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Inledning
1.1

Bakgrund

En ny detaljplan ska tas fram för att möjliggöra en tillbyggnad av
Göteborgsoperan som en fristående byggnad kopplad via en kulvert.
En begäran om planändring kom in från fastighetskontoret 2011-06-10.
Intressentens motiv till förändring är Göteborgsoperans behov av ett
scenkonsthus med flexibel användning.
Tillbyggnaden är tänkt att rymma nya scener, åskådarplatser, repetitionssalar,
övningsutrymmen samt konferens- och seminarieverksamhet.
SBK har i en förstudie undersökt två alternativa placeringar av tänkt
tillbyggnad, en väster om huvudbyggnaden, en söder om densamma.
Bedömningen var då att en planprövning för läget söder om huvudbyggnaden
hade störst möjlighet att nå framgång.
Fastighetskontorets begäran avser dock läget väster om Göteborgsoperan.
Arkitektkontoret, som också ritade huvudbyggnaden, har presenterat långt
gångna handlingar.

1.2

Syfte och mål

Det övergripande målet för arbetet finns uttryckta i Parkeringspolicyn för
Göteborg. Uppdraget ligger inom ramen för åtgärdsområdet ”effektivisera,
lokalisera och prioritera utbudet”. Syftet med detta PM är att kartlägga dagens
utbud av parkering inom närområdet. Vidare ska även den tillkommande
verksamhetens behov ses över.

1.3

Förutsättningar/genomförande

Förutsättningarna för att ta fram nödvändig information sker dels genom
samråd med SBK samt genom egen fältundersökning.

1.4

Angreppssätt

PM:et kommer att utgå från den nya tillbyggnaden och utgå därifrån genom en
beläggningsundersökning och analys av utbud/efterfrågan i närområdet.
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Inventering och beskrivning av parkeringsbehov
från den tillkommande verksamheten.
Den tillkommande verksamheten antas ha 150 event per år med ett medeltal
besökare om 300 till dessa. Detta ger oss 45000 årliga besökare kvällstid till
dessa 150 event. Kvällstid bör parkeringsfrågan inte vara några problem dels då
de närbelägna parkeringarna har mindre tryck på sig kvällstid, samt att endast
ca 350 m från den tilltänkta byggnaden finns Nordstans p-hus som rymmer
2416 besöksplatser. Av dessa var 1188 platser lediga vid en
parkeringsundersökning gjord i maj 2011 av Sweco 1. I snitt är alltså ca 50 % av
besöksplatserna i p-hus Nordstan lediga en vanlig vardag.
Den dagliga verksamheten förväntas i snitt ha 83 besökare per dag. Detta
beräknat på att de mindre lokalerna i medel kommer att ha 30 personer per
vardag, vilket ger 6750 årliga besökare dessa vardagar. Den stora lokalen
förväntas ha 60 event per år med ett medelantal besökare om 200 vilket
resulterar i 12000 årliga besökare. Dessa två lokaler sammanräknat ger 18750
årliga besökare. Fördelar man dessa besökare på 225 vardagar blir detta i snitt
83 besökare per vardag.
Parkeringsbehovet från den tillkommande verksamheten bedöms enlig följande:
Det beräknas vara 150 event per år, ca 300 besökare förväntas till vardera event
i medeltal. Antag att 80 % av dessa tar bilen till ett event, och att dessa samåker
så att de åker två i varje bil. Bilplatsbehovet blir då 300 x 0,8 x 0,5=120 platser.
Motsvarande siffror för dagens operabyggnad kan antagas vara följande:
Det beräknas vara 270 event per år, det totala besökarantalet per år förväntas
vara 250 000. Dessa ger oss 926 besökare i snitt per event. Antag att 80 % av
dessa tar bilen till ett event, och att samåkning sker så att de åker två i varje bil.
Bilplatsbehovet blir då 926 x 0,8 x 0,5=370 platser.

Antal
386
84
14
Totalt
484
Operan
370
Efterfrågan
Tillbyggnad 120
Totalt
490
Under/Överskott
-104
Utbud

Benämning
P-avgift
Förhyrda
Korttidsp.

