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Den övergripande inriktningen för kommunens arbete med parkeringar är att bidra 

till en attraktivare och hållbar stadsmiljö i hela staden. Detta sker genom att staden 

kan byggas tätare, genom att trafikslagens framkomlighet anpassas till översikts-

planens inriktning där biltrafikens andel och miljöbelastning ska minska. För att 

klara detta behöver parkeringarna i staden bli effektivare utnyttjade genom att bli 

mer marknadsanpassade.

Parkeringarnas stora betydelse för hela trafiksystemets funktion har uppmärksam-

mats allt mer under senare år. Ett aktivt arbete med parkeringsfrågor är ett kost-

nadseffektivt och nödvändigt delområde inom trafikplaneringen. 

I rapporten redovisas kommunens syn på hur parkeringsfrågan kan bidra till att 

utveckla staden. Till denna inriktning fogas även ett antal åtgärder för att förverkliga 

kommunens ambitioner. I rapporten ges även en bakgrundsbeskrivning om hur 

parkeringar fungerar generellt och hur parkeringssituationen ser ut i Linköping. 

Förslagen till åtgärder bygger bl.a. på en målsättning att göra det lättare att låta 

bilen vara parkerad vid hemmet. En annan målsättning är att nå ett effektivare 

utnyttjande av de befintliga parkeringarna genom bättre information och mer mark-

nadsanpassade parkeringslösningar inte minst vid arbetsplatserna. Därigenom 

kan behovet av parkeringsplatser begränsas, vilket gör det möjligt att bygga en tä-

tare och därmed mer livfull stad. Även åtgärder för att underlätta kombinationsresor 

mellan bil/cykel och bil/kollektivtrafik föreslås. 

Då kommunen inte arbetat fokuserat med parkeringsfrågorna innebär ett nytt ar-

betssätt att det kommer krävas betydande arbetsinsatser från kommunens sida. 

Detta gäller både för att initiera nya projekt och för att kunna följa utvecklingen 

kontinuerligt.

Sammanfattning

Dokumentet bör läsas på sådant sätt att ett trafikslag aldrig ska 

diskrimineras enbart för att favorisera ett annat trafikslag
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Bakgrund och syfte

Kommunen har enligt plan- och bygglagen ett över-
gripande ansvar för planeringen av parkeringar 
inom kommunens gränser. Skyldigheten att anordna 
parkeringar ligger dock på fastighetsägarna och inte 
på kommunen.

Kommunen har genom de parallella arbetena med 
översiktsplan för staden och trafikstrategi för Lin-
köping lagt fast en samlad inriktning för stads- och 
trafikplaneringen. Viktiga delar i denna inriktning är 
att bygga staden rundare och tätare och skapa ett in-
tensivare och attraktivare stadsliv. För att klara detta 
har kommunen konstaterat att biltrafiken inte kan 
fortsätta att växa som idag. Istället behöver fler resor 
göras med andra, mindre ytkrävande och miljövän-
ligare, transportmedel. Som ett av många verktyg 
för att uppnå detta har kommunen i trafikstrategin 
identifierat att parkeringsfrågorna kan påverka färd-
medelsvalet mycket och att det behövs en policy för 
parkeringsfrågorna. Kommunen har också identifie-
rat ett antal nyckelfrågor för en sådan parkeringspo-
licy. Dessa utvecklas i dokumentet.

Kommunen har tidigare också kunnat konstatera 
att kommunen och dess bolag i större utsträckning 
borde samordna sina förhållningssätt till parkerings-
frågorna. Detta dokument utgör underlag för en sådan 
samordning inom kommunens samlade organisation.

Översiktsplan för staden och 
trafikstrategi för Linköping
I översiktsplanen för staden redovisas ett antal huvud-
strategier för stadens utbyggnad. Parkeringsfrågorna 
är en viktig bit i arbetet att uppnå målsättningarna i 
trafikstrategin, men kan inte ses som en isolerad del. 
Åtgärder inom alla de olika trafikslagen måste sam-
verka för att ge ett effektivt samlat resultat på trafiken 
i kommunen. Några av översiktsplanens huvudstra-
tegier har stor betydelse för kommunens parkerings-
arbete. Vilka de är och hur de kan tolkas kopplat till 
frågan om parkeringars anordnande beskrivs här.

Om tomters utformning avseende 
parkering
”Tomten ska ordnas så att det på tomten eller i 

närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt 

utrymme för parkering, lastning och lossning av 

fordon”

”Om tomten ska bebyggas med byggnadsverk 

som innehåller en eller flera bostäder eller lokaler 

för fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig 

verksamhet, ska det på tomten eller i närheten av 

den finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för 

lek och utevistelse. Om det inte finns tillräckliga 

utrymmen för att ordna både friyta och parkering… 

… ska man i första hand ordna friyta.” 

Plan- och bygglagen 8 kap. 9§
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EN TÄTARE OCH MERA SAMMANHÄNGANDE STAD

Att bygga en tätare stad är bra hushållning med mark-

resurser. Linköpings enklaver byggs samman till en mer 

sammanhängande stad. Barriärer byggs bort. Byggande 

på högvärdig jordbruksmark kring staden undviks. En 

tätare stad ger bra underlag för kollektivtrafiken, samt 

gång- och cykeltrafik. Befintlig infrastruktur (gator och 

ledningar) kan utnyttjas. Stadslivet kan bli rikare och 

tryggheten öka. 

I trafikstrategin slås fast att parkering utgör en viktig del 

av stadsplaneringen och att de parkeringslösningar vi 

väljer påverkar bl.a. stadens täthet. Därför är det viktigt 

att åstadkomma ett effektivare utnyttjande av parkering-

arna samt att analysera förutsättningarna för att alterna-

tiv användning av parkeringsytorna.

TYDLIGA OCH GENA KOLLEKTIVTRAFIKSTRÅK

Ett flertal högeffektiva kollektivtrafikstråk utvecklas och 

ger snabba förbindelser inom staden mellan resecen-

trumet, bostadsområden och större arbetsplatser. Ny 

bebyggelse planeras i första hand utmed de högkvalita-

tiva kollektivstråken.

STADSGATUKARAKTÄR INNANFÖR YTTRE RINGEN

Fyrfältiga leder med motorvägskaraktär innanför Y-ringen 

byggs om till gator med stadskaraktär för att minska 

genomfartstrafik genom centrala delar av staden. Has-

tighetsbegränsning till 40 km/timmen innanför Y-ringen 

införs.

I centrum kan det t.ex. bli aktuellt att låta vissa par-

keringar lämna plats åt andra verksamheter som 

ökar stadslivet och innerstadens attraktivitet och 

därmed innerstadens näringslivs ekonomiska kraft. 

Det kan handla om t.ex. utveckling av gågator och 

uteserveringar. 

För att stödja inriktningen mot en högeffektiv kollek-

tivtrafik behöver stråken beaktas vid planeringen av 

parkering. Det är särskilt viktigt att kollektivtrafiken 

upplevs som ett attraktivt alternativ till bilen längs 

dessa stråk. Det kan därför vara extra viktigt att inte 

skapa onödigt många, närbelägna och bekvämt 

tillgängliga parkeringar i nybyggda projekt längs 

stråken och framför allt vid hållplatslägena.

Parkeringsfrågan kan stödja kommunens inrikt-

ning att dämpa biltrafiken i de centrala delarna 

av staden och därmed ge möjlighet för en mer 

stadsmässig gatumiljö. Detta kan ske genom t.ex. 

en mer marknadsanpassad avgiftsnivå och lägre 

krav på utbyggnad av parkeringar vid förändringar 

i centrum.
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ÖKADE ANDELAR GÅNG-, CYKEL- 

OCH KOLLEKTIVTRAFIK

Aktiva åtgärder vidtas för att öka kollektivtrafikens och 

gång- och cykeltrafikens andelar av resandet inom staden 

med syfte att begränsa utsläppen av växthusgaser och 

trängseln på stadens gator.

I trafikstrategin konstateras att parkeringsförutsättningarna 

har tydlig påverkan på val av färdmedel. Parkeringsavgifter, 

tidsregleringar, utbud m.m. ger trafikanterna direkta och 

tydliga signaler som påverkar färdmedelsvalet. Även om 

det i de flesta fall handlar om små uppoffringar eller belopp 

så påverkas medborgarna här starkare än i de flesta andra 

delar av trafiksystemet. Kommunen har här också stora 

möjligheter att påverka då det oftast handlar om kommu-

nala beslut. 

En viktig del i delstrategin är att skapa ett system som 

gör det möjligt och ekonomiskt fördelaktigt för bilägare 

att ha bilen långtidsparkerad vid bostaden så att det 

inte framstår som nödvändigt eller fördelaktigare att 

parkera bilen på jobbet.
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Parkeringar, färdmedelsval m m 
– en kunskapssammanställning
Åtgärder inom parkeringsområdet är centrala för att 
kunna påverka färdmedelsvalen i stadstrafiken. Parke-
ring är tydligt uppdelad i olika segment, boende-, be-
söks- och arbetsplatsparkeringar, vilket måste beaktas. 

Bilinnehavet i Linköpings kommun har legat 
relativt stilla under 2000-talet. Antalet bilresor har 
sjunkit sedan 1990 och ligger nästan på 1981 års 
nivå. Biltrafikandelen av det totala antalet resor har 
legat relativt stilla på 55 till 60% sedan mitten av 
1970-talet.

Marknadsanpassning nödvändig
På en effektiv marknad är utbud och efterfrågan i ba-
lans. Utbudet regleras så att marginalkostnaden för 
den sist producerade enheten motsvarar priset som 
den enskilde konsumenten är villig att betala. För 
att uppnå en samhällsekonomisk effektivitet måste 
konsumenten även vara beredd att betala för ev. ex-
terna effekter, t.ex. buller, luftföroreningar. 

Undersökningar visar att kostnaden för att par-
kera idag är subventionerad såväl vid bostäder och 
arbetsplatser som på gatumark och de större par-
keringsanläggningarna. Stora delar av kostnaderna 
fördelas istället ut på hyror, varupriser och löner. De 
omfattande subventionerna innebär att fler personer 
väljer att äga och använda bilen för olika ärenden än 
vad de skulle göra vid en bättre fungerande mark-
nadssituation. 

För att strategier och åtgärder inom parkerings-
området ska bli effektiva är det viktigt att åstadkom-
ma en prissättning som återspeglar de faktiska kost-
naderna. Ett verkligt marknadspris skulle också göra 
det intressant för privata företag att bygga och driva 
kommersiella parkeringsanläggningar i staden.

