KOMMER NI ERSÄTTA DE PARKERINGSPLATSER SOM FÖRSVINNER?
När det gäller projekt Västlänken är ambitionen att samtliga parkeringsytor som försvinner ska
ersättas. När det gäller mark som i dag är parkering och där vi ska bygga nya hus och gator, kommer
parkeringsplatser försvinna. Nya parkeringsplatser skapas sedan successivt utifrån de förutsättningar
som finns.

HUR LÄNGE PÅGÅR DET HÄR STÖKET?
Göteborg har en intensiv byggperiod fram till och med 2035. Så länge vi bygger där det tidigare varit
parkeringar kommer det periodvis vara svårare än tidigare att hitta någonstans att parkera.

OM JAG MÅSTE TA BILEN TILL STAN, VAR SKA JAG DÅ PARKERA?
Det kommer att bli svårare, vi är medvetna om det men vi försöker att ta fram verktyg så att du så
enkelt som möjligt ska kunna planera din resa. Du hittar till exempel alltid aktuell information om
trafikläget på trafiken.nu. Appen Parkering Göteborg visar alla tillgängliga kommunala
parkeringsplatser. Vi skyltar också så tydligt vi bara kan för att hjälpa dig på plats.

KOMMER DET ATT BYGGAS FLER PENDELPARKERINGAR?
Ja, trafikkontoret och Västtrafik har planerat följande:
2018
Nymånegatan 100 platser
Fjällbo 20 platser
Backvägen 20 platser
Amhult RC 160 platser
Skra Bro 200 platser
Angereds kyrka 20 platser
2019
Batterivägen 52 platser
Gossbydal 50 platser
Hembyggdsgatan 37 platser

HUR MÅNGA PLATSER PÅVERKAS AV VÄSTLÄNKEN?
Under byggnationen som planeras starta under 2018 påverkas cirka 1 900 platser. Av dessa är 1 100
kommunala och 800 privata. 900 platser är Parkeringsbolaget, 200 platser är gatumark
(trafikkontorets).

HUR ARBETAR NI FÖR ATT HITTA ERSÄTTNINGSPLATSER?
Tillsammans i Västlänksprojektet arbetar vi för att hitta ersättningsplatser. Utgångspunkten är att
ersätter varje parkering som försvinner på grund av arbetet.

NÄR BÖRJAR ERSÄTTNINGSPLATSERNA ATT BYGGA?
Några har redan tagits i bruk och sedan bygger både Göteborgs Stads Parkering och trafikkontoret
successivt allt eftersom vi får bygglov.

SKA PARKERINGSPLATSERNS LÄMNAS TILLBAKA NÄR VÄSTLÄNKEN ÄR KLAR?
Trafikverket ska återställa parkeringarna under förutsättning att inte staden vill använda vissa ytor till
annat.

JAG HAR PARKERINGSTILLSTÅND, NÄR KOMMER UPPSÄGNINGEN?
Rent formellt behöver ditt parkeringstillstånd sägas upp senast en kalendermånad innan
parkeringsplatsen stängs av. Har du förhyrd parkeringsplats kan det vara en längre uppsägningstid (En
till tre månader). Men vi kommer att hålla dig informera i god tid så du har möjlighet att planera för
det här.

KAN NI GARANTERA ATT JAG SOM KUND FÅR EN ANNAN PARKERING?
På vår hemsida www.parkeringgoteborg.se kan du alltid ansöka om och ställa dig i kö till de områden
som passar dig. Men vi kan tyvärr inte ge några garantier.

