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  Abstract 
 

 

Parking standards affect housing construction. 
Municipalities seek space efficiency and the best parking solution, which leads that several municipali-
ties encourage developers and property owners to build parking spaces underground. To build under-
ground parking spaces is a significant cost for the developers, this problem means that the developers 
do not always build the homes that the market demands or the requested number of habitations that 
the citizens in Stockholm demand.  
Municipalities and developers "don’t always talk the same language", the municipalities generally con-
sider that it are too low parking numbers in Stockholm, while the developers believes that it is too high, 
if the developers had to choose for themselves , they would build fewer parking spaces than the estab-
lished parking requirements . 
Both municipalities and developers agree on how parking requirements may be reduced in the future, 
they also believe that the parking numbers in the future will be lower than today. 
Both groups have a positive presumption of a market for homes without any right to a parking space. 
The municipalities are the ones who have the ability to control the parking supply and today there are 
many of the municipalities that renewed their parking plans, and for many of the municipalities the 
parking numbers can be negotiable and more adapted to the housing project's specific condition. 

This thesis studies the parking problems and investigates how the two different groups relate to park-
ing questions.  
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Sammanfattning 

 

Parkeringsplatser anläggs för bilisternas behov till parkeringsplats, där behovet uttrycks i en parke-
ringsnorm. Det är viktigt att dessa parkeringsplatser täcker det verkliga behovet, är yteffektiva och 
främjar en hållbar stadsutveckling. 
Detta examensarbete har dragit slutsatser om att det finns problem med parkeringsnormerna och att 
normerna även påverkar staden och bostadsutvecklingen i Stockholms län.  
Kommunerna eftersträvar vanligtvis yteffektivitet och optimala parkeringslösningar, vilket leder till att 

flera kommuner rekommenderar byggherrar och fastighetsägare att anlägga parkeringarna under mar-

ken. Parkeringar under marken utgör en betydande kostnad för byggherrarna och fastighetsägarna, 

Och leder till att byggherrarna inte alltid bygger de bostäder som marknaden efterfrågar eller den bo-

stadsvolymen Stockholm är i behov av.  

Kommunerna och byggherrarna ”pratar inte heller alltid samma språk”. Kommunerna anser generellt 
att det är för låga parkeringsnormer i Stockholms län, medan byggherrarna anser att det är för höga 
parkeringsnormer, om byggherrarna fick välja själva skulle de anlägga färre parkeringsplatser än de 
uppställda parkeringskraven.  

Både kommunerna och byggherrarna är överens om hur parkeringsbehovet kan sänkas i framtiden.  
De tror även att parkeringsnormerna i framtiden kommer att vara lägre än idag.  
Det finns även en positiv förmodan om en marknad för bostäder utan rätt till parkering. 
Kommunerna är de som har möjligheter att styra parkeringsutbudet och idag är det flera av kommu-
nerna som förnyat kommunens parkeringsplaner och hos flera av kommunerna är parkeringsnormen 
nu förhandlingsbar och mer anpassad till bostadsprojektets specifika beskaffenhet. 

Detta examensarbete studerar parkeringsnormens problemstruktur och undersöker hur de två olika 
aktörerna förhåller sig till parkeringsnormerna.      
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1 INLEDNING

1.1 BAKGRUND 

Parkeringsbehovet i storstaden är ett omdiskuterat ämne som berör kommuner, byggherrar och 
invånare både direkt och indirekt. Den direkta påverkan då efterfrågan är högre än utbudet le-
der till konkurrens om parkeringsplatserna och ett ökat tryck på kommuner, byggherrar och 
fastighetsägare att anlägga fler parkeringsutrymmen. Är efterfrågan tvärtom lägre än utbudet, 
uppstår vakanta parkeringsutrymmen på värdefulla ytor där felaktiga dimensioner av parke-
ringsutrymmen kan leda till negativa externa effekter både ekonomiskt och miljömässigt.  

Tillgången på parkeringsplatser kan vara avgörande för bostädernas uthyrbarhet och kan även 
öka eller minska värdet på den egna bostaden. Parkeringsplatser kan även uppta ytor som i an-
nat fall kunnat användas i ett annat ändamål vilket kan leda till ett ineffektivt användande av 
utrymme i en storstad, dessa effekter är exempel på indirekta påverkan.  

Parkeringsproblematiken återfinns ofta i storstäder där markvärdena är höga och efterfrågan 
vanligtvis är större än parkeringsutbudet samt där invånare besitter många olika åsikter i par-
keringsfrågorna. (Henriksson, 2001, sidan 22).  

Kraven som kommunerna ställer upp för att tillgodose parkeringsbehovet kan ur byggherrarnas 
perspektiv vara kostnadskrävande då tillgången på utrymmen både är begränsade och dyrbara. 
Det finns många perspektiv och åsikter om parkeringsnormen, men hur ställer sig Stockholms 
läns parkeringsnormer till stadens framtida utveckling? 

1.2 SYFTE OCH UTGÅNGSPUNKTER/ FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med examensarbete är att analysera hur dagens struktur på parkeringsnormer i Stock-
holms län förhåller sig till stadens förväntade utveckling.   

För att besvara frågan måste faktorer som påverkar efterfrågan på parkeringsplatser utredas 
och begrundas samt efterfrågans relation till utbudet i tätbebyggelse.  
För att besvara huvudfrågan, måste följande frågeställningar behandlas:    
 

 Vem har störst inflytande vid utformningen av parkeringsutrymmen och vem bestäm-
mer parkeringsantalen för ett nytt bostadsområde? 

 Hur stor del av de totala byggkostnaderna går till att anlägga parkeringsutrymmen? 

 Hur löser byggherrarna/fastighetsägaren parkeringsfrågorna idag? 

 Hur står sig parkeringsnormerna i framtiden? 

 Vad påverkar efterfrågan och utbudet?  

1.3 AVGRÄNSNING 

Examensarbetet redogör för parkeringsfrågor som berör bostäder i Stockholms län och beskri-
ver parkeringsnormernas förutsättningar och eventuella komplikationer, arbetet avgränsas så-
ledes ifrån specifika bostadsprojekt. 

Parkeringar intill bostäder är anlagda för de boendes behov och utgörs vanligtvis av parkerings-
garage, parkeringshus, markplatsparkering, samt i vissa fall även alternativa parkeringslösning-
ar som till exempel bilpooler.  
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Bilparkeringsnormen är den norm som utreds och fokus ligger inte på parkeringsnormen för 
cyklar som i vissa fall är inbakade i parkeringsnormen. 

1.4 DISPOSITION  

Det första kapitlet skildrar bakgrunden till ämnesvalet, syftet med examensarbetet, avgräns-
ningar, metoden för att komma fram till slutsatsen i examensarbetet. Kapitel två redogör de 
grundläggande förutsättningar för anläggandet av parkeringsplatser och definitioner av de 
grundläggande begreppen. Kapitel tre skildrar olika parkeringsproblem, skildringen utgår ifrån 
rapporter och forskning som myndigheter och företag som arbetar för myndigheter tagit fram.  
Det fjärde kapitlet innehåller intervjustudier med kommuner och det femte kapitlet utgörs av en 
redogörelse från en enkätstudie med byggherrar. Kapitel sex består av diskussion kring inhäm-
tat material. Examensarbetet avslutas med en slutsats i kapitel sju och rekommendationer till 
förbättrande åtgärder i kapitel åtta. Referenserna återfinns i kapitel nio och bilagor i kapitel tio.    

1.5 METOD 

Metoder som har använts i detta examensarbete är litteraturstudier och en kvalitativ metod. 
Litteratur har använts för att sammanställa grundförutsättningarna samt förstå de problem som 
kan uppstå vid anläggandet av parkeringsplatser och hur parkeringsfrågorna bedöms se ut i 
framtiden. För att få fram en så bra tolkning som möjligt av hur det faktiska läget föreligger idag 
har en kvalitativ metod använts, eftersom denna metod ger en mer övergripande bild över hur 
situationen ser ut idag och hur olika aktörer upplever dagens parkeringsnormer. Den kvalitativa 
metoden består av intervjuer med kommuner samt en enkätundersökning som utförts på bygg-
herrar vars verksamhet kan hänföras till Stockholms län. I undantagsfall har sekundärkällor 
använts, vilket i detta fall menas att källan som angivits refererar till en annan källa.    

1.5.1 LITTERATURÖVERSIKT 

Syftet med litteraturstudien är att bilda en uppfattning om parkeringsfrågornas struktur, möj-
ligheter och problem. Litteraturstudien utgår främst ifrån lagstadgade regler, myndighetsrap-
porter och tidigare forskning på området.   

1.5.2. INTERVJUER 

Intervjuer över telefon har utförts med tolv kommuner. Syftet med intervjuerna är att bilda sig 
en uppfattning hur kommunerna idag arbetar med parkeringsfrågorna. 

Enkätundersökningen syftar till att få en inblick i hur byggherrarna uppfattar dagens parke-
ringsnormer, samt om byggherrarna ställs inför svårigheter vid anläggandet av parkeringsut-
rymmena.  

Intervjuerna och enkätundersökningen förväntas ge en bild över hur de olika aktörerna i Stock-
holms län arbetar med parkeringsfrågorna samt om det finns eventuella problem med hur olika 
aktörer arbetar med detta idag.    

1.5.3 KÄLLKRITIK  

Läsaren till detta examensarbete får beakta att intervjuer och enkätundersökningen har besva-
rats av tjänstemän på kommunerna och byggherrar som representerar den verksamhet de arbe-
tar i, men att det även kan antas att det kommit in privata åsikter och värderingar som nödvän-
digtvis inte är förankrade i den verksamhet aktören arbetar i.   
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1.6 CENTRALA BEGREPP 

Bilpool: Flera människor samsas om samma bil. 

Byggherre: Den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnadsprojekt. (Plan och byggla-
gen 1:4)  

Byggnorm: Parkeringsnormen i bygglovsskedet 

Exploateringsgrad: Bruttoarean(BTA)/ totala markarealen. 

Minimi och maximinorm: Precisering av parkeringsnormen, huruvida ett max antal eller ett 
minst antal parkeringsplatser ska anläggas.   

Mobility managment/ flexibla parkeringstal: Givna åtgärder som byggherren kan följa och 
därmed få tillåtelse att anlägga färre antal parkeringsplatser.  

Parkeringstal: Antal parkeringsplatser.  

Parkeringsbehov: Ett uppskattat behov av parkeringsplatser för ett specifikt område. Kommu-
nen utgår vanligtvis från undersökningar där biltätheten och boendetätheten ligger till grund för 
behovet. 

Parkeringsköp: Ett avtal som ger en rätt att anlägga parkeringsplatser på annan plats än den 
egna fastigheten. 

Parkeringsnorm: Kommunens uppställda krav på anordnande av parkeringsplatser. 

Parkeringsplan/Parkeringsstrategi: Kommunens riktlinjer för parkeringsfrågor. 

Parkeringsreserv: Ett område som reserverats för parkeringsutrymme i framtiden.  

Parkeringsutrymme: Utrymme under eller över mark som anläggs för parkering.  

Planeringsnorm: Parkeringsnormen i planskedet  

Samnyttjande: Samma parkeringsplats nyttjas av flera användare. 

1.6.1 PARKERINGSNORMENS FUNKTION 

Parkeringsnormen anger de antal parkeringsplatser som kommunen bedömt behövs för ett spe-
cifikt område och kan således vara olika från kommun till kommun och även olika inom kom-
munen. Parkeringsnormen definieras främst som en miniminorm, vilket betyder de antal parke-
ringsplatser som minst måste anläggas för att bygglov skall beviljas.  
Normen uttrycks i antal parkeringsplatser/ 1000 kvm BTA eller som antal parkeringsplatser/ 
lägenhet. (Tidsbegränsade bygglov, 2011, sidan 12)  
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2. PARKERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

Utbudet av parkeringsplatser i en kommun och vid en specifik plats styrs av efterfrågan på par-
keringar. Efterfrågan är sedan beroende av priset på bilparkeringen, möjligheten att enkelt finna 
en parkeringsplats, kollektivtrafikutbudet och kvalitén på cykelnätet. Även lägenhetsstorleken 
och gångavstånd till service är påverkande faktorer på efterfrågan. (Parkering i täta attraktiva 
städer, 2013, sidan 6) 

Kommunerna är de som kan styra parkeringsutbudet med hjälp av sitt planmonopol och med 
hjälp av antagna parkeringsplaner och parkeringsstrategier löser kommunerna parkeringsfrå-
gorna. Dessa planer och strategier är riktlinjer som ska främja en hållbar och attraktiv stadsut-
veckling. (Policy för parkering, 2007, sidan 4) 

2.1 GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PARKERING 

I PBL (Plan- och bygglagen (2010:900)) återfinns regler angående uppförandet av parkerings-
platser. En obebyggd tomt ska anordnas på ett lämpligt sätt genom att i skälig utsträckning och i 
tomtens närhet anordna utrymme för parkering. Tomterna ska bebyggas med hänsyn till stads-
bilden och till natur och kulturvärdena på platsen, detta gäller även för tomter som redan är 
bebyggda. (PBL 8:9 första stycket 4p, PBL 8:10) 

Bebyggelse och byggnadsverk ska utformas och placeras med hänsyn till trafikförsörjningen och 
se till behovet av en god trafikmiljö. Kommunerna ska vid planläggning och bygglovsprövning 
bedöma helheten av trafiknätet genom att beakta biltrafiken, gång och cykelvägar och ge kollek-
tivtrafiken goda förutsättningar. (Plan och bygglagen en kommentar, 2012, 2.6 6p )  

Vidare får kommunen bestämma placeringen och utformningen av parkeringsplatserna vid de-
taljplaneläggning (PBL 4:13). Dock är det fastighetsägarens skyldighet att säkerhetsställa att 
parkeringsutrymmen anläggs i fastighetens närhet och i skälig utsträckning.  
Det går inte att utläsa från lagreglerna i PBL att kommunerna varken är skyldiga att ställa upp 
ett minimiantal av parkeringsplatser, eller att kommunen måste tillgodose efterfrågan på parke-
ringsutrymmen i ett område. (Parkering i täta attraktiva städer, 2013, sidan 5). 

2.2 MÖJLIGT STYRMEDEL  

Kommunerna har möjlighet att styra parkeringsutbudet och parkeringsfrågorna. Detta framgår 
av departementschefens anförande som menade att parkeringsutrymme främst skall anläggas 
på fastigheten eller i fastighetens närhet. Dock ansåg Departementschefen även att det bör vara 
möjligt att anlägga gemensamma parkeringsutrymmen i detaljplanen, vilket kan leda till fördelar 
för trafiksäkerheten och ur kostnadssynpunkt. Departementschefens anförande gör det således 
möjligt att definiera parkeringsplatserna i en detaljplan vilket även skulle kunna ge byggherrar-
na en bättre möjlighet att planera parkeringslösningarna i ett område. (prop. 1985/86:1 s 247)     

Lagstiftaren till PBL har angivit att parkeringsutrymme skall anordnas på tomten eller i närhet-
en av fastigheten, närhetsdefinitionen gör det således möjligt att anordna parkeringsutrymme 
som är gemensamma för flera fastigheter. (PBL 8:9 4p) 
Det ska även finnas möjligheter för en fastighetsägare att befrias från parkeringskravet då lämp-
ligt utrymme inte går att finna eller om anläggningskostnaderna är allt för höga. (prop. 
1985/86:1 sidan 248)        

Departementschefen framhöll även att kommunerna bör utreda möjligheterna att lösa parke-
ringsfrågorna för parkeringsfördelningen, parkeringsnormer och lämpliga parkeringsutrymmen. 
Ur dessa utredningar bör kommunens parkeringspolitik tydligt framgå, även de parkeringspla-
ner som kommunerna vill anta bör framgå från utredningarna. När det gäller lokaliseringen, 
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utformningen och dimensionen av parkeringsutrymmen bör dessa beslutas vid detaljplanering-
en för ett område. (prop. 1985/86:1 s 247)    

2.2.1 PARKERINGSPOLICY 

För att främja en god stadsutveckling bör en parkeringspolicy upprättas i kommunen. Parke-
ringspolicyn ska ange riktlinjer och åtgärder för parkering i det kommunala trafiksystemet.   
De gemensamma kommunala målen, områdesplaner och parkeringsnormer bör utgöra grunden 
i parkeringspolicyn och bör utformas med målet att tillgången och efterfrågan på parkering är i 
balans. De kommunala målen återfinns i översiktsplanen eller i kommunala beslutshandlingar 
och det är dessa dokument som ska ligga till grund för parkeringspolicyn. 