1

Kommentar

.
*Endast P-avgift

Parkeringsutredning-Polhemsplatsen, Drottningtorget och området runt Götaälvbron,
Sweco, 2010
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Nordstan
Övr. resurser
Under/Överskott
inkl övr.resurser

5 (21)

**Inkl. förhyrda samt korttidsp.
P-hus Nordstan
*Endast P-avgift
**Inkl. förhyrda samt korttidsp.

6
2416
2312
2410

Tabell 1. Utbud och efterfrågan

Anläggning
Operan
Tillbyggnad
Totalt

Norm cpl/100
besökare
15
15
30

Dim antal
besökare
1301
500
1801

Behov
cykelplatser
195
75
270

Tabell 2. Tal för cykelparkering.

Utbud – parkeringsplatser
Inventeringen av befintliga parkeringsytor gjordes den 19 mars 2011. Denna
inventering gjordes ute på plats och ger en bra bild över utbudet i närområdet.
Inom en radie av 300 meter från den tilltänkta utbyggnaden så återfinns ca 386
besöksparkeringar där parkering sker mot avgift. Vidare så finns även
korttidsparkering och detta innefattar ca 14 platser. Inom området finns även
flertalet förhyrda platser och de är 84 stycken till antalet.
Nedan visas korttidsparkeringen som är belägen utanför Göteborgs Operans
entré. Den användes främst av bilburna turister som tog några semesterbilder
utanför operan, samt av personer som kikade in för ett snabbt ärende (biljettköp
mm.). Ansvarig för dessa parkeringar är Trafikkontoret.

Område 1. Korttidsparkering utanför operan, P-10 min.
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På Christina Nilssons Gata finns parkering för 18 personbilar. Denna parkering
har Taxa 1. Kostnad: 25 kr/tim 8-22 (8-22) Övrig tid: 2 kr/tim.
Tidsbegränsningen här är 24 tim, denna tidsbegränsning gäller vardag utom dag
före sön- och helgdag klockan 00.00-24.00. Ansvarig: Trafikkontoret.
Mitt emot denna parkering finns 6 platser som är reserverade för parkering för
rörelsehindrade, dessa har en tidsbegränsning på 4 timmar.

Område 2. Christina Nilssons Gata, P-avgift 18 platser.

Även bussparkering är möjligt inom området och detta sker då precis utanför
Operan, här finns det 5 stycken uppställningsplatser för bussar där de kan stå i
max 4 tim. utanför den beräknade 300 meters radien (Packhusplatsen) så finns
ytterligare en uppställningsplats för bussar, även här råder en tidsbegränsning
på 4 tim fast bara under tiden 08-16. Här finns det 4 stycken
uppställningsplatser för buss.

Område 3. Bussparkering, Christina Nilssons Gata.
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På huvudbyggnadens sydvästra sida återfinns en lastbrygga med tre förhyrda
platser i anslutning till denna. Dessa tre platser var frekvent använda, likaså
ytan framför lastbryggan som användes av diverse leveransbilar.
Beläggningsgraden på de reserverade platserna låg i snitt på 92 %.

Område 4. Förhyrda platser vid Operans lastbrygga.

Cykelparkering framför operan upplevs som välanvänd (58 procents
beläggningsgrad), då många väljer att inte parkera sina cyklar på anvisad plats
utan parkerar vid sidan om (vid träd, lyktstolpar, skyltstolpar mm.). Kanske kan
en annan typ av utformning göra så att beläggningen blir än högre.

Område 5, Cykelparkering vid Operans lastbrygga.
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MC-parkeringen som är lokaliserad vid vändplatsen i anslutning till lastbryggan
utnyttjas i dagsläget till ungefär 38 % av dess kapacitet. Det kan antas att denna
kommer att utnyttjas än mer längre in på våren/sommaren. Ansvarig för dessa
platser är Trafikkontoret. Tidsbegränsning är 24 tim. Tidsbegränsningen gäller
vardag utom dag före sön- och helgdag klockan 00.00 - 24.00.

