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Parkeringsavgifter i Vega
Sammanfattning

Stadsbyggnadsförvaltningen förordar att parkeringsavgifter
införs i Vega. Med parkeringsavgifter för gatuparkering
främjas hållbar stadsutveckling och utnyttjandet av befintliga
parkeringsplatser blir mer effektivt.
Förvaltningens synpunkter

I Vega planeras bostäder för cirka 10 000 människor var av
hundratals bostäder är byggda och inflyttning har skett. Vega
är en stadsdel där hållbar utveckling står i centrum och som
planerats med gång- och cykel i fokus. För bilägare är en stor
del boendeparkering planerad att ske i parkeringsfickor på
kommunala gator. Detta sker redan idag där inflyttning skett
längs Barents väg och del av Vardövägen.
Boende ska i första hand parkera på fastigheternas anordnade
parkeringsplatser när sådana finns. Det finns reserverade och
avgiftsbelagda parkeringsplatser på tomtmark i Vega. Där
sker parkering mot avgift men när det samtidigt det är
avgiftsfritt att parkera på intilliggande gata så väljer boende
hellre att parkera avgiftsfritt på gatan istället för att hyra en
plats så som planerat. Det leder till att förhyrda
parkeringsplatser står tomma. Förvaltningen förordar därför
att parkeringsavgifter införs för att styra till önskat beteende.
Med parkeringsavgifter för gatuparkering blir utnyttjandet av
befintliga platser mer effektivt. Med avgift skapas incitament
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att inte ha fler bilar parkerade än det antalet bilar som faktiskt
används vilket ökar antalet lediga platser. När fordonen körs
och parkeras om dagligen blir också förutsättningarna för en
god vinterväghållning bättre.
Vega är en stadsdel med hållbarhetsprofil och som planerats
för att erbjuda goda möjligheter för hållbara och yteffektiva
färdsätt så som kollektivtrafik, gång och cykel och i det
sammanhanget är parkeringsavgifter är ett effektivt styrmedel
för hållbar stadsutveckling.
Avgiften för gatuparkering i Vega behöver vara högre än
avgiften för parkering på kvartersmark för att styra till önskat
beteende. Förvaltningen föreslår att parkeringsavgifter införs
i Vega
Förslag till beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden ger Stadsbyggnadsförvaltningen i
uppdrag att införa parkeringsavgift på anordnade
parkeringsfickor på Barents väg i Vega och Vardövägen.
2. Stadsbyggnadsnämnden ger Stadsbyggnadsförvaltningen i
uppdrag att planera för parkeringsavgifter i den fortsatta
utbyggnaden av stadsdelen Vega.
__________
Expedieras: Akt