Parkeringspolicyn kan skilja sig åt från kommun till kommun. I en liten kommun kan dokumen-
tet vara mer detaljerat, i en större kommun kan mer generella riktlinjer ställas upp. Genom att 
upprätta en parkeringspolicy kan kommunerna styra efterfrågan och utbud på parkeringsmark-
naden. Kommunen kan bland annat styra parkeringsutbudet genom att använda sig av så kallade 
miniminormer och maximinormer, andra alternativa möjligheter är till exempel samnyttjande 
och parkeringsköp.(Policy för parkering, 2007, sid 3- 5). 

2.3 ALTERNATIVA PARKERINGSLÖSNINGAR 

Utöver att anlägga parkeringsgarage eller markparkeringsplatser finns möjligheter för byggher-
ren att välja andra åtgärder som tillfredsställer behovet av parkeringsplatser. Dessa alternativ 
utgörs främst av olika typer av samutnyttjande av parkeringsplats eller gemensam användning 
av bilar.    

2.3.1 PARKERINGSKÖP 

Parkeringsköp innebär att ett avtal upprättas om parkeringsplatser på annan plats än den egna 
fastigheten. Det är ett alternativ till anordnandet av de parkeringsutrymmen som krävs för att 
bygglov skall beviljas.  

Parkeringsköp är ett styrmedel för kommunen eftersom det ger en möjlighet att bestämma anta-
let parkeringsplatser ett område måste upprätta och även vart parkeringsutrymmen ska förläg-
gas. Parkeringsköp ger även en öppning till samnyttjande av parkeringsplatser i ett område. 
(Policy för parkering, 2007, sid 35) 

2.3.2. SAMNYTTJANDE 

Samnyttjande av parkering betyder att samma parkeringsplats kan brukas av flera användare. 
Samnyttjande av parkeringsplatser fungerar bra då de som ska nyttja parkeringsplatserna är av 
olika grupper. Exempel på olika grupper i ett område kan vara: boende, de som brukar parke-
ringen i arbetssyfte eller besökarna till verksamhetsutövarna. För att samnyttjandet ska fungera 
för bostäder bör de som använder parkeringsplatserna i sin verksamhet vara färre än de bo-
ende. Det är därför viktigt att parkeringsplatsernas huvudsyfte bestäms i ett tidigt skede, och att 
den lediga kapaciteten kan förmedlas till övriga nyttjare.  

Studier har visat på att nyanläggningsbehovet kan minskas med upp till 50 % vid gemensam 
användning av parkeringsplatser. Detta skulle kunna ge både företagsekonomiska, stadsbygg-
nadsmässiga och samhällsekonomiska vinster.  (Policy för parkering, 2007, sid 35-36) 
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2.3.3 BILPOOL 

En bilpoolskund samsas med flera andra personer om en eller flera bilar, personen som vill an-
vända sig av en bil bokar vanligtvis bilen via internet och betalar sedan en kostnad som räknas 
utifrån körsträckan som färdats. (Trafikverket, 2013) 
Bilpoolen är ett mellanting mellan hyrbil, egen bil och lånad bil. Invånare som åker kollektivt, 
cyklar eller går till sina arbeten/ skola och klarar av sina dagliga resor utan bil kan med fördel 
ansluta sig till en bilpool. De ekonomiska vinnarna av bilpools-medlemmarna är de som kör 
mindre än 1100 mil per år, vinnarna är även samhället då varje bilpoolskund minskar sitt bilkö-
rande med 1/3 del vilket betyder minskade koldioxid-utsläpp och ger ett minskat bilberoende.   
På varje pool-bil går det ungefär femton stycken hushåll och vid en större bilpoolsverksamhet 
kan fler hushålls bilbehov täckas. (Hållbara råd för bilpooler, 2010, sidan 1-5)  

2.4 PARKERINGSNORMENS UPPBYGGNAD  

Parkeringsnormen är uppbyggd utifrån marknadens efterfrågan på parkeringsplatser. Mark-
nadens efterfrågan är i sin tur beroende av flera olika faktorer som bland annat påverkas av bil-
innehavet och närheten till kollektivtrafiken och till citykärnan.  

Genom studier och enkätundersökningarna bildar sig kommunerna en uppfattning om parke-
ringsbehovet i deras kommun som sedan utgör grunden för parkeringsnormen. Nedan redovisas 
hur kommunerna bildar sig en uppfattning om behovet samt faktorer som påverkar efterfrågan 
på parkeringsplatser i större städer.  

2.4.1 PARKERINGSBEHOV 

Behovsantalet för parkeringar i ett område utgörs av flera faktorer. Faktorerna som ligger till 
grund för behovsantalet är: 

 Tillgången till angöring.  

 Andelen besöksparkeringsplatser av de totala bilparkeringsplatserna.  

 Handikapparkeringsplatser.  

 Antalet boendeparkeringar som erfordras för det specifika projektet. 

Uppskattningen av behovet av parkering kan således se olika ut i olika bostadsområden.  

En hög boendetäthet betyder inte nödvändigtvis att bilinnehavet är högt, bilinnehavet påverkas 
främst av de boendes sociala och ekonomiska bakgrund. Bilinnehavet påverkas även av vilken 
beskaffenhet bostäderna i området har. Vid villabebyggelse beaktas bilinnehavet som oberoende 
av läget och ytan av bostaden, därmed uppskattas ofta ett högre bilinnehav för villabebyggelse. 
För lägenheter skiljer sig bilinnehavet beroende på upplåtelseformen, storleken på lägenheten, 
läget till centrum och kollektivtrafiken. Generellt antas bilinnehavet vid bostadsrätter vara 10 % 
högre än för hyresrätter. Områden med äldre invånare eller studenter tillskrivs oftast ett lägre 
bilinnehav. Den främsta faktorn som påverkar bilinnehavet är inkomstförhållandet för de bo-
ende. (policy för parkering, 2007, sidan 40)  

Behovsantalet för parkeringsplatserna vid ett visst område kan beräknas genom att göra inter-
vjuer med fastighetsägare, på det viset uppskattas antalet bilister i området samt hur stor andel 
av invånarna i området som brukar kollektivtrafiken. För att uppskatta behovsantalet tas boen-
detäthet multiplicerat med biltäthet vilket ger ett behovsantal för bostäder. Behovsantalet för 
bostäder anges vanligtvis som bilplatser/ bostäder eller som bilplatser/ tusen kvadratmeter. Till 
det uppskattade behovsantalet adderas besöksparkeringsplatser som vanligtvis uppgår till 0,1-
0,3 parkeringsplatser/ bostad. Kommunens parkeringspolicy påverkar även det slutgiltiga be-
hovsantalet. (Anoman, 2009, sidan 20)      
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2.4.2 PARKERINGSNORM 

Parkeringsnormen är en av grunderna vid bygglovsprövningen. Normen kan vara uttryckt i 
kommunens översiktsplan, då ger normen främst en riktlinje för hur många parkeringsplatser 
som ska anläggas. Parkeringsnormen kan även skrivas in i detaljplanen, i detta fall blir parke-
ringsantalet mer exakt angett. Vissa kommuner gör även en behovsprövning vid bygglovspröv-
ningen i det specifika projektet (Tidsbegränsade bygglov, 2011, sidan 12).      

Parkeringsnormen grundar sig i det behovsantal som kommunen uppskattat i sin parkeringspo-
licy och kan skilja sig åt från kommun till kommun och även inom kommunen. Det är vanligt att 
kommunen är uppdelade i så kallade zoner som baserar sig på avståndet till kollektivtrafiken 
eller till stadskärnan. En del kommuner bedömer även parkeringsnormen utifrån lägenheternas 
storlek. (Policy för parkering, 2007, sidan 38) 

2.4.3 MINIMINORM ELLER MAXIMINORM 

Parkeringsnormen kan vara definierad som miniminorm eller en maximinorm.  I Sverige använ-
der sig kommunerna av miniminormer för att förse ett område med parkeringsplatser. Minimi-
normen anger det lägsta antalet parkeringsplatser som behövs anläggas vid nyexploatering eller 
vid bygglovsprövningen. (Parkering för hållbar stadsutveckling, 2013, sidan 12-13)  

Maximinormen anger ett högsta antal parkeringsplatser som ett område eller en fastighet kan 
iordningställa. Maximinormen används lämpligast i ett område med goda kollektivtrafikmöjlig-
heter och goda cykel och gångvägar. Genom att använda detta värde begränsas tillgången på 
parkeringsplatserna och bidrar till att tätbebyggelsen inte överbelastas av biltrafik.(Policy för 
parkering, 2007, sidan 37) 
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3 PARKERINGSNORMENS PROBLEMSTRUKTUR  

En parkeringsplats upptar cirka 30 kvadratmeter yta och anläggningskostnaderna för parke-
ringsplatserna är vanligtvis höga. För byggherrarna är det ofta en betydande kostnad och betal-
ningsviljan för nyttjandet av till exempel parkeringsgarage är inte alltid så hög. Samtidigt kan 
tillgången på parkeringsplatser höja värdet på bostaden och leda till att uthyrbarheten ökar. 
(Henriksson, 2001, sidan 83)  
Faktorer att beakta är även hur antalet parkeringsplatser står sig i framtiden och hur det står sig 
till stadens utveckling. Det är således viktigt att beakta den statistiken från Statistiska centralby-
rån som visar på att unga personer idag inte är lika benägna att skaffa körkort eller bil.  

3.1.1 ANLÄGGNINGSKOSTNADER FÖR PARKERINGSUTRYMME  

Enligt Malmös parkeringspolicy kostar anläggandet av en markparkering 15 000kr/ parkerings-
plats. Att bygga ett underjordiskt garage kostar mellan 250 000kr – 450 000 kr/ bilparkerings-
plats och utgör ca 12 % av de totala byggkostnaderna vid nyproduktion.  

Vanligtvis anläggs det underjordiska parkeringsgarage, vilket resulterar i höga anläggningskost-
nader som inte kan tas igen på de som brukar anläggningarna på grund av för låg betalningsvilja.  
I stället fördelas större delen av kostnaderna ut över samtliga boende. Trots att avgifterna för de 
som brukar garagen blir reducerade på grund av betalningsviljan är det ändå fler boende som 
väljer att parkera på gatan där det är än ringare avgifter. Det slutgiltiga resultatet blir att kost-
naden ökar för samtliga boende samt att det uppstår vakanta platser i parkeringsgaraget. 
(Malmö parkeringspolicy, 2010, sid 8)  

 Tabell 1: Malmö Parkeringspolicy, Grov beräkning av parkeringskostnader 2009 
(Parkeringspolicy och parkeringsnorm för bil, mc och cykel i Malmö, 2010, sidan 8) 
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3.1.2 EXPLOATERINGSGRADENS PÅVERKAN PÅ KOSTNADERNA   

Kostnaden för anläggandet av parkeringsutrymmen beror till stor del av exploateringsgraden.1 
Vid en låg exploateringsgrad kan parkeringsfrågorna ofta lösas på marken, vid en högre exploa-
teringsgrad måste parkeringsutrymmet ofta lösas under marken. I Stockholm där markvärdet är 
högt ökar kravet på exploatering. Det leder i sin tur till att parkeringsbehovet ökar samt anlägg-
ningskostnaderna ökar eftersom parkeringsbehovet då kräver att parkeringsutrymmen iord-
ningställs under jorden. (Henriksson, 2001, sidan 90) 

Ett praktiskt exempel som ställts upp från litteraturen Praktisk parkering visar att språngkost-
naderna ökar kraftigt vid en högre exploateringsgrad. Exemplet redovisar att anläggningskost-
naderna ökar med 20 % när exploateringsgraden stiger från 0,7 till 1,0. Vidare expanderar kost-
naderna per parkeringsplats med 100 % då exploateringsgraden ökar från 1,0 till 1,4 och med 
ytterligare 25 % då exploateringsgraden går från 1,4 till 1,7. Exemplet utgår från ett parkerings-
behov på 7,2 platser per 1000 kvadratmeter samt 15 platser per 1000 kvadratmeter lokalyta. 
(Henriksson, 2001, sidan 90) 

3.1.3 PARKERINGSPLATSER SUBVENTIONERAS  

När avgifterna från de som nyttjar parkeringsplatserna inte täcker anläggningskostnaderna så 
subventioneras parkeringsutrymmena ut, detta uppstår på grund av för låg betalningsvilja. Be-
talningsviljan är vanligtvis lägre för garageplatser, den lägre betalningsviljan för en parkering i 
ett parkeringsgarage leder till att det anses bättre att garaget är halvfullt med låga avgifter än ett 
outnyttjat parkeringsgarage med höga avgifter. Vanligtvis är problemet med betalningsviljan 
större i utkanterna än i de centrala delarna av en stad, på grund av att det i utkanterna finns fler 
möjligheter att välja bort avgiftsbelagda parkeringsgarage för en fri gatuparkeringsplats i när-
heten. Problemet uppstår inte i lika stor utsträckning i de centrala delarna eftersom konkurren-
sen om en parkeringsplats är högre samt är det vanligare att samtliga platserna är avgiftsbe-
lagda. (Parkering i täta attraktiva städer, 2013, sid 9) 
Parkeringsavgiften för att stå i ett garage är cirka 700-800 kr/ månad, medan de verkliga an-
läggningskostnaderna är cirka 2500- 3000kr/månad. (Malmö parkeringspolicy, 2010, sidan 8) 

En intervjustudie som utförts av WSP med fem stycken byggherrar i Södertälje visar på att samt-
liga byggherrar anser att betalningsviljan för att parkera i ett garage är lägre än vad anlägg-
ningskostnaderna för parkeringen är. En byggherre uppskattar att det går att ta ut cirka 30-50% 
av anläggningskostnaderna på de som nyttjar garaget. Byggherrarna anse dock att betalningsvil-
jan är högre i Stockholm. (Parkering i storstad, Bilaga: intervjuer med byggherrar, Bernhards-
son, Envall, 2013) 

Konsekvenserna av att subventionera parkeringsplatserna blir att anläggningskostnaderna tas 
igen genom skatter, hyror eller på fastighetspriserna. Ett av problemen med detta är att parke-
ringsnyttjaren inte känner till den verkliga kostnaden för parkeringsplatsen, vilket leder till att 
efterfrågan på parkeringsplatserna ökar. Slutresultatet blir att kommunerna låter bygga fler 
parkeringsplatser än vad som är samhällsekonomiskt motiverat. (Svensson& Hedström, 
2010,sidan 12-15) 

                                                             

1 Exploateringsgrad är ett uttryck för bebyggelsetätheten. Exploateringstal är ett nyckeltal be-

räknat från BTA/totala markytan. Bebyggelse i innerstaden har vanligtvis en exploateringsgrad 

på 2,0 och i ett småhusområde ligger exploateringsgraden på ca 0,1 (Haglund, 2009, sidan 5-6)  
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Idag finns det flera parkeringsplatser på gatan som är avgiftsfria vilket bör undvikas. Istället bör 
parkeringsutrymmen anläggas för de boende där avgifterna för parkeringen bör återspegla de 
verkliga anläggningskostnaderna. (Svensson& Hedström, 2010,sidan 12-15) 

WSP har utfört en undersökning på hur gratisparkeringar påverkar bilanvändandet, resultatet 
visas i tabell 2 och 3.  