Område 6. MC-parkering

Strax väster om MC-parkeringen finns en yta för förhyrd parkering, dessa är 16
till antalet och inkluderar även 2 platser för rörelsehindrade (även dessa är alltså
förhyrda). Beläggningen här låg i snitt på 75 %, tidsregleringen som styr
parkering på denna yta medger parkering endast för fordon med giltigt
parkeringstillstånd. Ansvarig för ytan är P-bolaget.

Område 7. Förhyrd parkering.

I anslutning till de förhyrda platser som nämns ovan finns möjlighet för
parkering på totalt 18 platser. På dessa platser krävs det tillstånd under tiden
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07.00-11.30. under övrig tid finns möjlighet att parkera mot avgift. Avgiften för
dessa platser är 10 kr/tim alla dagar 08-22, övrig tid 2 kr/tim. Ansvarig är Pbolaget.

Område 8. Christina Nilssons Gata, P-avgift, P-tillstånd.

Packhuskajen Operan finns bilparkering med 121 stycken platser. Taxan för
dessa är 10 kr/tim alla dagar 08-22, övrig tid 2 kr/tim. Beläggningsgraden på
dessa platser var i överlag hög. I snitt låg beläggningsgraden på 86 % vilket är
högre än genomsnittet för området. Ansvarig för dessa platser är P-bolaget.

Område 9. P-avgift, Christina Nilsson Gata, väster om Operan.

Vid Maritiman och Kajskjul 8 finns parkering reserverade för de verksamheter
som är belägna där. Här står bilarna uppställda mot fasaden och är tätt packade
för att mojliggöra så många parkeringar som möjligt. Totalt finns här 18 platser
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och beläggningsgraden ligger i snitt på 76 %. Parkeringarna ligger på
tomtmark.

Område 10. Förhyrd parkering vid Maritiman/Kajskjul 8.

I anslutning till Kasinot finns två parkeringsytor, på ytan som visas nedan sker
parkering mot avgift. Avgiften är här 10 kr/tim 00-24.

Område 11. Parkering mot avgift mellan Kasinot och Maritiman/Kajskjul 8.
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Strax nordöst om kasinot finns förhyrda platser både för Kasinot och till övriga
verksamheter som finns i samma byggnad. Det finns totalt 30 platser som i snitt
är belagda till 67 % under de fyra dagar undersökningen gjordes.

Område 12. Förhyrd parkering

Framför Kasinot finns en parkering som P-bolaget ansvarar för och som
rymmer 114 personbilar. Här parkerar man mot en avgift på 10 kr/tim alla dagar
00-24. Beläggningsgraden här låg i snitt på 99 %.

Område 13. P-avgift framför kasinot.
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På motsatt sida från kasinot så ligger Hovrätten. Här finns möjlighet att
korttidsparkera utanför dess entré, denna möjlighet finns för totalt 2 personbilar.
Här var beläggningen inte så hög utan den låg i snitt på 13 %. Antagligen är
behovet av korttidsparkering för just Hovrätten begränsad som denna
beläggningsundersökning visar.

Område 14. Korttidsparkering, Hovrätten.

Ytan för avgiftsparkering däremot var mer frekvent besökt. Här finns totalt 44
platser att tillgå och dessa var belagda till 93 % i snitt. Avgiften för att stå här
ligger på 10 kr/tim alla dagar 08-22, övrig tid 2 kr/tim. P-bolaget ansvarar för
denna anläggning.

Område 15. P-avgift, stora parkeringen utanför Hovrätten.

Framför Hovrätten finns även 4 platser avgiftsbelagd parkering där
beläggningsgraden låg på ca 69 %. Denna parkering fungerar även som
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boendeparkering. Avgiften ligger här på 25 kr/tim 8-18 (8-15). Övrig tid gäller
2 kr/tim. Ansvarig här är Trafikkontoret.

Område 16. P-avgift framför Hovrätten.

Lite längre fram på samma gata (Packhusplatsen) finns en avgiftsbelagd
parkering för ca 5 bilar. Beläggningsgraden låg här på 65 %. Ansvarig för dessa
platser är Trafikkontoret. Avgiften ligger här på 25 kr/tim 8-18 (8-15). Övrig tid
gäller 2 kr/tim.

