistik 
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Bostadsbyggande i skärgården  

Under 2000-talet har det byggts i genomsnitt cirka 10 bostäder per år i södra skärgården, i huvudsak 
småhus (www.goteborg.se/statistik). Byggtakten kommer sannolikt att öka under de närmaste åren. 
(Stadsbyggnadskontoret, 2017) Lagakraftvunna detaljplaner rymmer cirka 180 bostäder i både 
småhus och flerbostadshus. Flera av dessa bostäder håller på att byggas just nu. Pågående 
detaljplaner (ännu inte antagna) rymmer ytterligare 60–70 bostäder och beslutade positiva planbesked 
cirka 55 bostäder. Därutöver finns flera förfrågningar med begäran om planbesked som ännu inte 
beslutats. Stadsbyggnadskontoret avser att prioritera detaljplaner för service och verksamheter samt 
planer för särskilda boenden, exempelvis BmSS (bostäder med särskild service) under de närmaste 
åren.  

Ökad byggtakt och komplettering av andra boendeformer än småhus ger ökad variation i 
bostadsutbudet. Fler människor kan då bosätta sig i skärgården eller bo kvar vid ändrad livssituation. 
Förhoppningsvis kan det uppstå flyttkedjor som ger en ökad rörlighet inom det befintliga 
bostadsbeståndet, vilket kan öppna för unga och barnfamiljer att flytta till södra skärgården. Trenden 
av en åldrande befolkning kanske då kan hejdas. 

Samtidigt riskerar ökad byggtakt att ytterligare förvärra kösituationen till parkering på Saltholmen. 
Boende och verksamma i skärgården hänvisas till olika former av gemensamma lösningar med delad 
bil eller andra transportmedel såsom cykel, buss och spårvagn. Även om gemensamma lösningar och 
andra transportmedel än bil är viktiga pusselbitar i en övergång till hållbarare transporter, kan det öka 
missnöjet bland befolkningen i södra skärgården. Det kan upplevas som orättvist om deras 
förutsättningar skiljer sig mycket från förutsättningarna på fastlandet. Att bo i en bilfri skärgård innebär 
dock unika förutsättningar, som man bör vara beredd på när man bosätter sig där.  

En levande skärgård förutsätter både året-runt-boende, verksamheter av olika slag och besökande 
sommargäster. Flera verksamheter i skärgården är beroende av besöksnäringen. Det är därför 
angeläget att underlätta förutsättningarna för besökande i skärgården för att verksamheterna ska 
kunna utvecklas.  
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Rekommendationer för detaljplan 
Nytt terminalområde med ombyggd kaj, spårvagnsspår, gata och parkeringsanläggningar ovan eller 
under mark förutsätter ny detaljplan.  

Ny detaljplan för Saltholmen bör möjliggöra ett nytt terminalområde som uppfyller Västtrafiks och 
kommunens krav på en attraktiv bytespunkt. Detaljplanen bör omfatta ny terminalbyggnad med 
tillhörande depå/verkstadslokaler, ny kaj, ändrad spårvagnsslinga gata, ny parkeringsanläggning för 
att ersätta det antal parkeringsplatser som tas i anspråk av det nya terminalområdet samt nya bryggor 
för att ersätta de bryggor som tas i anspråk av det nya terminalområdet.  

Inom ramen för detaljplanearbetet bör kommunen avgöra om det är lämpligt och genomförbart att 
anlägga ytterligare parkeringsplatser, upp till maximalt den nivå som Saltholmen bedöms kunna 
rymma (se begränsande faktorer för parkering). Prövningen av lämplig markanvändning bör ha ett 
tydligt genomförandeperspektiv, varför det är nödvändigt att analysera huruvida betalviljan för 
parkering motsvarar kostnaden för nya parkeringsanläggningar. 

Detaljplanen bör också omfatta hur Saltholmen kan stärkas som besöksplats för bad, rekreation och 
friluftsliv. Detaljplanearbetet bör drivas som en samlad planprocess för hela Saltholmen, inte delas i 
flera separata planer. Det är angeläget att lämplig markanvändning på Saltholmen avgörs i en samlad 
bedömning. 

