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Trafiknämnden får 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. (KF Budget 2020) 
 

Trafiknämnden fick i kommunfullmäktiges budget för 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” 

I Trafiknämnden den 18 juni 2020 lämnades en information om hur trafikkontoret 
planerade att genomföra uppdraget. Bland annat skulle såväl kvalitativa som kvantitativa 
undersökningar göras av: 

• Antalet tillgängliga parkeringar (såväl gatu- som anläggningsparkeringar) inom 
den centrala staden. 

• Beläggningen på parkeringsplatserna, både avseende boendeparkerare och 
besöksparkerare. 

• Syftet med parkeringen, förslagsvis via intervjuer med parkerande för att 
identifiera varför man valt att ta bilen, varifrån man kommer och vad syftet till 
parkeringen/besöket är.  

• Utföra workshops med verksamheter (detaljhandel, restauranger mm) för att 
identifiera det upplevda behovet av parkeringar i dagsläget och framåt. 

Trafikkontoret bedömer nu att de föreslagna undersökningarna inte ska genomföras. 
Pandemin har gjort att läget i staden inte är normaliserat förrän tidigast hösten 2021, 
varken för handeln eller kunderna. Undersökningen skulle därför inte ge en riktig bild av 
parkeringsmöjligheterna med hänsyn till behoven. 

För att genomföra uppdraget föreslår trafikkontoret istället att det tas fram riktlinjer och 
en områdesplan för innerstaden, som den definieras i stadens parkeringspolicy (se karta 
nedan), hur staden ska möta den fortlöpande minskningen av parkeringsplatser på 
kvartersmark och gator.  
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Trafiknämnden, byggnadsnämnden och fastighetsnämnden beslutar löpande om projekt 
som baseras på att parkeringsplatser omvandlas till andra ändamål. Det gäller 
stadsutvecklingsprojekt som förtätning av staden liksom utveckling av gaturummen för 
att skapa plats för vistelse och transporter till fots och cykel. Det har hittills inte byggts 
några parkeringsanläggningar för att ersätta borttagna parkeringsplatser på gatumark. Det 
beror till stor del på att det saknas en plan för var staden kan ha nya 
parkeringsanläggningar. 

Det behövs därför riktlinjer och en områdesplan som tas fram tillsammans med 
stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret och Göteborgs stad Parkering AB och 
förankras i respektive nämnder och styrelse.  

Områdesplanen ska ”balansera” trafikslagen så att det blir en god sammanvägd 
tillgänglighet i enlighet med kommunfullmäktiges parkeringspolicy. Planen innefattar 
bland annat kartläggning av utbud på parkeringsplatser, kartläggning av pågående 
planering som planeras förändra parkeringsutbudet, analys av tillgängligheten samt 
förslag på hur efterfrågan kan mötas. Planen bedöms vara klar i början av 2022. 
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