Besöksparkeringar i stadskärnorna
Tvärtemot den gängse uppfattningen leder åtgärder 
för att minska den privata biltrafiken i innerstäderna, 
t.ex. utökade och fler gågator, till en stärkt detalj-

handel och restaurang- & kaféverksamhet samt ett 
större folkliv. Detta är en följd av att den typen av 
förändringar i trafiksystemen uppfattas som positiva 
av stadens invånare och besökare. 

Samtidigt är effektiva besöksparkeringar viktiga. 
Därför bör en effektiv parkeringspolitik inriktas mot 
ett optimalt kapacitetsutnyttjande. Avgiftsnivån för 
besöksparkering i innerstäderna påverkar inte in-
dividernas vilja att besöka attraktiva innerstäder 
nämnvärt. Därför kan avgifts- och tidsregleringar 
effektivisera parkeringsanläggningarna så att det 
blir möjligt för fler besökare att angöra innerstaden 
och därmed bidra till ett stärkt stadsliv.

Arbetsplatsparkeringar
Förutsättningarna för att parkera har stor betydelse 
för hur individerna väljer färdmedel för arbetsresor-
na. Så länge som det finns gott om billiga, eller gra-
tis, parkeringsplatser vid arbetsplatsen är det mycket 

Thomsonparadoxen:

– Man kan inte möta en ökad efterfrågan på fria el-

ler subventionerade ”varor” genom ett utökat utbud! 

Vid trängselproblem leder fler parkeringar till att 

ännu fler vill parkera (så länge som priset inte mot-

svarar de verkliga kostnaderna). Därmed fortsätter 

trängseln att öka på parkeringar och gator för såväl 

bilister som övriga.

Istället bör man matcha utbud och efterfrågan ge-

nom att höja parkeringsavgifterna så att de motsva-

rar den verkliga marginalkostnaden. Då minskar bil-

trafiken samtidigt som framkomligheten förbättras 

för alla trafikslag samtidigt som buller-, klimat- och 

luftkvalitetsproblemen minskar. En sådan åtgärd 

ger således vinster både för alla trafikanter och för 

miljön och skulle effektiv bidra till att uppfylla kom-

munens målsättningar i översiktsplanen.
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svårt att påverka färdmedelsvalet med hjälp av åtgär-
der som förbättrad kollektivtrafik eller bättre förut-
sättningar att gå och cykla. Åtgärder som begränsar 
utbudet eller höjer avgifterna för parkeringsplatser 
vid arbetsplatserna är normalt sett effektiva för att 
förändra färdmedelsvalet. 

Personer som tar bilen till arbetet tar bilen för sina 
service- och fritidsresor två till tre gånger oftare än 
de som inte tar bilen till arbetet, se diagram 1. Det 
finns flera andra orsaker bakom val av färdmedel till 
fritids- och serviceresorna, men färdmedelsvalet för 
arbetsresorna kan ha stor betydelse för färdmedels-
fördelningen för det samlade vardagsresandet. 

Av den nationella resvaneundersökningen fram-
går att sannolikheten att man väljer att ta bilen till 
jobbet om det finns parkeringsplats vid arbetet. An-
delen blir ännu större om man dessutom har en re-
serverad parkering på arbetsplatsen. Se diagram 2.

Idag har fyra av fem arbetstagare i Sverige till-
gång till en parkeringsplats vid arbetsplatsen. Av 
dessa har drygt var tionde en reserverad parkerings-
plats. Drygt 60% av de som har en reserverad plats 
på arbetet behöver inte betala för denna. Andelen 
som betalar för en oreserverad parkering kan knap-
past antas vara större. Kostnaden för en markparke-
ring har av Malmö stad uppskattats till ca. 700 kr/
månad, vilket borde vara ett riktmärke för hur stort 
förmånsvärdet av fri parkering kan vara. Trots att fri 
arbetsplatsparkering normalt ska beskattas sker det 
bara i drygt en halv procent av antalet anställningar. 

I Linköping bedömdes 2002 att antalet subven-
tionerade arbetsplatsparkeringar kunde vara uppe-
mot 1600 vilket motsvarar minst 15% av det totala 
parkeringsutbudet i Innerstaden och Vasastaden. 
Samtidigt konstaterades att andelen som tog bilen 
till jobbet i centrum var drygt fem gånger högre för 
anställda med fri parkering än bland anställda som 
fick betala för sin parkering. 

Boendeparkeringar
Enligt VTI bör boendeparkeringar anordnas i olika 
typer av anläggningar på tomtmark, aldrig som fri 

Göteborgs stad har i en intervjustudie konstaterat 

att nästan 30% av de som idag tar bilen till jobbet 

skulle byta färdmedel om de fick betala marknads-

mässigt för parkeringarna. Likande resultat har 

konstaterats i t.ex. USA vid jämförelser med/utan 

parkeringsavgifter. I Norge har man kunnat konsta-

tera att andelen som tog bilen till jobbet bland de 

som fick betala för sin parkering var knappt 70% 

av andelen som tog bil till jobbet om de hade fri 

parkering.
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Diagram 1. Källa: Nationell RVU: RES 0506. 
Lokal RVU: RVU-08
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Diagram 2. Källa: Nationell RVU: RES 0506.

gatumarksparkering. Detta överensstämmer med 
plan- och bygglagens regler. Parkeringarna och av-
gifterna för boendeparkeringar bör ordnas så att de 
boende får möjlighet och incitament att inte flytta 
bilen dagtid. Detta sker bl.a. genom fasta månads-
avgifter och möjligheter att parkera sin bil under 
lång tid. VTI bedömer att användningen av parke-
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ringsnormer med mininivåer bygger in bilägande, 
bilanvändning och parkeringsbehov i staden samti-
digt som man indirekt framtvingar en situation där 
personer som inte äger bil får subventionera andras 
bilparkeringar via högre boendekostnader. 

Utnyttjande och kostnader 
för parkeringar
Det optimala kapacitetsutnyttjandet på en parkering 
ligger på ca. 85% även under perioder av hög be-
lastning. Vid lägre nivåer blir markanvändningen 
ineffektiv, medan högre utnyttjande innebär trängsel 
och söktrafik. 

Dukatens större anläggningar i staden är, med un-
dantag för Baggen, normalt sett aldrig fullbelagda 
ens vid maxtimmarna. Ett antal studier av belägg-
ningsgraden har gjorts över åren. En ingående studie 
redovisar de årsmedelvärden för toppbeläggningar 
under vardagar och lördagar. I Akilles, Baggen, De-
tektiven, Druvan och Eddan låg medelvärdena för 

vardagar mellan 70% och 90 %, medan motsvarande 
värden lördagar var 40-95%. Det finns således ledig 
kapacitet i parkeringsanläggningarna idag. 

Man kan också anta att besökarnas parkeringsef-
terfrågan kommer jämnas ut över en längre tid på 
dygnet och över veckodagarna i takt med att öp-
pettiderna i centrum har utökats. Det innebär att 
maxbeläggningar på parkeringsanläggningarna inte 
kommer uppträder lika ofta. Med utbyggnad och 
förbättring av parkeringshänvisningssystem kan 
man också öka beläggningsgraden utan att det upp-
levs som svårt att hitta parkeringar.

I samband med kommunens parkeringsinvente-
ring 2009-10 kunde konstateras att beläggningen 
vid ett antal arbetsplatser i Linköping varierar mel-
lan 40% och 90% med ett genomsnitt om ca. 65%. 
Det finns således betydande markytor vid arbets-
platserna som redan med dagens gratis parkeringar 
eller billiga prisnivå är ineffektivt utnyttjade. I bo-
stadsområdena noterades ett medianvärde på knappt 

Beläggningssituationen i parkeringshusen under mars månad 2011.
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80%. Även här kan det finnas möjlighet att effekti-
visera markanvändningen.

De parkeringsnormer som tillämpas innebär 
att stora ytor behöver avsättas för parkering. För 
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Mjärdevi: Visionen om en forskningsby i parkmiljö kom snarare att präglas av stora och lågutnyttjade parkeringsplatser.

bostäder, kontor och innerstadshandel motsvarar 
parkeringsytan ca. 40% av våningsytan. I extern-
handelsområdena är parkeringsytan något större 
än våningsytan. På motsvarande sätt kommer par-
keringsytorna vara större än den bebyggda ytan i 
områden med markparkeringar i kombination med 
flervåningshus.

Kostnader för byggande av  
parkeringsplatser
Kostnaderna för att bygga parkeringsplatser är rela-
tivt stora och leder i många fall till så höga kostnader 
att de inte bedöms vara möjliga att ta ut av de som 
nyttjar dem antingen det är boende, anställda eller 
besökare i staden. Därmed uppkommer dolda sub-
ventioner som belastar t.ex. skattebetalarna, företag 
och hushåll utan bil. Det leder till en markanvänd-
ning som inte är anpassad till den verkliga betal-
ningsviljan och därför riskerar att bli ineffektiv. För 
att få en bild av hur omfattande subventionerna är 
och vilken påverkan på de totala produktionskostna-
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derna som parkeringen har, är det betydelsefullt att 
känna till kostnaderna för anordnande och skötsel av 
parkering. En grov bedömning av kostnaderna för 
att bygga och sköta parkeringar kan ses ovanstående 
tabell. 

Till byggkostnaderna kommer kapital- och drifts-
kostnader för parkeringarna. Malmö stad bedömer 
att kostnaden för källargarage motsvarar drygt 10% 
av byggkostnaderna för en normalstor lägenhet på 
3 rum och kök. Det gör dem så höga att ofta endast 
halva beloppet tas ut i månadsavgiften, medan res-
ten fördelas på alla hyresgästerna. Om kommunen 
har för höga parkeringsnormtal innebär det därmed 
en onödig indirekt fördyring av boendet.

För renodlade parkeringsanläggningar bör av-
gifterna, utöver drifts- och konstruktionskostnader, 
även täcka alternativkostnaden, d.v.s. den ränta som 
försäljning av marken för ett annat markutnyttjande 
skulle ha givit. 

Kommunens avgiftsnivåer
Taxenivåerna för parkering på gatumark, i boende-
parkeringssystemet eller i de större parkeringsan-
läggningarna i Linköping skiljer sig inte anmärk-
ningsvärt från övriga likstora städer. 

