
STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

Handläggare 
Lasu Roger 

Datum 
2015-01-14 

Diarienummer 
GSN-2014-2235 

Gatu- och samhällsmiljönämnden 

Ansökan om parkeringsreglering på Salagatan 

Förslag till beslut 
Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta 

att  bifalla ansökan om förändrad parkeringsreglering på Salagatan enligt lokal trafikföreskrift 
0380 2015-00007 

Ärendet 
Ansökan är inkommen från Skolfastigheter AB om önskemålet att minska antalet 
avgiftsbelagda parkeringsplatser på Salagatan mellan Roslagsgatan och Norrtäljegatan för att 
räddningstjänstens framkomlighet in till Vaksalaskolan ska kunna säkerställas. Enligt uppgift 
har räddningstjänsten under 2014 konstaterat att de med stora svårigheter kan ta sig fram. 
Polismyndigheten skriver i sitt yttrande att de delar räddningstjänstens bedömning. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har gjort bedömningen att omkring sex avgiftsbelagda 
parkeringsplatser med boendeparkering upphör att gälla för att framkomligheten ska 
säkerställas. Beläggningsgraden för de aktuella parkeringsplatserna på Salagatan är 
förhållandevis hög med en fallande beläggningsgrad i sydostlig riktning. Förvaltningen gör 
bedömningen att ett borttagande av parkeringsplatser enligt förslaget har en marginell 
betydelse avseende möjligheten för allmänheten att parkera. De med 
boendeparkeringstillstånd som bor närmast aktuell sträcka kommer däremot att uppleva en 
viss försämring. 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Sofia Gjerstad 

Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 87 00 • Fax: 018-727 87 10 

E-post: kontoret.samhallsutveckling@uppsala.se 
www.uppsala.se 
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0380 2015-00007

Uppsala kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på 

Salagatan;

beslutade den <beslutsdatum>.

Uppsala kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 17 
och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.

På markerade sträckor på Salagatan enligt kartbild får fordon parkeras under högst 
24 tim i följd och mot avgift under tiden vardag klockan 08.00 - 18.00.

Tidsbegränsningen gäller under tiden vardag utom vardag före sön- och helgdag.

Övrig tid får fordon parkeras.

Även boendeparkering är tillåtet för dem som beviljats tillstånd inom 
Fålhagenområdet. Särskilda villkor (bestämmelser för boendeparkering) för 
boendeparkering finns föreskrivet gällande tidsbegränsad uppställning och avgift.

Denna författning träder i kraft den <ikraftträdandedatum> då 0380 2010-00575 

om parkering på Salagatan skall upphöra att gälla.

På Uppsala kommuns vägnar.

Johan Lundqvist

Roger Lasu



0380 2015-00007
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0380 2010-00575

Uppsala kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på 

Salagatan;

beslutade den 13 juli 2010.

Uppsala kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 17 
och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.

På markerad sträcka (13 platser) på Salagatans västra sida enligt kartbild får 
fordon parkeras under högst 24 tim i följd och mot avgift under tiden vardag 
klockan 08.00 - 18.00.

Tidsbegränsningen gäller under tiden vardag utom vardag före sön- och helgdag.

Övrig tid får fordon parkeras.

Avgiften är 25 kronor per timme.

Även boendeparkering är tillåtet för dem som beviljats tillstånd inom 
Fålhagenområdet. Särskilda villkor (bestämmelser för boendeparkering) för 
boendeparkering finns föreskrivet gällande tidsbegränsad uppställning och avgift.

Denna författning träder i kraft den 16 juli 2010 då LTF 0380-2009-0009 och LTF 

0380-2009-0018 från den 12 februari 2009 skall upphöra att gälla.

På Uppsala kommuns vägnar.

Mikael Eriksson

Roger Lasu



0380 2010-00575

Bilaga
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