
 

Göteborgs Stad Trafikkontoret, tjänsteutlåtande 1 (5) 
  

   

Svar på uppdrag att, tillsammans med 
berörda nämnder och styrelser, göra en 
översyn av parkeringsmöjligheterna i centrala 
Göteborg, med hänsyn till behoven för 
innerstadshandel, besöksnäringen och de 
boende. (KF Budget 2020)  
Förslag till beslut 
I trafiknämnden 

Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att förklara uppdraget att göra en översyn av 
parkeringsmöjligheterna i centrala Göteborg, med hänsyn till behoven för 
innerstadshandel, besöksnäringen och de boende (KF:s budget 2020), för fullgjort.  

Sammanfattning 
Trafiknämnden fick i kommunfullmäktiges budget 2020 i uppdrag att genomföra en 
översyn av parkeringsmöjligheterna för besökare och boende i centrala Göteborg.  

För boendeparkerare i centrala Göteborg finns det dagtid färre parkeringsplatser än vad 
det finns kunder, men nattetid finns det istället ett överskott. Genom beläggningsstatistik 
från avgiftsparkeringar som tillhandhålls av trafikkontoret och Parkeringsbolaget har 
tillgängligheten till besöksparkering undersökts. Under den undersökta tidsperioden 
konstateras att, på en aggregerad nivå för hela centrala Göteborg, överstiger beläggningen 
på dessa parkeringar sällan 70 %. Ett riktvärde som brukar användas är att en parkering 
med 90 % beläggning betraktas som full. Centrala Göteborg är dock ett område med 
många anläggningar och då data från dessa aggregeras är sannolikheten hög att 
användningen varierar mellan anläggningarna. 

Utifrån nuvarande planering kommer cirka 3 000 parkeringsplatser, med en tyngdpunkt 
inom vallgraven och sydöstra delen av centrala Göteborg, bli föremål för exploatering av 
byggnader, stadsliv, cykeltrafik och kollektivtrafik. Hur, och i vilken omfattning, dessa 
platser ska ersättas är ännu inte fastställt. 

Slutligen konstateras i framtagen rapport det att det är svårt att bygga 
anläggningsparkering på kvartersmark. Trafikkontoret ser behov av att planera för 
parkering i centrala staden, inklusive anläggningsparkering på privat och kommunal 
mark. Det är ont om tillgänglig mark i staden och det är inte fastställt vilken nämnd som 
är ansvarig för behovsanalys, planering och finansiering av utbyggnad av 
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anläggningsparkering på kommunal kvartersmark. Planeringen behöver beakta frågan om 
hantering av anläggningsparkering utifrån stadens styrande dokument och med hänsyn till 
samtliga hållbarhetsdimensioner. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Översynen av parkeringsmöjligheterna i centrala Göteborg, med hänsyn till behoven för 
innerstadshandel, besöksnäringen och de boende ger i sig inga ekonomiska konsekvenser. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
God miljö är ett av tre mål i Parkeringspolicyn. Miljön kan påverkas i de fall söktrafik 
uppstår till följd av ett förändrat antal parkeringsplatser, samtidigt som en utveckling av 
gaturummen kan leda till minskad biltrafik, vilket i sin tur kan påverka de lokala halterna 
av luftföroreningar och buller i den miljö där fotgängare och cyklister, gamla som unga, 
rör sig. 

Bedömning ur social dimension 
I centrala Göteborg erbjuds ett bredare utbud av kvaliteter i form av handel, service och 
nöjen än vad som finns i mer perifera områden av Göteborg. För att alla ska ha möjlighet 
att nyttja dessa kvaliteter behöver parkering finnas för dem som inte ser övriga 
transportslag som ett alternativ. 

Förhållande till styrande dokument 
Göteborgs Stads parkeringspolicy är det styrande dokument som framför allt berörs av 
uppdraget. I parkeringspolicyn har staden fastställt att innerstaden bör bibehålla ungefär 
samma antal bilplatser som idag. Dessa platser kan dock behöva omfördelas för att till 
exempel ge plats för nya kollektivtrafik- och cykelstråk, förskönade stadsmiljöer eller 
prioritering av andra former av parkering. I takt med att kollektivtrafiken byggs ut ges 
emellertid förutsättningar för att minska antalet bilplatser, speciellt i områden i anslutning 
till god kollektivtrafik. Parkeringspolicyn anger också att boendeparkering ska flyttas 
över till parkeringsanläggningar, främst garage, på kvartersmark i nära anslutning till 
större gator och leder. Liknande gäller för halvdagsparkering för handel och service i 
innerstaden där stadens långsiktiga mål är att parkeringen för dessa ändamål ska samlas i 
större gemensamma anläggningar för att på så sätt kunna försköna stadsmiljön i det som i 
parkeringspolicyn definieras som city. 

