
 

 

Södertälje kommun | Samhällsbyggnadskontoret | 151 89 Södertälje | Organisationsnr: 212000-0159 | www.sodertalje.se 

Besöksadress: Campusgatan 26 | Växel: 08-523 010 00 

1 (5) 

2017-03-23 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Frågor och svar om nya trafikregler i Södertälje centrum 

 

Vad är ett gångfartsområde? 

En väg eller ett område som enligt lokala trafikföreskrifter ska vara gångfartsområde och som är 

utmärkt med vägmärke för gångfartsområde, enligt Förordning (2001:651) om 

vägtrafikdefinitioner i Svensk författningssamling 2001:651 

Transportstyrelsens definition är: Du får inte köra fordonet med högre hastighet än gångfart. Du 

får inte parkera fordonet på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser. Du som 

är förare har väjningsplikt mot gående. 

 

Vad är en gågata? 

En väg eller en vägsträcka som enligt en lokal trafikföreskrift ska vara gågata och som är 

utmärkt med vägmärke för gågata, enligt Förordning (2001:651) om vägtrafikdefinitioner i 

Svensk författningssamling 2001:651 

Transportstyrelsens definition är: Du får inte köra ett motordrivet fordon på en gågata annat än 

för att korsa den. Sådana fordon får dock föras på gågator om det behövs för 

 varuleveranser till eller från butiker eller motsvarande vid gågatan, 

 transporter av gods eller boende till eller från adress vid gågatan, 

 transporter av gäster till eller från hotell eller motsvarande vid gågatan eller 

 transporter av sjuka eller rörelsehindrade personer till eller från adress vid gågatan. 

 

Vad betyder att det är stannandeförbud? 

Stannandeförbud är, enligt Transportstyrelsen, förbud mot att stanna och parkera fordon.   

 

 

Dessa gator ingår i zonen för stannandeförbud: Saltsjögatan och Saltsjötorget, Järnagatan och 

Storgatan fram till Stora Torget. Reglerna gäller även delar av tvärgatorna Badhusgatan, Nedre 

Torekällgatan/Ekdalsgatan, Rådhusgatan och Garvaregatan.  
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Det kommer att vara stannandeförbud för trafik på gator i området mellan kl. 11.00 och 06.00, 

om du inte har dispens. Se mer om dispens nedan.  

 

Är politikerna informerade om de nya trafikreglerna? 

Ja, de nya reglerna var uppe på tekniska nämnden som ett informationsärende den 24 november 

förra året. 

 

På vilka gator gäller de nya trafikreglerna? 

De nya trafikreglerna gäller på Saltsjögatan och Saltsjötorget, Järnagatan och Storgatan fram till 

Stora Torget. Reglerna gäller även delar av tvärgatorna Badhusgatan, Nedre 

Torekällgatan/Ekdalsgatan, Rådhusgatan och Garvaregatan.  

Var uppmärksam på att de nya förstärkta reglerna endast gäller gatudelar som redan i dag är 

skyltade som gågata eller gångfartsområde.  

 

Varför stänger kommunen ute trafiken? 

Vi vill att gågatan och gångfartsområdet ska vara trygga för gående och cyklister, men även att 

gående och cyklister ska känna sig prioriterade. Ett annat syfte är att förbättra miljö i 

stadskärnan – att centrum ska vara en naturlig och trevlig mötesplats för medborgarna.  

 

Får fordon köra på Järnagatan på nätterna? 

Nej, fordonstrafik blir förbjuden på natten mellan kl. 23.00 och 05.00 på Järnagatan, den del 

som är gångfartsområde mellan Saltsjögatan och Badhusgatan. Observera att förbudet inte 

gäller fordon som ägs av personer som bor i fastighet i området och har dispens. Se mer om 

dispens nedan. 

 

När kan varor och gods levereras till butiker och andra som har företag på dessa gator? 

Leveranser av varor och gods till butiker, restauranger och andra näringsidkare kan ske tidig 

morgon och förmiddag mellan kl. 06.00 och 11.00.  

 

Jag har nyss ingått ett avtal om leveranser av varor och gods med ett företag. I avtalet står 

att de ska leverera på eftermiddagen till mig. Vad gör jag nu? 

Kan du inte omförhandla avtalet kan företaget ändå leverera dina varor och gods. Under övrig 

tid, det vill säga efter kl. 11.00, kan leveranser ske genom att leveransföretaget använder något 

av de transportfar som finns i stadskärnan. Ett far finns under Kringlanhuset, ett under 

Lunagallerian, ett tredje finns för Åhlénsfastigheten och ett fjärde far finns till Telgehuset. 
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Får bilar inte köra alls på gatorna som får nya regler från och med juni? 

