
  
 

 

Anteckningar 05/2016 
Diarienummer: N137-0014/16 
Utfärdat 2016-09-19 

Niklas Hall 
Telefon: 366 10 24 
E-post: niklas.hall@vastra.goteborg.se 

 

 

Möte med Ö-dialogen i Västra Göteborg 

Sammanträdesdatum: 2016-09-15 kl 17:30 - 20:30 

Plats: Nämndsalen 

Närvarande 
Karin Greenberg (S) 
Eva Sundén (M) 
Henrik Sjöstrand (M) 
Marianne Bergman (KD) 
Henrik Munck (MP) 
Andreas Eraybar (L) 
Anette Bernhardsson (S) 
John Granqvist, Styrsö 
Karin Sandström, Asperö 
Thomas Larson, Asperö 
Stefan Kihlgren, Brännö 
Ann-Sofie Jeppson, Brännö 
Jennie Davidsson, Vrångö 
Anna Palmers, Köpstadsö 
Patrik Gustavsson, Köpstadsö 
Marie Sjövall, Donsö 
Håkan Broberg, Donsö 
Niklas Hall, SDF Västra Göteborg 

Gäster: 
Jan Rinman, biträdande trafikdirektör Göteborgs Stad Trafikkontor 
Anna Johansson, biträdande affärschef spårvagn/båt Västtrafik 
Bertil Pevantus, VD Styrsöbolaget 
Carolin Folkeson, Stadsbyggnadskontoret 
Daniel Sandström, chef för kundservice Parkeringsbolaget  
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1. Ordförande hälsade ö-dialogens ledamöter samt gäster välkomna 

2. Val av justeringsperson 
Ann-Sofie Jeppson utses att justera mötets minnesanteckningar.  

3. Utsänd dagordning godkändes 
Dagordningen godkänns med följande ändringar: 

• Frågan rörande Lokaler för Kalvhagskolan och Styrsöskolan flyttas till ö-
dialogen den 13 oktober.  

• Frågan rörande besöksnäringen 2016 utgår och återkommer vid ett möte senare 
under hösten 2016.  

4. Skärgårdstrafiken 
Jan Rinman, Anna Johansson och Bertil Pevantus. 

Jan Rinman förklarar stadens roll gällande kollektivtrafiken, vilket innebär att staden 
inte äger frågorna men att det finns en bra dialog mellan Göteborgs Stad och Västtrafik. 
Sommarturerna mellan Stenpiren-Saltholmen-skärgården var ett tillköp under 
sommaren 2016 där staden och Västtrafik tillsammans bar kostnaden.  

Sammanfattning av sommarturerna 
Sommarturerna trafikerade Stenpiren-Saltholmen-skärgården under 11 veckor 
sommaren 2016. En utvärdering pågår och väntas vara klar i oktober månad 2016. 
Västtrafiks styrelse beslöt att köra trafiken utanför de budgetramar som fanns inför 
2016.  

Under juli 2016 reste ca 16 000 personer från Stenpiren och ca 5 000 personer från 
Saltholmen mot centrum. Undersökningar som gjordes visade att 22% av resenärerna 
inte hade gjort resan till skärgården om turerna in gått. Trafiken har också varit en 
avlastning på övrig skärgårdstrafik (och spårvagn-/bussturer till/från Saltholmen). Sett 
över hela sommaren kan Styrsöbolaget konstatera ett ökat resande med 7%. 

Normalt sett har Styrsöbolaget en kundnöjdhet på 98% i skärgårdstrafiken, och samma 
resultat gäller för sommarturerna. Se tabell nedan för jämförelse med andra trafikslag.  
Tabell 1 Kundnöjdhet per trafikslag, kvartal 2 2016 
Trafikslag Kundnöjdhet 

Båt (endast Gbg kommun) 98% 

Spårvagn 95% 

Buss (samtliga kommuner) 96% 

Tåg 93% 

 

Västtrafik har i dagsläget inga planer på att utöka turerna under övriga året.  