Enligt ett examensarbete i Nationalekonomi vid 
Linköpings universitet är avgifterna vid Dukatens 
anläggningar idag så låga att de inte skulle täcka 
drifts- och konstruktionskostnaderna. Med hänsyn 
tagen till alternativkostnaderna blir den årliga för-
lusten ännu större (10-40 000 kr/år och parkerings-
plats). Inte heller dagens kostnad för parkerings-
platserna i friköpssystemet motsvarar den verkliga 
kostnaden utan skulle behöva ökas rejält för att man 
ska undvika indirekta subventioner. 

 Typ av parkering  Byggkost/bpl  Totalkost/bpl och år  Totalkost/bpl och månad 

 Markparkering  15 000  8 000  700 

 P-hus  120 000  20 000 - 25 000  1 500 - 2 000 

 Källare plan -1  250 000  30 000 - 35 000  2 500 - 3 000 

 Källare plan -2  350 000  35 000 - 45 000  3 000 - 4 000 

 Källare plan -3  450 000  45 000 - 55 000  4 000 - 4 500 

(Markpriset är satt till 12000/bilplats, d.v.s. 400-500 kr/kvm.). Priser från Malmö stad.

Slutsatser
Mot bakgrund av ovanstående analys av förutsätt-
ningarna för parkering kan ett antal slutsatser dras 
för hur en inriktning för arbetet med parkeringar bör 
utformas för att vara effektiv.

Fokus på parkering vid arbetsplatserna
Ett fokus på de parkeringar som hör samman med 
arbetsresandet bör vara effektivt för att bidra till att 
man uppnår översiktsplanens och trafikstrategins 

Friköpssystemet

Systemet med parkeringsköp innebär i korthet 

att kommunen via Dukaten åtar sig att, mot en 

fastställd avgift, ordna sådana parkeringsplatser 

som byggherren i samband med bygglov ålagts 

att anordna, s.k. friköp. Platserna har företrädesvis 

anordnats i Dukatens parkeringshus och rådighe-

ten över platserna ligger hos kommunen/Dukaten. 

Avgiftens nivå är avsedd att motsvara ca. halva 

anläggningskostnaden. Resterande kostnad ska 

finansieras via parkeringsintäkterna.

En stor fördel med parkeringsköp är att det ger 

möjlighet till flexibla parkeringslösningar. Parke-

ringar för enskilda fastigheter ger statiska och 

ineffektiva lösningar utan flexibilitet över tiden. 

Parkeringsköpens inneboende samnyttjande 

utjämnar belastningstoppar och minskar det totala 

parkeringsbehovet. Det gör det också möjligt att 

lägga samman behovet av många små parkeringar 

till några större som blir rationella för både trafikan-

ter och operatörer.
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ambitioner. Inte minst mot bakgrund av den relativt 
stora priskänsligheten. Eftersom arbetsresorna ock-
så normalt är den typ av resor som är lättast att hitta 
andra färdmedel till innebär det relativt liten påver-
kan i vardagslivet. En sådan fokusering innebär inte 
heller någon påverkan på den enskildes möjlighet att 
äga en bil. 

Underlätta bilparkering vid hemmet
Inriktningen för arbetet med parkeringsfrågan bör 
också peka på behovet av att skapa ett system som 
underlättar och gör det ekonomiskt fördelaktigt för 
bilägarna att ha sin bil långtidsparkerad vid hemmet 
samtidigt som man minskar utbudet av och/eller 
ökar kostnaderna för parkering vid arbetsplatserna.
 
Effektivisera användningen av 
parkeringsanläggningarna
Man bör även fokusera på en effektivare användning 
av de centrala parkeringsanläggningarna för att öka 
innerstadens attraktivitet och konkurrenskraft.

Synliggör de verkliga 
parkeringskostnaderna
De verkliga kostnaderna för bilparkeringarna be-
höver synliggöras och bilisterna bör i princip täcka 
kostnaderna genom avgifter. 

Samordning med utbyggd cykel-
infrastruktur och förbättrad kollektivtrafik
Åtgärderna inom parkeringsområdet behöver sam-
ordnas med insatser för att stimulera en ökad andel 
arbetsresor till fots och med cykel och kollektivtra-
fik genom förbättrade möjligheter att cykla till och 
parkera cyklar vid arbetsplatserna samt ett förbättrat 
kollektivtrafikutbud. 

De parkeringsytor som med ovanstående inrikt-
ning kan frigöras, inte minst i verksamhetsområ-
dena, kan istället användas för ny bebyggelse och 
därmed bidra till att uppnå ambitionerna i översikts-
planen om en tätare stad och ett rikare stadsliv.
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Parkering för ett rikare stadsliv – en inriktning

Inriktningen ska vara fokuserad på att tydliggöra hur 
parkeringsfrågan på effektivaste sätt kan förverkliga 
ambitionen om att skapa en effektivare och attrakti-
vare stad i enlighet med översiktsplanen för staden 
och trafikstrategin. Inriktningen baseras även på den 
analys av förutsättningarna för parkering som redo-
visats i föregående kapitel. 

Inriktningen tydliggör kommunens syn på hur 
parkeringsfrågan ska behandlas i olika beslutssitua-
tioner och hur olika intressen ska vägas mot varan-
dra.

Attraktiv stadsmiljö i hela staden
För att kommunen ska uppfattas som attraktiv att bo 
i och att driva företag i är det viktigt med en attrak-

• För att åstadkomma en attraktiv stadsmiljö är

det viktigt att de parkeringar som finns fungerar 

effektivt, framför allt för besökande. Då kan man 

när man vill och behöver använda bilen hitta en 

parkeringsplats utan att verksamheter som ger 

stadsliv behöver trängas undan för att bygga fler 

parkeringar. De parkeringsanläggningar som be-

hövs ska utformas med stor omsorg om gestalt-

ningen och trygghetsaspekterna. 

• Parkeringar ordnas i första hand på kvartersmark 

och inpassas i stadsbilden. Genom att minska 

antalet parkeringar i gatumiljön ökar möjlighe-

terna att skapa helt bilfria miljöer, vilket normalt 

upplevs som mycket attraktivt. 

• Torg, förgårdsmark och innergårdar m.m. bör 

frigöras från bilparkering för att skapa en mer liv-

aktig stad med bättre möjligheter till olika former 

av mötesplatser och förbättra möjligheterna till 

goda uteplatser i bostadskvarteren. 

• Parkeringshus bör utformas så att de ger ett 

tillskott i stadsbilden och om möjligt inrymma 

olika former av verksamhetslokaler i botten-

våningen för att på så sätt skapa en livligare 

gatumiljö.

tiv stadsmiljö. För att skapa en attraktiv stadsmiljö 
behöver man åstadkomma bl.a. en god stadsbild, ett 
gott stadsliv och en god tillgänglighet. 

Önskemål om att åstadkomma parkeringar kan 
komma i konflikt med ambitionerna att skapa mer 
folkliv, framför allt i centrum, och att försköna sta-
dens olika delar. Detta gäller särskilt för bilparke-
ringar som både kan ta stor plats och upplevas som 
fula och otrygga. Bilfri innergård.

Uteservering på Stora Torget.
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Effektiv markanvändning i hela staden
Kommunen har i sin översiktliga planering lagt fast 
en inriktning mot att staden ska byggas tätare. En 
tätare stad ger närhet till service, arbete m.m. för fler 
och minskar behovet av transporter. Närheten gör 
det också lättare att gå eller cykla. Tätheten ger ock-
så bättre underlag för service och kollektivtrafik. 

En bil står genomsnittligt parkerad ca. 95% av ti-
den och förutsätter flera parkeringsplatser sett över 
tiden. Jämfört med kollektivtrafik och cykeltrafik är 
biltrafiken mycket ytineffektiv både under färd och 
vid parkering. 

• För att möjliggöra en verkligt effektiv förtätning 

av staden behöver markytan som används för bil-

parkeringar minskas. Detta kan ske genom olika 

former av effektiviseringar och samnyttjande. 

• De tillgängliga ytorna närmast resornas start och 

mål bör prioriteras för cykel- och handikappar-

keringar. För biltrafiken bör i första hand boen-

deparkering prioriteras och i andra hand be-

söks- och kundparkeringar. I stadskärnan är dock 

besöks- och kundparkeringar högre prioriterade 

än boendeparkeringar. Tillgången på parkeringar 

vid arbetsplatserna behöver inte prioriteras.

Om varje bil behöver två parkeringsplatser gene-

rerar dagens bilinnehav parkeringsplatser som mot-

svarar 300 ha, eller 600 fotbollsplaner, eller hela 

Innerstaden, Hejdegården och Tannefors.

Förtätningspotential

Om biltrafikandelen vid arbetsresor minskar skulle 

man kunna förtäta befintliga verksamhetsområden 

genom att bygga hus på delar av parkeringsplat-

serna. Om man antar att biltrafikandelen minskar 

med 30% och man i genomsnitt bygger 3 våningar, 

låter 25% av marken vara planterad, och antar att 

en parkering är 25 m2, kan man skapa motsva-

rande sammanlagt drygt 50 000 m2 ny kontorsyta 

på befintliga parkeringar i Mjärdevi och på Campus 

Valla, vilket skulle kunna motsvara ett markvärde 

om 25-75 Mkr. På SAAB:s parkeringar skulle man 

på motsvarande sätt kunna bygga knappt 30 000 

m2 och vid US ca. 15 000 m2. 

Ovan angivna siffror är räkneexempel. Praktiska 

förhållanden kan försvåra genomförandet.

En parkeringsplats för bil är ca. 25 m2 stor inkl. angöring och planteringar. En cykelplats är ca. 2 m2 stor. 
Fotgängare och kollektivtrafikresenärer behöver inga parkeringsplatser.

Akilles plan 3 –plats för ca 140 bilar. Klostergatan vid Kikkobar –plats för 100 cyklar.
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Trafikslagens tillgänglighet anpassas 
till översiktsplan och trafikstrategi
För att staden ska kunna vara attraktiv och fungera 
som en regional centralpunkt är det viktigt att till-
gängligheten är god, inte minst till de centrala de-
larna. Då Linköpings befolkning stadigt växer, sam-
tidigt som samhällsutvecklingen pekar på en ökad 
mellankommunal pendling, blir tillgängligheten 
ännu viktigare. Trycket på staden och särskilt dess 
centrala delar kommer att öka i takt med det ökande 
resandet. Men eftersom stadsstrukturen redan är fast-
lagd, är det svårt att öka tillgängligheten genom en 
förbättrad framkomlighet. För att bibehålla en god 
tillgänglighet behöver istället yteffektiva transport-
medel användas i större utsträckning än idag. Detta 
kräver både en aktiv parkeringspolitik och att kol-
lektivtrafiken byggs ut och att promenerandet och 
cyklandet underlättas i ännu större grad. 

