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Svar på interpellation från Samuel 
Godrén Sverigedemokraterna – Ordna 
tillräckligt med parkeringsplatser vid 
Ryhov och slopa P-avgiften.  
I en interpellation från Samuel Godrén, Sverigedemokraterna, ställs frågorna: 

 

- När planeras det första P-huset på Ryhov stå klart? 

- När planeras tillbyggnaden av samlad kirurgi, urolog och operation öster om 

Ryhov stå klart? 

- Är du villig att titta närmare på mitt förslag att ordna tillfällig parkering öster om 

Ryhov för att redan till sommaren kunna ha god tillgänglighet till P-platser? 

- Anser du att P-avgift är en bra lösning? 

 

Länssjukhuset Ryhovs parkeringssituation är ohållbar och med ytterligare 

expansion av sjukhuset kommer situationen att förvärras med nuvarande 

tranportmönster. En tillgänglighetsökande åtgärd kan vara att avgiftsbelägga 

samtliga parkeringsplatser. Det är en lösning som visat framgång på flera sjukhus 

runt om i Sverige. Vi har idag totalt fler parkeringsplatser för personal än 

jämförbara eller större sjukhus i omgivande regioner.  

 

För att nå våra beslutade hållbarhetsmål behöver beteende förändras med mer 

samåkning och användning av andra transportmedel. Hållbarhetsmålen innebär 

också begränsningar i att utöka den hårdgjorda ytan. 

 

Avgiftsbeläggning är ett sätt att tillgängliggöra fler parkeringsplatser för patienter 

och besökare. Att inte skattefinansiera drift och investering av personalparkering 

är ett ytterligare motiv till parkeringsavgift hos flera av våra omgivande regioner. 

Om ett parkeringshus uppförs för personalens bilar motiverar det än mer en P-

avgift för investering och drift. 

 

Översiktsplanen visar på två möjliga lägen för placering av parkeringshus. Det 

togs fram ett förslag på parkeringshus i samband med nybyggnadsprojekt hus D1. 

Beslutet av nybyggnad hus D1 vid regionfullmäktiges möte den 30 augusti 2016 

omfattar inte något parkeringshus.  
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Det finns inget beslut om en framtida byggnad öster om Ryhov. Översiktsplanen 

visar på en möjlig placering av framtida utbyggnad för bland annat kirurgi. 

Grönstrukturplanen över Länssjukhuset Ryhov pekar på att området har höga 

värden av kvaliteter som erbjuder återhämtning och avskildhet 

liksom möjlighet till socialt och aktivt stimulerande kvaliteter. Det är av vikt att 

närområdet kring byggnaderna på Länssjukhuset Ryhov präglas av säkerhet och 

trygghet för att skapa utblickar mot lugna gröna miljöer. Det är värden som inte 

ska förbises. Att utöka tillfällig markparkering i öster är inte i överensstämmelse 

med grönstrukturplanen. 

 

Således är inga beslut om parkeringshus eller nya byggnader fattade. I februari 

kommer regionstyrelsen arbetsutskott att få en ny presentation av trafikutredning 

inom Ryhovsområdet och ärendet planeras sedan till regionstyrelsen under våren. 

 

 

Maria Frisk 

Regionstyrelsens ordförande 
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