Tabell 2: Tillgången på gratisparkering   
(Planeringsåtgärder för minskat bilresande i städer, 2013, sidan 45) 
                                           

 
 
 

 

 

 
 
 
 

Tabell 3: visar hur mycket bilanvändandet ökar för olika typer av parkeringar.                                                                                                                                                                                                                       
 (Planeringsåtgärde för minskat bilresande i städer, 2013, sidan 46                                                                                                                                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Undersökningen får även stöd i Trafikverkets utgåva: Parkering i attraktiva städer. I rapporten 
beskrivs att behovet av parkeringsplatser i ett kontorsområde minskar om det finns ont om par-
keringsplatser. Och tvärt om så ökar efterfrågan på parkeringsplatser om det finns goda möjlig-
heter till parkeringar. (Parkering i täta attraktiva städer, 2013, sidan 7) 

 

3.1.4 VAKANTA PARKERINGSPLATSER  

WSP har utfört en rapport från Södermalm i Stockholm som visar på att 32 000 kvadratmeter 
ursprungliga garageutrymmen omvandlats till lager, kontor eller butiker. 32 000 kvadratmeter 
är jämförbart med ytan av Fatbursparken och omfattar cirka 1200 parkeringsplatser.  
Orsaken till att garageutrymmena omvandlats till annat ändamål beskrivs i studien som fastig-
hetsekonomiskt, då betalningsviljan för utrymmet är högre hos affärsinnehavaren jämfört med 
bilisten. Således vill en vinstmaximerande garageägare hellre sälja/hyra ut till en butiksägare.  
Problemet som uppstår då garageutrymmena försvinner är att parkeringen flyttas ut på om-
kringliggande gator. (Parkering i storstad, Finns det tomma garage på Södermalm? Sid 4-14, 
2012) 
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3.2 TIDIGARE RESULTAT AV INTERVJUER MED BYGGHERRAR I SÖDERTÄLJE 

Vid en intervjustudie som genomförts av WSP i samarbete med fem stycken byggherrar vars 
verksamhet refererade till Södertälje visar att byggherrarna vill optimera parkeringen med för-
slag som flexibla parkeringstal, samutnyttjande och bilpooler. Studien visar även att kommuner-
na ofta ser en högre parkeringsefterfrågan än vad byggherrarna gör. 
Nedan följer en del av resultatet från intervjustudien:  
 
Tabell 4: intervjustudie med byggherrar i Södertälje  
(Parkering i storstad, Bilaga: intervjuer med byggherrar, Bernhardsson, Envall, 2013)  

Problem Samtliga byggherrar anser Kommentarer från vissa byggherrar 

Parkeringsplanering Byggherrarna anser att det är kommu-
nen som ställer kraven vid upprättande 
av parkeringsavtalen. 

Två av byggherrarna anser att det är 
kommunen som har den största makten i 
planeringen. De tre andra byggherrarna 
uttalar sig inte. 

Möjliga förbättringar Mer kunskap om läge och om kundgrup-

pen ger mer optimala parkeringslösning-

ar än de miniminormerna som kommu-

nen ställer upp.  

En byggherre menar att kommunerna 
måste bli mer medvetna om kostnaderna 
för att bygga ett parkeringsgarage. Samt 
att lediga parkeringsutrymmen i närhet-
en borde utnyttjas.   

Val av parkeringslösningar Enda lösningen för att tillgodose parke-
ringsbehovet är att upprätta parkerings-
garage eftersom marken inom tomten 
endast ger ett fåtal parkeringsplatser. 

 

Faktorer som påverkar lämpligt antal 
parkeringsplatser 

Närheten till kommunikationer och ser-
vice, samt den kundgrupp de bygger till.  

Samtliga byggherrar som intervjuades i 

studien anger att de vill anlägga färre 

parkeringsplatser än som den gemen-

samma överenskommelsen med kom-

munen anger.  

Två byggherrar anser att i en kundgrupp 
som består av äldre personer går det att 
sänka parkeringsantalet.  

En byggherre nämner även yngre par och 
singlar med lägre efterfrågan på parke-
ringar som ett skäl till att sänka antalet 
parkeringsplatser.   

Betalningsvilja Kostnaden för att bygga är betydligt 

högre än betalningsviljan. Samtliga 

byggherrar anger att parkeringslösning-

en är en viktig faktor som påverkar eko-

nomin i projektet. 

En byggherre nämner att det är en del av 

markpriset vid förhandlingarna med 

kommunen 

Möjligheten att täcka kostnaderna 
genom parkeringsavgifter 

Alla byggherrarna anser att det är omöj-
ligt att ta ut hela kostnaden för parke-
ringsgarage på nyttjanderättshavarna. 

En av byggherrarna anger att kommunen 
till viss del även kan vara med och beta-
lar genom lägre markpriser. 

En byggherre anser att det kan vara 
möjligt att ta ut 30-50% av garagekost-
naderna nyttjanderättshavarna. 
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3.3 BILANVÄNDANDET I FRAMTIDEN  

3.3.1 BILBEHOVET I FRAMTIDEN  

Enligt statistiska centralbyråns rapport finns det ett minskat behov för unga personer att ta kör-
kort i storstäderna. Av de 11 kommuner som har lägst antal 20-åringar med körkort ligger alla i 
stor Stockholm. Sundbyberg, Solna och Stockholms stad utmärker sig främst där 30 % av de 
unga har körkort, således är det 70 % som inte har körkort i dessa regioner.  

Figur 1: Andelen 20-åringar med körkort   
(Statistiska centralbyrån, publicerat 2012-12-04)  

 

En rapport från Trafikanalys angående ungas resvanor visar på att unga (18-24 år) är miljömed-
vetna men inte kan se ett samhälle utan bil och de är inte bereda att avstå bilen. Unga människor 
väljer främst transportsätt utifrån det transportmedel som tar dem snabbast och effektivaste 
från A till B. Studien framhåller även att de ekonomiska förutsättningarna har stor påverkan på 
de val av transportmedel som unga personer använder sig av. Är det billigare att äga bil och kol-
lektivtransporterna är dyrare blir valet bilen, och tvärtom om väljer de unga bort bilen då kost-
naderna för att äga bil blir för höga eller om det blir för krångligt att använda bilen på grund av 
för mycket bilköer. De utfrågade personerna i studien önskar en förbättrad kollektivtrafik och 
anser att taxi är ett alternativ till att äga bil. (En undersökning om ungas resvanor, 2012, sidan 
12)     

Trafikanalys refererar till en undersökning som gjorts av Ramböll som visar på att möjligheterna 
till bilpooler, biluthyrning och samåkning har gjorts lättåtkomligare tack vare sociala medier och 
den tekniska utvecklingen. Bilägandet är inte så viktigt för den kommande generationens rese-
möjligheter. (Nya sätt att använda personbilen, 2013, ) 
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3.4 MÖJLIGHETER TILL OPTIMERING 

3.4.1 MINSKNING AV ANLÄGGNINGSKOSTNADERNA FÖR PARKERINGSUTRYMME  

Utifrån föregående kapitel framgår det att parkeringsanläggningar ofta kan medföra betydande 
kostnader för byggherrarna. Genom att anlägga parkeringshus och tillämpa samnyttjande av 
parkeringsplatserna kan byggherren reducera en del av kostnaderna. Om invånarna är med-
lemmar i en bilpool kan byggherren tillåtas bygga färre parkeringsplatser, som även de bidrar 
till minskade anläggningskostnader.  

3.4.2 MINSKA KOSTNADERNA FÖR BYGGHERREN MED HJÄLP AV GEMENSAMMA LÖS-
NINGAR    

Malmös parkeringspolicy belyser möjligheten att halvera anläggningskostnaderna för parke-
ringsplatserna i de fall det går att anlägga ett parkeringshus i stället för underjordiska garage-
platser, detta skulle skapa en möjlighet till ökad samnyttjande av parkeringsplatserna. 
Samnyttjandet av parkeringsplatserna genererar minskade anläggningskostnader upp till 
85 000kr/lägenhet och skulle således utgöra 4 % av de totala byggkostnaderna.    
Samnyttjande av parkeringsplatserna kan även ge upphov till att parkeringsplatserna vid uppfö-
randet av ny bebyggelse kan samutnyttjas av de nya bostäderna, således skulle det då inte be-
hövs anläggas fler parkeringsplatser och enligt studien skulle ytterligare 30 % byggnadsyta 
kunna vara disponibel. (Malmö parkeringspolicy, 2010, sidan 8) 

Möjligheten att införa bilpool kan reducera parkeringsnormen med ytterligare 30 % och anlägg-
ningskostnaderna för parkeringsplatserna och minska anläggningskostnaderna till cirka 3 % av 
de totala lägenhetskostnaderna. Det skulle ge en kostnad på 60 000 kr/ lägenhet för parkerings-
platsen.   

Parkeringsköp är även ett alternativ, kostnaderna för parkeringsköp är 50 000-100 000 kr/ bil-
plats i Malmö stad. (Malmö parkeringspolicy, 2010, sidan 8)   
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3.5 MINSKAT BILBEHOV 

3.5.1  BILFRIA OCH BILREDUCERANDE OMRÅDEN  

WSP har i ett PM från år 2013 sammanställt förutsättningar och efterfrågan för bebyggande av 
bilfria områden, i detta PM går att utläsa följande:  
Bilfria områden är områden fria från biltrafik. Bilfria områden ger upphov till friare ytor för par-
ker och grönområden, mindre koldioxidutsläpp och ger samtidigt en tryggare miljö för barn att 
leka i, vilket leder till en ökad boendekvalité för invånarna i dessa områden.  

Bilreducerande områden är områden där parkeringsplatserna har begränsats för de boende och 
är en mindre drastisk åtgärd jämfört med helt bilfria områden. Bilreducerande områden riktar 
sig främst till invånare som inte har ett bilbehov och har möjlighet att leva ett liv utan bil.  

De bilfria områdena och de bilreducerande områdena behöver uppta en relativt stor area med 
öppna ytor, så att området skyddas från buller och avgaser och ger barnen en trygg lekplats och 
där vuxna kan utnyttja de öppna ytorna för rekreation. I annat fall kan dessa områden förlora sin 
poäng. Ytterligare förutsättningar för att dessa områden ska vara möjliga är att butiker och ser-
vice finns på gångavstånd, att det finns ett utvecklat cykelnät och kollektivtrafiken är närlig-
gande med täta avgångar.  
WSP presenterar i sitt PM en studie som visar på att dessa bostäder kan bli billigare. Hyresrätter 
kan sänka hyran med 20 % eftersom underjordiska parkeringsgarage inte behöver anläggas.  
WSP har även tittat på en utländsk studie som visar på att 16-20 % vill flytta till ett bilfritt om-
råde. En Svensk undersökning visar på att 20 % av 3600 personer vill att parkeringsplatserna 
anläggs i utkanten av området och 10 % vill flytta till helt bilfria områden.  (Marknadspotential 
och efterfrågan för att bygga nya bilfria områden, 2013, sidan3-5) 

Kronhusgatan i Göteborg genomgår idag ett försöksprojekt, där de boende inte har tillgång till 
parkeringsplatser. Bostäderna på Kronhusgatan utgörs av 20 stycken lägenheter fördelade mel-
lan 1:or-3:or och är beläget i centrala Göteborg med 500 meter till anslutande kollektivtrafik. De 
boende erbjudas rikligt med cykelförvaring, en godsmottagning i nedre botten på byggnaden för 
att enkelt kunna ta emot stora leveranser. Genom avgifterna erhåller de boende ett medlemskap 
i en bilpool och förslag på att tillhandahålla cyklar till det boende har även framförts.  
Pilotstudien på Kronhusgatan följs upp av trafikverket under en 3 års period, syftet med studien 
är att pröva om detta projekt leder till en ökning av cykel och kollektivresande. (Parkering för en 
hållbar stadsutveckling, Exempel på parkeringsåtgärder, 2013, sidan 39-40) 

3.5.2  PARKERINGSRESERVER 

PBL 4:18-18a §§ ger kommunerna rätt att i detaljplan reservera markyta för plats till parkering. 
Ytan som reserveras kan under tiden användas som plats för rekreation eller som naturområde 
för de boende. När parkeringsbehovet sedan ökar kan parkeringsplatser anläggas på denna yta.  
(Handbok i bilsnål samhällsplanering, 2005, sidan 66) 
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3.5.3 MOBILITY MANAGEMENT/ FLEXIBLA PARKERINGSTAL 

Byggherren kan tillåtas göra avsteg ifrån normen om åtgärder som till exempel bilpooler inrät-
tas eller samnyttjande sker av parkeringsplatser. Detta leder till att byggherren kan få ett inci-
tament att bygga färre parkeringsplatser än vad normen kräver ifall byggherren finner alterna-
tiva lösningar till resor och transporter. (Policy för parkering, 2007, sidan 36) 

Mobility management/flexibla parkeringstal består av flera olika åtgärder med syftet att på-
verka människors beteende och attityden till bilanvändandet. Mobility management för ett spe-
cifikt område eller en viss fastighet innehåller framtida målsättningar och kortsiktiga handlings-
planer. Kommunen har möjlighet att upprätta ett avtal som säkerhetsställer byggherrens före-
slagna parkeringsantal. Avtalet förbinder byggherren att betala vite eller anlägga parkeringsre-
server i de fall byggherren inte uppskattat tillräckligt många parkeringsplatser. (Lind, Jonas, 
2011, sidan 15) 
Exempel på åtgärder som kan ge skäl till att göra avsteg ifrån parkeringsnormen är: 

 Närheten till kollektivtrafik  

 Samnyttjande 

 Byggherren förbinder sig att ansvara och införa parkeringsavgifter 

 Cykelparkeringar  

 Bilpoolslösningar  
(Parkering för hållbar stadsutveckling, 2013, sidan 14)  
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4. INTERVJUER MED KOMMUNER  

Intervjuer har förts med tolv stycken kommuner som ligger med en radie av 25 kilometer från 
Stockholm och som har tillgång till spårburen kollektivtrafik. Kraven är uppställda för att få med 
de kommuner vars invånare har en möjlighet till alternativa resemöjligheter samt där avståndet 
till city inte är betydande. Målet med intervjuerna är att bilda en uppfattning om kommunernas 
syn på parkeringsnormerna i deras egen kommun samt generellt i Stockholms län.  

Under kapitlet parkering i kommunen återfinns utöver svaren från intervjun ett utdrag ifrån 
kommunernas parkeringsstrategier, parkeringsplaner och fastställda parkeringsnormer för de 
kommuner där detta finns att tillgå. När dessa utdrag redovisas anges det tydligt i texten.  
Nedan redovisas en sammanfattning av kommunernas svar. Intervjufrågorna återfinns i bilaga 1.   

4.1 BOTKYRKA KOMMUN  

4.1.1 PARKERING I KOMMUNEN  

Botkyrka kommun har en generell parkeringsnorm från år 1982 som idag är den gällande nor-
men för parkeringar. Parkeringsnormer för flerbostadshus är 7,9 stycken/1000 kvadratmeter+ 
besöksplatser på 6,8 platser. För småhus ligger normen på 12 stycken/1000 kvadratmeter+ 10,5 
platser för besökare. 
Botkyrka är i slutskedet med att ta fram en ny parkeringsnorm som beräknas bli antagen efter 
sommaren 2014, intervjun baserar sig i fortsättningen på åsikterna och faktorer som påverkar 
den nya normen, läsaren ombeds beakta att parkeringsnormerna inte antagits än.  
Den nya normen skiljer sig främst från den gamla då normen inte är generell utan gäller områ-
desvis i kommunen, där parkeringsantalen kan skilja sig markant åt från norra till södra Bot-
kyrka.  Vid framtagandet av de nya normerna har Botkyrka tagit hänsyn till kommunikationer, 
aktuella behov och boendetyp. Botkyrka ser främst till det aktuella behovet för området vid fast-
ställandet av parkeringsantalet. Till exempel nämns Tullinge som inte har optimala kommuni-
kationer och främst består av villabebyggelse, i detta område kommer Botkyrka att höja parke-
ringsnormen.  

Botkyrkas norra del har främst parkeringar i garage, det är även vanligt med markparkerings-
platser i den delen. Södra delen av Botkyrka består främst av villabebyggelse och parkerings-
platser ordnas då vanligtvis på tomten. Det finns 1 bilpool i kommunen och tanken är att Bot-
kyrka ska utöka utbudet av bilpooler.    

