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Dnr: NTN 2021/232

Medborgarförslag om boendeparkering Ektorp
Inkom den 30e september 2021
Förslag till beslut
Natur- och trafiknämnden avslår förslaget eftersom möjligheten att införa
boendeparkering i Ektorp inte är aktuellt just nu. Medborgarförslaget är därmed
behandlat.

Sammanfattning av ärendet
I medborgarförslaget beskrivs att antalet parkerade bilar på vägarna i Ektorp
ökar. Förslaget är att införa boendeparkeringstillstånd för att möjliggöra prioritet
till de boendes behov av parkeringsplatserna på samma sätt som vissa ytor är
förbehållna sjukhusets personal.
För att kunna införa boendeparkering i vissa delar av Ektorp krävs det en större
utredning av parkeringssituationen och framtida reglering i hela området. Detta är
en omfattande åtgärd, men det är först efter en sådan utredning som förslaget om
att införa boendeparkering skulle kunna realiseras. Området är delvis under
utveckling och består idag av en mycket blandad bostadsbebyggelse samt
verksamheter och ett sjukhus. En större parkeringsutredning och noggrann
övervägning krävs inför en ny reglering för att säkerställa effektiva och välriktade
parkeringsåtgärder för hela området.
Trafikenheten följer upp och ser över parkeringssituationen i området, men anser
att förslaget om att införa boendeparkering i Ektorp inte är aktuellt i närtid.

Förslagen i medborgarförslaget
I medborgarförslaget beskrivs att antalet parkerade bilar på vägarna i Ektorp
ökar. Många av bostadsrätterna byggdes för länge sedan och är inte
dimensionerande för dagens biltäthet, och det bidrar till att många boende med
bil blir hänvisade till att parkera på gatumark. Det är i synnerhet i området kring
Nacka sjukhus, t.ex. på Edinvägen, där det kan uppstå konflikt när även många
besökare till sjukhuset söker sig till gratis parkering på gatorna istället för den
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avgiftsbelagda besöksparkeringen till sjukhuset. Förslaget är att införa
boendeparkeringstillstånd för att möjliggöra prioritet till de boendes behov av
parkeringsplatserna på samma sätt som vissa ytor är förbehållna sjukhusets
personal.

Enhetens utredning och bedömning
Trafikenheten anser att förslaget om att införa boendeparkering i Ektorp skulle
kunna förbättra trafik- och parkeringssituationen för boende i området.
För att kunna införa boendeparkering i vissa delar av Ektorp krävs det en större
utredning av parkeringssituationen och framtida reglering i hela området. Detta är
en omfattande åtgärd, och det är först efter en sådan utredning som förslaget om
att införa boendeparkering skulle kunna realiseras.
Området är delvis under utveckling med nya bostäder som planeras bl.a. söder
om Värmdövägen. Idag består området av en mycket blandad bostadsbebyggelse,
med villor och flerbostadshus, samt verksamheter och ett sjukhus. En större
parkeringsutredning och noggrann övervägning krävs inför en ny reglering för att
säkerställa effektiva och välriktade parkeringsåtgärder för hela området.
Trafikenheten kommer undersöka och följa upp parkeringssituationen och
behovet i området, men anser att förslaget om att införa boendeparkering i
Ektorp just nu inte är aktuellt.
Trafikenheten föreslår att Natur- och trafiknämnden avslår förslaget, och att
parkeringssituationen utifrån behov och en övergripande reglering i hela området
utreds ytterligare först.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför inte några ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn
Förslaget medför inga konsekvenser för barn.

Handlingar i ärendet
1. Medborgarförslag om boendeparkering Ektorp, 2021-09-30
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