Detaljplaneprocessen kan förväntas vara komplicerad då den omfattar flera utredningar för att avgöra 
lämplig utformning av platsen. Bland annat behövs geotekniska utredningar för att se markens och 
bergets beskaffenhet, mer detaljerade studier av kajen för att optimera ytan på bästa sätt, detaljerade 
analyser om hur skärgårdstrafiken kan fungera under byggtiden mm. 

Detaljplanen berör många människor som på olika sätt påverkas av Saltholmens utformning. Det är 
sannolikt att en ny detaljplan överklagas till högsta instans, vilket kan förlänga tidplanen med cirka två-
tre år. Det innebär att även om detaljplanearbete skulle påbörjas under 2018 kan den sannolikt inte 
vinna laga kraft förrän tidigast år 2023. Göteborgs Stad har många prioriterade projekt de närmaste 
åren och tvingas prioritera vilka projekt som ska drivas före andra. Det är därför inte självklart att ett 
detaljplanearbete för Saltholmen kan påbörjas omedelbart.  

Inför detaljplanearbetet måste principer för fördelning av kostnader för investering i spårväg mellan 
kommunen och Västra Götalandsregionen klarläggas.  

Fastighetskontoret kan ansöka om planbesked under förutsättning att Västtrafik har för avsikt att 
bygga om terminalområdet och alla berörda kringytor.  
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Vad kan genomföras utan detaljplan? 
Det tar lång tid innan platsen är ombyggd i enlighet med en ny detaljplan (sannolikt uppemot 10 år 
från det att planarbete inleds). Det är dessutom oklart hur det nya terminalområdet ska finansieras och 
om det är genomförbart att anlägga ytterligare parkeringsplatser. Det är därför angeläget att även 
genomföra åtgärder som inte kräver detaljplan, för att i någon mån uppfylla det som åsyftades i 
kommunfullmäktiges beslut.  

Tänkbara åtgärder som inte kräver detaljplan 

Omvandla samtliga besöksplatser på Saltholmen till platser för boende och verksamma i 
skärgården (96 platser).  
Denna åtgärd leder till mindre söktrafik på Saltholmsgatan och att Parkeringsbolaget kan erbjuda 
parkeringstillstånd till nästan 100 personer som idag står i kö för parkeringsplats på Saltholmen. Å 
andra sidan får besökare till såväl skärgården som badplatsen och befintliga verksamheter på 
Saltholmen försämrad tillgänglighet med bil, då de hänvisas till parkeringsplatser på längre avstånd 
(Långedrag och sommartid Hinsholmen). Åtgärden går i motsatt riktning mot stadens generella 
strävan att samnyttja parkeringsplatser i så stor utsträckning som möjligt.  

Renodla parkeringsområden för olika användargrupper.  
Denna åtgärd leder till att boende och verksamma inte konkurrerar om platser med besökande. 
Boende och verksammas parkeringssituation påverkas därför inte av sommarsäsongens många 
besökande. Å andra sidan utnyttjas parkeringsplatserna mindre effektivt om ledig kapacitet inte får 
samnyttjas av en annan användargrupp, trots att platserna är lediga viss del av dagen eller viss del av 
året. Åtgärden går i motsatt riktning mot stadens generella strävan att samnyttja parkeringsplatser i så 
stor utsträckning som möjligt.  

Öka prisdifferentieringen mellan förhyrda platser nära terminalen och tillståndsplatser på 
längre avstånd från terminalen,  
Denna åtgärd leder till att parkeringsutbudet i högre utsträckning svarar mot betalningsviljan och 
efterfrågan. Sannolikt krävs relativt stora prisskillnader för att få genomslag.  

Omvandla förhyrda platser till tillståndsparkering.  
Denna åtgärd leder till att fler personer kan erbjudas parkeringstillstånd inom ramen för befintliga 
anläggningar.  

Verka för utökad bilpool på Saltholmen.  
Bilpoolen bör ges attraktiva platser nära terminalen. Denna åtgärd leder till att fler personer kan få 
tillgång till bil utan att äga den själv.  

Införa Styr och ställcyklar vid Hinsholmen, Långedrag och Saltholmen  
Denna åtgärd underlättar för den som parkerar långt från terminalen att ta sig till och från båten och 
kan ge minskad leveranstrafik längs Saltholmsgatan. Om möjligt bör cyklarna vara lastcyklar. Styr- 
och ställcyklar vid Hinsholmen, Långedrag och Saltholmen kan medföra extra behov av förflyttning av 
cyklar, då många sannolikt kommer att cykla i samma riktning i samband med båtavgångar.  

