PERMANENT LTF

Fastighets- och gatukontoret
Trafikregleringsenheten

Utredning för införande av parkeringsförbud dygnet runt på
söndagsgatan, måndagsgatan, tisdagsgatan, onsdagsgatan,
torsdagsgatan och fredagsgatan.
TN-2020-1446.

Ansökan
Sökanden har via mail inkommit med ett önskemål om att justera tiderna för
parkeringsförbudet på ovan nämnda gator eftersom entreprenören bytt tider för tömning av
avfall.
Efter granskning av ovan nämnda gator ser förvaltningen att gatorna inte uppfyller den fria
vägbredden på 3 meter som krävs för att räddningstjänst, renhållning och andra större fordon
ska säkras framkomlighet i gatan.
Gatans karaktär
Område: delområde Rosenvång
Bebyggelse: Bostadsområde med mestadels fristående villor.
Typ av gata: Lokalgata
Befintlig reglering på sträckan aktuella för ärendet:
• 1280 2009-02667 Förbud mot att parkera fordon
• 1280 2019:01019 Förbud mot att parkera fordon
Totallängd på sträckor som ska justeras: 390 meter
Gatornas bredd: Från 3,6 meter till 4,1 meter.
Bedömning av ärendet
Eftersom parkerade bilar på ovan nämnda gator skulle påverka framkomligheten anser
förvaltningen att befintlig reglering om parkeringsförbud vissa tider och vissa dagar inte är
tillräckligt för att säkerställa framkomligheten i gatan.
Förslag på ny reglering
Förslaget är justera befintlig föreskrift (1280 2019:01019) att gälla dygnet runt alla dagar på
även södra sidan av ovan nämnda gator.
Övervägda regleringar: Alternativa regleringar för att säkerställa framkomlighet i gatan
skulle vara områdesförbud mot att parkera men en sådan reglering lämpar sig bäst i ett tydligt
avgränsat område med få infarter till området. En sådan reglering skulle även påverka
parkerade bilar på gränsgatorna som i dagsläget inte kan motiveras med ett parkeringsförbud
eftersom dessa gator uppfyller den fria vägbredden.
Effekter: Införande av parkeringsförbud dygnet runt även på södra sidan av gatorna kommer
öka framkomligheten för större fordon. Alla fastigheter längs gatorna har egna
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uppställningsplatser på tomtmark för en eller flera motorfordon. Det finns även goda
möjligheter att parkera på gränsgatorna intill.

Förslag till beslut
Tekniska nämnden har i utredningen beaktat alternativa lösningar och effekter av nuvarande
samt föreslagen ändring för berörda parter. Tekniska nämnden bedömer att den mest lämpliga
och trafiksäkra regleringen för aktuell plats med beaktande av förhållandena vid tidpunkten
för beslutet är att införa parkeringsförbud dygnet runt på södra sidan av söndagsgatan,
måndagsgatan, tisdagsgatan, onsdagsgatan, torsdagsgatan samt fredagsgatan.
Ny lokal föreskrift ikraft 18 maj 2020:
1280 2020-01148
Sarah Palvin
Sekreterare
Malmö, den 14 april 2020.