Område 17. P-avgift Packhusplatsen, 5 platser.
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På den större parkeringen på packhusplatsen har Sunfleet uppställning för sina
17 bilar som ingår i denna pool. Beläggningsgraden här ligger på 62 %. Här är
det önskvärt med en så låg beläggningsgrad som möjligt då nyttjandett av
poolbilar ska uppmuntras. Då undersökningen gjordes vid 10-tiden samt vid 15tiden så kan denna vara missvisande för poolbilarna då dessa är används som
mest mellan just dessa två klockslag.

Område 18. Sunfleets poolbilar på Packhusplatsen.

Framför Hertziahuset så finns det endast korttidsparkering, samt en plats för
konsulatfordon (Ecuadors konsulat är beläget i huset). Korttidsparkering utgörs
av 6 platser längs med gatan och används till stor del av besökare till Movieline
samt till övriga verksamheter i Hertziahuset. Parkeringen utgörs av två kluster
med vardera 3 platser med konsulatplatsen i mitten. Beläggningsgraden var för
de 3 första platserna 67 %. För de övriga 3 platserna låg beläggningsgraden på
33 %. Detta kan ha att göra med att bilisterna söker sig till de platser som är
närmast Movieline vilket antagligen betyder att de har de flesta av p-10
minuters besökare.
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Område 19. Packhusplatsen 2, Hertziahuset.

Område 20. Packhusplatsen 2, Hertziahuset.

På Övre Spannmålsgatan finns det möjlighet att parkera på en yta som rymmer
5 personbilar. Här råder Taxa 2, kostnaden är 25kr/tim mellan 8-18 (8-15),
övrig tid gäller 2 kr/tim. Ansvarig är Trafikkontoret.

PM Parkeringsutredning – Operan

15 (21)

PM
2012-03-20

16 (21)

Område 21. Övre Spannmålsgatan

På Kvarnbergsgatan så återfinns 5 platser med Taxa 2. Kostnaden för att ställa
sin bil här uppgår till 25kr/tim mellan 8-18 (8-15), övrig tid gäller 2 kr/tim.
Ansvarig är Trafikkontoret.

Område 22. Kvarnbergsgatan.

Vid Sankt Eriksgatan finns det 30 platser för personbilar. Då halva ytan för
parkering är avstängt pga. vägarbete så fanns det endast dessa platser att tillgå i
dagsläget mot det normala 71 platserna. Så inom kort tillkommer alltså 41
platser som ökar utbudet. Här gäller taxa 1 och kostnaden för att så här är 25
kr/tim 8-22 (8-22), övrig tid gäller 2 kr/tim. Tidsbegränsningen är på 24 tim och
detta gäller vardag utom dag före sön- och helgdag klockan 00.00-24.00.
Ansvarig för dessa platser är Trafikkontoret.
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Område 23. Sankt Eriksgatan, vägarbetsområde. 31 platser.

Utbud av bussparkering
I direkt anslutning till Göteborgsoperan finns i dagsläget en uppställningsplats
för bussar. Ytan är 70 meter lång och har en tidsbegränsning på 4 timmar, vilket
gör att ca 4-5 bussar kan stå här beroende på längd. Räknat med en busslängd
på 14 meter så får 5 bussar plats, men räknat med avstånd mellan bussarna så är
det mer rimligt att anta att 4 bussar av denna storlek får plats.
Lite längre söderut, vid Göteborgs Hovrätt så finns en bussparkering som är 50
meter lång, vilket medför att 3-4 bussar kan stå uppställda här.
Tidsbegränsningen som gäller är 4 timmar vardag utom dag före son- och
helgdag klockan 08.00-16.00.
Vidare så finns även bussparkering på Norra Hamngatan, ytan här är 40 meter
(2-3 bussar) och tidsbegränsningen är 30 minuter.
Längre österut, på Nils Ericsonsgatan, vid centralstationen så återfinns en yta på
20 meter för bussparkering, här gäller precis som på Norra Hamngatan en
tidsbegränsning på 30 minuter. Denna tidsbegränsning gäller vardag mellan
08.00-17.00.
Vid Göta Älvbrons södra fäste återfinns även här en yta för bussparkering,
tidsbegränsningen är 24 tim under vardagar utom dag före sön- och helgdag
klockan 00.00-24.00.
Trafikkontoret är ansvarigt för alla dessa uppställningsplatser.
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Figur 24. Bussparkering i Göteborg

