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Svar på yrkande från (M), (L) och (C) om att ta 
bort parkeringsplatserna på Götaplatsen   
Förslag till beslut 
I trafiknämnden 

Trafiknämnden förklarar uppdraget att ta bort parkeringsplatserna på Götaplatsen (TN 
2021-10-28, § 471) för fullgjort. 

Sammanfattning 
Trafikkontoret har fått i uppdrag att ta bort parkeringsplatserna på Götaplatsen. 
Trafikkontoret har tagit en tillfällig föreskrift om parkeringsförbud och ärendet kommer 
att behandlas i trafiksamrådet under november 2021 för att möjliggöra en permanent 
reglering av parkeringsförbudet som väntas gälla från slutet av november 2021.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Kostnaden för att införa parkeringsförbud på Götaplatsen utgörs av kostnaden för att 
uppföra skyltning med tillhörande arbetstid samt att byta ut skyltningen löpande var 
tionde år. En första engångskostnad uppgår till cirka 25 000 kronor och byte av 
vägmärken och bågar var tionde uppgår till ca 2500 kronor/per år.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Trafikkontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Götaplatsen har fungerat som en mötesplats för personer som kommer dit med bil vilket 
har bidragit till otrygghet. Ett parkeringsförbud på Götaplatsen kan skapa ökad trygghet 
genom minskad fordonstrafik och färre uppställda fordon på platsen.  

 

Bilagor 
1. Yrkande från (M), (L) och (C) om att ta bort parkeringsplatserna på 

Götaplatsen 
2. Trafiknämnden 2021-10-28 protokollsbilaga 1 § 471 
3. Protokollsutdrag Trafiknämnden 2021-06-17 § 300 Svar på yrkande 

från (MP), (V), (M), (L), (C), (S) och (D) angående reglering av 
trafiken runt Götaplatsen  
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Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-11-16 
Diarienummer 07447/21 
 

Handläggare 
Maria Lundin/Trafikkontoret/GBGStad 
Telefon: 031 368 28 75 
E-post: maria.lundin@trafikkontoret.goteborg.se  
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Ärendet  
Trafikkontoret har fått i uppdrag av trafiknämnden att ta bort parkeringsplatserna på 
Götaplatsen (TN 2021-10-28, § 471). Förvaltningen återkommer i detta ärende med 
återrapportering av uppdraget.  

Beskrivning av ärendet 
Trafiknämnden gav, vid nämndens sammanträde den 28 oktober, trafikkontoret i uppdrag 
att införa parkeringsförbud på Götaplatsen med hänvisning till att parkeringsplatserna på 
Götaplatsen leder till störningar för verksamheterna där (TN 2021-10-28, § 471).  

Trafikkontoret återrapporterade i juni 2021 uppdraget från trafiknämnden rörande 
reglering av trafiken på Götaplatsen (2021-06-17 § 300). Trafikkontorets förslag var då 
att införa zonregleringen förbud mot trafik med motordrivna fordon utom moped klass II 
kvälls- och nattetid alla dagar på Götaplatsen. Den dåvarande parkeringsregleringen på 
platsen, en parkeringszon med parkering tillåten i högst 30 minuter i följd, avsågs 
behållas även i fortsättningen för att möjliggöra korttidsparkering under dagtid. Förbudet 
mot motordriven trafik kvarstår medan parkeringszon 30 minuter ändras till parkering 
förbjuden i och med trafiknämndens beslut 2021-10-28.  

Förvaltningens bedömning 
Trafikkontoret har antagit en tillfällig föreskrift om parkeringsförbud på Götaplatsen och 
ärendet kommer att behandlas i Trafiksamrådet under november 2021 för att möjliggöra 
en permanent reglering av parkeringsförbudet. Trafikkontoret sätter under vecka 46 2021 
upp skyltar vid Götaplatsen som visar zonregleringen förbud mot trafik med motordrivna 
fordon utom moped klass II kvälls- och nattetid alla dagar samt förbud mot parkering.  

Den genomförda regleringen möjliggör för turistbussar att släppa av och hämta upp 
passagerare på Götaplatsen.  

 

 

Kerstin Elias 
 
Avdelningschef 
 

Kristina Lindfors 
 
Trafikdirektör 
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