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1 Inledning/syfte 
Säkerställa att parkeringstillstånd som utfärdas till entreprenörer inom USÖ-området endast utfärdas 
till serviceentreprenörer som använder sig av uppmärkta servicebilar.  

1 Omfattning/tillämpningsområde 
Gäller alla verksamheter inom Fastigheter. 

Gäller endast parkeringstillstånd inom fastigheten Regionsjukhuset 1, USÖ 

2 Processledare/Giltighetstid 
Processledare:  Angelika Nordén 
Denna rutin granskas/uppdateras 12 månader efter fastställande.  

3 Beskrivning 
Parkeringstillstånd kan i vissa fall ges till entreprenörer som utför servicearbeten inom USÖ, där vi är 
beställare och där berörd entreprenör är i behov av att stå så nära som möjligt för i- och urlastning av 
tungt arbetsmaterial. 

Begränsat antal parkeringsplatser finns att tillgå. 

Parkeringstillstånd utfärdas endast till entreprenörers uppmärkta servicebilar. 

Parkeringstillstånd kan utfärdas antingen som korttidstillstånd med maximalt 24 timmars giltighetstid 
eller som långtidstillstånd med maximal giltighetstid 1 år. 

Entreprenörer får endast stå på personalparkering, men ej besöksparkering. 
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3.1 Korttidstillstånd 
Korttidstillstånd utfärdas genom att entreprenören kontaktar administratör inom Fastigheter som 
utfärdar elektroniskt tillstånd med giltighetstid maximalt 24 timmar. 

För att korttidstillstånd ska kunna utfärdas ska följande uppgifter lämnas vid kontakt med 
administratör: 

• Företag 
• Telefonnummer 
• Registreringsnummer 
• Var tillståndet ska gälla 
• Tider när tillståndet ska gälla 

3.2 Långtidstillstånd 
Långtidstillstånd utfärdas genom att entreprenören fyller i särskilt beställningsformulär för 
parkeringstillstånd. Ansvarig projektledare eller chef svarar för att kontrollera att lämpliga 
uppställningsytor finns att tillgå. Avstämning ska ske med fastighetsförvaltare och/eller 
parkeringskoordinator. Beställningsformuläret attesteras sedan av berörd projektledare eller chef inom 
Fastigheter, därefter utfärdar administratör elektroniskt tillstånd med maximal giltighetstid 1 år. 

Respektive projektledare/chef återkopplar till entreprenören när tillstånd är klart. 
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