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Sammanfattning

I samband med Skånetrafikens linjeomläggningen för stadsbuss 1 och 32 som ska förbättra
Oxiebornas tillgänglighet till stationen föreslår förvaltningen att införa avgiftsreglering Taxa F
på parkeringsplatsen intill stationen för att styra uppställning av fordon från gatumark till
kvartersmark enligt PBL.
Förslag till beslut

Tekniska nämndens trafikutskott beslutar
att införa Taxa F på parkeringsplatsen intill Oxie station, samt
att överlämna ärendet till fastighets- och gatudirektören för erforderliga beslut om lokala
trafikföreskrifter.
Beslutsunderlag



Bilaga 1 – Beläggningskontroll Oxie parkeringsplats
Bilaga 2 – Analys av beläggningskontroll

Beslutsplanering

Tekniska nämndens trafikutskott 2021-04-08
Bakgrund

Inom projekt 9251 ”fram för buss”, har förvaltningen fått i uppdrag att genomföra åtgärder
om nya hållplatser utmed Tegelbruksvägen i Oxie. Hållplatserna är en förutsättning för att
Skånetrafiken ska kunna lägga om stadsbusslinje 1 och 32 så att de ansluter till Oxie station,
vilket ska förbättra oxiebornas tillgänglighet till stationen och därmed underlätta för fler att
resa kollektivt.
Ärendet

SIGNERAD

2021-03-29

Intill Stationen ligger det en parkeringsplats där det idag är tillåtet att parkera 24 timmar
avgiftsfritt. Sedan våren 2018 har förvaltningen fått indikationer från medborgare att
parkeringsplatsen används av andra än pendlare.
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Intill Oxie station har det inom Dp 4891 nyligen exploaterats på ytan mellan Lertegelvägen
och Tegelbruksvägen. Enligt PBL ska all parkering lösas på kvartersmark men kan genom
trafiklagstiftningen kompletteras på allmän plats via de generella regler som finns eller
lokala trafikföreskrifter. Parkeringsavgifter kan vara ett verktyg att motverka förflyttning av
parkering från tomtmark till gatumark, vilket framgår av förarbetsuttalanden till avgiftslagen
(1957:259). En huvudprincip som återkommande nämns i förarbetsuttalandena är att
långtidsparkering i största möjliga mån ska ske på tomtmark och att gatumarken ska
reserveras för den rörliga trafiken samt korttidsparkering. För att ordna trafiken, styra
parkering till kvartersmark och där med tillgängliggöra parkeringsytan för pendlare
bedömer förvaltningen att parkeringsplatsen behöver avgiftsregleras.

Figur 3: Flygfoto år 2016. Röd markering är avgränsningen för DP 4891. Gul markering är parkeringsplatsen intill Oxie
Station.

Figur 4: Flygfoto år 2020. Röd markering är avgränsningen för DP 4891. Gul markering är parkeringsplatsen intill Oxie
Station.

Parkeringsplatserna har totalt 18 platser var av en är reglerad för rörelsehindrad.
Förvaltningen har vid ett antal tillfällen, mellan oktober och december 2020, genomfört
beläggningskontroller av parkeringsytan, se bilaga 1. För att få en översyn om parkeringssituationen har kontroller genomförts både vardag dagtid samt kvällstid. Av datan att utläsa
är parkeringsytan välbelagd oavsett dag och tidpunkt med som minst 12 parkerade bilar och
som flest 18 stycken. Medianvärdet är räknat till 15 fordon. Majoriteten av de påträffade
fordonen är hemmahörande på Lertegelvägen, vilket styrker antagandet av en
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överflyttningseffekt från kvartersmark till gatumark.
För att läsa mer om analysen av beläggningskontrollen, se bilaga 2.
Slutsats
Som en del i att underlätta för fler att resa kollektivt föreslår därför förvaltningen att införa
avgiftsreglering på parkeringsplatsen. Önskade effekter av att införa Taxa F skulle vara att
tillgängliggöra parkeringsplatserna för det ändamål som kommunen ämnar och styra
uppställning från gatumark till kvartersmark. Likt införande av Taxa på Svågertorp är
förslaget att införa lågtaxa, Taxa F till våren 2021.
Det finns en tveksamhet hur vida införande av Taxa F är tillräckligt incitament för att styra
uppställning till tomtmark, detta är därför något förvaltningen vid behov vill ha möjlighet
att återgå till för att vidare utreda.
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