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Ska du besöka Södra skärgården? Så här
reser du enklast!
Göteborgs södra skärgård lockar tusentals besökare varje år. Vi har samlat
tips hur du enklast tar dig hit.

I första hand, åk kollektivt:
Det är ett mycket stort tryck på parkeringsplatserna medan det är enkelt att
åka kollektivt:
- Skärgårdsbåt. Här kan du åka en direktlinje från Stenpirens resecentrum till
Södra skärgården och passa på att njuta av en härlig båttur!
- Buss 114 Ö-snabben. Cirka 30 minuter från centrala Göteborg till
Saltholmen där du byter till båt.
- Spårvagn 11 och 9 (under högsäsong) går var 7–8 minut och tar cirka 35
minuter från city till Saltholmen där du kan byta till båt.
På Västtrafiks hemsida hittar du tidtabeller
Om du måste ta bilen
- Använd appen Parkering Göteborg för att se om det finns lediga platser på
Saltholmen eller i Långedrag. Det finns också realtidsskyltar på plats.
Det finns tre områden du kan parkera på när du ska besöka Södra Skärgården;
Saltholmen, Långedrag och Hinsholmen
- Chansa inte på att åka till Saltholmen om realtidsskyltarna säger att det inte
finns någon ledig besöksplats. Du riskerar att få tillbringa onödig tid i bilen,
istället för att sola och bada.
- Hittar du ändå en ledig plats på Saltholmen får du enbart ställa din bil där
det är skyltat med besöksparkering. Resten av platserna är vikta åt dem som
bor i Södra skärgården. Om du har parkerat fel riskerar du kontrollavgift på

600 kronor – det blir en dyr parkering!
- På Hinsholmen finns gott om parkering. Här finns också en dygnstaxa på
bara 30 kronor för den som behöver stå längre tid. Parkeringen är öppen
mellan 1 juni och 30 september. Hinsholmen ligger knappt två kilometer från
Saltholmen och båtterminalen och det tar bara några minuter med spårvagn
eller buss dit. Spårvagns- och bussbiljetten gäller även på båten!
- Långedrag har besöksparkering, men även här blir det snabbt fullt varma
dagar. Här finns också dygnstaxa på 50 kronor.

Göteborgs Stads Parkering är ett parkeringsbolag som ägs av Göteborgs Stad.
Vi arbetar för att skapa en hållbar, tillgänglig och attraktiv stad för de som
bor och arbetar här, men också för de som tillfälligt besöker oss. Under
varumärket Parkering Göteborg har vi idag 71 000 parkeringsplatser, 872
laddplatser och dagligen görs upp emot 40 000 betalningar i appen och 14
000 betalningar i betalautomater. Bolaget omsätter 523 miljoner kronor och
förvaltar parkeringsanläggningar till ett värde av drygt 2 440 miljoner kronor
och har ca 90 medarbetare.
Vår kärnverksamhet kan tyckas simpel – vita streck på svart asfalt. Men
faktum är att parkering är en fråga som är viktig för många människor. Vi ser
parkering som en pusselbit i det som kallas hållbar mobilitet.
Göteborg är mitt uppe i en byggboom som kommer att pågå i många år till.
Staden förtätas och vi bygger bostäder, verksamheter och arbetsplatser för
150 000 nya invånare fram till 2035. Men även nu under byggtid behöver
Göteborg vara tillgänglig för de som bor och arbetar här, men också för de
som besöker staden tillfälligt. För att skapa den stad vi vill ha behöver vi
hjälpas åt att resa så hållbart det bara går, vi behöver skapa en hållbar
mobilitet.
För mer information om Göteborgs Stads Parkering, besök
www.parkeringgoteborg.se
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