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Sammanfattning

Fastighets- och gatukontoret har fått in en namninsamling av boende i Västervång som önskar
åtgärder avseende parkeringsregleringen i området. Efter införande av boendeparkering i del av
Västervång har många av de mindre villagatorna omkring det reglerade området sett en
tillströmning av trafik från Köpenhamnsvägen och de reglerade gatorna vid Friluftsstaden.
Överflyttningseffekterna har orsakat en hög parkeringsbeläggning inom ett område med
småskalig gatustruktur. Förvaltningen föreslår därför en utökning av området med
boendeparkering i Västervång.
Förslag till beslut

Tekniska nämndens trafikutskott föreslås besluta
att ge förvaltningen i uppdrag att införa föreslagna trafikregleringar i Västervång.
Beslutsunderlag






G-Västervång uppföljning och justering
Bilaga 2. Namninsamling och urval av synpunkter
Bilaga 1. Kartor och tabeller Västervång
Bilaga 3 Bildsammanställning Västervång

Beslutsplanering

Tekniska nämndens trafikutskott 2021-09-07
Beslutet skickas till

[Här skriver du vem beslutet ska skickas till efter att protokollet är justerat, ange funktion eller
organisation. Uppgifterna överförs till protokoll och protokollsutdrag. I fliken expediera till, på
ärendekortet, anger du fullständiga uppgifter som exempelvis e-postadress, som en information
till nämndsekreteraren . Om beslutet inte ska expedieras, kan denna text och rubrik tas bort.]
Bakgrund
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Efter införandet av boendeparkering i Fridhem och delar av Västervång har förvaltningen fått in
en namninsamling av boende i Västervång som efterfrågar åtgärder i området för att förbättra
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parkeringssituationen.
Fridhem och del av Västervång har i enlighet med beslut i TN-2020-340 reglerats med Taxa E
och boendeparkering.

Utredningen bedömde att avgift endast kunde motiveras i en begränsad del av Västervång
utifrån rådande trafikläge men anger att behov av justeringar i Västervång kan uppstå beroende
på överflyttningseffekt.
För att bevaka frågan genomförde Fastighets- och gatukontoret trafikmätningar både före (mars)
och efter (april) avgiften blev gällande. Boendes åsikter har också samlats in och sammanställts
efter införandet för att kunna bedöma stöd för potentiellt ytterligare åtgärder.
Resultat av trafikmätningar
(Kartor och tabeller i bilaga 1)
Beläggningsgrad
Trafikmätningarna visar att parkeringsbeläggningen som helhet för Västervång varken ökat eller
minskat. Istället har det skett en förskjutning av trafiken inom området. Köpenhamnsvägen
påvisar en konsekvent minskning av parkerade fordon efter avgiftsinförandet. Övriga reglerade
delar har också en minskad belastning.
Trafiken har främst förskjutits till Birkagatan, Herdegatan, Östanväg och Västervångsgatan i öst
samt Skoghemsvägen, Sånekullavägen och Ruriksgatan i norr. De avgiftsfria delarna av
Vikingagatan och Sånekullavägen har också ökad belastning närmast avgiftsområdet. Orsaken till
den ökade parkeringsbeläggningen på de avgiftsfria villagatorna är alltså främst
överflyttningseffekter från Köpenhamnsvägen och de reglerade gatorna inom Västervång.
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På Södra Klockspelsvägen är beläggningen hög trots avgift. Köpenhamnsvägens östra del vid
Friluftsstaden är också relativt populär under kvällstid.
Hemmahörande och icke-hemmahörande
De parkerade bilarnas hemhörighet har också undersökts. Andelen Fridhemsbor som parkerar i
Västervång har ökat medan övriga ej hemmahörande samt gruppen med okänd tillhörighet
minskat för Västervång som helhet. Fridhemsbor och övriga ej hemmahörande koncentreras
närmast infartsvägarna, medan boende som letar gratisparkering tar sig längre in i området. De
avgiftsbelagda gatorna nyttjas i regel endast av boende med boendeparkering.
Boendes önskemål och synpunkter
(Bilaga 2 och 3)
För boende på adresser i direkt anslutning till de reglerade delarna har överflyttningseffekten
skapat frustration. De parkerade bilarna gör att de smalare villagatorna upplevs som otrygga och
svårframkomliga. Ett flertal har utryckt att det känns onaturligt att stora delar av
Köpenhamnsvägen, en bred väg med parkeringsfickor, står tom medan mindre villagator är fulla
med parkerade bilar.
Bifogad namninsamling (bilaga 2) sammanfattar de boendes synpunkter. De mest frekventa
önskemålen som skickats in enskilt överensstämmer överlag med skrivelsen (urval av dessa finns
i bilaga 3). Boende i Västervångs avgiftsfria delar hade gärna återgått till trafikläget innan
reglering i angränsande områden, men vill utefter rådande situation ingå i taxa och
boendeparkeringsområdet om det inte går att undvika, en minoritet nämner p-skiva som
önskvärd.
Mindre genomförda justeringar efter reglering
Fastighets- och gatukontoret har genomfört några mindre justeringar avseende trafikregleringen i
området. Omlottparkering och tät beläggning gjorde det svårt att passera på vissa smalare gator.
Parkeringsförbud infördes därför på flertalet av gatorna för att säkerställa framkomligheten.
Trafikmätningarna visade att parkeringstrycket i norr i princip enkom orsakats av trafik från
Köpenhamnsvägen, vilket lämnat många av parkeringsfickorna på Köpenhamnsvägen tomma.
Förvaltningen valde därför att återinföra parkering 24h på både norra och södra sidan av västra
delen för att undersöka om det kunde lätta parkeringstrycket.
Bedömning och förslag till beslut
Beläggningen och önskemålen från boende motiverar att ordna trafiken på de sträckor där
parkeringstrycket är värst. Trafikens flyttbenägenhet bedöms dock som hög. Det finns risk att
trafiken åter igen flyttar till närliggande gator. Målsättningen bör vara att minska beläggningen på
de smala villagatorna utan att förskjuta trafiken till gator av samma karaktär i närområdet.
För att undvika föreliggande problematik kan reglering begränsas till det interna gatunätet i
området, där bredare gator med högre parkeringskapacitet lämnas oreglerade. Förhoppningen är
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att trafik som letar avgiftsfri parkering ska koncentreras till gator med bäst förutsättningar att
hantera belastningen. Villagatorna i det direkta problemområdet får då avlastning från rådande
trafikläge och villagator längre bort besparas potentiell överflyttningseffekt.
Förvaltningen föreslår därför att boendeparkeringsområdet i Västervång justeras till att endast
inkludera det småskaliga gatunätet på östra sidan. Gatorna i norr har efter de mindre åtgärderna
sett lättnader som gör att de kan behålla avgiftsfri parkering. De breda skiljegatorna till det nya
avgiftsområdet Vikingagatan, Nordmannagatan samt del av Köpenhamnsvägen förblir avgiftsfria
med 24h parkering för att absorbera flyttbenägen trafik.
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