Även andra styrande dokument har betydelse för parkeringsfrågan, exempelvis: 

- Göteborg 2035 – Trafikstrategi för en nära storstad 
- Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030 
- Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018-2026 
- Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med 

funktionsnedsättning 2021–2026 
- Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2018-2035  
- Göteborgs Stads elektrifieringsplan 2022-2030 

Bilagor 
1. Översyn av parkeringssituationen i Göteborg 2022 
2. Parkeringspolicy för Göteborgs Stad.  
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Ärendet  
Trafiknämnden fick i kommunfullmäktiges budget 2020 i uppdrag att, tillsammans med 
berörda nämnder och styrelser, göra en översyn av parkeringsmöjligheterna i centrala 
Göteborg, med hänsyn till behoven för innerstadshandel, besöksnäringen och de boende.  

Beskrivning av ärendet 
Trafikkontoret har i genomförd översyn utrett hur många parkeringar det finns idag för 
boende och besökare och också identifierat hur många av dessa parkeringsplatser som 
påverkas av kommande stadsutveckling 20 år framåt. Detta uppdrag svarar inte på om det 
idag finns tillräckligt många parkeringsplatser eller om utbudet är för stort. Trafikkontoret 
har heller inte utrett hur den påverkan på antalet parkeringsplatser som översynen 
identifierar ska hanteras.  

Förvaltningens bedömning 
Stora delar av centrala Göteborg byggdes innan bilismen blev utbredd och är med 
anledning av det inte byggd med bilen som förutsättning. Boende, besökare och 
verksamma i hus som byggdes innan staden började planera för parkering förlitar sig på 
att deras parkering ska lösas genom parkering på allmän plats eller parkering på 
kvartersmark som inte är planlagd för någon specifik fastighet. För boende och besökare 
erbjuder trafikkontoret boendeparkering och avgiftsreglerad parkering i centrala 
Göteborg. Parkeringsbolaget har i sin tur parkeringar där kunder kan köpa 
parkeringstillstånd och avgiftsparkeringar där besökare kan parkera. Antalet 
parkeringsplatser som trafikkontoret och parkeringsbolaget förvaltar inom utrett område 
är: 

• Parkeringsbolaget: 6 400 parkeringsplatser 
• Trafikkontoret: 8 859 parkeringsplatser 

Boende 
I dagsläget har trafikkontoret 6 100 boendeparkeringskunder inom utredningsområdet. 
För dessa har trafikkontoret inom området 5 500 parkeringsplatser där 
boendeparkeringskunderna har möjligheten att parkera dygnet runt i upp till 14 dagar 
och därutöver finns 1 700 parkeringsplatser där kunderna kan parkera enligt villkoren 
för boendeparkering natt. Boendeparkeringskunder och besökare samsas om samma 
platser och utifrån att det dagtid finns färre platser för boendeparkeringskunder än vad 
det finns boendeparkeringskunder så kommer inte samtliga kunna parkera bilen över 
dagen. Nattetid finns fler boendeparkeringsplatser än vad det finns kunder och trots 
samnyttjandet med besökare så finns parkeringsplatser för boendeparkerare att nyttja 
inom centrala Göteborg.  

Besökare 
Trafikkontoret och parkeringsbolaget har använt beläggningsstatistik från sina 
avgiftsparkeringar för att undersöka hur beläggningsgraden ser ut på de parkeringar som 
erbjuds för besökare. Klockan 13 var den tiden på dygnet då beläggningsgraden på 
stadens parkeringar var som högst. Beläggningsgraden på Parkeringsbolaget och 
trafikkontorets parkeringar inom Centrala Göteborg översteg sällan 70 %. En vedertagen 
definition av en fylld parkering är att beläggningsgraden överstiger 90 %. Utifrån detta 
tycks det på en aggregerad nivå inom centrala Göteborg finnas ledig kapacitet för 
besökare att använda. Centrala Göteborg är dock ett område med många olika 
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anläggningar och då alla dessa data aggregeras är sannolikheten hög att användningen 
varierar mellan anläggningarna – de attraktiva parkeringarna fylls först och först därefter 
börjar nästa anläggning användas. Till följd av detta pågår ett arbete inom 
Parkeringsbolaget med att se över stadens parkeringsledningssystem för att synliggöra var 
det finns lediga platser. 