Förbättra för fotgängare och cyklister till/från och på Saltholmen.  
T.ex. bra skyltning, låsbara och väderskyddade cykelparkeringsplatser, förbättrad tillgänglighet till 
badplats och grönområde mm. på Saltholmen. Denna åtgärd kan överföra vissa bilresor till gång- och 
cykel och stärka Saltholmen som besöksmål.  

Fortsatt dialog med GREFAB  
Dialog om möjligheter att samnyttja och optimera ytor för parkering. Eventuellt flytta förråd och dylikt 
till annan plats. Denna åtgärd kan eventuellt möjliggöra anläggning av ett fåtal parkeringsplatser. 
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Optimera befintliga ytor för parkering och anlägg ytterligare platser där det är möjligt.  
Denna åtgärd kan eventuellt möjliggöra anläggning av ett fåtal parkeringsplatser.  

Avfärdade åtgärder  

Omvandla samtliga besöksplatser på Talattagatan (260 platser) och vid behov även Vikebacken 
(197 platser) till platser för boende och verksamma i skärgården.  
Denna åtgärd leder till att Parkeringsbolaget kan erbjuda parkeringstillstånd till samtliga personer som 
idag saknar parkering och står i kö för parkeringsplats på Saltholmen. De platser som erbjuds är dock 
på längre avstånd från terminalen och därmed inte lika attraktiva som på Saltholmen. Denna åtgärd 
bedöms vara olämplig då efterfrågan på parkeringstillstånd är lägre än på Saltholmen och då det 
skulle få långtgående konsekvenser för besökande till skärgården, badplatsen på Saltö samt befintliga 
verksamheter på Saltholmen och Långedrag. Utöver skärgårdens behov betjänar Talattagatans 
parkering även flera verksamheter i närområdet, bland annat Göteborgs Kungliga Segelsällskap 
(GKSS).  

Det är idag ingen kö för att få parkeringstillstånd vid dessa anläggningar i Långedrag. Det finns till och 
med ett fåtal lediga parkeringstillstånd här. Om staden likväl omvandlar dessa anläggningar till platser 
för boende och verksamma i skärgården kvarstår endast besöksplatser på Saltholmsgatan (107 
platser) och Hinsholmen som sommartid används som besöksparkering.  

Kommunen skulle kunna ta i anspråk de parkeringsplatser som Northern Properties har anlagt 
på mark som arrenderas av kommunen.  
Dessa platser skulle kunna övergå till Parkeringsbolaget för boende och verksamma i skärgården. 
Aktuellt område ligger dock lägre än angränsande mark åt norr, där Parkeringsbolaget idag har 
parkering. För att kunna angöra området utan att passera den fastighet som Northern Properties har 
tomträtt på, krävs därför relativt omfattande ombyggnad. Därför föreslås ingen förändring av den 
arrenderade marken. 
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Slutsatser och reflektioner 

Skärgårdstrafik till annan/andra hamnar 

Saltholmen kan inte bära hela södra skärgårdens mobilitetsbehov och tillgänglighet till stadens utbud 
utan måste avlastas av annan/andra hamnar om tillgängligheten med bil ska vara hög. 
Kompletterande trafikering till annan/andra hamnar bör i så fall sättas i drift så snart som möjligt, 
särskilt under sommarhalvåret. Som konstaterats ovan har Saltholmen begränsade möjligheter att 
rymma parkering för boende och verksamma i skärgården. Dessutom är det osäkert om det går att 
genomföra nya parkeringsanläggningar på Saltholmen då betalviljan för parkering sannolikt inte 
motsvarar kostnaden för nya anläggningar. 

Kommunen bör därför studera alternativa hamnar för att avlasta Saltholmen. Exempelvis skulle 
turerna till Stenpiren kunna utökas till att omfatta såväl fler turer som större del av året. Dessa båtturer 
riktar sig främst till besökande då resan tar förhållandevis lång tid och Stenpiren saknar parkering för 
boende. De negativa konsekvenser som uppstår för besökande när befintliga parkeringsplatser på 
Saltholmen prioriteras för boende och verksamma i skärgården, kan minskas om Stenpiren blir ett bra 
alternativ för besökande till skärgården.  