4.1.2 VEM ANSER KOMMUNEN HAR STÖRST INFLYTANDE VID UTFORMNINGEN OCH 
ANTALET PARKERINGSPLATSER. 

Botkyrka kommun anser att de kommunala politikerna, tjänstemännen och byggherren tillsam-
mans har inflytande över utformningen och parkeringsantalet.  
Vanligtvis är det de kommunala politikerna som anger vart nyexploatering ska ske. Problemati-
ken med detta är att de områden som politikerna anvisar kan ha ont om parkeringsutrymme, 
vilket gör det svårt för tjänstemännen att ange de parkeringsantal som återspeglar behovet.  
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4.1.3 DEL AV DEN TOTALA KOSTNADEN SOM UPPSKATTAS GÅ TILL PARKERINGSUT-
RYMME. 

Tjänstemannen uppger att det är en väldigt liten andel av de totala byggkostnaderna går åt till 
att anlägga parkeringsplatser. Utifrån SKL-handbok har tjänstemannen fått information om att 
parkeringskostnader uppgår till cirka 25 000 kr/  markparkeringsplats och 500 000kr/ garage-
plats.  

4.1.4 FRAMTIDENS PARKERINGSNORMER.  

Den intervjuade tjänstemannen är inte insatt i hur andra kommuner generellt förhåller sig till 
parkeringsnormerna. Tjänstemannen anse dock att en del områden har ett för lågt parkerings-
antal.  
Trenden visar på att det är fler människor som tar körkort då det är billigare att skaffa och äga 
bil nu än förr i tiden, samt den påverkande faktorn att vi idag har en bättre levnadsstandard och 
att det idag är enklare att ta körkort.  
Parkeringsnormerna i framtiden kommer vara lägre, dock kommer det alltid att finnas ett behov 
av parkeringsplatser och en efterfrågan på ytterligare parkeringsplatser. 

För att minska behovet av parkeringsplatser bör kollektivtrafiken utökas och förbättras samt 
behöver bilpoolsverksamheterna utvecklas. Förslaget av den nya parkeringsnormen i Botkyrka 
är 10 % lägre än den gamla ”men det är inte bara parkeringsnormen som måste bli lägre, om det 
inte finns en fungerande infrastruktur är den lägre parkeringsnormen inte längre värt något”. 
(Botkyrka kommun)  
Tjänstemannen anser att det kan finnas en marknad för bostäder utan rätt till parkering bero-
ende på bostädernas läge i Stockholm, dock kommer det alltid finns ett behov av en del parke-
ringsplatser intill bostaden. Det kan vara svårt att tillämpa detta på bostäder i utkanten med 
sämre kommunikations möjligheter.   

4.1.5  YTTERLIGARE INFORMATION SOM BIFOGADES 

Botkyrka har problem med infartsparkeringarna där parkeringsplatserna alltid är fullbelagda 
och som används av de boende i områdena. Förslag har diskuterats angående att reglera så att 
boende inte belastar dessa parkeringar. Förslag på att incheckning med SL-kort för kollektivtra-
fikanterna ger fri parkering, medan för det boende utan SL -kort betalar en avgift på cirka 20 kr. 
Ett annat förslag är att parkeringsplatserna ska förläggas i garage och samutnyttjas av både bo-
ende, besökare till både centrumet och till de stora affärskedjorna.  
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4.2 DANDERYD KOMMUN 

4.2.1 PARKERING I KOMMUNEN 

Danderyds kommun har en parkeringsnorm i sin översiktsplanen, översiktsplanen är inte juri-
diskt bindande vilket leder till att kommunen endast har en riktlinje för parkeringsantalen i 
kommunen.  
I nuläget bestämmer kommunen det parkeringsantalet som behövs anläggas i varje enskilt bo-
stadsprojekt. Danderyds kommun anser att de behöver en tydligare parkeringsnorm som kan ge 
riktlinjer för hur parkeringsfrågorna skall lösas. Tjänstemännen i kommunen har således fört 
muntliga diskussioner på att införa en parkeringsnorm för olika typer av bostäder i kommunen. 
Parkeringsantalet som kommunen bestämmer i de olika projekten beror främst på hur nära kol-
lektivtrafiken bostäderna ligger samt vilken typ av bostäder projektet består av.  

Vid nybyggnation av flerbostadshus vill kommunen att parkeringsplatserna förläggs under 
byggnaderna så att de dyra markytorna inte tas i anspråk för parkeringsplatser. För villor ansva-
rar fastighetsägaren att parkeringsplatser anordnas på den egna fastigheten. Tjänstemannen har 
ingen information om det finns bilpoolsverksamheter i kommunen idag.  
 
Tabell4: Parkeringsantal för Danderyds kommun 
(Översiktsplan för Danderyds kommun, sidan 50) 

Flerbostadshus 

 

Småhus < 200 kvm Småhus >200kvm 

1,0–1,5 bpl/lgh 

 

2 bpl/ fastighet Högre krav riktvärdena 
kan tillämpas  

+parkeringsplatser 
för rörelsehindrade  

 

  

 

4.2.2 VEM ANSER KOMMUNEN HAR STÖRST INFLYTANDE VID UTFORMNINGEN OCH 
ANTALET PARKERINGSPLATSER. 

I Danderyds kommun är det de kommunala politikerna som har störst inflytande över parke-
ringsfrågorna.   

4.2.3 DEL AV DEN TOTALA KOSTNADEN SOM UPPSKATTAS GÅ TILL PARKERINGSUT-
RYMME 

Tjänstemannen har inte någon uppfattning hur stor del av de totala byggkostnaderna som ut-
görs av anläggningen av parkeringsplatserna. 
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4.2.4 FRAMTIDENS PARKERINGSNORMER.  

Tjänstemannen anser att kommunerna bör arbeta mer med att sänka parkeringsnormerna. En 
del kommuner har dock varit ambitiösa och reducerat parkeringsantalet även fast kollektivtrafi-
ken inte finns i tillräcklig utsträckning, detta skapar dessvärre parkeringsproblem. Det är inte 
heller bra att uppmuntra till bilanvändandet eller att få för många vakanta parkeringsplatser i 
parkeringsbeståndet.  

Det är viktigt att kollektivtrafiken byggs ut och framstår som enkel, smidig och trygg. Detta kan 
sänka parkeringsbehovet för människorna. Ett bra komplement till bilen är cykeln. Satsas det på 
trygga cykelvägar, cykelparkeringar under tak med möjligheter till att låsa cyklarna och även 
bilpooler kan dessa åtgärder sänka behovet av bilägandet och parkeringsplatser.  

Studentlägenheter och små lägenheter i kollektiv nära områden har ett mycket lågt parkerings-
behov, för dessa bostäder tror tjänstemannen att det finns en marknad utan rätt till parkering. 
Tjänstemannen tror dock inte att en sådan marknad finns för större bostäder som ligger längre 
ifrån kollektivtrafiken. Tjänstemannen tror inte heller att det helt går att komma ifrån behovet 
av parkeringsplatser.       

4.2.5  YTTERLIGARE INFORMATION SOM BIFOGADES  

Danderyd kommun vill gärna framhäva att de arbetar mycket med att öka attraktiviteten för 
cyklar, de är bland annat i planeringsskedet med en cykelmotorväg som ska gå mellan Stock-
holm innerstad till Täby via Danderyd. Tjänstemannen menar att detta ger många samhällsvins-
ter som till exempel sänkt bilanvändande, och uppmuntrar till motion och friskhet.   
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4.3 HANINGE KOMMUN 

4.3.1 PARKERING I KOMMUNEN 

Tjänstemannen anger att Haninge kommun har en planeringsnorm som är antagen år 1993. På 
senare år har dock Haninge frångått normen och beaktar områdets karaktär i större utsträck-
ning än förut, normen läggs sedan in i detaljplanen för det specifika området. Parkeringsantalen 
i centrumkärnan ligger idag mellan 0,5-0,8 bilparkeringsplatser/ 1000 BTA. De påverkande fak-
torerna är avståndet till kollektivtrafiken samt områdets tillgång på goda gång och cykelbanor. 
De lägre parkeringsantalen i centrumkärnan visar på att normen frångåtts från de ursprungliga 
parkeringsantalen, se tabell 5.  

I de tätbebyggda delarna av Haninge kommun har parkeringsgarage anlagts för att få plats med 
parkeringsbehovet. En äldre parkeringsanläggning finns vid Handens centrum.   

Sammanfattningen av parkeringstalen från intervjun med Haninge kommun. 

Tabell 5: Haninge kommuns parkeringsantal uttryckt i bilplatser/ 1000 kvadratmeter byggnadens totala area. 
(Muntlig källa: Haninge kommun) 
 

Flerbostadshus Enbostadshus i grupp Friliggande enbostadshus Besöksparkering 

11 bpl/ kvm 1000 BTA, 

dock minst 1 bilparkerings-
plats/lägenhet. 

12,5bpl/1000kvm BTA,  

dock minst 1 bilparke-
ringsplats/ bostad. 

2bpl på egna tomten 
bör finnas 

 

Samtliga typer av 
bostäder tillkommer 
2 bpl/ 1000 BTA,  

dock minst 4 parke-
ringsplatser/ bo-
stadsgrupp. 

 

 

4.3.2 VEM ANSER KOMMUNEN HAR STÖRST INFLYTANDE VID UTFORMNINGEN OCH 
ANTALET PARKERINGSPLATSER. 

Vid utformningen av parkeringsantalens dimensioner anger tjänstemannen att de är de kom-
munala tjänstemännen och byggherrarna som ger förslag på parkeringsantalet. Det är dock de 
kommunala politikerna som slutligen fastställer parkeringsantalet, på så vis är det ett gemen-
samt beslut där alla har inflytande i det slutliga parkeringsantalet. 

4.3.3 DEL AV DEN TOTALA KOSTNADEN SOM UPPSKATTAS GÅ TILL PARKERINGSUT-
RYMME 

Tjänstemannen kan inte uppskatta hur stor del av den totala byggkostnaden som går till att an-
lägga parkeringsplatser. Nämner dock att parkeringsplatser är ganska dyrt, speciellt garageplat-
ser.  
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4.3.4 FRAMTIDENS PARKERINGSNORMER.  

På frågan om hur tjänstemannen uppfattar dagens parkeringsnormer i Stockholms län, anser 
tjänstemannen att det går åt rätt håll. De flesta kommuner ser idag över parkeringsnormerna 
och försöker få mer differentierade parkeringsnormer. Haninge har även funderat över att se 
över dagens parkeringsnormer.  

I framtiden tror tjänstemannen på minskade parkeringsantal i tätbebyggda områden men att 
biltrafiken kommer att finnas kvar med förhoppningsvis bättre drivmedel och fler elbilar som är 
bättre för miljön. Haninge kommun har gjort en reseundersökning som visar på att de korta re-
sorna är de som dominerar. Haninge kommun anser att om det går att få ner de korta resorna, 
går det säkerligen även att minska parkeringsbehovet. Om åtgärder som gör att kollektivtrafiken 
och gång-och cykelbanor blir tryggare och attraktivare tror tjänstemannen även att det går att 
sänka parkeringsbehovet. Orsaken till att människor idag använder sig av bilen är för att det är 
bekvämt och att människor inte vill trängas i kollektivtrafiken.   

För ungdomsbostäder och studentbostäder går det att hålla parkering antalet nere eftersom 
bilbehovet är lägre i den typen av bostäder, därför tror tjänstemannen att det finns en marknad 
för bostäder utan rätt till parkeringar. Dock anser tjänstemannen att det måste finnas en möjlig-
het till parkering för bostadsrätter och hyresrätter.  
En bilpool kan ge upphov till att människor avstår bilägande. Haninge kommun har diskuterat 
att de skulle vara bra att införa bilpooler i kommunen och speciellt i den nya bebyggelsen, detta 
är dock inget som genomförts än.  

 

4.4 HUDDINGE KOMMUN 

4.4.1 PARKERINGSNORMEN I KOMMUNEN 

Huddinge kommun arbetar idag med att ta fram en ny parkeringsplan som ska vara anpassade 
efter hur det faktiskt ser ut i kommunen, ett datum för när denna parkeringsplan antas saknas.  
De nya normerna är indelade i zoner som uppskattats efter hur stort bilinnehavet i ett område 
är och hur stort behovet är. De faktorer som utgör grunden för parkeringsantalet är till exempel 
hur många invånare som är över 18 år och bor i flerbostadshus, kommunen utgår även från de 
faktiska framräknade behovstalen. Både de nya och de gamla parkeringsantalen är flexibla, men 
syftet med de nya parkeringsantalen är att undersöka hur de kan bli ännu mer flexibla och an-
passa dem ytterligare efter avståndet till kollektivtrafiken. 

Parkeringslösningar i kommunen är markparkeringar, parkeringsgarage och parkeringshus. I 
den nya parkeringsplanen ser Huddinge kommun över möjligheterna till bilpooler och parke-
ringsköp.  

Nedan redovisas nuvarande parkeringsantal ifrån Huddinge kommuns parkeringsplan, se tabell 
6. 
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Tabell 6: Huddinge kommuns parkeringstal, uttryckt i bilplatser/ 1000 kvadratmeter BTA samt bilplatser/ lägenhet eller hus + 
parkeringstal för besökare..  
(Parkeringstal för bil, 2013, sidan 3) 
 

Flerbostadshus Studentbostad Ungdoms lgh 

< 35 kvm  

Enbostads-
hus 

Gemensam 
parkering 

Enbo-
stadshus 

Individu-
ell 

parkering 

Service-
hus, 
sjukhem, 

gruppbo-
ende 

Planerings-
norm9,5+1,5=11 
bpl/1000kvm BTA 

6 bpl/1000 kvm BTA  

Alternativ: 

0,2-0,3 bpl/lgh 

6bpl/1000 
kvm BTA 

1,0+0,5=1,5 
bpl/ hus 

2 bpl/ 
hus 

0,2-0,3 
bpl/ lgh 

Byggnorm2: 

8,0+ 1,0= 9 
bpl/1000 kvm BTA 

     

4.4.2 VEM ANSER KOMMUNEN HAR STÖRST INFLYTANDE VID UTFORMNINGEN OCH 
ANTALET PARKERINGSPLATSER. 

Vem som har mest inflytande i parkeringsfrågorna kan inte tjänstemannen svara på.  

4.4.3 DEL AV DEN TOTALA KOSTNADEN SOM UPPSKATTAS GÅ TILL PARKERINGSUT-
RYMME 

Anläggandet av garage är jämförelsevis mycket dyrare än att anlägga markparkeringar. Hur stor 
del av de totala byggkostnaderna som går till parkeringsplatserna kan tjänstemannen inte svara 
på. 

4.4.4 FRAMTIDENS PARKERINGSNORMER.  

Tjänstemannen har ingen uppfattning om hur parkeringsnormerna i övriga kommuner ser ut. 
Men tror dock att parkeringsnormerna i framtiden kommer anpassas mer efter situationen och 
att det kommer göras flera utredningar innan det byggs parkeringsutrymmen, speciellt i Stock-
holmsområdet. Där är marken väldigt attraktiv och kan användas till andra ändamål än parke-
ringsplatser.  

För att sänka parkeringsbehovet måste invånarna ges förutsättningar för att inte behöva bil. 
Tjänstemannen tror absolut att det finnas en marknad för bostäder utan rätt till parkeringar, 
dock måste förutsättningarna och möjligheterna till att leva utan bil ses över. Det är viktigt att 
området utformas med alternativa möjligheter till att resa och att det förblir en levande stads-
miljö.  Ett exempel är att erbjuda cykelpooler och bilpooler. Tjänstemannen nämner även att fler 
kommuner bör arbeta mer med mjuka åtgärder och Mobility management 

                                                             

2För planläggning vid flerbostadshus ska utbyggnaden enligt plannorm redovisas. Efter en särskild pröv-
ning kan utbyggnaden få begränsas till föreslagen byggnorm i samband med bygglovsprövningen (Hud-
dinge kommun, Parkeringstal) 
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4.5 LIDINGÖ STAD 

4.5.1 PARKERING I STADEN 

Parkeringsnormen som gäller idag är på 1,0 platser/  lägenheter, parkeringsnormen är inte poli-
tiskt förankrad varpå det inte finns tydliga riktlinjer för staden. Lidingö stad håller idag på att 
arbeta fram en ny parkeringsstrategi som beräknas vara färdig sommaren 2014. Intervjun har 
härefter fokuserat på den nya normen, läsaren får beakta att normen inte är antagen när denna 
intervju besvarades. 
Syftet med den nya strategin är att sänka parkeringsnormen och att effektivisera efterfrågan på 
bilanvändningen, genom att försöka öka efterfrågan på användandet av kollektivtrafik och gång 
och cykelnätet. Målet med de nya parkeringsnormerna är att invånarna inte ska äga bil i så stor 
utsträckning som idag, varpå den nya parkeringsnormen antas vara lägre än den tidigare nor-
men. ”Det är inte effektivt att ha uppställda bilar där man kan bygga bostäder eller anlägga par-
ker”. (Lidingö stad)  
För att kunna uppnå ett lägre bilbehov kommer parkeringsantalen vara förhandlingsbara för 
byggherren, betingat att byggherren genomför vissa åtgärder till exempel ordnar bilpooler, lån- 
cyklar eller tillhandahåller gratis SL-kort.  