Beläggningsundersökning
Inventeringen av efterfrågan, dvs. antalet parkerade bilar på de definierade
ytorna, skedde under fyra dagar. Dels onsdagen den 4:e april kl. 15.00 samt
torsdagen den 5:e april kl. 10.00. Vidare så gjordes även två
beläggningsundersökningar måndagen den 16/4 kl 10.00 samt kl 15.00. Således
har beläggningen på de olika parkeringsytorna kring Göteborgs Operan
kontrollerats vid fyra tillfällen. Resultatet från dessa fyra undersökningar liknar
varandra till stor del, skillnaderna är små och den enda dagen som ”sticker” ut
är måndagen 16/4 kl 10.00 där beläggningsgraden ligger på 70 %. Snittet för
dessa fyra beläggningsundersökningar är 79,6 % vilket visar på trycket på
parkeringar i närområdet. Vad som är glädjande är att trycket på
cykelparkeringen vid Göteborgs Operan är så stort. På de ca 60 platser som
finns att tillgå så var 58 % av dessa upptagna.
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Område

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23 2.
Totalt

Antal Beläggn.
platser Ons 4/4
15.00
6
33 % (2)
18
89 % (16)
5
0 % (0)
3
67 % (2)
60
80 % (48)
8
25 % (2)
16
100 % (16)
18
100 % (18)
121
86 % (104)
18
89 % (16)
19
100 % (19)
30
80 % (24)
114
100 % (114)
2
50 % (1)
44
100 % (44)
4
75 % (3)
5
20 % (1)
17
65 % (11)
3
100 % (3)
3
67 % (2)
7
57 % (4)
6
83 % (5)
30 (71) 100 % (30)
557
87% (485)

Beläggn.
Tors 5/4
10.00
0 % (0)
44 % (8)
0 % (0)
100 % (3)
75 % (45)
50 % (4)
56 % (9)
61 % (11)
91 % (110)
83 % (15)
68 % (13)
60 % (18)
100 % (114)
0 % (0)
100 % (44)
50 % (2)
60 % (3)
65 % (11)
67 % (2)
67 % (2)
43 % (3)
33 % (2)
100 % (30)
81 % (449)

19 (21)

Beläggn.
Mån 16/4
10.00
0 % (0)
28 % (5)
0 % (0)
100 % (3)
37 % (22)
38 % (3)
56 % (9)
61 % (11)
81 % (98)
67 % (12)
100 % (19)
57 % (17)
98 % (112)
0 % (0)
75 % (33)
75 % (3)
80 % (4)
53 % (9)
33 % (1)
0 % (0)
71 % (5)
67 % (4)
63 % (19)
70 % (389)

Beläggn.
Mån 16/4
15.00
100 % (6)
72 % (13)
0 % (0)
100 % (3)
42 % (25)
38 % (3)
88 % (14)
100 % (18)
84 % (102)
67 % (12)
100 % (19)
70 % (21)
96 % (110)
0 % (0)
98 % (43)
75 % (3)
100 % (5)
65 % (11)
67 % (2)
0 % (0)
100 % (7)
67 % (4)
100 % (30)
81 % (451)

Tabell 1 Beläggningsgrad

Avgiftsbelagd parkering: Område 2, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 21, 22 och 23.
386 platser
88 % beläggningsgrad
Korttidsparkering: Område 1, 14, 19 och 20.
14 platser
38 % beläggningsgrad
Förhyrd parkering: Område 4, 7, 10, 12 och 18
84 platser
70 % beläggningsgrad
Område 3 (buss), område 5 (cykel) och område 6 (MC)
2

Parkeringsplatsen är under ombyggnad så endast 30 av de 71 platserna var tillgängliga under
beläggningsundersökningen.
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Figur 25. Översiktbild över ytorna som ligger som underlag för beläggningsundersökningen.