För att skärgårdstrafiken ska vara attraktiv för boende och verksamma i skärgården bör båtresan ha 
kort restid. Det ska också vara möjligt att anordna gång- och cykelförbindelser, god kollektivtrafik och 
parkering vid terminalen, så att det blir en attraktiv bytespunkt. Kompletterande hamnar på båda sidor 
om älven bör övervägas. Att iordningsställa fler terminalområden förutsätter ytterligare investeringar 
utöver investeringarna på Saltholmen. Det är därför angeläget att fokusera på befintliga hamnar med 
begränsat behov av ny investering. Det är också angeläget att parkering kan anordnas på ett sätt som 
motsvarar betalviljan.  

Att avlasta Saltholmen genom skärgårdstrafik till annan/andra hamnar underlättar för trafikering under 
byggtiden när terminalområdet byggs om utifrån Västtrafiks och kommunens krav på en attraktiv 
bytespunkt.  

Mobilitetstjänster 

Södra skärgården erbjuder en unik boendemiljö, till stor del tack vare frånvaron av bilar. Samtidigt är 
många öbor beroende av arbete på fastlandet och väljer även att utöva fritidsaktiviteter där. Denna 
livsstil förutsätter en flexibilitet avseende transportmöjligheter. Om andra lösningar än egen bil ska 
fungera ställs stora krav på att lösningarna motsvarar individernas efterfrågan. 

Idag går exempelvis kollektivtrafiken enbart till Göteborgs centrum. De som har ärenden till andra 
platser i närområdet såsom Mölndal eller Sisjön, tvingas antingen resa en längre omväg med 
kollektivtrafiken eller ta egen bil.  

Flera trender i samhället går idag mot delning av tjänster av olika slag och det är inte omöjligt att vi ser 
automatiserade fordon inom en snar framtid. Om man betraktar mobilitet som en tjänst kan efterfrågan 
på resor tillfredsställas på många andra sätt än genom egen bil. Södra skärgården skulle kunna utses 
som en testarena för mobilitetstjänster av olika slag. En förutsättning är dock att mobilitetstjänsterna 
tas fram i nära samverkan med skärgårdens befolkning, för att spegla deras behov och efterfrågan. 
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BILAGA: Finansieringsprinciper för parkering  
Investering i parkeringsanläggning vid Saltholmen medför stora kostnader. Hur stora kostnaderna blir 
beror bland annat på byggkonstruktion, markens beskaffenhet, anläggningens storlek och vilken 
avskrivningstid man utgår ifrån. Fem principiellt olika finansieringsprinciper beskrivs nedan. 
Grundfrågan är ”Vem betalar kostnaderna för att parkera?” De alternativa finansieringsprinciperna bör 
relateras till dagens prisbild för parkering i Göteborg. 
 

1. Priset för att hyra en parkeringsplats i anläggningen täcker dess faktiska kostnader 
2. Delar av kostnaderna belastar övriga parkeringsplatser på Saltholmen/Långedrag 
3. Delar av kostnaderna belastar Parkeringsbolagets övriga parkeringsplatser i Göteborgs Stad 
4. Delar av kostnaderna belastar skattekollektivet i Göteborgs Stad genom fördelning av 

exploateringskostnader 
5. Ansvaret läggs på Skärgårdens befolkning genom en gemensamhetsanläggning 

Dagens prisbild för parkering i Göteborg 

Göteborgs Stads Parkerings AB är en del av Göteborgs Stad och verksamheten styrs av ägardirektiv 
från kommunfullmäktige. Parkeringsbolaget har i uppdrag att anordna parkering för olika ändamål på 
kvartersmark i enlighet med stadens parkeringspolicy och andra övergripande inriktningsdokument.  

Göteborgs Parkeringsbolag har en aktiv parkeringsstrategi, som utgår ifrån att Göteborg ska bli en 
grön och nära storstad, att det ska finnas ett tydligt och begripligt system för hur mycket det kostar att 
parkera och att priserna ska bli likvärdiga med andra parkeringsbolag.  

