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Sammanfattning

Efter införande av GK-Å i Gamla Limhamn skedde det en överflyttningseffekt av parkerade
bilar till smala bostadsgator öster om Geijersskolan. Förvaltningen reglerade därför p-skiva 2
timmar mellan 8–18 för att skapa omsättning bland fordonen, motverka långtidsparkering samt
förbättra framkomligheten. Efter införandet har de boende inkommit med synpunkter om att
det behövs en lösning för fastigheter som inte har en egen uppfart.
Fastighets- och gatukontoret föreslår därmed införandet av ett nytt boendeparkeringsområde
som avgränsas av Filaregatan, Snickaregatan, Vikingagatan och Åkaregatan.
Förslag till beslut

Tekniska nämndens trafikutskott beslutar
att införa ett nytt boendeparkeringsområde enligt Fastighets- och gatukontorets förslag, samt
att överlämna ärendet till fastighets- och gatudirektören för erforderliga beslut om lokala
trafikföreskrifter.
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse TRU 210408 Justering av parkeringsreglering i Gamla Limhamn, området
öster om Filaregatan

Beslutsplanering

Tekniska nämndens trafikutskott 2021-04-08
Ärendet

SIGNERAD

2021-03-29

Bakgrund
Efter införande av boendeparkering GK-Å i Gamla Limhamn skedde det en överflyttningseffekt
av parkerade fordon vilket ledde till att parkeringstrycket blev högt i villagatorna öster om
Filaregatan. Beläggningen var nära 100% på många av gatorna, framförallt Ciselörgatan,
Bagaregatan och Ankarsmedsgatan. Synpunkter inkom från boende samt VA-SYD om hög
parkeringsbeläggning, långtidsparkering och nedsatt framkomlighet. Även räddningstjänsten
meddelade att parkerade fordon påverkar deras möjlighet att utföra räddningsinsatser på gatorna.
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Av denna anledning infördes p-skiva 2 timmar mellan 8–18 på vardagar för att öka omsättningen
av de parkerade bilarna utan att begränsa parkeringsmöjligheterna för de boende allt för mycket.
P-skivan skulle även ge en lägre parkeringsbeläggning under dagtid vilket skulle förbättra
möjligheten för VA-SYD att utföra sitt arbete.
Efter införandet av p-skiva har det kommit in synpunkter från de boende med fastigheter utan
egen parkering att de har svårt att lösa sin parkeringssituation nära hemmet under dagtid, då pskivan begränsar parkeringstiden till 2 timmar. De boende önskar en åtgärd för att möjliggöra
dem att parkera på allmän plats i närområdet.
Gatornas karaktär
Majoriteten av gatorna i det aktuella området är smala bostadsgator, med bredder kring 4,5
meter. VA-SYD och räddningstjänsten har inkommit med synpunkter om att dessa gator är
svårframkomliga när bilar parkeras. Därmed behövs en lösning som även kan minska antalet
parkerade fordon på gatorna och därigenom förbättra tillgängligheten och framkomligheten.
De berörda fastigheterna
De berörda gatorna (Filaregatan, Åkaregatan, Ciselörgatan, Bagaregatan, Ankarsmedsgatan,
Skräddaregatan, Smedgatan och Snickaregatan) omges av 102 fastigheter. Fastighets- och
gatukontoret har undersökt fastigheternas möjligheter till parkering på den egna tomten.
Utredningen visar att 18 av dessa inte har någon egen uppfart. Ytterligare 10 fastigheter har
begränsade eller okända möjligheter att hysa bilar på den egna tomten.
De boende har under ärendets gång inkommit med synpunkten att det är cirka 40 fastigheter
som saknar egna uppfarter.
Det finns 120 bilar registrerade på hushåll i det berörda området. Bilinnehavet är 1,17 bilar per
hushåll.
Förvaltningens förslag
Eftersom en betydande del av de boende inte har möjlighet att parkera på den egna tomten
föreslår förvaltningen ett nytt boendeparkeringsområde i det aktuella området. Taxan för
parkeringsavgift föreslås bli taxa E. Taxa E med boendeparkering föreslås regleras på samtliga
gator i området, kompletterat med parkeringsförbud på vissa sträckor, då det är olämpligt att
påbjuda parkering i båda färdriktningar på de smala bostadsgatorna. Se bild 1 nedan för de
föreslagna regleringarna.
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Bild 1: föreslagen trafikreglering i området öster om Geijersskolan

Förvaltningen föreslår följaktligen att området som omges av Filaregatan, Snickaregatan,
Vikingagatan och Åkaregatan blir ett nytt boendeparkeringsområde med en ny boendekod som
förvaltningen tar fram. Se bild 2 för områdets avgränsning. Fastigheterna inom detta område
kommer därmed ha möjlighet att söka tillstånd för boendeparkering och kan sedan parkera upp
till sju dygn på inom det markerade området.
Effekter av föreslagen reglering
De boende i området kommer få möjlighet att parkera
under längre perioder på allmän plats. Eftersom många av
de boende har inga eller begränsade möjligheter till
uppställning på kvartersmark kommer detta förbättra
parkeringssituationen för de boende.
Parkeringsregleringen innebär också en lägre andel
parkerade fordon under hela dygnet vilket är bra för
framkomligheten. En viss överflyttningseffekt av
parkerade fordon till näraliggande gator kan inträffa och
förvaltningen får följa upp detta kontinuerligt.

Bild 2: fastigheter som omfattas av beslutet
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