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TJÄNSTESKRIVELSE 

2017-05-16 

Samhällsbyggnadskontoret 

Teknisk nämnd 

Yttrande över motionen ”Nyttja Oxbacksleden, minska 
trafiken i centrum och skapa fler centrala parkeringar” 
Motion av Joakim Granberg (RP) 

Dnr: TN 2017-00086

Sammanfattning av ärendet 
Joakim Granberg (RP) skriver i en motion gällande omläggning av trafikflödet i och runt 

stadskärnan för att skapa utrymme för att utöka antalet parkeringar på Nygatan. Förslaget till 

utökning skall ske genom att anlägga så kallade snedställda parkeringar utmed Nygatan. 

Nygatan är en av de mest trafikerade gatorna i citykärnan. Här rör sig allmän trafik tillsammans 

med bussar samt övrig nyttotrafik. Vi har idag ett antal besöksparkeringar, handikapparkeringar, 

lastplatser samt busshållplatser på Nygatan. I den nya trafikstrategin så kommer även Nygatan 

att fungera som ett cykelstråk som sträcker sig från Centralstatonen till nya Campus i Norra 

stadskärnan. 

För att anlägga snedställda parkeringar i ett trafikstråk så måste man först se till säkerheten. Det 

är mycket olämpligt att anlägga denna typ av parkeringar i en gatusektion där det är hög 

trafikföring av både lätt samt tung karaktär. Ett av de tyngsta skälen är att man får en 

backrörelse ut i körbanan där oskyddade trafikanter som cyklister rör sig. Då sikten för att backa 

ut från en snedställd parkering är begränsad så ökar olycksrisken markant i en gatusektion där 

trycket på trafiken är hög. 

Förslaget till nämnden är att det är olämpligt att göra om delar av Nygatan till snedställd 

parkering. Övriga förslag till ändringar i trafiken hänvisar kontoret till Trafikstrategin som är 

under framtagande för beslut i TN, KS samt KF. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-05-16 

Motion av Joakim Granberg (RP) ”Nyttja Oxbacksleden, minska trafiken i centrum och skapa 

fler centrala parkeringar. 
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Det föreligger inga ekonomiska konsekvenser för samhällsbyggnadskontoret.  

 

Kontorens förslag till tekniska nämnden: 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår tekniska nämnden att anta kontorets svar på motionen som 

sitt eget. 

 

  

Johan Hagström Annika Linde 

Samhällsbyggnadsdirektör Enhetschef 

 

 

 

 

Handläggare: Lars Neimert 

Verksamhetschef 

Upplåtelser och tillstånd/trafikövervakningen 

Telefon (direkt): 08-523 03136 

E-post: lars.neimert@sodertalje.se 

 

 

Beslutet skickas till 

KF 

KS 

Akten 
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