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§ 143
Svar på motion (S), en infartsparkering vid Ormsta station (KS 2019.193)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser att motionen anses besvarad.

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna väckte 2019-05-06 en motion om att kommunstyrelsen ska få i uppdrag 
att i samråd med kollektivtrafikhuvudmannen (SL) undersöka möjligheterna att anlägga 
infartsparkeringar för bilar och cyklar på båda sidorna av Ormsta station på delar av 
kommunens fastigheter.

Motionärerna framhåller att behovet av nya infartsparkeringar är stort i kommunen och att 
bilister, på grund av fulla infartsparkeringar, annars riskerar att inte se något annat alternativ 
än att köra bil till arbetet.

I Vallentuna kommun finns både en övergripande parkeringsstrategi och en inriktad 
parkeringsstrategi för centrala Vallentuna där infartsparkeringar behandlas. Syftet med 
parkeringsstrategin är att ge en övergripande vägledning för planering av parkeringar för olika 
ändamål samt uppfylla målen i kommunens trafikstrategi.

I parkeringsstrategin för centrala Vallentuna lyfts både behovet av en helt ny infartsparkering 
vid Vallentuna station fram samt behovet av att infartsparkeringarna vid Ormsta och 
Kragstalund byggs ut. Teknik- och fastighetsutskottet har därför i uppdrag att initiera en 
förstudie för vilken arbete pågår på teknik- och fastighetsförvaltningen.

Behovet av en utbyggnad av infartsparkeringen vid Ormsta station har således redan 
konstaterats och teknik- och fastighetsförvaltningen arbetar med frågan varför 
frågeställningen i motionen föreslås anses vara besvarad.

Yrkanden
Jerri Bergström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
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Tjänsteskrivelse

Svar på motion (S), en infartsparkering 
vid Ormsta station

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser att motionen anses besvarad.

Ärendet i korthet
Socialdemokraterna väckte 2019-05-06 en motion om att kommunstyrelsen ska få i 
uppdrag att i samråd med kollektivtrafikhuvudmannen (SL) undersöka möjligheterna 
att anlägga infartsparkeringar för bilar och cyklar på båda sidorna av Ormsta station 
på delar av kommunens fastigheter. 

Motionärerna framhåller att behovet av nya infartsparkeringar är stort i kommunen 
och att bilister, på grund av fulla infartsparkeringar, annars riskerar att inte se något 
annat alternativ än att köra bil till arbetet.

I Vallentuna kommun finns både en övergripande parkeringsstrategi och en inriktad 
parkeringsstrategi för centrala Vallentuna där infartsparkeringar behandlas. Syftet 
med parkeringsstrategin är att ge en övergripande vägledning för planering av 
parkeringar för olika ändamål samt uppfylla målen i kommunens trafikstrategi. 

I parkeringsstrategin för centrala Vallentuna lyfts både behovet av en helt ny 
infartsparkering vid Vallentuna station fram samt behovet av att infartsparkeringarna 
vid Ormsta och Kragstalund byggs ut. Teknik- och fastighetsutskottet har därför i 
uppdrag att initiera en förstudie för vilken arbete pågår på teknik- och 
fastighetsförvaltningen. 

Behovet av en utbyggnad av infartsparkeringen vid Ormsta station har således redan 
konstaterats och teknik- och fastighetsförvaltningen arbetar med frågan varför 
frågeställningen i motionen föreslås anses vara besvarad. 

Bakgrund
Infartsparkering för bil ska främst utgöra ett komplement för de 
kollektivtrafikresenärer som bor i de delar av länet där kollektivtrafikens 
resandeunderlag inte är tillräckligt för att erbjuda kollektivtrafik med sådan turtäthet 
och närhet att det fungerar för resenärens hela resa. Genomtänkt och bra utformad 
kan parkeringen bidra till att fler personer väljer att ställa bilen vid närmsta 
kollektivtrafikknutpunkt istället för att ta bilen hela vägen till målpunkten. För 
infartsparkering på mark som kommunen har förfoganderätt över finns möjlighet att 
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söka medfinansiering utifrån förutsättningarna i trafikförvaltningens Riktlinjer 
infartsparkeringar1.

Vallentunas utveckling som stad och landsbygd är beroende av bra transporter och 
god tillgänglighet där också parkeringar ingår. Kommunen har därför särskilt tagit 
fram en parkeringsstrategi, där infartsparkeringar ingår, som en fördjupning av 
kommunens övergripande trafikstrategi. 

Parkeringsstrategin syftar till att ta ett samlat grepp kring planeringen för parkeringar 
för bil- och cykel. Utöver den övergripande parkeringsstrategin har en specifik 
parkeringsstrategi för centrala Vallentuna tagits fram. I den lyfts både behovet och 
aktiviteter för genomförande av en utbyggnad av infartsparkeringar på flera platser, 
bland annat vid Ormsta station. 

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, 2020-09-21 

Victor Kilén Emelie Hallin
Kommundirektör Stabschef

______________________

Ska expedieras till
Akt. 

1 Riktlinjer infartsparkering RiPark, Trafikförvaltningen SL-S-772733
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Kommunfullmäktige i Vallentuna

Motion

En infartsparkering vid Ormsta station

Vårt gemensamma måú ar att öka andelen kollektivresenärer i Vallentuna.
Kollektivtrafiken ska vara ett alfraktivt alternativ speciellt till arbetsresor. De
befintliga infartsparkeringarna blir redan tidigt på morgonen överfulla och
mänga bilister ser inte något annat alternativ än attköra själv hela vägen till
jobbet även om köbildningen vid rusningstrafiken på Arningevägen och
Stockholmsvägen tär pâ både våra nerver och speciellt på miljön.

Behovet av nya infartsparkeringar är stor i kommunen. Det ska vara smidigt att
byta från cykel eller från bil till kollektivtrafîken. Infartsparkeringen ska ligga i
nära anslutning till en station. Kommunen äger mark vid Ormsta station. De
luftbuma högspänningsledningarna över dessa fastigheter ftirhindrar byggandet
av bostäder just där men platsen kan vara lämplig som infartsparkering.

Därför föreslår vi

Att kommunstyrelsen får ett uppdrag i samråd med
kollektivtrafikh uvud man n en (SL) u nd ersöka möj lighete rn a att anlägga
infartsparkeringar fïir bilar och cyklar på båda sidorna av Ormsta station
på delar av kommunens fastigheter (del av Snapptuna 4:1 och Ormsta 1:7
och del av Ormsta l:415).

För den Socialdemokratiska gruppen

Vallentuna 6 maj 20

Soc ia ldemokraterna
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