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Fråga från (S) angående tillgängligheten till 
boendeparkering 
 

Vid trafiknämndens sammanträde inkom S med en fråga om tillgängligheten till 
boendeparkering i Västra Nordstan mot Stenpiren, särskilt under dagtid. Trafikkontoret 
svarar nedan på frågan.  

Utbud av boendeparkeringsplatser i C-området  
I boendeparkeringsområde C har 604 personer boendeparkeringstillstånd per 19 
november 2021. I området finns cirka 569 parkeringsplatser där boendeparkering är 
tillåten dygnet runt och cirka 288 parkeringsplatser där boendeparkering är tillåten natt 
(klockan 18-09 helgfri måndag-fredag och från klockan 15.00 på lördag/dag före helgdag 
till klockan 09.00 måndag/vardag därpå). 

Gatuparkering som även upplåts till boendeparkering med stadens boendeparkerings-
tillstånd samnyttjas av boende och besökare samt arbetande inom området.  

I område C parkerades 372 bilar med boendeparkeringstillstånd år 1996, år 2019 hade 
antalet ökat med cirka 50%, till 568 bilar.  

Utbud av boendeparkeringsplatser i Västra Nordstan  
Det område inom boendeparkeringsområde C som varit särskilt drabbat av minskat utbud 
av parkering på gatumark är området mellan Sankt Eriksgatan/Östra Hamngatan/ 
Packhusplatsen/Norra Hamngatan. Där finns cirka 64 platser där boendeparkering är 
tillåten dygnet runt och cirka 66 platser där boendeparkering är tillåten natt.  

Inom samma område var 90 boendeparkeringstillstånd aktiva i november 2021.  

Det saknas statistik för just Västra Nordstan men det är rimligt att anta att ökningen i 
Västra Nordstan från 1996 till 2019 var ungefär den samma som för övriga område C.  

Sammantaget får tillgången till boendeparkeringsplats på gatumark i området ses som 
god, dock inte mycket god. 

Byggtidens påverkan på boendeparkeringsplatser i området 
I stora delar av staden pågår byggnation som påverkar parkeringen. I vissa områden är 
påverkan på parkeringen större än på andra.  

Vid Västra Nordstan har parkeringsplatserna på Sankt Eriksgatan, ett 50-tal platser, fått 
tas bort för byggnation av Västlänken. Dessa parkeringsplatser var reglerade med 
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parkering tillåten mot avgift för besökare till området och det var även tillåtet att parkera 
med stadens boendeparkeringstillstånd dygnet runt upp till högst 14 dagar i följd. 
Boendeparkering nyttjades främst av boende i det omedelbara närområdet.  

Som ett tidsbegränsat undantag under tiden byggnation pågår i området har parkering 
med boendeparkeringstillstånd dygnet runt tillåtits på gångfartsområden på 
Klädpressaregatan och Spannmålsgatan, 40 respektive 33 meter vilket motsvarar cirka 
åtta respektive sex bilplatser. Dessa platser är mer eller mindre reserverade för boende då 
övriga bara kan parkera under högst 30 minuter i följd. Dessa platser kommer att tas bort 
när parkering kan ske på Sankt Eriksgatan igen.  

 

 

Bildtext: Bilden visar antal boendeparkeringstillstånd per adress i Västra Nordstan. 

Analys av de sträckor med boendeparkering dygnet runt som är avgiftsbelagda för övriga, 
visar att platserna inte nyttjas till långtidsuppställning i någon större omfattning av bilister 
som parkerar mot avgift. Dessa platser kan således i stor omfattning nyttjas av boende-
parkerare.  



 

Göteborgs Stad Trafikkontoret, TN-information 3 (3) 
   
   

Observationer under lång tid i området visar att det ofta är gott om lediga 
parkeringsplatser runt Kronhuset nattetid vilket tyder på att det sannolikt inte är någon 
brist på ”nattplatser”. Däremot finns alltid önskemål om flera dygnet runt-platser, i hela 
staden, vilket endast i mycket liten omfattning kan tillmötesgås med hänsyn till andra 
anspråk/behov av att nyttja och parkera på gatumark.  

Enligt stadens Parkeringspolicy ska staden långsiktigt arbeta för att boende- och 
verksamhetsparkering ska ske på tomtmark så att gatan kan vara tillgänglig för tillfälliga 
behov.  

Det finns ledig, outnyttjad, kapacitet i en del privata parkeringsanläggningar i området. 

Vid genomgång av ärendet uppkom att flera personer har boendeparkeringstillstånd trots 
att planeringen byggt på att deras behov av parkering ska lösas på kvartersmark. Den 
aktuella adressen kommer att uteslutas från boendeparkeringssystemet. 
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