Styrsöbolaget ser gärna en utveckling av trafiken mellan skärgården och centrum och 
hänvisar till exempel på hybridfartyg (diesel-/eldrift) som är anpassade för den sortens 
trafik och är enligt Styrsöbolaget ett mycket miljövänligt alternativ.  

Representanterna från skärgården är kritiska till att marknadsföringen var inriktad på 
turism till skärgården och att Västtrafik tappade bort den omvända trafiken, d v s den 
från skärgården in mot centrum. De verksamma (lokala näringsidkare) i skärgården 
önskar även en bättre dialog med Västtrafik då skärgården marknadsförs stort.  
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Man är även kritisk till att sommarperioden enbart räknas till perioden juli-augusti och 
inte längre. I praktiken upplevs det som att det finns ett ökat tryck på trafiken under 
perioden april-september.  

Representanterna från skärgården önskar att båttrafiken mellan skärgården/Stenpiren 
ska prioriteras och utökas till att gå året runt.  

Det framkommer även önskemål om shoppingturer/lördagsturer till Stenpiren. Som 
exempel nämns de julturer som kördes 2015. Undersökningar visar att resenärerna är 
villiga att betala extra för att slippa byta.  

Undersökningar visar att Lindholmen är en viktig hållplats för skärgårdstrafiken, och 
fokus bör inte enbart ligga på Stenpiren som central hållplats.  

Övrig dialog gällande skärgårdstrafiken 
Önskemål från representanterna från skärgården om att hållplatsen för Ö-snabben vid 
Nils Ericsson-terminalen ses över då den idag ligger väldigt avsides. Hållplatsens 
placering gör även att bussen ofta fastnar i rondellen vid avgång vilket orsakar 
förseningar.  

Generellt upplevs båttrafik ge en större tillförlitlighet än bussen (Ö-snabben).  

Frågor kring Nya varvets framtida utveckling kopplat till resande diskuterades, och 
representanterna från skärgården menar att en utökad båttrafik skulle vara gynnande. 
Utifrån Västtrafiks perspektiv är dock busstrafik mer kostnadseffektivt och ett sätt att 
utnyttja resurserna så effektivt som möjligt för att nå ett maximalt resande.  

Diskussion fördes med anledning av de stora trafikutmaningar staden står inför då 
arbetet med Västlänken/Västsvenska paketet intensifieras. När många trafikstråk 
kommer att ha försämrad framkomlighet på grund av detta arbete under flera år så 
riskerar trafiken med buss, spårvagn och bil att drabbas av många förseningar och 
störningar. Att satsa på båttrafik i kollektivtrafik kan bli ett mycket bra alternativ för 
många resenärer.  

Västtrafik har en bra dialog med Göteborgs Stad (trafikkontoret) gällande utveckling av 
trafiken i stort, där båttrafiken är en del. Trafikkontoret i sin tur arbetar med 
stadsdelarna för att utveckla hela staden. Representanterna från skärgården upplever inte 
att de har någon ingång i dialogen.  

Vid Trafiknämndens nästa sammanträde (21 september 2016) behandlas Göteborgs 
stads inspel till Västtrafiks trafikplan 2018 (trafikkontorets dnr 0701/13). Frågan 
behandlas årligen och stadens inspel hanteras av Trafiknämnden. Frågor som 
trafiknämnden lyfter för stadens räkning detta år är bland annat: 

• Utöka skärgårds- och älvtrafiken för att avlasta övrig kollektivtrafik. 