Lidingö består till stor del av villabebyggelse, där parkeringslösningen vanligtvis sker på tomten 
eller på gatan. Dock återfinns främst markparkeringar i staden, och intill centrum återfinns par-
keringsgarage. Lidingö har inte någon bilpool idag.  

4.5.2 VEM ANSER KOMMUNEN HAR STÖRST INFLYTANDE VID UTFORMNINGEN OCH 
ANTALET PARKERINGSPLATSER. 

Byggherren är den som idag har mest inflytande när parkeringsfrågorna överläggs. Detta vill 
Lidingö stad ändra på i den nya parkeringsplanen. Parkeringsnormen ska ha tydliga riktlinjer 
där byggherren inte är den bestämmande parten, parkeringsnormen ska i stället vara förhand-
lingsbar. 

4.5.3 DEL AV DEN TOTALA KOSTNADEN SOM UPPSKATTAS GÅ TILL PARKERINGSUT-
RYMME 

Lidingö stad är medvetna om att kostnaden för anläggandet av parkeringsplatser är dyrt för 
byggherren, och att dessa pengar kan användas effektivare som att till exempel bygga bostäder 
eller anlägga parker. Tjänstemannen uppger schablonsummor på flera hundra tusen kronor för 
anläggandet av ett garage. I övrigt är de dåligt insatta i hur stor del av den totala byggkostnaden 
som går till anläggandet av parkeringsplatser. Tjänstemannen nämner emellertid att kostnader-
na är så pass höga att byggherrarna säkerligen är villiga att sänka parkeringsantalen.  

4.5.4 FRAMTIDENS PARKERINGSNORMER.  

Hur lösningen på parkeringsfrågorna behandlas går att styra vid planläggandet, Lidingö vill 
jämna ut det konkurrerande bilanvändandet med kollektivtrafiken.  
Dagens parkeringsantal i Stockholms län är inte för låga och i framtiden tror Lidingö att det 
kommer finnas flera parkeringshus som kan samutnyttjas för att optimera beläggningsgraden. 
De tror även att det kommer arbetas mer med flexibla parkeringsantal.  

Lidingö hoppas att det finns en marknad för bostäder utan rätt till parkering. Det är dock svårt 
för tjänstemännen att möjliggöra detta då det har regler att förhålla sig till. Det kan även vara 
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svårt eftersom det straffar en person som köper en bil och som sedan flyttar in till ett bilfritt 
område, detta måste säkerhetsställas.  

4.6 JÄRFÄLLA KOMMUN 

4.6.1 PARKERING I KOMMUNEN 

Järfälla kommun är uppdelad i tre stycken zoner där parkeringsnormen varierar med hänsyn till 
avståndet från kollektivtrafiken. Normen påverkas även av storleken på lägenheterna som 
byggs. Byggherren kan tillåtas göra avsteg från normen betingat att byggherren följer den gröna 
resplanen som etablerats i kommunen.   

I Barkarbystaden finns det flest garageplatser samt gatuparkeringar, det ser dock lite olika ut på 
olika platser i kommunen. Järfälla vill gärna bygga kvartersstad och försöker att undvika stora 
markparkeringar genom att anlägga parkeringar i garage vilket även är mer yteffektivt. Parke-
ringsköp finns inte i nuläget och bilpooler är ännu outvecklat i kommunen.  

Sammanfattning från Järfällas kommuns antagna parkeringsnormer:  

För att främja ett hållbart trafiksystem har Järfälla kommun upprättat parkeringsnormer vars 
mål är att minska bilresandet. Enklaste och viktigaste sättet att uppnå detta mål är att kunna 
erbjuda boendeparkering till samtliga invånare i kommunen, medan parkeringar vid arbetsplat-
serna planeras mer återhållsamt. Optimalt är att varje bil har tillgång till en parkering i anslut-
ning till bostaden.  Järfälla kommun vill uppnå dessa mål med hjälp av bland annat öka samnytt-
jande av parkeringsplatser, tillämpa friköp i kommunen, använda sig av mobility managment 
och genom att använda sig av så kallade parkeringsreserver.  

Järfälla kommun har delats upp i zoner beroende på tillgång till kollektivtrafik och service, bo-
ende och arbetstätheten, bilanvändande, kommunstruktur samt alternativa användningar till 
bilen. Figur 2 visar zonindelningen i kommunen och tabell 7 visar parkeringsnormerna vid de 
olika zonerna.  

  Figur 2: Zonindelning Järfälla kommun  
(Parkeringsnorm för Järfälla kommun, 2010, sidan 5)  

 

Tabell 7: Bilparkeringsnorm för bostäder i Järfälla kommun, uttryckt i bilplatser/ lägen-
het, inklusive besöksparkering. 
(Parkeringsnorm för Järfälla kommun, 2010, sidan 6) 
 

Zon < 2 rum 
och kök 

> 2 Rum 
och kök 

Enbostadshus, 
gemensam 
parkering 

Enbostadshus, 
egen parkering 

A 0,6 0,8 1,3 1 

B 0,7 0,9 1,4 2 

C 0,9 1,1 1,6 2 
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Besöksparkering är inräknad i samtliga boendetyper förutom till enbostadshus med egen parke-
ring. I de särskilda fallen där boendetäthet eller bilinnehavet avviker från normen bör parke-
ringsnormerna i dessa fall justeras efter förutsättningarna.    
Grön resplan är en del av de mobility managment som kommunen använder sig av. Det innebär 
att byggherren kan få incitament till att anlägga färre parkeringsplatser än vad normen säger om 
de utför vissa åtgärder som bidrar till att arbetsresorna sänks samt parkeringsbehovet säker-
hetsställs. Åtgärderna som kan sänka parkeringsantalen redovisas nedan:  

 Införandet av bilpool säkerhetsställs tidigt i planprocessen.  

 Särskilt god kollektivtrafikförsörjning till etableringen. 

 Säkerhetsställer samnyttjande av parkeringsplatser. 
( Parkeringsnorm för Järfälla, 2010) 

4.6.2 VEM ANSER KOMMUNEN HAR STÖRST INFLYTANDE VID UTFORMNINGEN OCH 
ANTALET PARKERINGSPLATSER. 

Det är en kombination av kommunala politiker, kommunala tjänstemän och byggherrarna som 
har mest inflytande vid utformningen och fastställandet av antalet parkeringsplatser som ska 
anläggas i ett område. 

4.6.3 DEL AV DEN TOTALA KOSTNADEN SOM UPPSKATTAS GÅ TILL PARKERINGSUT-
RYMME 

På frågan om uppskattningen av hur stor del av de totala byggkostnaderna som uppgår till an-
läggandet av parkeringsplatser har tjänstemannen ingen uppfattning.   

4.6.4 FRAMTIDENS PARKERINGSNORMER.  

Tjänstemannen vet inte hur parkeringsnormerna i andra kommuner i Stockholms län förhåller 
sig. I framtiden tror tjänstemannen att det kommer gå att förhandla mer med exempelvis gröna 
resplaner och strategier för att ge ett lägre parkeringsantal och minska bilanvändandet, för att 
parkeringsbehovet ska sänkas krävs även att det byggs tätt och kollektivtrafiknära.  

Om det finns ekonomiska incitament för en bostadsköpare att köpa in sig i en förening där det 
saknas rätt till parkering finns det en marknad för den typen av bostäder. Således krävs det att 
bostäderna blir billigare att förvärva.  
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4.7 NACKA KOMMUN 

4.7.1 PARKERING I KOMMUNEN 

Nuvarande parkeringsnorm för enbostadshus ligger på 2 platser per hus. För enbostadshus med 
gemensamma parkeringsplatser ligger parkeringsantalet på 2,5 platser. Nytt förslag har förts i 
kommunen på att dela upp kommunen i zoner och med nya parkeringsantal. Intervjun baserar 
sig här efter på åsikterna och faktorer som påverkar den nya normen, läsaren får beakta att 
denna inte vunnit laga kraft när denna intervju besvarades.  
I den nya policyn har Nacka kommun tagit bort intervallet som tidigare fanns eftersom det lägsta 
parkeringsantalet alltid var det som fastställdes. Faktorer som lagts till grund för zonindelningen 
är: närheten till kollektivtrafik och närheten till cykelstråk. Syftet med den nya policyn är att 
minska gatuparkeringarna som kan utgöra en trafikfara genom att avgiftsbelägga dessa. Syftet är 
även att invånarna ska kunna parkera sin bil hemma och helst ta cykeln, åka kollektivt eller gå 
till arbetsplatsen. Därmed kommer det att bli ett lägre antal parkeringsplatser vi arbetsplatsen. 
Byggherrarna vill oftast bygga färre parkeringsplatser, men det viktigaste för Nacka kommun är 
att se till invånarnas önskemål. Parkeringsantalen är anpassningsbara eftersom en parkerings-
utredning kan göras om byggherren har ett bra motiv till att sänka parkeringsantalet. 

Främst finns det parkeringsgarage vid fastigheterna, men även några få parkeringshus.  

Nedan sammanfattas Nacka kommuns parkeringspolicy för zonindelningen och parkeringsnor-
mer.  

Zonindelningen föreslås delas in på följande vis: 
Zon A = Västra Sicklaön. 
Zon B= God kollektivtrafikförsörjning utanför västra Sicklaön. < 20 minuter restid till 
Slussen/ Gullmarsplan, < 400 meter gångavstånd till hållplats med stombuss/ spårtrafik. 
Zon C= Övriga områden i kommunen.  

Parkeringsnormerna föreslås se ut på följande vis: 

Tabell 8: Parkeringsnormer för Nacka kommun, uttryckt i antal bilparkeringsplatser/ bostad., inklusive besöksparkeringar. 
(Rekommenderade parkeringstal i Nacka kommun, 2014, sid 1) 

Zon Flerbostadshus 

< 2 ROK 

Flerbostadshus 

> 2 ROK 

Studentlägenheter 

<30 kvm 

Enbostadshus 

Gemensam 
parkering 

Enbostads-
hus 

Enskild 
parkering  

A 0,8 0.9 0,2 1,5 1,5 

B 0,9 1,0 0,25 1,5 2 

C 1,2 1,5 0,25 1,7 2 

Nuvarande 
parke-
ringsnor-
mer.  

Zoner finns 
inte idag 

 

Samtliga flerbostadshus: 

0,8-1,0 bpl/lgh 

  

0,3-0,4 

 

1,5 

 

2 
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Parkeringsutredning ska tillämpas då annat förslag med bra motiv på parkeringsantal fram-
ställts. Faktorer som ska beaktas i utredningen är bland annat avståndet till kollektivtrafiken, 
bilinnehavet, antal besökare/ timme, samt möjligheterna till samnyttjande och parkeringsköp i 
området. 

4.7.2 VEM ANSER KOMMUNEN HAR STÖRST INFLYTANDE VID UTFORMNINGEN OCH 
ANTALET PARKERINGSPLATSER. 

Politikerna är de som tar beslut i parkeringsplatsfrågorna i kommunen, politikerna är dock be-
roende av de underlag som tjänstemännen tar fram.  
Nacka nämner även att tjänstemännen är uppdelade i två grupper: Trafikenheten som står för 
det praktiska och detaljplanerarna som gärna vill bevara området och som förespråkar bilfria 
områden. Dessa två enheters åsikter överensstämmer inte alltid med varandra.  

4.7.3 FRAMTIDENS PARKERINGSNORMER.  

Parkeringsnormen i Stockholms län ser väldigt olika ut, till exempel vill Stockholm stad vara en 
promenadstad med lågt parkeringstal, Nacka kommun tror att de i framtiden kommer att närma 
sig Stockholm stads låga parkeringsnormer desto mer när kommunen utvecklas till en stad.   

Parkeringsbehovet i framtiden är beroende av flera faktorer: Tjänstemannen nämner att de på-
verkande faktorerna är: vardagsekonomin i stort, utvecklingen och kostnaderna för kollektivtra-
fiken, kostnaderna för bilbränsle och bilanvändandet, tjänstemannen nämner även att det kan 
uppstå platsbrist av parkeringar om bilbränslet blir miljövänligt. 

Parkeringsbehovet kan sänkas om det finns bra kollektivtrafik och att det utvecklas bilpooler i 
större utsträckning än idag. Även parkeringsköp kan vara en lösning för att komma ifrån varje 
fastighets krav på att bygga parkeringsgarage.  Alternativa användningen av parkeringsgarage 
och parkeringshus bör utredas närmare, för att möjliggöra en enklare konvertering till andra 
verksamheter i framtiden. 

Nacka kommun tror inte att det finns en marknad för bostäder utan rätt till parkeringar idag på 
grund av kommunens uppbyggnad, men ser dock att det kan finnas en marknad för sådana bo-
städer i framtiden.  

4.7.4 YTTERLIGARE INFORMATION SOM BIFOGADES 

Nacka kommun nämner att det är en av de mest biltätaste kommunerna i Stockholms län, samt 
att det talas om att bygga stad, men i nuläget är de i en mellanfas mellan förort och stad. Utbygg-
naden av tunnelbanan beräknas vara klart 2025 och då kommer vi att ser över parkeringsanta-
len. Vi har en policy att när ny kunskap eller nya förhållanden framträder kommer parkeringsan-
talen ses över. 
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4.8 SOLLENTUNA KOMMUN 

4.8.1 PARKERING I KOMMUNEN 

Sollentuna kommun har en flexibel parkeringsnorm som baserar sig på närheten till kollektiv-
trafiken samt viken typ av kollektivtrafik det är. Parkeringsnormen påverkas även av bostadsty-
pen och storleken på bostaden. För 1:or och 2:or är parkeringsnormen klart lägre än för övriga 
lägenhetsstorlekar, för studentlägenheter är parkeringsantalet än lägre: mellan 1 plats/15 lä-
genheter till 1 plats/ 25 lägenheter. Muntliga diskussioner har förts angående byggherrens möj-
lighet att sänka parkeringsantalet med 0,1-0,05 parkeringsplatser om det kan lova att anordna 
2-3 cykelparkeringar/lägenhet.  Ytterligare ett incitament för byggherren att sänka parkerings-
antalet kan möjliggöras om de lovar att upprätta en bilpool de första fem åren. Det är viktigt att 
läsaren här beaktar att detta endast är muntliga diskussioner som inte har antagits när intervjun 
bevarades. 

Parkeringsutrymmen i centrumområdena anläggs främst som garageparkeringsplatser eftersom 
det behövs stor markyta för att anlägga parkeringar på marken i dessa områden.   

4.8.2 VEM ANSER KOMMUNEN HAR STÖRST INFLYTANDE VID UTFORMNINGEN OCH 
ANTALET PARKERINGSPLATSER. 

De som har mest inflytande över parkeringsfrågorna är tjänstemännen eftersom politikerna 
vanligtvis antar tjänstemännens förslag. Fastighetsägarna kan även påverka, det krävs dock 
starka motiv och bevis för att förslaget ska frångå tjänstemännens förslag.   

4.8.3 DEL AV DEN TOTALA KOSTNADEN SOM UPPSKATTAS GÅ TILL PARKERINGSUT-
RYMME   

Sollentuna kommun anger att kostnaden för att anlägga ett garage kostar 500 000 
kr/parkeringsplats, viket gör det lätt att räkna ut den kostnadsandel som utgörs av parkerings-
platsen från det totala försäljningspriset. 

