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Datum   Yttrande 
2017-05-18 

Adress 

 

Diarienummer Till 

TN-2017-1376 Fastighetsägare Sofielund 

  

 

Skrivelse angående problem på Västanforsgatan   

 
 

Trafiknämnden har beslutat att lämna följande yttrande: 

Yttrande 

 

Bakgrund 

Boendeparkering infördes i området Lönngården under hösten 2016. Innan boendeparke-

ringen infördes fanns det på Västanforsgatan avgiftsfri 24 timmars parkering. Även då före-

kom problem med långtidsparkerade fordon. Enligt Fastighetsägare Sofielund förbättrades 

situationen temporärt i samband med införandet av boendeparkering, men på sistone har 

problemen med parkerade bilar ökat.   

 

Delen av Västanforsgatan som går i nord/sydlig riktning är idag reglerad med boendeparke-

ring, samtidigt som sträckan som mynnar ut i Norra Grängesbergsgatan, i öst/västlig rikt-

ning, är reglerad med avgift. 

 

Det finns en skolskjutsplats i den södra änden av Västanforsgatan. Den norra änden av Väs-

tanforsgatans östra sida är belagd med parkeringsförbud mellan 8-18. 

 

Den 19 april reglerades den västra sidan av Västanforsgatan med ett tillfälligt parkeringsför-

bud som en akutåtgärd för att få bort en del av fordonen.  
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Bild: Dagens parkeringsregleringar på Västanforsgatan.  
 

 

Trafiknämndens beslut 

Fastighetsägare Sofuielund önskar genomfartsförbud för all biltrafik på kvällar samt nätter, 

samt parkeringsförbud på den västra sidan av Västanforsgatan.  

 

Trafiknämnden anser att om det ska införas ett genomfartsförbud så behöver det komplette-

ras med ett parkeringsförbud nattetid. Annars finns fortfarande möjligheten att parkera un-

der natten på Västanforsgatans östra sida, så länge fordonet parkeras under den tid då ge-

nomfartsförbudet inte gäller.  

 

Därför beslutar trafiknämnden följande reglering på Västanforsgatan: 

 

 Förbud mot trafik med motorfordon mellan kl 18-06 på Västanforsgatan mellan Udde-

holmsgatan och Norra Grängesbergsgatan. 

 Parkeringsförbud på Västanforsgatans västra sida. Det tillfälliga förbudet som Gatukontoret 

satte upp den 19 april permanenteras. Skolskjutsplatsen ersätts med parkeringsförbud. 

Skolskjutsen kan stanna för på- och avstigning på parkeringsförbudet.  
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 Avgiftsbelagd parkering mellan 9-18 på Västanforsgatans östra sida samt parkeringsförbud 

övrig tid. Detta ersätter både befintlig boendeparkering samt parkeringsförbud på den 

norra delen av gatan.  

 

Motivering till beslut 

Med Trafiknämndens beslut begränsas möjligheten till parkering och trafikering av Västan-

forsgatan. Polismyndigheten och parkeringsövervakningen får större möjligheter att över-

vaka situationen på gatan. 

 

Cirka 38 platser för boendeparkering försvinner på Västanforsgatan som en konsekvens av 

detta beslut. Det finns boendeparkering längs hela Uddeholmsgatan och utgångspunkten är 

att detta ska vara tillräckligt för att täcka behovet av den boendeparkering som försvinner på 

Västanforsgatan. Det innebär också att det blir mindre glest på Uddeholmsgatan vilket kan 

förhindra att de som ej är beviljade till boendeparkering väljer att parkera där.   

 

Det är viktigt att de inblandade myndigheterna följer upp vad den föreslagna regleringen in-

nebär för närområdet. Åtgärden riskerar att innebära att de parkerade bilarna flyttar till andra 

närliggande gator. Framförallt bör Uddeholmsgatan övervakas med tanke på dess närhet till 

Västanforsgatan samt till Gullängsparken.  
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