• Önskemål om direktlinje (buss) mellan Saltholmen-Opaltorget-Frölunda torg 

 

5. TPUSS samt Parkeringsbolaget 
Carolin Folkeson, uppdragsledare för T-puls, ger en lägesrapport angående TPUSS och 
T-puls (Trafik- och parkeringsutredningen Långedrag och Saltholmen). Kommun-
fullmäktige beslutade den 12 maj att ge kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma till 
kommunfullmäktige med förslag om hur parkeringssituationen kan förbättras och 
utökas på Saltholmen/Långedrag. Detta innebär att TPUSS vilar till detta uppdrag är 
fullgjort och återrapporterat till kommunfullmäktige, vilket ska ske efter sommaren 
2017.   
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T-puls 
Den utredning som kommunfullmäktige beställt ovan går under benämningen T-puls. 
Uppdragsdirektivet fastställdes den 14 september 2016 (bilaga 1). Utredningen syftar 
till att grundligt utreda och bereda frågan och återkomma med ett fullgott 
beslutsunderlag till kommunstyrelsen och slutligen kommunfullmäktige. Uppdragets 
målsättning är att fullmäktige i beslut ska kunna formulera tydliga uppgifter till 
berörda nämnder och bolag som bedöms resultera i en förbättrad tillgång till 
parkering och en fungerande trafiksituation på och kring Saltholmen/Långedrag. 

I den mån dessa uppdrag kräver förtydligad styrning från fullmäktige i form av 
avsteg från tidigare beslutade styrande dokument är det uppdragets mål att precisera 
dessa. 

Frågor att utreda: 

• Begränsande faktorer - Vad är möjligt på platsen utifrån bland annat miljö- 
och trafiktekniska aspekter 

• Alternativa placeringar och storlekar på parkeringsanläggning 

• Uppskattning av trafikalstring vid olika storlek på parkeringsanläggning   

• Ekonomiska förutsättningar för parkeringsanläggning 

• Disposition av nytt resecentrum - Terminalens funktioner, placering, 
ytanspråk, mm. 

• Planeringsförutsättningar - Vad kan åstadkommas utan ny detaljplan? Vilka 
åtgärder förutsätter ny detaljplan? Juridiska förutsättningar för en detaljplan? 

• Uppföljning av försöket med ny skärgårdsbåtslinje från centrala Göteborg 

• Konsekvensbeskrivning,  särskilt med avseende på: 
o Trafiksituationen  på Saltholmsgatan/Torgny Segerstedtsgatan 

(trafikmängder, trafiksäkerhet, framkomlighet för alla trafikslag) 

o Buller och andra miljöaspekter längs Saltholmsgatan/Torgny 
Segerstedtsgatan 

o Utbyggnadsmöjligheter  i södra skärgården 

o Ekonomiska konsekvenser 

o Barnkonsekvenser 

o Sociala konsekvenser 

Utredningen tar sikte på att framställa tre alternativa scenarier för dimensioneringen av 
parkeringsanläggningen för kommunfullmäktige att ta ställning till. Sammanfattningsvis 
är dessa scenarior följande i dagsläget (observera att utredningen inte är klar): 

• Lågt parkeringstal 
Ingen förändring av antalet platser – enbart fördelning av nuvarande platser. 
Boende och verksamma ca 1300 plaster, besökare ca 300 platser.   

• Mellan parkeringstal 
Utgår från en förväntad nivå för bilinnehav per hushåll i södra skärgården och 
tar viss höjd för framtida tillkommande bostäder och verksamheter. Boende och 
verksamma ca 1500 plaster, besökare ca 500 platser.   
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• Högt parkeringstal 
Boende tilldelas ungefär en plats per hushåll. Boende och verksamma ca 2100 
plaster, besökare ca 500 platser.   

Bullerfrågan längs stråken Torgny Segerstedtsgatan och Saltholmsgatan är viktiga då 
det finns tydliga riktlinjer att följa. Viktigt att utredningen bär juridiskt i detta avseende 
likväl som i andra.  

Representanterna från skärgården menar att biltrafiken inte är anledning till buller längs 
Torgny Segerstedtsgatan och Saltholmsgatan, utan att det främst är spårvägen som 
orsakar buller. Det finns även en oro att proportionerna i utredningen blir felaktiga då 
bullret som upplevs av en liten del fastlandsboende längs aktuella gator kan stjälpa 
intresset för en större andel boende i skärgården.  