4.8.4 FRAMTIDENS PARKERINGSNORMER.  

Parkeringsnormerna i Stockholms län anser tjänstemannen är lite för låga. Det finns en parke-
ringsproblematik i Stockholms ytterstad där parkeringar på gatorna är gratis och byggherren 
tvingas att anlägga kostsamma parkeringsgarage och som då inte nyttjas optimalt. Det är viktigt 
att fullbelägga dessa garage genom att ta betalt för gatuparkeringarna.  

I framtiden tror tjänstemannen att parkeringsnormen kommer se ut som den gör idag, eftersom 
det finns ett parkeringsbehov samt att parkeringsnormen redan har sänkts de senaste åren och 
troligen inte kommer sänkas ytterligare i framtiden.  

På frågan vilka möjligheter det finns för att sänka behovet i framtiden svarar tjänstemannen att 
nyttjarna av garageplatserna bör får betala stora delar av byggkostnaderna själva. Det ska även 
bli betydligt dyrare att stå parkerad på kommunal mark. Idag går det att tjäna pengar på att stå 
lite längre ifrån och gratis på kommunens mark.  

Tjänstemannen tror absolut att det finns en marknad för bostäder utan rätt till parkeringar, spe-
ciellt i centrum nära lägen där invånarna kan ha hyrbil, medlemskap i bilpool eller kan parkera 
på någon annan plats.  Möjligtvis att det kan finnas ett mycket litet antal parkeringsplatser men 
att dessa är till för bilpoolen. Det finns absolut en marknad för bostäder utan rätt till parkering, 
dock ska bostäderna kosta mindre, ”dessa bostäder skulle bli uppbokade före de bostäder som har 
tillgång till parkeringar” (Sollentuna kommun).   
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4.8.5  YTTERLIGARE INFORMATION SOM BIFOGADES  

Kommunen har problem med infartsparkeringarna där bilisterna ställer sig på besöksparke-
ringarna. Diskussioner finns kring att parkeringarna ska samutnyttjas för besökare och centru-
men. Där fri parkering ska gälla mellan klockan 07-19, då skulle fortfarande infartsparkeringar-
na vara gratis för de som reser kollektivt.  

4.9 SOLNA STAD 

4.9.1 PARKERING I STADEN 

Solna stad har tagit fram nya parkeringstal som redovisas i tabell 8. Den nya normen är flexibel 
för flerbostadshus med ett intervall på 0,7- 1,1 platser/ lägenheter och för studentbostäder är 
parkeringsplatserna som måste anläggas än lägre. Parkeringsantalen är beroende av hur kollek-
tivtrafiknära bostäderna är samt vilken typ av kollektivtrafik bostäderna är närliggande vid. 
I den nya parkeringsnormen har Solna stad även tagit hänsyn till att den nya generationen som 
eventuellt inte tar körkort eller skaffar bil, främst genom att de mindre lägenheterna har tillde-
lats ett lägre parkeringsantal jämfört med de större lägenheterna.  

Parkeringsgarage och markparkeringar är det vanligaste förekommande parkeringslösningen i 
staden.  

Från Solna stads hemsida finns information om de nya parkeringsnormer som har uppdaterats 
från 2007 års parkeringsnormer. De nya normerna för parkeringar är mer flexibla och tar hän-
syn till de mindre lägenheternas parkeringsbehov. Solna stad vill inte uppmuntra bilisterna att 
ta bilen till arbetet, därav har parkeringsnormen för kontor sänkts från 18 stycken bpl/ 1000 
kvm till 12 stycken bpl/ 1000 kvm. Solna stad vill även uppmuntra till cykelanvändandet i sta-
den genom att kräva tidigt i planskede att cykelparkeringar anläggs.  Solna stad tror att den nya 
parkeringsnormen för de mindre lägenheterna kommer skapa gynnsammare förutsättningar för 
byggandet av små lägenheter. (Ny parkeringsnorm för Solna, 2014)  

Nedan redovisas Solna stads parkeringsnormer:  

Tabell 9: Solna stads parkeringsantal uttryckt i antalet bilparkeringsplatser per lägenhet+ besöksparkering 
(Parkeringsnorm för Solna, 2007, sidan 1) 

Flerbostadshus Enbostadshus lgh Service bostäder lgh Radhus 

1,0+0,1= 1,1 bpl/lgh 1,0+1,0=2 bpl/lgh 0,5+0,1=0,6 bpl/lgh 2bpl i ej tättbebyggt område 

1,0+0,5=1,5 bpl i tättbebyggt 
område 

4.9.2 VEM ANSER KOMMUNEN HAR STÖRST INFLYTANDE VID UTFORMNINGEN OCH 
ANTALET PARKERINGSPLATSER. 

Byggherren är den som tar fram förslaget på parkeringslösningar och de är de kommunala poli-
tikerna som slutligen fastställer parkeringsantalet och utformningen på parkeringarna som ska 
anläggas. 

4.9.3 DEL AV DEN TOTALA KOSTNADEN SOM UPPSKATTAS GÅ TILL PARKERINGSUT-
RYMME 

Tjänstemannen uppskattar att en parkeringsplats kostar mellan 200 000kr -400 000kr/ plats, 
tjänstemannen vet dock inte hur stor denna del är av den totala byggkostnaden.  
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4.9.4 FRAMTIDENS PARKERINGSNORMER. 

Flertalet bilister är missnöjda med tillgången på parkeringsplatser i Stockholm och upplever 
svårigheter med att finna en parkeringsplats. Tjänstemannen vet dock inte hur parkeringsnor-
merna i andra kommuner i Stockholms län förhåller sig.  
Tjänstemannen tror att det kommer vara en lägre parkeringsnorm i framtiden. Det är även 
önskvärt att anlägga flera parkeringsanläggningar i Solna så att problemet med att bilisterna 
parkerar på gatorna försvinner.  

Genom att bygga ut bygga ut kollektivtrafiken kan behovet av parkeringsplatser sänkas. Männi-
skor skaffar bil för att kunna utföra olika ärenden detta medför att bilbehovet är konstant för 
bostäder, parkeringsnormen kommer således att sänkas för arbetsplatsparkeringar och inte för 
bostäder i framtiden.  

På frågan om Solna stad tror att det finns en marknad för bostäder utan rätt till parkeringar, 
svarar Solna att de inte tror att det finns någon efterfrågan idag men att det möjligtvis finns det i 
framtiden. 

4.10 STOCKHOLM STAD 

4.10.1 PARKERING I STADEN 

Stockholm stad har inte en given parkeringsnorm, antalet parkeringsplatser prövas och bestäms 
i varje enskild fall vid detaljplaneplaneringen. Faktorer som påverkar kravet på antalet parke-
ringsplatser utgörs främst av hur kollektivtrafiknära bostäderna ligger samt bostadsformen. 
Således har flerbostadshus, studentbostäder och radhus olika krav på antal parkeringsplatser 
som ska anläggas.  

I innerstaden och närförorterna består parkeringsplatserna i regel av parkeringsgarage, några 
undantag finns där viss andel parkering lagts ut som markparkering. Parkeringslösningarna 
styrs främst av markvärdena och nyttjarnas betalningsvilja för garageplatser. Ett krav från sta-
den är att det måste anläggas parkeringsgarage i innerstaden och i närförorterna. För närva-
rande finns det ett flertal bilpooler i staden, bland annat nämns bilpooler i Norra Djurgårdssta-
den och Hammarby sjöstad.  
 
Riktlinjer för hur Stockholm stad förhåller sig till parkeringsfrågorna går att utläsa från stadens 
parkeringsplan. Nedan redovisas ett sammandrag ur parkeringsplanen för Stockholm stad: 

Syftet med upprättandet av parkeringsplanen är att minimera trafikens negativa effekter, möj-
liggöra en attraktiv stadsmiljö samt uppskattar staden att 50 % av de boende i staden parkerar 
på gatan, därav måste gatuutrymmet optimeras. 
Stockholm stad vill öka ledighetskapaciteten från 8-12 % till 15 % för att parkeringsplatser ska 
finnas när det behövs, ökningen av kapaciteten har till syftet att minska miljöbelastningen som 
uppstår då bilister åker omkring och söker parkeringsplatser, målet är även att minska dubbel-
parkeringar och att optimera gatuutrymmet.  

De boende i ett område kan ansöka om en dispens för att parkera sin bil i området. För dispens 
måste den sökande uppnå tre stycken krav vilka nås om den boende är folkbokförd i området, 
äger en bil och innehar ett körkort. Detta ger de boende en möjlighet att parkera bilen i området 
och riktar sig till de boende som inte har tillgång till andra alternativ, syftet är dock inte att detta 
ska vara ett förstahandsval för bilförvaring.  Målet är att minska bilanvändandet, och att de bo-
ende ska kunna lämna bilen hemma och färdas kollektivt i stället. ( Stockholm stad, Parkerings-
plan, Framkomlighetsstrategi, 2013)  



 

32 

 

4.10.2 VEM ANSER KOMMUNEN HAR STÖRST INFLYTANDE VID UTFORMNINGEN OCH 
ANTALET PARKERINGSPLATSER.  

De kommunala tjänstemännen är de som har störst inflytande vid både utformningen och fast-
ställande av antal parkeringsplatser som ska anläggas eftersom det är planmyndigheten och 
bestämmer hur detaljplanen för ett område ska fastställas. Stadsbyggnadsnämnden är de som 
bestämmer i de större mer generella parkeringsfrågorna. Ett exempel från ett antal år sedan, då 
bestämde politikerna att parkeringsnormen skulle vara på 1,0 samt 0,7 bilplatser per lägenhet, 
detta har dock frångått de senaste åren.  

4.10.3 DEL AV DEN TOTALA KOSTNADEN SOM UPPSKATTAS GÅ TILL PARKERINGSUT-
RYMME 

Tjänstemannen kan inte uppskatta hur stor del av den totala kostnaden som går till att anlägga 
parkeringsplatser. Tjänstemannen anger dock att det är skillnad på anläggningskostnaderna för 
garage och för markparkeringar.  

4.10.4 FRAMTIDENS PARKERINGSNORMER. 

Tjänstemannen har inte någon uppfattning om hur andra kommuners diskuterar kring sina egna 
parkeringsnormer. I framtiden tror tjänstemannen att parkeringsnormerna är jämförliga med 
dagens parkeringsnormer. Med undantag till områden där kollektivtrafiken är nära, där tror 
tjänstemannen att parkeringsantalen kommer vara lägre.  

När det byggs stad med tätare bebyggelse och fler integrerade lokalserviceplatser mer lokalt kan 
parkeringsbehovet sänkas. Det är därför viktigt att det inte endast byggs externa handelsplatser 
utan att det även byggs handelsplatser i tätt bebyggda områden. Detta eftersom handelsplatser 
som ligger i utkanterna ofta kräver bil och leder till att bilbehovet och parkeringsbehovet ökar.  
Utvecklingen av bilpooler är även en möjlighet till att sänka bil och parkeringsbehovet.  

För studentbostäder är parkeringsbehovet mycket lågt om det ens finns ett behov. För dessa 
bostäder finns det absolut en marknad utan rätt till parkeringar anser den intervjuade tjänste-
mannen.   
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4.11 SUNDBYBERG STAD 

4.11.1 PARKERING I STADEN 

Sundbybergs stad använder sig av en differentierad parkeringsnorm, där hänsyn tas till platsens 
specifika karaktär och egenskaper. De faktorer som påverkar parkeringsantalet som ska anläg-
gas är närheten till kollektivtrafiken och storleken på de bostäder som ska byggas.   
Det finns möjligheter för byggherren att sänka antalet parkeringsplatser om de avtalar med ett 
bilpoolsföretag om att upplåta en verksamhet i området, detta kan leda till att byggherren får 
parkeringstalet sänkt med 3-5 bilparkeringsplatser. Målsättningen med dessa avtal är att mins-
kat bilbehovet. Idag finns det planer på att upprätta en bilpool i stora Ursvik.   

Parkeringsutrymmen i centrala Sundbyberg består främst av gatuparkeringar, vilket tjänste-
mannen anser är synd då dessa ytor kan utgöras av uteserveringar eller cykelbanor i stället.  
Kommunen anser att markparkeringar är en dålig resurshållning av tillgänglig mark därför re-
kommenderas vanligtvis parkeringsgarage i stället för anläggande av markparkeringar.  
 
Nedan redovisas zonindelningen och parkeringsnormen som fastställts i Sundbybergs trafik-
plan.                                                                                                                                                                                 
 
Tabell 10: Sundbyberg stads byggnorm3 uttryckt i bilplatser/ lägenhet i de olika zonerna ,  
inklusive besöksplatser                                  
( Trafikplan för Sundbyberg stad, 2012, sid 69) 
                                                                                                                                                                                                                Figur 3: Zonindelning 

Sundbyberg stad 
(Trafikplan Sundbyberg 
stad, 2012,  sidan 71) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

3
 Parkeringsnormerna uttrycker sig dels som planeringsnormer, då lägenhetsfördelningen inte ännu är känd 

och dels som byggnorm där lägenhetsfördelningen är känd. Byggnormen grundar sig i boendetätheten/ lägen-

heter. Redovisad norm är Sundbybergs byggnorm.  

Storlek lgh Zon: God kollektivtra-
fikstandard 

Zon: Medel god 

Kollektivtrafikstandard 

Zon: Mindre god kol-
lektivtrafikstandard 

1:or 0,2 0,2 0,5 

2:or 0,5 0,6 0,8 

3:or 0,7 0,8 1,0 

4:or 0,9 1,0 1,0 

5:or 1,0 1,0 1,0 

Småhus 1,0 1,0 1,0 

Besökare 0,05 0,07 0,1 
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4.11.2 VEM ANSER KOMMUNEN HAR STÖRST INFLYTANDE VID UTFORMNINGEN OCH 
ANTALET PARKERINGSPLATSER. 

Byggherren kommer med förslag på utformningen av parkeringsutrymmena vilket kommunen 
sedan tar ställning till. Tjänstemännen är även de som ställer kraven på antal parkeringsplatser 
som ska anläggas. De kommunala politikerna har även ett stort inflytande eftersom de vanligtvis 
har en klar uppfattning om vad som ska byggas vilket då ger en uppfattning om de mest lämpliga 
parkeringslösningarna.  

4.11.3 DEL AV DEN TOTALA KOSTNADEN SOM UPPSKATTAS GÅ TILL PARKERINGSUT-
RYMME 

Tjänstemannen räknar inte på dessa kostnader i sitt dagliga arbete, men anger att det är en be-
tydande kostnad att anlägga ett garage. Huruvida parkeringsutrymmet består av en markparke-
ring eller är nergrävt under husen är en byggnadsekonomisk fråga som byggherrarna får ta 
ställning till.  

4.11.4 FRAMTIDENS PARKERINGSNORMER.  

Tjänstemannen anser att den generella parkeringsnormen i Stockholms län inte är effektiv då 
parkeringen och massbilismen inte är ett bra sätt att lösa storstadens transportbehov. Kommu-
nerna ställer ofta krav på odifferentierade parkeringsnormer på 1,0 platser/ lägenhet, vilket ofta 
är högre än vad byggherrarna anser. Byggherrarna är de som indirekt representerar köparna 
eftersom de anlägger parkeringsplatser efter marknadens efterfrågan. Finns det en efterfrågan 
anlägger de parkeringsplatser annars inte. Ett problem som kommunen ställs inför då efterfrå-
gan är större än utbudet är att bilisterna då tvingas parkera på annan plats och ett missnöje 
uppstår. Trots detta bör parkeringsantalen begränsas anser tjänstemannen. 
När det byggs parkeringar i för stor utsträckning uppmuntras biltrafiken i staden vilket kan leda 
till ökad trafikfara och ökade bullerproblem, tjänstemannen anser att bilanvändandet är för högt 
idag och att det är bättre att sälja bilen och välja ett kollektivt transportmedel istället.  

Människorna gillar sina bilar och sker det inte någon större energikris kommer det dröja länge 
innan invånarna säljer av sina bilar, således kommer parkeringsnormerna vara lägre än idag 
men de kommer att finnas kvar i framtiden.  