Hur många parkeringsplatser förväntas påverkas de närmsta 20 åren?  
Stadens mål är utveckla gaturummet och detta kommer få till följd att parkering som idag 
finns för besökare och boendeparkering i centrala Göteborg inte kommer att kunna finnas 
kvar på samma sätt som idag. Gaturummen ska användas för mer vistelse och stadsliv, 
förbättrade förutsättningarna för cyklister samt förbättrad kollektivtrafik. Parkering på 
kvartersmark kommer också påverkas genom exploateringsprojekt för såväl byggnader 
som infrastrukturprojekt. Trafikkontoret uppskattar att planerade exploateringar av 
byggnader förväntas genomföras på ytor där staden har uppemot 1 500 parkeringsplatser 
för boende och besökare samt att infrastrukturprojekt för stadsliv, cykel och 
kollektivtrafik planeras genomföras på ytor där staden har upp till 1 500–2 000 
parkeringsplatser. Det innebär att projekt, med tyngdpunkt inom vallgraven och sydöstra 
delen av centrala Göteborg, förväntas genomföras på platser där det idag finns cirka 3 000 
parkeringsplatser. Hur, och i vilken omfattning, dessa parkeringsplatser ska ersättas är 
inte hanterat.  

Fortsatt arbete 
Huvudinriktningen i Göteborgs stads Parkeringspolicy är ”att innerstaden bör bibehålla 
ungefär samma antal bilplatser som idag. Dessa platser kan dock behöva omfördelas för 
att t.ex. ge plats för nya kollektivtrafik- och cykelstråk, förskönade stadsmiljöer eller 
prioritering av andra slag av parkering. I takt med att kollektivtrafiken byggs ut ges 
emellertid förutsättningar för att minska antalet bilplatser, speciellt i områden i 
anslutning till god kollektivtrafik.” 

Genomförd utredning kopplat till beläggningsgrad på de parkeringar som finns inom 
centrala Göteborg visar att det under vanliga vardagar finnas ledig kapacitet. Statistiken 
återspeglar inte beläggningsgraden på varje enskild plats utan troligtvis finns det platser 
som är mer attraktiva och därmed är helt fyllda samtidigt som mindre attraktiva platser 
har lediga parkeringsplatser. På längre sikt är det önskvärt att göra djupdykningar och 
utredningar kopplat till enskilda anläggningar för att se vilken nytta de bidrar med. Vissa 
parkeringsplatser är troligtvis placerade rätt, men till följd av att det finns andra 
parkeringsplatser som av olika anledningar är mer attraktiva väljer parkerare bort 
parkeringarna som är rätt placerade. 

Som nämnts ovan förväntas cirka 3 000 parkeringsplatser påverkas av framtida 
stadsutveckling och behovet av ersättningsparkering kommer att behöva utredas. 
Samtidigt visar beläggningsstatistiken på trafikkontoret och parkeringsbolagets ytor att 
det finns ledig kapacitet på en aggregerad nivå och att det kan vara önskvärt att omplacera 
kapacitet för att bidra med högre nytta. Oavsett kommer antalet parkeringsplatser som blir 
föremål för exploatering att vara fler än den lediga kapaciteten som statistiken över 
beläggningsgraden anger. Därutöver har staden det långsiktiga målet att boendeparkering 
ska flyttas från gatumark till kvartersmark.  

Att bygga parkering på kvartersmark för den redan utbyggda staden har visat sig vara 
svårt. Det blir en fråga om plats, ekonomi och vem som ska driva frågan. Idag är det ont 
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om möjlig mark för parkeringsanläggningar. Alternativet att bygga 
parkeringsanläggningar under mark är dyr och svårt att gå affärsmässigt utan förlust. 
Varje parkeringsplats i underjordiska parkeringsanläggningar behöver varje månad 
generera cirka sex till åtta gånger mer än den avgift på 760 kr som trafikkontorets 
boendeparkeringskunder betalar idag. Genom stadens parkeringspolicy har staden i 
uppdrag att ”Avgiften för bilparkering på gata och allmän plats bör vara lika hög eller 
högre än avgiften för motsvarande parkeringsändamål på kvartersmark”. Detta för att 
bland annat göra det ekonomiskt möjligt att bygga fler gemensamma lösningar. Med 
nuvarande modell för årlig prisjustering av boendeparkeringsavgiften kommer det ta 
decennier innan detta uppnås.  

Trafikkontoret ser behov av att planera för parkering i centrala staden, inklusive 
anläggningsparkering på privat och kommunal mark. Det är ont om tillgänglig mark i 
staden och det är inte fastställt vilken nämnd som är ansvarig för behovsanalys, planering 
och finansiering av utbyggnad av anläggningsparkering på kommunal kvartersmark. 
Planeringen behöver beakta frågan om hantering av anläggningsparkering utifrån stadens 
styrande dokument och med hänsyn till samtliga hållbarhetsdimensioner. 
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