En grön och nära storstad 

Göteborgs Stad har en övergripande vision om att bli en grön och nära storstad. Därför arbetar staden 
aktivt för att skapa en tätare och mer urban stadsmiljö. Många ytor som idag är parkeringsplatser 
kommer att omvandlas till bostäder och arbetsplatser. Parkeringsbolagets prissättning ska därför ge 
medel för investeringar i smarta och yteffektiva parkeringslösningar för framtiden, exempelvis 
parkeringshus och andra mobilitetslösningar.  

Ett tydligt och begripligt system 

Det ska finnas ett tydligt och begripligt system för hur mycket det kostar att parkera. Staden är därför 
indelad i olika zoner så att jämförbara lägen har jämförbara priser.  

Marknadsmässiga priser 

Parkeringsbolaget strävar efter att närma sig de marknadsmässiga priserna för parkering i Göteborg. 
På en konkurrensutsatt marknad är det orimligt att det kommunala bolagets priser är avsevärt lägre än 
andra bolag. Zoner och priser har justerats vid flera tillfällen de senaste åren.  

Finansieringsprincip 1 – Priset täcker kostnaden 

Om priset för att hyra en parkeringsplats i anläggningen ska täcka dess faktiska kostnad blir 
kostnaderna avsevärt högre än dagens platser. Priset beror både på byggkostnaderna och vald 
avskrivningstid.  
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Prisdifferentiering 

Priset för parkering bör differentieras så att de platser som har högre värde för parkeringskunden ges 
ett högre pris. Särskilt värdehöjande är närhet till terminalen och om parkeringen är under tak. För att 
få maximalt värde för parkeringskunden bör alltså en parkeringsanläggning lokaliseras nära 
terminalen. Men även då är det tveksamt om betalviljan för en förhyrd plats under tak motsvarar 
investeringskostnaden, då det skulle medföra stor skillnad i pris jämfört med dagens kostnader för 
parkering på Saltholmen och på andra jämförbara platser i Göteborg. Om anläggningen lokaliseras 
längre bort från terminalen, till exempel vid Talattagatan, blir betalviljan än lägre och det bedöms vara 
orimligt att ta ut avgift som motsvarar investeringskostnaden. För att förhindra att den nya 
anläggningen står delvis outnyttjad, skulle man sannolikt sänka priset för parkeringen. Principiellt 
övergår man då till finansieringsalternativ 3 – Delar av kostnaderna belastar Parkeringsbolagets övriga 
parkeringsplatser. 

 

Finansieringsprincip 2 – Kostnader belastar Parkeringsbolagets övriga 
parkeringsplatser på Saltholmen/Långedrag 
Finansieringsprincip 2 förutsätter att nya anläggningar enbart täcker en del av ytan för parkering på 
Saltholmen/Långedrag. Besöksplatser och tillståndsplatser på de kvarvarande markparkeringarna ges 
sådana avgifter att intäkterna täcker delar av kostnader för en ny anläggning. Avgifterna för 
markparkering behöver därför höjas avsevärt. Prisdifferentieringen mellan parkeringsplatser under tak 
och platser utan tak, blir därmed sannolikt så liten att prissättningen upplevs som orättvis. ”Dåliga 
platser” subventionerar bra platser. 

 

Finansieringsprincip 3 – Kostnader belastar Parkeringsbolagets övriga 
parkeringsplatser i Göteborgs Stad 
Finansieringsprincip 3 följer Parkeringsbolagets nuvarande prisstrategi att det ska finnas ett tydligt och 
begripligt system för hur mycket det kostar att parkera och priserna ska vara likvärdiga med andra 
parkeringsbolag. Det innebär att nya anläggningar inte får full kostnadstäckning, medan äldre 
markparkeringar i centrala lägen ofta ger ett överskott. Överskottet ger medel för att investera i smarta 
och yteffektiva parkeringslösningar.  

Ändrade förutsättningar för finansiering av parkering 

Parkeringsbolaget ansvarar för att tillhandahålla parkering på kvartersmark i Göteborg. Ofta har ytorna 
för parkering utgjorts av tillfällig markparkering i områden som ska omvandlas till annan 
markanvändning. I samband med utveckling av Älvstaden och förtätning inom det som kallas 
Mellanstaden, tas en stor del av dessa områden i anspråk för bostäder och annan exploatering. 
Parkering förutsätts lösas i samlade parkeringsanläggningar, antingen under mark eller som 
parkeringshus. Allt eftersom centralt belägna markparkeringar bebyggs, minskar möjligheterna att 
kompensera för bristande kostnadstäckning. I förlängningen innebär detta att Parkeringsbolagets 
prisstrategi måste närma sig eller övergå till finansieringsprincip 1. 

