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Samhällsbyggnadsförvaltningen                                    
Daniel Jäderland 

Datum 2021-05-24 
Dnr TN 2020/0067 

 
 
Till Tekniska nämnden 
 

Svar på Medborgarförslag nr 7/2020 - Parkering Ebjörns väg 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag som inkommit till Österåkers kommun 2020-02-19 föreslås att 
boendeparkering anordnas för boende längs med Ebjörns väg i Åkersberga. 

Beslutsförslag 
Tekniska nämnden föreslår Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen 
besluta 

1. Medborgarförslag nr 7/2020 avslås då Tekniska nämnden föreslår Kommunstyrelsens 
planarbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att införa parkering 
under längre tid längs gatorna mot avgift.  

2. Ärendet justeras omedelbart. 
 
Bakgrund
I ett medborgarförslag som inkommit föreslås att boendeparkering anordnas längs med Ebjörns väg 
för de boende i fastigheten längs med gatan (Brf Portikhuset) då det inte finns fasta 
parkeringsplatser för alla boende. Förslagsställaren tvingas ta bilen till jobbet då bara går att parkera i 
tre timmar på gatan. 

Parkeringen längs Ebjörns väg är idag tidsreglerad på vardagar med möjlighet att stå längs gatan i tre 
timmar med parkeringsskiva mellan 08.00 och 18.00. På helgerna är det fri parkering. Det finns ca. 
15 stycken parkeringsplatser längs med gatan idag. Brf Portikhuset som ligger längs med Ebjörns väg 
och Bergavägen har idag 32 stycken parkeringsplatser i garage under huset för de 41 lägenheterna. 

Förvaltningens slutsatser 
Parkeringslösningen enligt detaljplanen som Brf Portikhuset ingår i skiljer sig från den i Östra 
Kanalstaden, då boendeparkeringen vid Portikhuset avses lösas inom fastigheten (garage), medan i 
Östra Kanalstaden, där de geotekniska förutsättningarna varit svåra, i form av gatuparkering till 
största delen.  

Att införa boendeparkering i området kring Ebjörns väg skulle försvåra för besökare att hitta 
parkeringsplats i området då fler platser skulle upptas av långtidsparkerade bilar. Samtidigt så har vi 
både vid Ebjörns väg och i Östra Kanalstaden, samt på flera andra håll i Åkersberga ett problem att 
det inte finns parkeringsplatser för den som behöver parkera mer än tre timmar dagtid. Därför ser 
kommunen över möjligheten att öka den tillåtna parkeringstiden, men för att fortsatt kunna ha 
tillräcklig omsättning på parkeringsplatserna, så behöver en avgift införas. På så sätt kan parkering 
ske längre än 3 timmar, men mot avgift. Avgiften bör vara så stor att det inte är ekonomiskt 
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fördelaktigt att ha gatan som huvudalternativ för boendeparkering, utan parkering på kvartersmark, 
t.ex. i garage, bör vara förstahandsalternativet.  

Bilaga 
1. Medborgarförslag nr 7/2020 – Boendeparkering på Ebjörns väg, 2020-02-19 

Per-Olof Kroon  Anna Anderman 
Bitr. samhällsbyggnadschef  Avdelningschef Infrastruktur och anläggning 
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