Genom att bygga tätare och erbjuda bättre kollektivtrafik och fler lokalserviceställen går det att 
sänka behovet av bilar och parkeringsplatser. Det är även viktigt att optimera anläggandet av 
parkeringsplatserna till det faktiska antalet parkerade bilar på platsen för ett mer effektivt re-
sursutnyttjande av anläggningarna. Marknadspriset för parkeringsplatser ska tas ut genom av-
gifter, ”det finns ingen anledning till att subventionera parkeringar som motverkar goda syften och 
stadens hållbarhet”.(Sundbybergs stad)  

Det finns en möjlighet att skapa parkeringsplatser utan att bygga dem. Om efterfrågan finns ges 
de boende en möjlighet att själva anlägga parkeringsplatser på grönområden som är reserverad 
för parkeringsplatser. Dels kommer de boende då få betala den faktiska anläggningskostnaden 
samt försvinner grönområdet, då är det kanske inte lika många som vill anlägga parkeringsplat-
ser längre. Således tror tjänstemannen att det finns en marknad för bostäder utan rätt till parke-
ring. Det visas även då bilinnehavet för studentbostäder är lägre än för övriga bostäder, proble-
met med dessa är dock att det inte går att reglera bostädernas upplåtelseform, vilket kan leda till 
att andra bostadstyper med ett högre parkeringsbehov lika gärna kan uppföras.  
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4.12 TÄBY KOMMUN 

4.12.1 PARKERING I KOMMUNEN 

Parkeringsnormer för Täby kommun är fördelade utifrån ifrån olika zoner i kommunen. Kom-
munen har i parkeringsnormen bland annat beaktat kollektivtrafikens närhet och den unga ge-
nerationen som inte är lika benägna att ta körkort eller skaffa bil.  
Täby kommun har även upprättat en grön resplan som ger byggherrarna en möjlighet att sänka 
antalet parkeringsplatser om de kan visa på att de följer vissa åtgärder i den gröna resplanen. 
Således ger den gröna resplan ett incitament för byggherrarna att sänka parkeringsantalet om 
de kan visa på att bland annat en bilpool kan upprättas i ett tidigt planskede, eller att det finns 
bra gång och cykelvägar som ansluter till kollektivtrafiken.  

Parkeringsutrymmen i kommunen består främst i markparkering och intill Täby centrum finns 
parkeringsgarage. I dag förs även diskussioner om anläggande av en bilpool i kommunen.   

Nedan följer en sammanfattning av Täby kommuns parkeringsstrategi. 

Täby har upprättat en parkeringsstrategi med målsättning om ett resurssnålt transportsätt. Par-
keringsnormen har upprättas utifrån bilinnehav, boendeform och närheten till kollektivtrafik. 
Täby kommun delas utifrån dessa förutsättningar upp i tre stycken zoner. 

 Zon A ligger inom en radie av 500 meter från Roslags Näsby station samt Täby centrum 
och galoppfältet. 

 Zon B återfinns runt en radie av 500 meter från de övriga hållplatserna längs Roslagsba-
nan samt stombusslinjernas hållplatser 

 Zon C är övriga Täby samt Arninge 
 

                        Figur 4. Zonindelning Täby kommun 
                (Parkeringsstrategi, handbok Täby, 2013, sidan 1) 
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Parkeringsnormerna för de olika zonerna ser ut på följande sätt: 

Tabell 11: Täby kommuns parkeringsantal uttryckt i 
bilplatser/ 1000 kvadratmeter BTA. Besöksparkeringsantal anges inom parentesen.  

(Parkeringsstrategi, handbok Täby, 2013, sidan 8 ) 

Zon Flerbostadshus Studentbostäder Småhus, 
gemensam 
parkering 

Småhus, enskild 
parkering 

A 7 (1) 7 6 7 

B 9 (1) 8 7 8 

C 11 (1) 9 9 10 

Grundvärden  Minst 2 % eller 
minst 1 bpl för 
rörelsehindrade 

Minst 2 % eller 
minst 1 bpl för 
rörelsehindrade 

 Minst 2 % eller 
minst 1 bpl för 
rörelsehindrade 

 

Det går även att utläsa från kommunens parkeringsstrategi att ytterligare åtgärder som bygg-
herren kan vidta i den gröna resplanen är då byggherren kan uppvisa en prissättningsmodell 
som minskar efterfrågan på parkeringar, utan att modellen inkluderar gatuparkeringar. Även 
parkeringsköp och samnyttjande framgår som alternativ i den gröna resplanen. (Parkeringsstra-
tegi, handbok, Täby kommun, 2013)  

4.12.2 VEM ANSER KOMMUNEN HAR STÖRST INFLYTANDE VID UTFORMNINGEN OCH 
ANTALET PARKERINGSPLATSER. 

Vem som har mest inflytande vid utformningen och bestämmandet av antal parkeringsplatser 
kan tjänstemannen från Täby kommun inte svara på.  

4.12.3 DEL AV DEN TOTALA KOSTNADEN SOM UPPSKATTAS GÅ TILL PARKERINGSUT-
RYMME 

Hur stor del av de totala byggkostnaderna som utgörs av parkeringsanläggningen har tjänste-
mannen ingen uppfattning om.  

4.12.4 FRAMTIDENS PARKERINGSNORMER.  

I framtiden tror tjänstemannen att parkeringsnormerna kommer se ut som de nya framtagna 
parkeringsnormerna i kommunen. Tjänstemannen är dock rädd för att parkeringsnormerna 
skall sänkas och utgöra en trafikfara då bilisterna i stället väljer att parkerar på gatan. 
Täby kommun har även utformat en cykelplan som ska göra det enklare och bättre för cyklister-
na att färdas i kommunen.    

För att kunna sänka parkeringsbehovet behövs det bli både lättare och billigare att åka kollek-
tivt. 

Idag finns ett behov av att ha tillgång till parkering, men i framtiden kan det vara möjligt att det 
finns en marknad för bostäder utan rätt till parkeringsplatser. 
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4.13 SAMMANFATTNING AV INTERVJU MED KOMMUNER  

4.13.1 VEM HAR STÖRST INFLYTANDE VID UTFORMNINGEN AV PARKERINGSUTRYM-
MENA OCH VEM FASTSTÄLLER PARKERINGSANTALEN FÖR ETT NYTT BOSTADSOM-
RÅDE? 

Majoriteten av kommunerna anser att parkeringsfrågorna diskuteras gemensamt mellan bygg-
herrarna och tjänstemännen, och att de i slutändan ligger på politikerna att fatta beslutet. 
Vilket leder till att samtliga aktörer i parkeringsprocessen har inflytande i dessa frågor.  
Några av kommunerna angav ett avvikande svar och nämnde att det var de kommunala tjänste-
männen som har mest inflytande. En av dessa kommuner nämnde att tjänstemännen har mest 
inflytande eftersom politikerna vanligtvis beslutar enligt de förslag som tjänstemännen anför.      
Två kommuner kan inte svara på frågan då de inte är insatta i processen. 

4.13.2 HUR STOR DEL AV DE TOTALA BYGGKOSTNADERNA GÅR TILL ATT ANLÄGGA 
PARKERINGSUTRYMMEN? 

Flera av de intervjuade kommunerna anger att parkeringsgarage är dyrare än markparkeringar. 
En del av dessa kommuner anger även schablonsummor som ligger i linje med de kostnadsupp-
gifter för parkeringsgarage som detta examensarbete även hämtat information om.  
En kommun anger en schablonsumma för anläggandet av parkeringsplatser, vilket tjänsteman-
nen uppskattar till en mycket liten del av de totala byggkostnaderna. 
Flera kommuner har inte någon uppfattning hur kostnaderna för parkeringar föreligger.  
En kommun kan ange hur stor del av den totala byggkostnaden som utgörs av parkeringskost-
naden.       

4.13.3 HUR LÖSER BYGGHERRARNA/FASTIGHETSÄGAREN PARKERINGSFRÅGORNA 
IDAG? 

Beroende på hur kommunens uppbyggnad ser ut så varierar parkeringslösningarna en aning. 
Den generella sammanfattningen är dock att de flesta parkeringsgarage är anlagda i de centrala 
delarna av kommunen, i övriga områden återfinns oftast fler markparkeringsplatser.  Även ga-
tuparkering är vanlig i många kommuner.  I flertalet av kommunerna där villabebyggelse är van-
lig anläggs parkeringsplatser på den egna fastigheten.  
Några kommuner har idag bilpoolsverksamhet i sitt område. Majoriteten av kommunerna är 
öppna för att utveckla bilpooler i kommunen och har idag diskussioner om att införa bilpooler 
till området.    
En kommun anser att garageutrymmen bör anläggas så att det lätt kan ändra användningssätt i 
framtiden.  
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4.13.4 VAD PÅVERKAR EFTERFRÅGAN OCH UTBUDET PÅ PARKERINGAR?  

Majoriteten av kommunerna har en nyantagen eller är i slutskedet med att upprätta en ny par-
keringsplan/policy för kommunen. Måna av kommunerna har även övergått till att dela upp 
kommunen i så kallade zoner där kollektivtrafiken är en påverkande faktor för zonindelningen.  
Parkeringsantalet påverkas även av vilken boendetyp som byggs eller storleken på lägenheter-
na. Några kommuner nämner även att cykelstråk och bilinnehavet i området påverkar parke-
ringsantalet. Flertalet kommuner har börjat använda sig av förhandlingsbara parkeringstal, där 
byggherren ges incitament att följa vissa åtgärder i utbyte mot att de får anlägga färre antal par-
keringsplatser.  

De flesta tjänstemännen som intervjuats är inte insatta i hur de andra kommunernas parke-
ringsnormer förhåller sig. Av de kommuner som kan svara på denna fråga anser de flesta att 
normerna generellt är lite för låga, en tjänsteman anser att parkeringsnormerna inte är för låga.  
Merparten av intervjuade tjänstemän hävdar att utvecklingen av kollektivtrafiken är en bidra-
gande faktor till minskat bilbehov. Andra faktorer som kan påverka bilbehovet som flera av 
kommunerna nämner är utvecklingen av bilpooler, samt att göra det dyrare att stå på kommu-
nalmark. Förslag på att utveckla attraktiva gång- och cykelvägar kan påverka bilbehovet, och 
förslag ges även på att bygga tätare med fler lokala serviceverksamheter är faktorer som kan 
påverka bilberoendet. 

4.13.5 HUR STÅR SIG DAGENS PARKERINGSNORMER I FRAMTIDEN? 

Flertalet av kommunerna tror att parkeringsnormerna kommer vara lägre i framtiden, de åter-
stående av de intervjuade tjänstemännen tror att parkeringsnormen kommer att se ut som den 
gör idag. Inte någon av kommun tror att normen kommer vara högre i framtiden.  
Några tjänstemän antar att det kommer att arbetas med mer flexibla parkeringstal, samnytt-
jande och att det kommer bli vanligare att anpassa parkeringsantalen efter situationen. 

Samtliga intervjuade tjänstemän tror att det kan finnas en marknad för bostäder utan rätt till 
parkeringsplatser. Vissa av kommunerna tror att en marknad för detta finns redan idag, medan 
några kommuner inte tror att en sådan marknad finns idag men kanske i framtiden.  
Några kommuner nämner att studentbostäder är en bostadsgrupp där det går att se att behovet 
och bilinnehavet är mycket lågt. En kommun nämner att det är viktigt att de parkeringsfria bo-
stadsområdet säkerhetsställs så att området fortfarande kan vara en levande miljö att bo i. 
Två kommuner nämner att det är viktigt att kunna erbjuda bil och cykelpooler i dessa områden.  
Utöver detta tror två kommuner att dessa områden är möjliga om det finns ekonomiska incita-
ment för de som kan tänka sig att bo i dessa områden.      
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5. SAMMANFATTNING AV ENKÄTUNDERSÖKNING  

Enkätundersökningen har till syfte att skapa en bild av hur byggherrar uppfattar parkerings-
normerna i Stockholms län, samt lokalisera eventuella problem med parkeringsnormerna som 
kan påverka Stockholms stadsutveckling. Byggherrarna är verksamma i Stockholms län och re-
presenteras av mellanstora och stora företag, de små byggherrarna har inte kunnat bli represen-
terade i denna undersökning då dessa valt att inte besvara enkäten.  
Antalet utskickade enkäter är 17 stycken, och besvarade enkäter är 12 stycken. Resultatet grun-
das sig således på över hälften av de utskickade enkäterna, undersökningen har dock endast 
utförts på en liten del av de totala antalen verksamma byggherrar i Stockholms län, vilket gör att 
det är en låg signifikans i resultatet. Undersökningen kan dock ge en generell bild av byggher-
rarnas uppfattning i parkeringsfrågorna.        

5.1 VEM HAR STÖRST INFLYTANDE VID UTFORMNINGEN AV PARKERINGS-
UTRYMMENA OCH VEM FASTSTÄLLER PARKERINGSANTALEN FÖR ETT NYTT 
BOSTADSOMRÅDE? 

Vid enkätundersökningen återfanns delade åsikter om vem/vilka som har det främsta inflytan-
det när parkeringsfrågorna skall lösas. Byggherrarna ansåg att det var både de kommunala 
tjänstemännen och de kommunala politikerna som har mest inflytande. Inte någon av de bygg-
herrar som svarat på enkäten ansåg att de själva har det främsta inflytandet över parkeringsfrå-
gorna.  

5.2 PARKERINGSKOSTNADER 

På frågan om hur stor del av de totala byggkostnaderna som går till att anlägga parkeringsplat-
ser besvarar elva stycken byggherrar frågan, och uppgav olika svar. En viss majoritet av bygg-
herrarna anser att kostnadsdelen före parkeringsutrymme ligger mellan 5-10 %. två av byggher-
rarna anser att anläggningskostnaderna utgör 11 % eller mer av den totala byggkostnaden.  Fyra 
av byggherrarna svarar att kostnaden för att anlägga parkeringar är 4 % eller mindre. 
 
Tabell 12: Hur stor del av de totala byggkostnaderna som utgörs av parkeringskostnaderna 
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En viktig fråga i denna undersökning är om byggherrarna vid något tillfälle inte utfört ett bo-
stadsprojekt eftersom parkeringsfrågorna inte kunnat lösas.  
Hälften av byggherrarna svarar att det hänt att de inte har utfört ett bostadsprojekt därför att 
det inte gått och lösa parkeringsfrågan. Fyra byggherrar svarar nej och två av byggherrarna vet 
inte 
 
Tabell 13: Antalet byggherrar som någon gång inte utfört ett projekt för att parkeringsfrågan inte kunnat lösas. 

 
    
På frågan om byggherrarna har vakanta parkeringsplatser i sitt bestånd svarar Sju stycken 
byggherrar att de har några få parkeringsplatser som inte är uthyrda eller sålda, fem stycken 
byggherrar svarar att de har många vakanta parkeringsplatser i sitt bestånd. En byggherre har 
inte några lediga parkeringsplatser alls.  

5.3 HUR LÖSER BYGGHERRARNA/FASTIGHETSÄGAREN PARKERINGSFRÅ-
GORNA IDAG? 

Den vanligaste typen av parkeringslösning är parkeringsgarage speciellt i Stockholms innerstad 
och i kranskommunerna, men även i förorten. Det är även vanligt att det byggs markparkeringar 
i kranskommunerna och i förorten, dock anläggs det inte några markparkeringar i Stockholms 
innerstad.  
Bilpoolar är inrättas i alla delar av Stockholms län.  
Ovanligare parkeringslösningar är parkeringsköp och parkeringshus som endast ett fåtal av 
byggherrarna anlagt.   
 
Tabell 14: Parkeringslösningar i Stockholms län 
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5.4 VAD PÅVERKAR EFTERFRÅGAN OCH UTBUDET?  