Om nya parkeringsanläggningar på Saltholmen ska följa finansieringsprincip 3 förutsätter det att andra 
parkeringsplatser i staden ger ett sådant överskott, att det kompenserar för bristande 
kostnadstäckning. Andra parkeringskunder i staden bidrar därmed till att finansiera parkering för södra 
skärgårdens behov. I viss mån kan det vara berättigat då en levande skärgård är ett uttalat mål för 
staden. En levande skärgård förutsätter rimliga villkor för både boende, verksamma och besökande. 
Med tanke på de ändrade förutsättningar för finansiering av parkering som beskrivs ovan är det dock 
sannolikt orimligt.  
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Finansieringsprincip 4 – Kostnader belastar skattekollektivet i Göteborgs Stad  

Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, varför 
kommunen inte får ta på sig kostnader som överstiger allmänhetens nytta. Detta medför att 
finansieringsprincip 4 endast är förenlig med kommunallagen vad gäller en mycket marginell del av 
kostnaderna. I praktiken är det tveksamt om denna finansieringsprincip kan tillämpas på Saltholmen.  

Generellt gäller att verksamheten inom kommunala bolag inte får subventioneras så att konkurrensen 
blir snedvriden.  

En levande skärgård är ett uttalat mål för Göteborgs Stad. Man skulle därigenom kunna hävda att det 
är ett allmänt intresse. En levande skärgård förutsätter rimliga villkor för både boende, verksamma och 
besökande. Likväl måste kostnader kunna motiveras utifrån stadens ansvarsområden. Vilken nämnds 
budget berörs? De enda tänkbara nämnderna synes vara fastighetsnämnden och trafiknämnden.  

Fastighetsnämnden kan investera i den mån det motsvaras av ett förhöjt markvärde. Markens värden 
höjs exempelvis om den genom planläggning får byggrätt för bostäder eller verksamheter. Det är inte 
sannolikt att de anläggningar som kommer ifråga på Saltholmen höjer markvärdet. 
Fastighetsnämnden kan därför inte förväntas bära kostnader här.  

Trafiknämnden har investeringsmedel för iordningsställande, drift och underhåll av gator och parkering 
på allmän plats. Vid fördelning av exploateringskostnader för allmän plats avvägs allmänhetens nytta 
mot den nytta som enskilda har av exploateringen. Det är alltså teoretiskt möjligt att planlägga för en 
parkeringsanläggning på allmän plats, som till viss del bekostas av Trafiknämndens 
investeringsmedel. Trafikkontoret tillämpar då samma system med boendekort och besöksparkering 
som vid annan allmän plats i staden. Avgifterna för att parkera måste vara jämförbara med andra 
likvärdiga platser. Med dagens prissättning innebär det att anläggningen sannolikt blir en förlustaffär 
för staden, då exploateringskostnaderna troligtvis överstiger intäkterna från parkeringsavgifter. Det är 
tveksamt om det är förenligt med kommunallagens paragrafer om god ekonomisk hushållning.  

Allmän plats måste vara tillgänglig för allmänheten. Det är därför inte möjligt att upplåta fasta förhyrda 
platser för boende på allmän plats. Platserna måste vara tillgängliga för alla. Att hänvisa boende och 
företag till parkering på allmän plats kan därmed inte anses svara mot kommunfullmäktiges beslut att 
staden ska erbjuda de boende och företag i södra skärgården möjlighet att hyra en egen 
parkeringsplats på Saltholmen/Långedrag. Att anordna parkering för boende och företag på allmän 
plats är inte heller förenligt med Göteborgs Stads parkeringspolicy. Parkeringspolicyn förordar att 
parkering för boende ska anordnas på kvartersmark.  

 

Finansieringsprincip 5 – Ansvaret läggs på Skärgårdens befolkning genom en 
gemensamhetsanläggning  
Ansvaret för utförande, drift och underhåll av en ny parkeringsanläggning kan läggas på skärgårdens 
befolkning genom att bilda en gemensamhetsanläggning i en lantmäteriförrättning. Samtliga 
fastighetsägare, oberoende om det är privatpersoner eller juridiska personer, förutsetts då vara med i 
gemensamhetsanläggningen.  

