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TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2019-11-27 

Samhällsbyggnadskontoret

 
 
   
 

 

Utökad avgiftszon samt boendeparkeringszon Rosenlund. 
Diarienummer: TN-2019-00878 

Sammanfattning av ärendet 
Rosenlundsområdet har ett relativt citynära läge och har under de senaste åren ändrat karaktär. 
Det har byggts en multihall för idrott och sjukhuset har byggts om och utökats. I samband med 
sjukhusets ombyggnad har Lokum Fastigheter arrenderat delar av det som vi idag kallar för 
Fågelkärret för att säkerställa parkering för personal och besökare till sjukhuset under 
ombyggnaden.  Avtalet upphör 2020-01-31 då ett nytt parkeringshus på sjukhusområdet 
beräknas vara klart för inflyttning.  

Rosenlundsområdet är idag ett delvis oreglerat område. Området avgränsas med 
Stockholmsvägen med det intilliggande Grusåsen som ingår i taxazon vit sedan den 1/5-2012 
samt boendeparkeringssystemet. Då parkeringstrycket på område Grusåsen idag är väldigt högt 
så ökar också trycket på Rosenlundsområdet vilket äventyrar tillgängligheten, säkerheten samt 
framkomligheten. 

Med anledning av ovan är det av största vikt att vi införlivar del av Rosenlundsområdet (se 
kartbilaga 1) i avgiftszon vit samt erbjuder området att ingå i boendeparkeringssystemet 
(område östra). Det innebär att vi inför zonparkeringsförbud samt skyltar upp var man kan 
parkera. Området kommer även ingå i systemet för servicegator vilket innebär att underhåll av 
gatuutrymmet så som snöröjning, sandsopning etc. kommer kunna utföras mer effektivt. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår nämnden att godkänna förslaget. Den nya avgiftszonen samt 
boendeparkeringszonen beräknas i sådana fall träda i kraft från och med den 1 maj 2020. 

Beslutsunderlag 
Denna tjänsteskrivelse 2019-11-27 

Kartbilaga 1 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Kostnader för investering av parkeringsautomater, skyltar samt arbete beräknas till c:a 1,3 mkr 
vilket föreslås finansieras av 2020 års nämndsinvesteringar.  

Kontorets/Förvaltningens förslag till nämnden 
Tekniska nämnden antar förvaltningens förslag att utöka avgiftszonen till Rosenlund samt att 
möjlighet till boendeparkering införs i området. 
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Beslutet ska skickas till 
Akten 

Handläggaren 
   
 

  

Homan Gohari Annika Linde 

Samhällsbyggnadsdirektör Stadsmiljöchef 

 
 
Handläggare: 
Lars Neimert 
   
Telefon 08-52303136 
E-post:  lars.neimert@sodertalje.se 
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