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Tekniska nämnden

Parkering för särskilt ändamål Storgatan - LTF
(lokala trafikföreskrifter)
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar:
Ge avdelningschefen i uppdrag att ta fram en lokal trafikföreskrift.
Trafikföreskriften ska innefatta parkering som endast får användas av
rörelsehindrad med särskilt parkeringstillstånd.

Sammanfattning av ärendet
Flertalet kommuninvånare har gjort gata/park uppmärksam på att det önskas
en parkeringsplats för rörelsehindrade utanför Kronans apotek på Storgatan
17A. Det saknas idag en parkeringsplats för rörelsehindrade vilket försämrar
framkomligheten och gör det svårare för denna trafikantgrupp att besöka
apoteket.
Ett införande av en parkeringsplats för rörelsehindrade utanför apoteket
skulle öka tillgängligheten på platsen.
Efter införandet kommer den parkeringsplats utanför apoteket, längs med
Storgatan, som saknar fasta hinder tas i anspråk och omvandlas till en
parkeringsplats reserverad för rörelsehindrade. En utjämning av
höjdskillnaden mellan trottoar och parkeringsplats kommer att anläggas av
gata/park.
Tidsbegränsningen kommer att vara 3 timmar och p-skiva kommer att krävas.

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Trafikverket ger ut regler för vägars och gators utformning, VGU.
Dokumenten innehåller regler som är tvingande för Trafikverket, men för
kommunen och övriga väghållare är de endast rådgivande. VGU ger dock en
fingervisning och bra vägledning vid planering och utformning.
I VGU ingår publikationen Råd-VGU, Vägars och gators utformning (TRV
publikation 2020:031). Enligt Råd-VGU finns inga minimikrav på breddmått
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för en parkeringsplats för rörelsehindrade. Dock ska det inte finnas några
fasta hinder på varken parkeringsytan eller den anslutande ytan.
Parkeringsplatsen bör också uppfylla de krav som Krav-VGU, Vägars och
gators utformning (TRV publikation 2021:001) ställer på parkeringsplatser för
rörelsehindrade rörande nivåskillnader. En utjämning av höjdskillnaden
mellan trottoar och parkeringsplats med en bredd på minst 90 cm ska finnas.
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden besluta:


Ge avdelningschefen i uppdrag att ta fram en lokal trafikföreskrift.



Trafikföreskriften ska innefatta parkering som endast får användas av
rörelsehindrad med särskilt parkeringstillstånd.
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