1. För att skapa en anpassad tillgänglighet för de

olika trafikslagen bör gatorna i första hand 

användas för den rörliga trafiken. I stadskärnan 

utgör gatorna också ett viktigt mötesrum som är 

grundläggande för det attraktiva stadslivet. Där 

efterfrågan finns kan delar av utrymmet istället 

användas för att möjliggöra uteserveringar m.m. 

för att förstärka dessa mötesrum.

2. I andra hand används gatumark i de centrala

delarna för angöring/lastning/lossning. 

3. I tredje hand för cykelparkering, handikapparke-

ringar och bilpoolsparkeringar. 

4. I fjärde hand för korttids besöksparkering. 

5. I femte hand kan boendeparkering på gatumark

 bli aktuell i halvcentrala stadsdelar. 

• Arbetsplatsparkering ska inte förekomma på 

 gatumark. 

• För att minska efterfrågan på och effektivisera 

användningen av den kvarstående gatu-

marksparkeringen, bör parkeringsavgifterna på 

gatorna vara minst lika höga som på parkeringar 

på kvartersmark och/eller tidsregleringar införas 

som säkerställer korttidsparkering.

• I samband med omvandling av allmänna kant- 

 stensparkeringar bör kommunen vara uppmärk- 

 sam på den grupp människor som har svårt att  

 gå, men ej är berättigade till parkeringstillstånd  

 för rörelsehindrade.

I gaturummet ryms 28 fotgängare eller 11 bussresenärer eller 
2,3 cyklister på samma yta som en bilist.

För en del kommer dock bilen vara det enda rim-
liga alternativet. Det är i ett socialt perspektiv nöd-
vändigt att kommunal och kommersiell service är 

För en hållbar tillväxt måste tillgänglighet för cykel och kollektiv-
trafik prioriteras.
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tillgänglig även för dem som inte kan använda andra 
färdmedel än bilen. Den överordnade målsättningen 
måste dock vara att tillgängligheten för cykel och 
kollektivtrafik måste prioriteras framför tillgänglig-
heten med bil för att Linköping ska kunna växa på 
ett hållbart och attraktivt sätt.

Minskning av miljöpåverkan
Huvudinriktningen för kommunens trafikstrategi är 
att minska biltrafikandelen. På så sätt kan kommu-
nen förtäta staden, minska klimatpåverkan, trängsel 
och bullerstörningar samtidigt som luftkvaliteten 
kan förbättras. Även arbetet med parkeringarna bör 
stödja denna inriktning genom åtgärder som leder 

Boendeparkering i Vasastaden.

• För att underlätta förverkligandet av trafikstrate-

gin är det viktigt att ordna med parkeringar som 

gör det fördelaktigt att lämna bilen hemma hela 

dygnet. Då blir det lättare att välja cykel eller kol-

lektivtrafik till de dagliga resorna. 

• I stadsdelar som byggdes ut när bilinnehavet var 

lågt kan system för boendeparkering på gatu-

mark vara ett sätt att lösa parkeringssituationen. 

• På motsvarande sätt bör tillgången på parke-

ringsplatser vid arbetsplatserna anpassas till en 

mer marknadsstyrd efterfrågan och inte hållas på 

en med subventioner konstlat hög nivå. 

till en struktur av incitament som uppmuntrar en 
ökad andel resor med cykel och kollektivtrafik.

Successiv marknadsanpassning
För att kunna effektivisera parkeringsanvändningen 
behövs ett större inslag av marknadsanpassning. Da-
gens situation innebär att stora grupper av befolk-
ningen subventionerar de frekventa bilanvändarnas 
parkeringsbehov. Detta innebär ineffektiva lösning-
ar som samtidigt har fördelningspolitiska problem-
ställningar.

• De som utnyttjar parkeringar bör betala vad

parkeringarna verkligen kostar så att andra 

grupper inte behöver subventionera parkeringen. 

Möjligheterna till, kostnaderna för och kontrollen 

av parkeringen på bl.a. gatumark behöver anpas-

sas för att stödja införande av parkeringsavgifter 

som motsvarar de verkliga kostnaderna.

• För vissa grupper är bilen i princip det enda möjli-

ga färdmedlet. Kostnaden för parkeringstillstånd 

på handikapplatser är en låg och fast avgift. 

Höjda rörliga avgifter påverkar därför inte denna 

grupp. Med en sparsam kollektivtrafik på lands-

bygden hänvisas många idag till bilen. I takt med 

att avgiftsnivåerna höjs på de vanliga parke-

ringsplatserna kan kommunen bygga ut mindre 

pendlar- och infartsparkeringar i tätorterna och 

stadens ytterkant. Här kan byte till cykel eller kol-

lektivtrafik ske och parkeringskostnaderna vara 

låga eller inkluderade i kollektivtrafiktaxan.

Samåkningsparkering på Tornby.
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Åtgärder

Fyrstegsprincipen som ledstjärna
I enlighet med trafikstrategin ska den s.k. fyrstegs-
principen tillämpas i parkeringsplaneringen. Det 
innebär att man ska prioritera åtgärder som minskar 
efterfrågan på parkeringsplatser och effektiviserar an-
vändningen av de befintliga snarare än att bygga nya 
parkeringar. Enligt Thomsonparadoxen kan utbygg-
nad av nya billiga parkeringsplatser inte långsiktigt 
lösa ett efterfrågeöverskott. Istället leder det bara till 
en ytterligare ökad efterfrågan på parkeringsplatser. 
Som utgångspunkt för kommunens parkeringsplane-
ring bör därför gälla att man endast i undantagsfall 
kan överväga tillskapandet av nya parkeringsan-
läggningar för bilar i de centrala delarna av staden. 
Istället bör parkeringsplaneringen helt fokuseras på 
att genom olika typer av incitament stimulera bete-
endeförändringar och effektivisera användningen av 
parkeringsplatser för bilar. De redovisade åtgärderna 
har således en sådan inriktning. 

Fyrstegsprincipen avseende parkering innebär 

att man väljer åtgärder i trafiksystemen i följande 

ordning:

1. åtgärder som påverkar transportefterfrågan och 

val av färdsätt (t.ex. förtätning av staden, avgifter 

för arbetsplatsparkering, Mobility Management 

(information och beteendeförändring))

2. åtgärder som ger effektivare utnyttjande av 

befintliga anläggningar (t.ex. bättre parkerings-

hänvisning, mer korttidsparkering, högre taxeni-

våer på besöksparkeringar, bilpooler)

3. förbättringsåtgärder i befintliga anläggningar

  (punktvisa ombyggnader)

4. nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder 

 (t.ex. nya eller tillbyggda parkeringsanläggningar)

För att parkeringsfrågan ska kunna bidra till att uppnå målsättningarna i översiktsplanen för staden och 
trafikstrategin, behöver ett antal åtgärder genomföras. Dessa åtgärder får genomslag på kortare eller längre 
sikt.

Parkering i planering och bygglov
Kommunens parkeringsnorm är från 1996 och upp-
levs som bristfällig och har också i viss utsträckning 
blivit otidsenlig. En viktig åtgärd kopplad till parke-
ringsarbetet är att revidera parkeringsnormen så att 
den överensstämmer med kommunens övergripande 
inriktning för parkering. Behovet av att ta fram en 
ny och mer flexibel parkeringsnorm har lagts fast i 
trafikstrategin.

I det nya dokumentet bör kommunen ange en 
skälig parkeringsvolym för olika typer av bebyg-
gelse. Kommunen borde i planskedet säkerställa 
att utrymme finns för dessa parkeringar samtidigt 
som endast en viss del av parkeringarna utkrävdes 
vid bygglovet. Övriga skulle då kunna byggas om 
och när behov verkligen uppstår. Sannolikt kommer 
kostnaderna för parkeringarna då i större utsträck-
ning motsvara de verkliga kostnaderna, vilket skulle 
leda till ett större mått av marknadsanpassning. På 
så sätt kan man undvika en överetablering av parke-

Parkeringarnas ytanspråk leder till ineffektiv markanvändning.
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ringsplatser. Tiden bedöms dock inte vara mogen för 
att införa ett sådant system i dagsläget.

För arbetsplatsområden bör parkeringstalen an-
passas till en trolig efterfrågan när parkeringsavgif-
ter införts, d.v.s. en lägre nivå än idag. Redan idag är 
beläggningen på många platser låg och det finns ing-
en anledning för kommunen att framtvinga omfat-
tande byggande av parkeringsplatser vid arbetsplat-
serna eftersom det skulle motverka inriktningen för 
kommunens arbete med parkeringar. Däremot bör 
det ges möjlighet att bygga ytterligare parkeringar, 
men då endast i form av egna eller gemensamma 
parkeringshus. En form av begränsning av antalet 
markparkeringar bör således införas, vilket kan ses 
som en mer marknadsinriktad form av den möjlighet 
till maxnorm som diskuterats i trafikstrategin. Detta 
skulle göra det möjligt att skapa en högre bebyggel-
setäthet och därmed ett större fastighetsvärde även 
inom befintliga områden. På så sätt kan vi skapa en 
tätare byggd stad och minska andelen arbetsresor 
med bil. 

I enlighet med trafikstrategin bör kommunen 
skapa incitament för en ökad samordning av par-
keringar, vilket ger högre effektivitet och billigare 
lösningar.

Eftersom markparkeringar innebär ineffektiv 
markanvändning bör kommunen skapa ekonomiska 
incitament för andra parkeringslösningar.

Kommunen bör i samband med planering och 
lovgivning också tydliggöra vilka kvaliteter som 
parkeringarna ska uppfylla både för sin egen funk-
tionalitet och för att kunna bli väl inpassad i bebyg-
gelsen. 

Arbetsplatsparkeringar
I enlighet med trafikstrategin bör kommunen inom 
ramen för sitt klimatstrategiska arbete lägga ner stor 
kraft för att förmå företagen i Linköping att införa 
parkeringsavgifter för sina anställda. Företagen 
skulle kunna kompensera sina anställda genom ett 
lönepåslag eller på sikt en s.k. cash-out lösning där 
de anställda får pengar motsvarande parkeringsav-

giften, men att de fritt får disponera detta belopp. En 
sådan lösning kommer vara gynnsam både för före-
tagens interna miljö- och hälsoarbete och för kom-
munens möjligheter att uppnå den i översiktsplanen 
och trafikstrategin eftersträvade trafikslagsfördel-
ningen. För fastighetsägarna finns på motsvarande 
sätt vinster att hämta genom att man med avgifter 
skulle kunna minska parkeringsbehovet, vilket ger 
utrymme för planändringar där exploateringsgraden 
och därmed även fastighetsvärdet ökar.