Finansieringsprincip 5 förutsätter stöd i en detaljplan genom enskilt huvudmannaskap eller 
kvartersmark med ett g som planbestämmelse. Detta innebär att marken ska vara tillgänglig för 
gemensamt ändamål. Berörda fastighetsägare delar på kostnader för att uppföra, drifta och underhålla 
anläggningen utefter andelstal, och har genom samma andelstal en rättighet att använda 
anläggningen. Detta kan innebära att deltagande fastigheter initialt får lägga ut en stor 
investeringskostnad. En förutsättning för att alla berörda ska kunna tillgodogöra sig sin rättighet är att 
parkeringsanläggningen är så pass stor att samtliga deltagande fastigheter kan få parkeringsplats 
utifrån sitt andelstal. Det kan leda till att anläggningen till en början överdimensioneras, vilket i sin tur 
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kan leda till att delar av anläggningen står outnyttjad eller att det uppstår en marknad med uthyrning i 
andra hand till exempelvis tillfälliga sommargäster och besökare. 

En lantmäteriförrättning med ett så här stort antal berörda fastighetsägare och omfattande 
anläggningskostnader har en osäker utgång och är komplicerad att genomföra. Lantmäteriet ska göra 
en prövning enligt anläggningslagen där förrättningslantmätaren prövar villkoren för inrättande av 
gemensamhetsanläggning. Om det är någon som motsätter sig deltagande måste lantmäteriet även 
pröva om det är möjligt att tvångsvis ansluta en fastighet till gemensamhetsanläggningen. Om 
lantmäteriet inte beslutar att tvångsansluta är det färre sakägare som är med och finansierar 
parkeringsanläggningen. Förutom att det blir kostsamt för de deltagande fastigheterna, kvarstår 
problemet för de fastighetsägare som inte vill ha andel i gemensamhetsanläggningen, d.v.s. de saknar 
fortfarande parkering. Även om fastighetsägaren inte ser behov av parkering i dagsläget kan det på 
sikt förändras.  

Om lantmäteriet beslutar att inrätta en gemensamhetsanläggning är det en stor sakägarkrets som har 
rätt att överklaga beslutet hos lantmäteriet. Om sakägare får prövningstillstånd kan frågan prövas i tre 
instanser utöver lantmäteriet vilket är en tidskrävande process. Därutöver har samtliga berörda 
fastighetsägare även möjlighet att överklaga antagandet av detaljplanen i tre instanser. 

Denna finansieringsprincip innebär att Göteborgs Stad inte längre har ansvar och rådighet över 
parkeringsfrågan för södra skärgården. Det kan innebära svårigheter vid planering av nya bostäder 
eller verksamheter i skärgården, då kommunen endast har begränsad rådighet över om 
gemensamhetsanläggningen ska rymma fler medlemmar. Kommunen har såsom fastighetsägare i 
skärgården visserligen ett visst andelstal i gemensamhetsanläggningen, och det är tänkbart att 
kommunen ges ett större andelstal för att man ska kunna hantera frågan om framtida utveckling av 
skärgården.  

En levande skärgård förutsätter rimliga villkor för både boende, verksamma och besökare. Det är 
därför angeläget att det utöver den anläggning som boende och verksamma förfogar över som 
gemensamhetsanläggning, även finns parkering som är öppen för besökare. Besöksparkering bör 
kommunen ha full rådighet över. Det är tänkbart att kommunen ges ett utökat andelstal i 
gemensamhetsanläggningen om man vill att besöksparkering ska ingå i parkeringsanläggningen. 

Vad gäller röstning i en samfällighetsförening har en medlem endast en röst enligt huvudtalsmetoden 
oberoende om hur stort andelstal och hur många fastigheter denne äger. Om föreningen istället röstar 
i en fråga av ekonomisk betydelse ska föreningen om någon begär det rösta enligt andelstalsmetoden. 
Då beräknas röstetalet utifrån andelstal. En delägares röstetal får dock inte överstiga en femtedel av 
det sammanlagda röstetalet för samtliga närvarande röstberättigade delägare. Kommunen har alltså 
maximalt rådighet över 20 procent av rösterna oberoende hur stor andel kommunen har i 
gemensamhetsanläggningen. 

 

 