Jo, på de gator som är gångfartsområde får fordon (bilar) köra mellan kl. 05.00 och 23.00 på 

gåendes villkor, det vill säga i gånghastighet.  

Fordon som har transporter till fastigheter och butiker på gågatan får köra på gågatan mellan  

kl. 06.00 och 11.00.   

Men på andra gator i området, som är skyltade som gågata, får inga fordon köra mellan  

kl. 11.00 och 06.00, om dispens inte finns. Se mer om dispens nedan. 

 

Vad gäller om jag är medlem i en bilpool?  

Kontakta oss ett par dagar innan du ska använda någon bil ur bilpoolen. Ring till 

Parkeringsenheten, 08-523 031 24. 

 

Vad gäller om jag har hyrt en bil?  

Kontakta oss ett par dagar innan du hyr bilen. Ring till Parkeringsenheten, 08-523 031 24. 

 

Kommer ni att ta bort p-platserna för handikappade i området?  

Nej, p-platserna för rörelsehindrade kommer att vara kvar. 

 

Vad gäller för boende i området som är handikappade eller har annan nedsatt 

rörelseförmåga? De kan ju nu inte få skjuts hem av släkt och vänner. 

Det finns två parkeringsplatser för rörelsehindrade mellan Saltsjötorget och Badhusgatan. Du 

som är rörelsehindrad har rätt att stå på någon av dessa platser i högst tre timmar om du har 

tillstånd för rörelsehindrade. 

 

Hur söker jag tillstånd för rörelsehindrade? 

Vi har information på vår webbplats www.sodertalje.se 

https://www.sodertalje.se/stad-och-trafik/parkering/ 

 

Vad gäller för taxi? 

Trafikreglerna gäller även för taxi. Taxibilar kan hämta och lämna vid skyltade taxiplatser. Den 

närmaste taxiplatsen finns vid korsningen Storgatan-Ekdalsgatan.  

  

http://www.sodertalje.se/
https://www.sodertalje.se/stad-och-trafik/parkering/
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Vad gäller för färdtjänst? 

Färdtjänst är undantagen de nya trafikreglerna i samband med hämtning och lämning. Det 

betyder att färdtjänstfordonet kan parkera i 15 minuter för att hämta och lämna den 

rörelsehindrade.  

 

Vad får jag göra om jag har dispens från stannandeförbudet? 

Dispensen ger dig rätt att stanna din bil i 15 minuter utanför din bostad för att lasta och lossa, 

och för på- och avstigning även under tiden för stannandeförbudet.  

Du som är folkbokförd på de gator som de nya trafikreglerna gäller kan få dispens. Du ska även 

stå som ägare till en bil eller ha ett intyg från din arbetsgivare att du leasar en bil, och att den får 

användas för privat bruk för att få dispens.   

Kontroll av vem som äger fordonet kommer att utföras en gång per månad. 

 

Hur ska ni veta att jag har något slags dispens? 

Du ska lägga din dispens synligt i vindrutan. 

 

Vem kan få dispens? 

Du som är folkbokförd på de gator som de nya trafikreglerna gäller kan få dispens. Du ska även 

stå som ägare till en bil eller ha ett intyg från din arbetsgivare att du leasar en bil, och att den får 

användas för privat bruk för att få dispens.   

Kontroll av vem som äger fordonet kommer att utföras en gång per månad. 

 

Hur gör jag för att få dispens?  

Du måste skriftligen ansöka om dispens. Ansökan ska innehålla följande:  

Namn 

Adress 

Lägenhetsnummer 

Telefonnummer 

Registreringsnumret på bilen 

 

Du skickar ansökan till:  

Södertälje kommun  

Parkeringsenheten  
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Campusgatan 26  

151 89 Södertälje  

 

Du kan också mejla: 

parkering@sodertalje.se 

 

Jag vill veta mer om dispensen – hur får jag det?  

Ring till Parkeringsenheten, 08-523 031 24 så svarar vi på dina frågor.  

 

 

 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

 

Per Bråmå 

Gatu- och trafikingenjör  

enheten Stadsmiljö 

Samhällsbyggnadskontoret 

Telefon: 08-523 010 00 

E-post: per.bråmå@sodertalje.se  

mailto:parkering@sodertalje.se