Kommunen bör föregå med gott exempel och ta 
ut avgift för alla parkeringar som upplåts till de an-
ställda i alla delar av kommunen och i hela kommun-
koncernen inklusive bolagen. Detta är en åtgärd som 
också lagts fast i trafikstrategin. Parkeringsavgiften 
bör betalas dagligen, d.v.s. inte genom månadsbil-
jetter. För att systemet ska bli enkelt för alla par-
ter bör biljettsystemet bygga på en teknik liknande 
Östgötatrafikens reskassekort, där man kan räkna av 
dagsavgiften i takt med att man använder den, alter-
nativt någon annan typ av enkel elektronisk tjänst. 
Avgiftsnivån bör inledningsvis motsvara minst ka-
pital- och driftskostnaderna för parkeringen eller, i 

I mitten av 80-talet införde kommunen en bilpool för 

sina anställdas tjänsteresor. Därmed kunde bland 

annat de så kallade E-kvarteren bebyggas med 

70 lägenheter om totalt ca. 5350 m2 och ca. 125 

boende där ett 50-tal parkeringsplatser funnits. 

Totalt kunde 175 parkeringsplatser i centrala sta-

den ersättas av en bilpool med ca. 20 bilar, d.v.s. 

nästan en 90% reduktion av ytbehovet för kommu-

nens förvaltningars parkeringar.

En viktig anledning till att systemet infördes var att 

kommunen ansåg sig vara tvungen att föregå med 

gott exempel i strävan att förmå andra myndigheter 

och enskilda att dämpa trafiken och sanera parke-

ringar i innerstaden.
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centrala delar av staden, kostnaden för kollektivtra-
fikresande. På kortare sikt bör kostnaden i hela kom-
munen motsvara kollektivtrafiktaxan och på längre 
sikt motsvara totalkostnaden för parkering, inkl. al-
ternativkostnaden för annan markanvändning. Om 
vissa kommunala enheter anser det nödvändigt att 
tillhandahålla fria parkeringsplatser bör man istället 
kompensera sina anställda med ett lönepåslag mot-
svarande parkeringsavgiften.

Kommunen och dess bolag bör också avveckla 
de bilavtal där de anställda förväntas tillhandahålla 
egen bil för resor i arbetet. Ur parkeringshänseende 
är detta viktigt eftersom avtalen förutsätter att de 
anställda tar bilen till arbetet. Istället bör bilpools-

systemet utvecklas så att det omfattar samtliga an-
ställdas behov. En sådan utveckling ligger väl i linje 
med kommunens resepolicy.

Kommunens bolag bör införa avgifter även för de 
parkeringar man upplåter för andra hyresgäster än 
de kommunala verksamheterna.

Införande av parkeringsavgifter vid arbetsplat-
serna kommer sannolikt innebära ett större intresse 
att parkera på gatumark. För att undvika en sådan 
tendens behöver den fria gatuparkeringen fasas ut i 
stadsdelar med många arbetsplatser, samtidigt som 
parkeringsövervakningen behöver förstärkas.

E-kvarteren i stadskärnan
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Parkering och angöring vid 
kommunala verksamheter
Föräldrar tenderar att i större utsträckning skjutsa 
sina barn till skola och fritidsaktiviteter. Eftersom 
flertalet skolor är placerade centralt i stadsdelarna i 
cykel- och gångorienterade lägen är varken gatunät 
eller parkeringsplatser dimensionerade för det om-
fattande skjutsandet. Skjutsandet leder till en spiral 
där allt fler föräldrar upplever att trafiksituationen 
blir så farlig att även de måste skjutsa sina barn. Vid 
många skolor finns önskemål om att bygga ut antalet 
parkeringar för att minska det upplevda kaos som 
råder vid lämningen. En ökad kapacitet leder till fler 
skjutsande föräldrar, vilket inte är i linje med trafik-
strategin. Här bör istället fyrstegsprincipen tillämpas 
med stor uthållighet från kommunens sida framför 
allt vad gäller arbetet med beteendepåverkan.

Kommunen bör i enlighet med fyrstegsprincipen 
i första hand balansera utbudet och efterfrågan på 
parkeringar genom att påverka föräldrar till skolbarn 
så att de inte skjutsar barnen till skolan. Kanske kan 
skolans morgonrutiner också förändras så att föräld-
rar hinner följa med barnen till skolan utan bil och 
ändå hinner i tid till arbetet.

Kommunen kan också medverka till en ökad tra-
fiksäkerhet längs de viktigaste skolvägarna så att 
fler föräldrar vågar låta barnen själva ta sig till sko-
lorna.

Slutligen kan kommunen medverka till en ökad 
trafiksäkerhet vid skolans parkeringar och angö-
ringsplatser. Kommunen och dess bolag bör däre-
mot inte medverka till att utöka antalet angörings- 
och parkeringsplatser vid skolorna.

Motsvarande förhållningssätt bör tillämpas vid 
kommunens fritidsanläggningar. Även vid kommu-
nens större besöksmål och evenemangsanläggningar 
bör fyrstegsprincipen vara vägledande för arbetet 
med parkeringsfrågorna. 

I strävan att effektivisera markanvändningen bör 
kommunen säkerställa att allmänheten kan dispone-
ra skolparkeringar kvällar och helger mot en avgift.

Parkeringsutbud i stadskärnan
Idag är merparten av parkeringsanläggningarna för 
bilar i centrum för lågt utnyttjade för att vara ef-
fektiva/ekonomiska. Det totala utbudet av allmänt 
tillgängliga parkeringsplatser i de centrala delarna 
av staden behöver sannolikt inte utökas även om be-
folkning ökar. I takt med att befolkningen ökar be-
döms istället beläggningsgraden bli bättre. Däremot 
kommer det naturligtvis behövas fler bostadsparke-
ringar när staden förtätas. 

För att kunna uppnå trafikstrategins målsättning 
om ändrad färdmedelsfördelning bör kommunen 
inte utöka antalet allmänna platser. Istället kan man 
genom taxesystemet öka kapaciteten genom att 
prioritera ner mer priskänslig blockerande långtids-
parkering som hör samman med arbetsresor till cen-
trum. Denna inriktning är fastlagd i trafikstrategin 
och skiljer sig mot tidigare parkeringsutredningar 
där man oftast bedömt stora tillkommande parke-
ringsbehov genom att göra trendframskrivningar 
av befolkning och trafikutveckling. Följer man ett 
sådant förhållningssätt kommer tillskapandet av ny 
parkeringskapacitet leda till en ökad efterfrågan med 
tillhörande biltrafik, vilket skulle gå emot översikts-
planens och trafikstrategins inriktning.

Det finns alltid gott om platser i parkeringshusen i centrum även 
om Baggen ofta är full.
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Ökningen av cykelparkeringar i stadskärnan har övergått till en 
minskning.
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Antal cykelställ i stadskärnan

Vad gäller cykelparkeringar kan noteras att kom-
munen i sin cykelplan konstaterat att det råder brist 
på cykelparkeringar centralt. I kommunens cykel-
parkeringshandbok föreslås en utbyggnad av ca. 800 
cykelparkeringar i stadskärnan. Samtidigt har ett an-
tal centralt placerade cykelparkeringar tagits bort de 
senaste åren. För att kommunen ska kunna förverk-
liga översiktsplanen och trafikstrategin där fler invå-
nare förväntas cykla behöver cykelparkeringarna bli 
fler, vilket förutsätter att högre prioritet vid utform-
ningen av och upplåtelsen av gator och torg. Antalet 
cykelparkeringar behöver också utökas igen i direkt 
anslutning till de viktigaste målpunkterna.

Anläggningar
Nya parkeringsanläggningar i stadskärnan bör i 
princip inte tillkomma. Befintliga markparkeringar 
innebär särskilt ineffektiv markanvändning och bör 
tas bort, i första hand genom ny bebyggelse, eller 
genom en kombination av ny bebyggelse och par-
keringsanläggningar. Genom ändrade taxor och 
tidsregleringar kan de befintliga parkeringshusen 
utnyttjas bättre. I vissa fall kan de befintliga parke-
ringsanläggningarna byggas ut eller effektiviseras. 

För att skapa en god bild över utbud och efter-
frågan behöver beläggningsgraden på de stora par-
keringsanläggningarna bevakas återkommande. 
Parkeringssituationen i olika delar av centrum och 
särskilt vid publika anläggningar bör följas upp kon-
tinuerligt, men särskilt i samband med förändringar 
av bebyggelse och verksamheter. 

Kantstensparkering
Antalet allmänna kantstensparkeringar utgör en li-
ten andel av det totala parkeringsutbudet i centrum. 
Samtidigt finns många av dem på gator där många 
olika intressen konkurrerar om marken. Då det är 
mycket svårt att skapa system som visar var det 
finns lediga kantstensparkeringar, leder parkeringar-
na även till söktrafik på fler av de mest centrala ga-
torna och leder därmed till onödiga störningar i ga-
tumiljöerna. Antalet allmänna kantstensparkeringar 
för bilar bör därför minska, främst i stadskärnan. De 
tillgängliga ytorna används istället i första hand för 
handikapp- och bilpoolsplatser, lastning/lossning 
och cykelparkeringar. Ytorna kan även användas för 
att möjliggöra bredare trottoarer och uteserveringar, 
bättre framkomlighet för kollektivtrafiken m.m. 

I samband med omvandlingen av de allmänna 
kantstensparkeringarna bör kommunen vara upp-
märksam på den grupp människor som har svårt att 
gå längre sträckor, men som inte är berättigade till 
parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Tidigare studier pekar på att välfungerande par-
keringsledningssystem till de större parkerings-
anläggningarna minskar bilisternas efterfrågan på 
kantstensparkering. Genom en kombination av ett 
förbättra parkeringsledningssystem och färre all-
männa kantstensparkeringar, bör också störningarna 
från söktrafiken kunna minska.