Parkeringsbolaget 
Daniel Sandström ger en lägesrapport angående hur parkeringssituationen ser ut i 
dagsläget och vilka kortsiktiga lösningar man jobbar med.  

Förutsättningar för att ha en boendeparkering är följande: 

• Folkbokförd i södra skärgården 

• Ägare av en bil 
För att ställa sig i kö till boendeparkering behöver man vara folkbokförd i södra 
skärgården.  

Vad finns det för kortsiktiga lösningar som kan fungera för att i nuläget förbättra 
situationen? Parkeringsbolaget jobbar med att se över lösningar där mark kan tas i 
anspråk för parkering under trafikintensiva perioder, men tar gärna emot förslag på 
områden som går att utnyttja. Exempel på dessa lösningar är bl a båtuppställningsplatser 
som kan nyttjas för parkering under sommarsäsong, se över fördelning av platser för  
boende och besökare.  

Synpunkter från representanterna från skärgården 

• Hur räknas delårsboende med avseende på fasta p-platser (boendeparkering)? 

• Det finns en problematik med att låsa p-plaster till specifikt 
registreringsnummer. Det behöver finnas en flexibilitet i parkeringsfrågan. 

• Tydligare definiera vad det innebär att vara verksam i skärgården. Exempelvis 
räknas inte längre Svenska Kyrkans/Missionsförsamlingars pastorer som 
verksamma i skärgården och de har inte längre har en fast parkering.  

• Problem vid Långedragsparkeringen där boende i Långedrag har fasta platser 
som besöksparkeringar som istället bör prioriteras för boende i skärgården. 

Köerna till boendeparkering vid Saltholmen/Långedrag 
Parkeringsbolaget inventerar på uppdrag av sin styrelse de riktlinjer och tillstånd som 
funnits länge gällande parkering vid Saltholmen/Långedrag.  Detta har inneburit att 
parkeringsbolaget har sagt upp vissa platser och att vissa boende självmant sagt upp sina 
platser.  

Diskussion kring kösystemet vid Saltholmen/Långedrag följde och kritik framfördes 
bland annat kring följande punkter: 

• Tolkning av begreppet ”verksamma” i kommunfullmäktiges beslut.  
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• Uppdraget från Parkeringsbolaget togs innan kommunfullmäktige fattade beslut 
att utreda T-puls och det finns ingen tydlighet i kommunens agerande.  

• Stark kritik mot att det finns flera olika köer beroende på avstånd till 
Saltholmen. Det finns liten förståelse för hur kösystemet fungerar och ett system 
med en kö som baseras enbart på tid i kö förespråkas bland representanterna från 
skärgården.  

• Brist på kommunikation till berörda då det nya kösystemet infördes. 

• Relationen mellan antalet platser och tillstånd för dygns- och dagparkering. Det 
finns fler tillstånd än platser.  

• Problem med bemötande och service vid kontakt med kundtjänst.  
 

6. Val av representant till nästa mötes förberedelse 
Jennie Davidsson, Vrångö, utses att delta vid förberedelsemötet inför nästa ö-dialog 
som är planerad till den 13 oktober. Följande frågor är anmälda: 

• Skolfrågan (fastighetsstrateg  Britt Nordin och sektorschef utbildning Bo 
Niklasson inbjudna). Önskemål om att även bjuda in Lokalförvaltningen har 
inkommit från representant från Styrsö.  

• Post- och frakt i skärgården. Postnord bjuds in för dialog kring hantering av 
post- och frakt (paketutlämning) i södra skärgården.  

• Förvaltningen för kretslopp- och vatten är inbjudna för att diskutera hanteringen 
av avfallshantering och återvinning i södra skärgården. 

• Park- och naturförvaltningen är inbjudna för att diskutera miljön ute på öarna 
under sommaren (bl a mobila toaletter). 

 

 

Karin Greenberg 

Ordförande 

 

Vid anteckningarna 

Niklas Hall 

 

Bilaga 1: Uppdragsdirektiv T-puls (Trafik- och parkeringsutredningen Långedrag och 
Saltholmen). 
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