Sammanfattning
Området kring operan har inte en överdriven hård beläggning, speciellt inte på
korttidsparkering samt de förhyrda parkeringarna. Beläggningsgraden på dessa
platser är 38 respektive 70 procent. Beläggningsgraden på de avgiftsbelagda
parkeringarna är högre, 88 procent i snitt. Siffrorna på 88 procent påvisar att
dessa ytor används väldigt effektivt som det är möjligt. Kapacitetsutnyttjandet
ska aldrig överstiga ca 90 %, vilket innebär att det ska finnas lediga platser för
tillkommande besökare utan söktrafik. Snittet påvisar på siffror under 90 %
men det finns tidpunkter och vissa platser där utnyttjandet är högre än så vilket i
sin tur genererar en viss söktrafik. Samtidigt ska vi ha i åtanke att 41 platser ej
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var disponibla i området då där pågick ett vägarbete. Detta påverkar i hög grad
siffrorna.
Då kapacitetsutnyttjandegraden är högre än 90 % på sina ställen bör priserna
höjas för att reducera efterfrågan vid toppar. Det bör generellt sett även vara en
förhållandevis hög omsättning av parkerade bilar på de tillgängliga platserna
om målsättningen är att gynna olika besöksnäringar i staden som handel, nöje,
kultur etc. Blockerande långtidsparkering bör undvikas.
Det bör även nämnas att parkeringshuset Nordstan erbjuder 2416 besöksplatser.
Av dessa var 1188 platser lediga vid en parkeringsundersökning gjord i maj
2011. I snitt är alltså ca 50 % av besöksplatserna i p-hus Nordstan lediga.

Källor
I arbetet har följande underlagsmaterial använts:
Parkeringspolicy för Göteborg, antagen av kommunfullmäktige 091008
Vägledning till parkeringstal vid detaljplaner och bygglov, antagen av
byggnadsnämnden 111031
Parkering – Politik, åtgärder och konsekvenser för stadstrafik, Tomas
Svensson och Ragnar Hedström, VTI notat 23-2010.
Parkeringskapacitet på kvartersmark – Kartläggning av besöksplatser och
hyrplatser. ÅF Infrastructure AB, 2010
Parkeringsutredning-Polhemsplatsen, Drottningtorget och området runt
Götaälvbron, Sweco, 2010.
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Från:

Khan Jonas <jonas.khan@afconsult.com>

Till:

Jonas Uvdal <jonas.uvdal@sbk.goteborg.se>,

Hej Johan,
Ursäkta att jag hör av mig sent.
Kommer med lite siffror och uppskattningar av hur stor andel besökare till Göteborgsoperan som kan
tänkas ta bilen till evenemang. Då förändringar skett med bla trängselskatt, förbättrad kollektivtrafik,
höjda taxor, en större medvetenhet samt förbättrade möjligheter för cykeltrafik kan siffrorna för
andel besökare med bil skrivas ned. Någonstans mellan 30-40 % anses vara rimligt med anledning av
ovanstående.
Med vänlig hälsning
Jonas Khan
Trafikingenjör
ÅF Infrastruktur AB, Trafikreglering
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Från: Jonas Uvdal [mailto:jonas.uvdal@sbk.goteborg.se]
Skickat: den 1 april 2014 10:53
Till: Khan Jonas
Ämne: Göteborgsoperan
Hej
Påminner igen om den parkeringsutredning du gjorde
med anledning av göteborgsoperans tillbyggnad. Du lovade att uppdatera
siffrorna som låg bakom bedömningen för tillkommande parkeringsbehov.
/Jonas

Jonas Uvdal
Planarkitekt
Planavdelningen
Besöksadress: Köpmansgatan 20
Box 2554, 403 17 Göteborg
Telefon: 031-368 19 76
E-post : jonas.uvdal@sbk.goteborg.se
webbplats: http://www.goteborg.se