Effektivare användning av de 
gemensamma parkeringarna
För de centrala delarna av staden är det viktigt att 
det alltid finns lediga parkeringsplatser för personer 
som vill handla, gå på bio m.m. För att stödja detta 
utan att öka utbudet och därmed biltrafikarbetet är 
det angeläget att effektivisera användningen genom 
regleringsformer som tydligt prioriterar parkering 
för besökare och boende före arbetsplatsparkering-
ar. Denna inriktning är tydliggjord i trafikstrategin. 
Parkeringsavgifter och tidsregleringar är i grunden 
ett sätt att öka omsättningen på parkerade bilar och 
på så sätt effektivisera parkeringarna och öka till-
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gängligheten till parkeringar. En annan avgörande 
faktor för att effektiviseringen ska upplevas som 
fungerande är ett ytterligare utbyggt och driftsäkert 
parkeringsledningssystem där allmänheten tidigt 
och tydligt kan se i vilka anläggningar det finns le-
diga platser. En utveckling av detta system har satts 
upp som en åtgärd i trafikstrategin.

Principer för parkeringsavgifter 
på gatumark
All parkering på gatumark, även boendeparkering, 
bör alltid vara dyrare än motsvarande parkering på 
kvartersmark. På så sätt ges bättre ekonomiska in-
citament för att åstadkomma samlade parkerings-
anläggningar, där man också kan anordna effektiva 
bilpooler. Samtidigt kan då gatumarken i större ut-
sträckning användas för gående, cykel- och kollek-
tivtrafik, lastning och lossning, handikapparkering, 
cykelparkering och uteserveringar m.m., vilket ef-
tersträvas i trafikstrategin i syfte att skapa en attrak-
tivare stad. Inledningsvis kan endast avgiftsnivån för 
korttidsparkering justeras till denna nivå. I takt med 
att avgifter införs på arbetsplatsparkeringar ges även 
utrymme för att höja taxorna för boendeparkering på 
gatumark utan att man riskerar att de boende upple-
ver det som mer förmånligt att ta bilen till jobbet.
Parkeringar kostar alltid i form av byggkostnader, 
sommar- och vinterrenhållning och övervakning. 
Parkeringstaxan bör därför vara så hög att den bär 

parkeringens egna kostnader. På sikt bör del av tax-
an på gatumark och i de kommunala parkeringsan-
läggningarna bör användas till utbyggnad av infra-
struktur för kollektivtrafik och cykeltrafik. Därmed 
får man en effektiv transferering som ökar förutsätt-
ningarna att uppnå den eftersträvade trafikslagsför-
delningen samtidigt som det gynnar alla trafikslags 
framkomlighet.

På sikt bör man överväga att avgiftsbelägga all 
gatuparkering i hela staden dygnet runt eftersom 
det inte är en kommunal uppgift att subventionera 
parkering med skattemedel. En sådan åtgärd kom-
mer underlättas med framtidens smartare tekniska 
lösningar för parkeringsbiljetter. Redan idag behö-
ver gatuparkeringen avgiftsbeläggas dygnet runt i 
centrum och i områdena med boendeparkering på 
gatan. Annars skapas incitament för de boende att 
inte gå med i boendeparkeringssystemet utan istället 
ta bilen till jobbet och på så sätt ändå parkera gratis 
dygnet runt. Även utvecklingen mot mer söndags-
öppna butiker talar för en sådan förändring.

Effektivare utnyttjande av 
parkeringsanläggningarna
Den långsiktiga inriktningen för de mest centrala 
allmänna parkeringsanläggningarna bör vara att de 
endast ska användas för besöksparkering. På så sätt 
kan man åstadkomma en hög effektivitet som är vik-
tig för att säkerställa innerstadens attraktivitet även 
om trycket på anläggningarna ökar.

Ibland kan det vara praktiskt eller nödvändigt att 
någon eller några dagar i veckan ta bilen till arbe-
tet. Risken finns att man av slentrian tar bilen även 
övriga dagar. Med dagens möjligheter att lösa må-
nadsbiljetter kostar parkeringen inget extra de dagar 
man egentligen inte behöver ta bilen, vilket stödjer 
ett sådant slentrianmässigt färdmedelsval. Därmed 
blir det svårt att uppnå trafikstrategins målsättning-
ar. Samtidigt kommer parkeringsanläggningarna att 
i onödan belastas av blockerande långtidsparkering 
och möjligheterna till besöksparkering minskar. 
Detta är negativt för innerstadens attraktivitet. Tax-

Fri parkering kvällstid gör det inte lättare för teaterbesökarna att 
hitta parkering.



   23

esystemet på parkeringsanläggningarna bör därför 
vara uppbyggt så att man vid arbetsresor måste be-
tala en avgift varje dag man använder parkerings-
platsen. Då synliggörs parkeringskostnaderna vid 
varje valtillfälle och kan ställas i relation till t.ex. 
kostnaden för en bussbiljett. Därmed blir det mer av 
ett aktivt val att ta bilen till arbetet. Det kan ändå 
vara praktiskt med en form av värdekort, likt Öst-
götatrafikens reskassa, där man i förväg kan köpa 
många dagars parkering som man sedan ropar av i 
takt med att man använder dem.

Boende i innerstaden bör dock fortsatt ha möjlighet 
att lösa månadsbiljetter på Dukatens anläggningar. I 
takt med att beläggningsgraden på anläggningarna 
ökar bör dock de mest attraktiva parkeringsanlägg-
ningarna undantas även från en sådan lösning. Paral-
lellt bör man justera friköpssystemet så att friköp för 
bostadsändamål inte lokaliseras till de mest centrala 
anläggningarna i centrum.

För en effektivisering av besöksparkeringarna 
bör kommunen, i enlighet med trafikstrategin, vara 
positiv till att taxorna på de mest attraktiva parke-
ringsanläggningarna är direkt avhängig av tidsan-
vändningen. Det kan t.ex. innebära att system som 
guldtian flyttas till mer perifera anläggningar i takt 
med att utnyttjandet av de mest attraktiva anlägg-
ningarna ökar. På sikt kan avgifterna även behöva 
vara progressivt uppbyggda för att åstadkomma ef-
tersträvad omsättning på bilar. 

Kommunen har i trafikstrategin angivit att av-
giftsnivån på sikt bör marknadsanpassas helt och 
ligga i nivå med den totala kostnaden för parkering, 
d.v.s. inklusive den uteblivna vinsten för annan, mer 
högavkastande markanvändning. Som ett första steg 
bör taxenivåerna justeras så att kostnaden för en hel-
dagsparkering på de centrala parkeringsanläggning-
arna ligger i nivå med kollektivtrafikens dygnsperi-
odsbiljett. Dygnsbiljetten är en rimlig jämförelsenivå 
eftersom den beaktar kollektivtrafikresenärens be-
hov av att uträtta ärenden på väg till eller från arbe-
tet. Kostnaden för månadsbiljetten (som samtidigt 
reserveras för boende i området) bör stegvis justeras 

så att den motsvarar de verkliga konstruktions- och 
driftskostnaderna för att inte kommunens bolag ska 
konkurrera med privata aktörer. Här kan det dock 
finnas anledning att anpassa avgiftsnivåerna efter 
om man bor i en fastighet som ingår i friköpssyste-
met eller inte, eftersom fastighetsägarna i dessa fall 
bidragit till kostnaderna för anläggningen.

Ett enkelt sätt att i ett tidigt skede prioritera par-
kering för besökare och boende utan att höja taxor-
na är att på de parkeringsanläggningar som är mest 
attraktiva för besöksparkering göra det omöjligt att 
parkera sin bil mellan kl. 7 och 9.30 på vardagar, el-
ler begränsar den tillåtna parkeringstiden i de mest 
lättillgängliga delarna av anläggningarna. Då und-
viker man blockerande arbetsreseparkering utan att 
besökande och boende påverkas. 

Samordnad förvaltning av 
kommunens parkeringar
För att effektivisera användningen av kommun-
koncernens samlade parkeringsinnehav, borde hela 
förvaltningen samlas hos en huvudman, det kom-
munala parkeringsbolaget. Samtidigt bör ett sådant 
system vara kundanpassat så att förhyrning riktas 
via den ordinarie hyresvärden. Om bostads- och 
fastighetsbolagen låter parkeringsbolaget adminis-
trera uthyrning, drift m.m. skapas nya incitament 
för att låta olika intressenter utnyttja parkeringarna 
över dygnets timmar (t.ex. vid skolor som används 
för fritidsaktiviteter kvällar och helger) samt att låta 
externa parter hyra ledig parkeringskapacitet (t.ex. 
grannar till Stångåstadens bostadsbestånd). Om 
parkeringsbolaget övertar administrationen skapas 
även incitament för att ta ut mer verklighetsbasera-
de kostnader för parkeringarna så att subventionerna 
minskar.

Hyresgästparkeringar
Kommunen bör verka för att hyresvärdarna inleder 
en stegvis taxehöjning med en långsiktig inriktning 
att ta ut de verkliga kostnaderna. I detta arbete bör 
Stångåstaden ta initiativet. Ett första mål bör vara 
att stegvis höja avgifterna med sikte på att de ska 
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täcka drifts- och kapitalkostnaderna. Hyresnivåerna 
är idag, med undantag för innerstaden, endast en 
tredjedel eller en fjärdedel av de drifts- och kapital-
kostnader som skattats i Malmö. Därför kommer det 
sannolikt krävas en lång övergångsperiod innan man 
når eftersträvade avgiftsnivåer. 

Parkeringar vid besöksmål
De parkeringar som kommunen råder över vid olika 
besöksmål, t.ex. fritidsanläggningar eller museer, 
bör avgiftsbeläggas. Genom en liten avgift ökar man 
omsättningen på platserna, vilket effektiviserar an-
vändningen och gör det möjligt för fler att utnyttja 
parkeringarna och därmed besöka besöksmålet. Med 
en avgift eller tidsreglering tränger man också undan 
blockerande långtidsparkering som ofta kanske inte 
ens har ärende till besöksmålet.

Miljöbilar
Idag kan man med särskilt tillstånd parkera vissa 
typer av miljöbilar gratis på kommunens gatumark 
och parkera biogasbilar gratis på Dukatens parke-
ringsanläggningar. Syftet är att stimulera köp av 
miljöbilar, men den helt fria parkeringen kan leda 
till ett överutnyttjande med ett ineffektivt utnytt-
jande av parkeringsanläggningarna och stimulans 
till slentrianmässigt bilkörande som följd. Detta är 
inte i linje med kommunens översiktsplanering eller 
trafikstrategin. År 2009 var drygt 7% av alla bilar i 
kommunen miljöbilar (enligt statens definition som 
är en vidare definition än kommunens), vilket kan 
jämföras med 2008 då 5% var miljöbilar. Andelen 
av de nyregistrerade bilarna som var miljöbilar öka-
de samtidigt från 36 till 40%.

Man kan konstatera att antalet miljöbilar ökat 
stadigt och står för en betydande andel av fordons-
flottan. Kommunen bör därför justera sitt system för 
subventioner för miljöbilar och på sikt avveckla det. 
Istället för fri parkering kan kommunen under en 
övergångsperiod arbeta för ett system med reduce-
rade avgifter inom ramen för t.ex. boendeparkering 

Vinterrenhållningen av cykelparkeringar kan skötas riktigt bra!

1 Vid en inventering i Hejdegården och Gottfridsberg visade det 
sig att ca. 60% av de parkerade bilarna inte tillhörde boende i 
området.

och i parkeringsanläggningarna. På så sätt kan man 
minska problemet med blockerande långtidsparke-
ring i centrum. Man kan också överväga att helt ta 
bort möjligheten till reducerade avgifter på de mest 
använda anläggningarna, t.ex. Baggen.

Eftersom bilpoolsbilar innebär lägre parkerings-
behov och mindre miljöbelastning än privat ägda 
miljöbilar bör kommunen överväga att införa redu-
cerade avgifter för parkering av bilpoolsbilar.

Effektivare cykelparkeringar
Genom oftare återkommande städningsaktioner där 
övergivna cyklar flyttas från de attraktivaste cykel-
parkeringarna kan dessa effektiviseras. Rutiner för 
detta bör tas fram. En förbättrad snöröjning skulle 
effektivisera cykelparkeringarna vintertid.

På strategiska platser kan särskilt yteffektiva cy-
kelparkeringslösningar införas. Detta kan gälla t.ex. 
pendeltågsstationerna samt vid de mest attraktiva 
butikslägena i innerstaden. Det är viktigt att de är 
enkla och lättförståeliga att använda och att de är väl 
anpassade till stadsmiljön.

Boendeparkering på gatumark, 
bilpoolsparkeringar och parkerings-
friköp
I de halvcentrala stadsdelarna utnyttjas idag gatu-
mark i stor utsträckning som parkering för boende 
och personer som arbetar i de centrala delarna1. Par-
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Fri parkering kvällar och helger gör det mindre lönsamt att 
skaffa boendeparkering och lämna bilen hemma istället för att ta 
den till jobbet.

keringen sker i stort sett oreglerat och gratis. Bo-
stadsparkeringen borde enligt gällande lagstiftning 
egentligen lösas på kvartersmark i stadsdelen samti-
digt som arbetsparkeringen borde kanaliseras till de 
allmänna parkeringarna och parkeringsanläggning-
arna. Emellertid är bostadskvarteren ofta planerade 
i en tid då bilägandet var betydligt mindre. En över-
flyttning av boendeparkeringen till den egna kvarter-
smarken skulle på många platser kunna innebära att 
utemiljöerna både tappar i kvalitet och storlek. Detta 
är knappast önskvärt. Samtidigt är det inte rimligt 
att kommunen subventionerar ett parkeringsbehov 
som fastighetsägarna och de boende själva ansva-
rar för att ordna och bekosta. Det är också viktigt 
för kommunen att hålla fast vid huvudprincipen att 
gator i första hand ska användas för den rörliga trafi-
ken och att parkeringar i huvudsak ska anordnas på 
kvartersmark. De generella parkeringsreglerna be-
gränsar parkeringstiden till 24 timmar, vilket leder 
till att boende i området måste flytta bilen varje dag 

för att inte bryta mot reglerna. Därmed riskerar man 
ett överanvändande av bilen som transportmedel 
inte minst för arbetsresor bland de boende i stads-
delarna. Nuvarande oreglerade situation innebär 
också att parkeringarna på sina håll kan innebära en 
försämrad trafiksäkerhet, särskilt på gator med stor 
cykeltrafik. 

Boendeparkering en möjlig 
övergångslösning
I kommunens trafikstrategi anges att boendeparke-
ringssystemet ska utvecklas. Med ett system med 
boendeparkering på gatumark är det möjligt för de 
boende att istället låta bilen stå i upp till en vecka. 
Införandet av avgifter kommer sannolikt leda till att 
en del av de som idag använder gatan för arbets-
parkering, kommer välja andra platser eller andra 
färdmedel. Hur en sådan förändring kommer ske är 
svårt att förutse. Det är dock viktigt med en samlad 
åtgärdsplan för att inte bara flytta parkeringen till in-
tilliggande stadsdelar. 

En kompletterande åtgärd för att balansera be-
hovet av fler parkeringsplatser på kvartersmark och 
strävan att hålla såväl gator som bostadsgårdar fria 
från parkerade bilar är att bygga ut mindre gemen-
samma parkeringsanläggningar. Dessa skulle också 
kunna ingå i friköpssystemet. Anläggningarna har 
också fördelen att de även kan användas för parke-
ring vid arbetsresor. 

Bilpoolsparkeringar
Ett särskilt effektivt användande av kantstenspar-
keringen i dessa halvcentrala stadsdelar skulle 
vara att reservera en andel för bilpoolsbilar. Detta 
kan göras genom planändringar från gatumark till 
kvartersmark för bilpoolsparkering på de aktuella 
platserna. Med en sådan lösning kan man lättare 
sprida ut bilpoolens bilar så att fler får nära till en 
bil, vilket kan göra bilpoolen till ett mer attraktivt 
alternativ. Eftersom införande av bilpooler bedöms 
minska bilbehovet för de deltagande hushållen med 
75% kan införande av bilpool på sikt antas leda till 
en påtaglig minskning av efterfrågan på parkeringar 
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i de berörda stadsdelarna. Genom utveckling av bil-
poolsparkeringar och mindre parkeringsanläggning-
ar kan på mycket lång sikt förhoppningsvis antalet 
bilar i de berörda stadsdelarna närma sig den nivå 
de byggdes för varvid boendeparkeringssystemet 
kan avvecklas. Detta skulle ligga i linje med kom-
munens övergripande målsättning att gaturummet i 
första hand ska användas för den rörliga trafiken.

Zon
Dagens system för boendeparkeringar på gatumark 
bör utvidgas så att det kan omfatta hela zonen inn-
anför yttre ringen samt eventuellt även Johannelund. 
Det är dessa stadsdelar som byggts ut innan bilis-
men utvecklades och det är också här som det kan 
vara intressant för pendlare att parkera bilen under 
arbetsdagen. Samtidigt bör en beredskap byggas 
upp för att lösa efterfrågan på parkeringsfriköp i de 
berörda stadsdelarna. Genom utvidgningen kan en 
stor del av parkeringsproblematiken sannolikt lösas. 
Samtidigt kan man reglera var parkering får ske så 

att trafiksäkerheten och andra trafikslags tillgäng-
lighet inte begränsas. T.ex. bör gator med busstrafik 
och viktiga cykelstråk inte ha boendeparkeringsplat-
ser. 

I centrum måste gatumarken användas för annat 
än boendeparkering. Boendeparkering på gator i In-
nerstaden är därför inte lämpligt. I Innerstaden bör 
parkeringsplatserna på gatumark endast upplåtas för 
korttidsparkering. Möjligen kan vissa platser även 
reserveras för bilpoolsbilar. I innerstaden bör istället 
den nuvarande överkapaciteten i parkeringshusen 
utnyttjas för att matcha behovet. 

Avgifter
Boendeparkeringssystemet garanterar visserligen 
ingen plats på det sätt som en reserverad parkering i 
garage gör, samtidigt kan boendeparkeringen i nor-
malfallet antas ligga närmare bostaden än den ge-
mensamma anläggningen. Därför kan på lång sikt 
avgiftsnivån för boendeparkeringen vara i ungefär 
samma nivå som för de reserverade parkeringarna. 
Det ger också ekonomiska incitament för att bygga 
gemensamma anläggningar. För att systemet ska 
fungera som det är tänkt, är det viktigt att avgift 
tas ut för parkering alla dygnets timmar och alla 
veckans dagar och att det inte blir lönsammare för 
boende att dagligen betala avgiften för kvällar och 
helger än månadsavgiften för boendeparkeringen. 
Däremot kan taxan vara differentierad mellan olika 
tidpunkter. Även avgiften dagtid bör på sikt spegla 
kostnaderna för gemensamma anläggningar för att 
på så sätt stimulera anläggandet av sådana. Även i 
de befintliga boendeparkeringszonerna bör avgifts-
systemet justeras efter denna princip.

Genomförande
Idealt sett skulle utvidgningen av boendeparkerings-
systemet genomföras på en och samma gång i alla 
berörda stadsdelar. Eftersom man då får en stor zon, 
med relativt långt avstånd till centrum, bör man på 
så sätt kunna minska risken för att antalet parkerade 
bilar på gatorna ökar i det närmaste området utanför 

Reserverad bilpoolsparkering i Hammarby Sjöstad.
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boendeparkeringszonen. Samtidigt innebär en sådan 
strategi en mycket stor arbetsinsats innan systemet 
kan sättas igång. Det är dock viktigt att noga tänka 
igenom avgränsningarna för de nya zoner som ska 
införas i respektive etapp för att minimera utträng-
ningseffekterna.

Inför införandet bör stor vikt läggas på att vid fle-
ra tillfällen och i olika sammanhang informera såväl 
de boende i området som allmänheten i övrigt. I in-
formationen bör man betona nyttan för de boende 
som kommer få lättare att hitta en parkeringsplats 
och slippa flytta bilen dagligen. 

Inför utvidgning av boendeparkeringssystemet 
behöver en princip för hur kommunen ska ställa sig 
till bygglovsansökningar avseende nya parkeringar 
på bostadsgårdar, förgårdsmark m.m. läggas fast. 
Kommunen behöver också ha en beredskap för att 
hantera det minskade utbudet av gratis ”arbetsplats-
parkeringar” som försvinner. Utvidgningen kan ac-
centuera behovet av såväl stadsdels- och friköpspar-
keringar som infarts- och pendlarparkeringar.

Utvidgningen av boendeparkeringssystemet be-
höver föregås av en särskild utredning som bely-
ser var kantstensparkeringar är lämpliga/olämpliga 
samt var gemensamma parkeringsanläggningar kan 
vara möjliga att anlägga på sikt.

Utveckla friköpssystemet
I de centrala delarna av staden är det svårt att anordna 
cykelparkeringar på egen mark för befintliga bygg-
nader när användningen ändras. Särskilt svårt kan 
det vara att då ordna med funktionella besökspar-
keringar. Istället riskerar frågan att skjutas över till 
att man ska ordna parkeringar på gator och torg. Ge-
nom att utvidga systemet för parkeringsköp till att 
gälla även anordnandet av cykelparkeringar skulle 
en effektivare cykelparkering kunna lösas samtidigt 
som man åstadkommer en ekonomisk likställighet 
mellan olika fastighetsägare. Med ett sådant system 
skulle följa ett åtagande för kommunen att över tid 
hålla ett visst antal cykelparkeringar, vilket skulle 
borga för en långsiktighet i kommunens utbyggnad 

och skötsel av cykelparkeringar. Avgiften för frikö-
pet bör baseras på kostnader för investering, drift 
och återinvestering samt på det alternativa markvär-
de som ytan för cykelparkeringarna har för kommu-
nen och eller fastighetsägaren. Innan systemet införs 
behöver en särskild utredning göras som klarlägger 
såväl ansvarsförhållanden, kostnader för tillhanda-
hållande av cykelparkeringar som antal enheter med 
cykelparkeringar, acceptabla avstånd och strategiska 
lägen för cykelparkeringar m.m.

Infarts/pendlarparkeringar
För att minska behovet av att ta bilen till staden 
och framför allt dess centrala delar behöver cykel 
och kollektivtrafik bli attraktiva alternativ. En del i 
lösningen, inte minst för boende utanför staden kan 
vara system där man kan kombinera olika trafikslags 
fördelar för skapa en lika effektiv transportkedja för 
vardagsresorna som den egna bilen oftast är. 

Höjda avgiftsnivåer för långtidsparkering på de 
centrala parkeringsanläggningarna och utvidgning-
en av boendeparkeringssystemet kan också öka ef-
terfrågan på andra lösningar. Möjligheterna att få 
en allmän acceptans för en gradvis höjning av par-
keringstaxorna i centrala staden, för att på så sätt 
stimulera till val av andra färdmedel och en effek-
tivare markanvändning, är sannolikt mycket större 
om kommunen kan erbjuda ett billigt och praktiskt 
alternativ till att parkera sin bil centralt i stan. 

För att möta detta bör kommunen erbjuda ett bil-
ligt och praktiskt alternativ till att parkera sin bil cen-
tralt i stan. Därför bör kommunen etablera infarts/
pendlar/samåkningsparkeringar med låga avgifter, 
eller avgifter som är inbakade i kollektivtrafiktax-
an. Parkeringarna bör dock inte vara gratis, dels för 
att inte användas till långtidsuppställning av bilar, 
dels för att inte bygga in nya parkeringssubventio-
ner. Parkeringarna har därmed ett dubbelt syfte att 
dels underlätta en stegvis marknadsanpassning av 
parkeringsavgifterna i centrum dels stärka kollek-
tivtrafikens konkurrenskraft och minska biltrafiken i 
staden genom att möjliggöra ett enkelt skifte mellan 
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bil och kollektivtrafik eller cykel, respektive under-
lätta samåkning. De gör det också möjligt att på ett 
enklare sätt lösa ärenden som hämtning/lämning av 
barn vid arbetsresans början och slut, vilket också 
kan vara viktigt för att stärka kollektivtrafikens att-
raktivitet och flexibilitet. På sikt kan det ökade re-
sandet göra det möjligt att bygga ut kollektivtrafiken 
så mycket att den blir riktigt konkurrenskraftig. 

När, var, hur?
I Norge har man konstaterat att infartsparkeringar 
är ett attraktivt alternativ till att ta bilen till jobbet 
om det finns trängselproblem i staden eller om det 
är dyrt/svårt att parkera vid arbetet. För att en in-
fartsparkering ska bli lyckosam är det viktigt att 
bilisterna känner sig säkra på att det finns lediga 
parkeringar och att parkeringarna ligger i direkt an-
slutning till en hållplats med hög turtäthet och i nära 
anslutning till infartsvägen.

Pendlarparkeringarna bör i första hand ligga så 
nära bostaden som möjligt, i första hand i anslutning 
till hållplatserna i tätorterna och vid strategiska väg-
korsningar på landsbygden. På så sätt upplevs bytet 
som mer relevant än om parkeringen ligger närmare 
centrum då man ”lika gärna” tar bilen hela vägen. 
En längre kollektivtrafikresa upplevs också som mer 
bekväm än en kort om man ändå ska göra ett byte. 
Dessutom ger det en större miljöeffekt än infartspar-
keringar i staden. Dessa kan användas både för byte 
till kollektivtrafiken och för samåkning. Samåk-
ningsparkeringar kan också vara intressant att eta-
blera i staden. Anläggningarna kan i många fall ha 
en rätt blygsam skala åtminstone initialt. Idag finns 
pendlarparkeringar vid stationerna i Vikingstad och 
Linghem och parkeringsplatser kommer att byggas 
vid de omstigningsstationer som kommer att byggas 
i Skeda Udde och Bankekind.

Under lång tid kommer dock inte kollektivtra-
fiken upplevas som ett attraktivt eller realistiskt 
alternativ för vissa grupper, framför allt på lands-
bygden. Etableringen av mindre, kompletterande in-
fartsparkeringar i utkanten av staden skulle innebära 

ett alternativ för dem som inte heller vill betala de 
framtida taxenivåerna i de centrala delarna av sta-
den. Parkeringarna kunde med fördel placeras vid 
ändhållplatserna för kollektivtrafikens stomlinjer. 
Dessa lägen kan vara lämpliga eftersom de gör mer 
sannolikt att pendlarna får sittplats, dels göra det 
möjligt att invänta avgång inne på bussen samtidigt 
som avgångstiden sannolikt är mer tidtabellsenlig 
än längs linjen. Vid dessa parkeringar bör det även 
finnas väder- och åverkansskyddad cykelparkering 
för att underlätta cykling både till hållplatsen på he-
morten och till arbetsplatser m.m. i staden.

I dagsläget bedöms det inte finnas någon efter-
frågan på infartsparkeringar för byte från bil till 
kollektivtrafik i staden. Däremot kan det finnas en 
efterfrågan på infartsparkeringar för byte från bil 
till cykel. Sådana parkeringsplatser bör lokaliseras 
på bekvämt avstånd till centrum och kan under en 
övergångsperiod etableras i mycket nära anslutning 
till yttre ringen. Parkeringarna vid yttre ringen ska 
ses som en övergångslösning som avvecklas på sikt 
och istället ersätts med infartsparkeringar vid stom-
linjernas ändhållplatser. Det är därför också viktigt 
att redan nu studera lämpliga lägen för framtida in-
fartsparkeringar och reservera utrymme för dessa.

Påverkansarbete
Kommunen bör genom kontakter med regeringen 
och Skatteverket verka för ett enklare och effekti-
vare system för förmånsbeskattning av fria parke-
ringsplatser vid arbetet. Kommunen bör även genom 
kontakter med regeringen verka för att cash-out sys-
tem avseende arbetsplatsparkeringar blir en skattefri 
förmån likt friskvård. 

Som föreslagits tidigare behöver kommunen ver-
ka för att arbetsgivare tar betalt av sina anställda för 
de parkeringar som tillhandahålls.

Kommunen behöver också genom påverkansar-
bete verka för att hyresvärdar höjer sina avgifter för 
boendeparkeringar.
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Genomförande

Resursbehov
Då kommunen inte arbetat fokuserat med parkerings-
frågorna innebär ett nytt arbetssätt att det kommer 
krävas betydande arbetsinsatser från kommunens 
sida. Detta gäller både för att initiera nya projekt och 
för att kunna följa utvecklingen kontinuerligt.

Eftersom parkeringsfrågan inbegriper ett stort 
antal arbetsfält kommer arbetet med att samordna 

Genomförandet av åtgärderna föreslås ske stegvis och under en lång tidshorisont. Det är viktigt eftersom 
kommunen måste kunna erbjuda alternativ till bilåkande samtidigt som kostnaderna för parkering höjs. Ge-
nom en stegvis höjning av taxor m.m. som är samordnad med en utveckling av såväl kollektivtrafiken som 
cykeltrafiken, ökar också acceptansen för de åtgärder som vidtas. 

parkeringsfrågorna inom kommunorganisationen bli 
avgörande för om arbetet ska bli framgångsrikt.

De nya resurser som kommer bli nödvändiga bör 
kunna omfördelas inom nuvarande budgetramar. 
Huvudskälet för denna bedömning är att investe-
ringsåtgärderna för att öka kapaciteten i gatunätet 
inte blir nödvändiga i samma utsträckning.

 Åtgärd Tidshorisont 

 

 Påverkansarbete gentemot regeringen avseende förändrade skatteregler m.m. Omgående och löpande

 Införande av och utbildning i 4-stegsprincipen. Omgående och löpande

 Utvidgning av systemet med boendeparkering på gata. Tidigt
 Föregås av detaljerade studier för varje berörd stadsdel avseende bl.a. lämpliga 
 placeringar av parkeringar. 
 I samband med detta bör även möjligheterna till utbyggnad av parkerings- 
 anläggningar i de berörda stadsdelarna studeras. 
 Det är viktigt att i ett tidigt skede lägga stor kraft på informationsinsatser till boende  
 och verksamma i de berörda stadsdelarna så att nyttan av systemet blir tydlig. 
 
 Reservation av kantstensparkeringar för bilpoolsbilar.  Tidigt
 Åtgärden kräver detaljplaneändringar. Sker i takt med efterfrågan. 
 
 Justering av taxesystem och avgiftsnivåer för gatumarksparkering och Dukatens Omgående och löpande   
 anläggningar. Inkluderande miljöbilsförmånerna. 

 Utveckling av parkeringsköpet Omgående och löpande

 Dialog om nya taxesystem inom kommunkoncernen. Omgående och löpande

 Minskning av antalet allmänna kantstensparkeringar i stadskärnan. Kontinuerligt

 Uppföljning av beläggningsgrader, taxor och tillgängliga platser i friköpssystemet. Omgående och löpande 

 Avgiftsbeläggning av kommunens och dess bolags personalparkeringar Omgående

 Samordnad förvaltning av kommunens   Medellång sikt
 parkeringsplatser.  
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 Åtgärd Tidshorisont

 Dialog med de större arbetsgivarna i kommunen om införande av avgifter på  På kort sikt    
 deras personalparkeringar.  

 Lokaliseringsutredning samt utbyggnad av På kort sikt   
 pendlarparkeringar
 
 Markreservationer för stadsdelsparkeringar och infartsparkeringar i Medellång sikt 
 översiktsplanerna 

 Utbyggnad av infartsparkeringar Lång sikt
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