Generellt uppfattar de flesta av byggherrarna att parkeringsnormerna i Stockholms län är för 
höga och att om de själva fick bestämma antalet parkeringsplatser som ska anläggas vid ett bo-
stadsområde så skulle de anlägga färre parkeringsplatser än vad kommunen har ställt upp i sina 
krav. Fyra av byggherrarna anser att parkeringsnormerna återspeglar efterfrågan väl och att de 
troligen skulle anlägga lika många parkeringsplatser som kommunerna anser att det bör göra. 
En av byggherrarna svarar att det idag är en parkeringsnorm på 0,5-0,7 vilket är en rimlig norm. 
Ytterligare en byggherre menar att kommunerna på senare tid har börjat efterfråga byggherrens 
förslag och att parkeringskraven i större utsträckning blir projektanpassade, dock utgår kom-
munerna fortfarande från för höga parkeringsnivåer.     
Inte någon byggherre anser att det är för låga parkeringsnormer generellt i Stockholms län. 
Flertalet av byggherrarna anser att problemen är en för låg betalningsvilja, att marknadspriser 
inte tas ut och att gatuparkeringen är gratis. 
Det är även viktigt att parkeringsnormen anpassas till de mindre lägenheterna som byggs anser 
en av byggherrarna.    
 

Tabell 15: Om byggherrarna själv fick bestämma antalet parkeringsplatser 

 

 

 

Från byggherrarna kom flera förslag på hur parkeringsbehovet kan sänkas, majoriteten av bygg-
herrarna nämnde att en bättre, snabbare och enklare kollektivtrafik kan sänka parkeringsbeho-
vet. För att skänka behovet av bil nämndes att det bör bli dyrare att äga bil, en byggherre menar 
att det går att ta ut skatter, tullavgifter och parkeringsavgifter för att göra det dyrare med bilin-
nehav. 
En byggherre menar även att kommunerna måste sluta subventionera parkeringsplatserna och 
börja ta ut marknadspriser på parkeringarna detta kommer leda till att fler bilpooler upprättas. 
Två byggherrar anser att det måste byggas tätare och göra det enklare att klara sig utan bil, en 
av dessa kommenterade att det är viktigt att stadsdelarna byggs ihop och att alternativa resesätt 
bör förbättras genom att utveckla gång- och cykelbanorna mellan dessa områden. Samma bygg-
herre tycker även att stora projekt som till exempel förbifarten uppmuntrar till bilinnehav, vilket 
inte är bra. Flera av byggherrarna berör således ämnet att alternativa resesätt till bilen bör för-
bättras som till exempel kollektivtrafiken, bilpooler och hyrbilsverksamheter. 
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5.5 HUR STÅR SIG DAGENS PARKERINGSNORMER TILL FRAMTIDEN? 

Syftet med detta examensarbete är att reda ut ifall parkeringsnormerna påverkar Stockholms 
utveckling och bostadsbyggandet. Samtliga byggherrar anger att parkeringsnormerna i Stock-
holms län påverkar deras sätt att bygga bostäder på. Kommentarerna visar på att höga parke-
ringstal begränsar bostadsvolymen och att flera bostäder hade byggts om parkeringsantalet 
varit lägre. Det framgår även att parkeringsplatserna utgör en stor kostnad vilket leder till att 
byggherrarna måste kompromissa eller ta ut högre avgifter på andra områden.  
En byggherre anger att om parkeringstalen sätts per lägenhet, vill de hellre bygga större lägen-
heter än små.   

 I framtiden tror och hoppas flera av byggherrarna att parkeringsnormen kommer att vara lägre 
än idag, främst kommer parkeringsnormen vara lägre i innerstadsregioner. Flera av byggherrar-
na tror även att flexibla parkeringstal kommer tillämpas i större utsträckning och att parke-
ringsnormen kommer anpassas mer efter bostädernas läge och målgrupp. Det finns även en tro 
om att det kommer att finnas flera alternativ som till exempel bilpooler och cykelpooler och par-
keringsköp tillgängliga. En byggherre hoppas att marknaden själv löser detta om kommunerna 
börjar tar ut marknadspriser för sina egna parkeringsplatser.  

Av elva stycken byggherrar som besvarade frågan om de tror att det finns en marknad för bo-
städer utan rätt till parkering, var tio stycken byggherrar positiva och ansåg att det finns en 
marknad för sådana bostäder.   
 

5.6 YTTERLIGARE INFORMATION SOM FÖRMEDLADES  

En byggherre anser att det inte bara är parkeringsnormerna som har problem, utan hela bygg-
processen som till stor del är styrd av politiker, myndigheter, lagar och byråkrati. Om byggher-
rarna skulle få bestämma, skulle de kunna bygga det som efterfrågades av invånarna. Till exem-
pel skulle de kunna snabbt bygga upp kompakta bostadsrätter och hyresrätter till de människor 
som klarar sig väl utan bil och mestadels vistas ute, detta görs dock inte eftersom byggherrarna 
inte tillåts att testa detta på grund av alla regler och lagar.   
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6 DISKUSSION 

6.1 VEM HAR STÖRST INFLYTANDE VID UTFORMNINGEN AV PARKERINGS-
UTRYMMENA OCH VEM FASTSTÄLLER PARKERINGSANTALEN FÖR ETT NYTT 
BOSTADSOMRÅDE? 

Det är viktigt att ta reda på vem/vilka som har störst inflytande, eftersom dessa människor då 
även är de som kan påverka eventuella brister i parkeringsfrågorna.  

Utifrån litteraturstudier i ämnet går det att utläsa att de kommunala tjänstemännen och de 
kommunala politikerna är de som har mest inflytande i parkeringsfrågorna. Detta visar även 
intervjustudien med byggherrarna från Södertälje på. Detta är även ett rimligt antagande då det 
är de kommunala tjänstemännen och politikerna som tillsammans tar fram riktlinjerna och 
normerna i parkeringsplaner och parkeringsstrategierna. De intervjuade kommunerna i exa-
mensarbetet anser att de vanligtvis är en gemensam förhandling mellan byggherrarna och 
kommunen, det är dock politikerna som i slutskedet tar beslutet. Av enkätundersökningen fram-
går det att byggherrarna inte anser att de har mest inflytande i parkeringsfrågorna.  

Resultatet från undersökningar i både litteraturen, och i enkätundersökningen visar på att poli-
tikerna och tjänstemännen är de som har mest inflytande i parkeringsfrågorna.  
Det är således viktigt att dessa inte är rädda för att göra avsteg från det som alltid gjorts och 
vågar sig på att pröva nya vägar och metoder för att förnya synsättet i parkeringsfrågorna.  

6.2 HUR STOR DEL AV DE TOTALA BYGGKOSTNADERNA GÅR TILL ATT AN-
LÄGGA PARKERINGSUTRYMMEN? 

Litteraturstudien visar på att anläggningskostnaderna för parkeringsgarage är betydande för 
byggherrarna som har det yttersta ansvaret för att tillgodose behovet av parkeringsplatser i ett 
område. Kostnaden för att bygga ett parkeringsgarage kan uppgå till flera hundra tusen kr per 
parkeringsruta, litteraturstudien visar även på att denna kostnad uppgår till cirka 12 % av de 
totala byggkostnaderna. 
Enkätundersökningen visar på att merparten av byggherrarna uppskattar kostnaderna för att 
anlägga parkeringsgarage till cirka 5-10 % av de totala byggkostnaderna, vilket är en betydande 
summa.  
Många av de kommunala tjänstemännen har inte någon uppfattning om hur stor del av den to-
tala byggkostnaden som utgörs av parkeringskostnaderna, de vet att det är dyrt att anlägga ga-
rage men där stannar kunskapen. 
Parkeringsgarage som många kommuner rekommenderar byggherrarna att anlägga är det  mest 
yteffektiva parkeringslösningen, men det är även det dyraste alternativet. Således bör kommu-
nerna veta hur stor del av kostnaderna som faktiskt går till anläggandet av parkeringsutrym-
mena och då speciellt parkeringsgarage.  

Utifrån litteraturen beskrivs ett problem med betalningsviljan för parkeringsplatser i garage. 
Betalningsviljan för en garagenyttjare sätts på sin spetts när kommunerna har gratis parkering 
ute på gatan intill parkeringsgaraget. I litteraturstudien, enkätundersökningen, och till viss del 
även i intervjuundersökningen framgår det att kommunerna måste ta ut marknadspriser på sina 
parkeringsplatser för att få en jämn parkeringsfördelning. Det säger sig själv: vem vill betala 
flera hundra kronor för att stå i ett parkeringsgarage när det är gratis parkering på gatan? Såle-
des är det inte konstigt att byggherrarna har vakanser i sitt bestånd. Detta resulterar enligt litte-
raturstudien att byggherrarna måste subventionera avgifterna för parkeringsplatserna för att 
inte parkeringsgaraget ska stå tomt.  
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Flera kommuner anger under intervjun att det är ett problem att bilisterna parkerar på gatorna. 
Byggherrarna anger att de har vakanser i sitt bestånd, en enkel förklaring till dessa svar är att 
kommunerna låter parkeringen vara gratis på gatorna och byggherrarna tar betalt för garage-
platserna eftersom de vill ta ut kostnaderna för parkeringsanläggningarna. 
Stockholm län bör få de främsta utvecklingsmöjligheterna, därmed bör kommunerna ta ut 
marknadspriser för sina parkeringar och byggherrarna bör få ta ut avgifter som täcker de an-
läggningskostnader som ett parkeringsutrymme uppgår till. Detta skulle kunna leda till mer op-
timala parkeringslösningar och förbättring av staden hållbarhet. Givetvis skulle detta även leda 
till att bilisterna får ökade parkeringskostnader, men i ett ekonomiskt hållbart samhälle låter vi 
invånarna betala för det som brukas.  

Flertalet av byggherrarna svarade i enkätundersökningen att de någon gång inte utfört ett bo-
stadsprojekt eftersom parkeringsfrågan inte kunnat lösas. Frågan går inte in närmare på varför, 
vilket gör det svårt att bedöma om det var kostnaderna eller om det var problem med markytan 
som gjorde att det inte gick att utföra projektet eller någonting annat.   
Dock visar detta på att parkeringsnormerna är ett problem för stadens utvecklingsmöjligheter. 
Detta visar även på att parkeringsnormerna som ställs upp av kommunerna kan vara en av fak-
torerna till varför det byggs för lite bostäder i Stockholm. Bostäder bör vara viktigare än anläg-
gandet av parkeringsplatser i en storstad där kollektivtrafiken är utbred och har flera alternativa 
transportmöjligheter.  

6.3 HUR LÖSER BYGGHERRARNA/FASTIGHETSÄGAREN PARKERINGSFRÅ-
GORNA IDAG? 

För att undersöka hur stadens utvecklingsmöjligheter är idag, ställdes frågan hur parkeringsut-
rymmena brukar lösas i Stockholms län.  
Svaren från både kommunerna och från byggherrarna är relativt lika. Parkeringsgarage anläggs 
främst i de centrala delarna för att optimera markytan för annat än parkeringsplatser. I utkan-
terna anläggs både parkeringsgarage och markparkeringar. En del kommuner har bilpooler. 
Enligt byggherrarna har bilpooler anlagts i både innerstaden, kranskommunerna och i förorten. 
Det visar på att det blir allt vanligare med bilpooler i Stockholm.  

Parkeringsgarage är det mest yteffektiva alternativet. Anläggandet av parkeringsgarage kan göra 
det möjligt att använda markytan till andra ändamål än parkeringar vilket främjar stadens ut-
veckling. En av kommunerna nämnde att parkeringsgarage bör utformas så att konvertering till 
andra verksamheter blir enklare. Detta är ett mycket bra förslag då de öppnar upp för möjlig-
heter att använda utrymmena till andra ändamål ifall efterfrågan på parkeringar sjunker i fram-
tiden.    

Även bilpoolsverksamheterna bidrar till en hållbar stad, det kan leda till att invånarna minskar 
bilbehovet och att parkeringsytor i stället kan utgöras av parker, grönområden eller bostäder. 
Litteraturen i kapitel 3.3.1 visar att det idag är enkelt att boka hyrbilar, bilpooler och samåkning 
med hjälp av den nya tekniken. Det är bra att flera kommuner och byggherrar är öppna för att 
bilpoolsverksamheter, det gäller bara att marknadsföra det mer så att invånarna öppnar sig för 
detta möjliga transportsätt.    
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6.4 VAD PÅVERKAR EFTERFRÅGAN OCH UTBUDET?  

Kommunerna och byggherrarna anger ungefär samma metoder till att sänka behovet för parke-
ringar. De båda grupperna nämner främst att kollektivtrafiken måste utvecklas. Det nämns även 
att det bör byggas tätare och att bilpooler och cykel/gångbanorna bör utvecklas. Byggherrarna 
menar även att det ska bli dyrare att äga bil som en faktor till att sänka parkeringsbehovet. 

De flesta kommuner anser att den generella parkeringsnormen i Stockholms län är för låg, me-
dan byggherrarna däremot anser att det generellt är för höga parkeringsnormer i Stockholms 
län. Skillnaden i svaren kan vara att kommunerna upplever att bilisterna parkerar på de avgifts-
fria parkeringarna på gatan, och att det därmed upplever ett högt tryck och att parkeringsplat-
serna inte räcker till. Byggherrarna ser gissningsvis ett för högt parkeringstal eftersom de har 
vakanser i beståndet, (se kapitel 6.2).   
Kommunerna räknar vanligtvis ut parkeringsnormen från nuvarande behovet, biltätheten, när-
heten till kollektivtrafiken, boendeformen och storleken på lägenheterna. Från litteraturstudien 
har det kunnat utläsas att ju fler parkeringsplatser som anläggs desto mer ökar parkeringsbeho-
vet, frågan är då om kommunerna uppskattar det verkliga behovet av parkeringsplatser?  
Byggherrarna bör veta vad marknaden efterfrågar eftersom de inte bör kunna sälja sina bostä-
der med ett för lågt antal parkeringsplatser mot vad marknaden efterfrågar.  

Undersökningen av kommunerna och byggherrarna visar på att nästan samtliga tror att det 
finns en marknad för bostäder utan rätt till parkeringar. Kanske de kommunala politikerna och 
tjänstemännen skulle våga sig på att bygga ett område där parkeringar inte finns? betingat att 
dessa bostäder är billigare att förvärva, ett sådant pilotprojekt kan visa vad den verkliga efter-
frågan är. 
En kommun anser även att det går att ”mäta” efterfrågan på parkeringsplatser genom att reser-
vera yta för parkeringsplatser (parkeringsreserver), och låta de boende själva avgöra ifall de vill 
anlägga parkeringsplatser på den givna ytan. Givet att de får betala de verkliga anläggningskost-
naderna för parkeringen. Detta är ett relativt enkelt sätt att verkligen mäta efterfrågan på parke-
ringsplatser.  

Flera av kommunerna har upprättat en parkeringsplan som tillåter förhandlingsbara parke-
ringstal. Merparten av kommunerna har även delat in kommunen i så kallade zoner, där läget till 
kollektivtrafiken är avgörande för hur många parkeringsplatser ett bostadsprojekt måste an-
lägga.  Detta visar på att kommunerna är medvetna om parkeringsfrågorna och stadens framtida 
utveckling. Det visar även på en vilja från kommunernas sida att ta dessa frågor på allvar samt 
att de är på god väg att förnya sitt synsätt på parkeringsnormerna.   
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6.5 HUR STÅR SIG PARKERINGSNORMERNA TILL FRAMTIDEN 

Både kommunerna och byggherrarna tror att parkeringsnormerna i framtiden kommer att vara 
lägre och att parkeringsantalen kommer anpassas efter områdets specifika karaktär och läge, 
samt att samnyttjande och flexibla parkeringstal kommer tillämpas i större utsträckning. 
Att både kommunerna och byggherrarna antar liknande parkeringsförutsättningar i framtiden 
bådar gott. Det visar på möjligheter till en bättre parkeringsstruktur i framtiden.  

Det är viktigt att staden inte underskattar komplementvarorna till bilparkeringsplatserna som 
till exempel kollektivtrafiken, bilpooler eller den minskade efterfrågan på körkort i storstadsmil-
jön. Således behöver staden beakta det faktum att stadens utveckling och bostäder byggs för 
långsiktigt användande medan parkeringsplatser främst uppfyller parkeringsbehovet kortsik-
tigt. Från intervjuerna med kommunerna framgick det att somliga kommuner lägger in parke-
ringsnormerna i detaljplanen. Detta rekommenderas inte eftersom antalet parkeringsplatser 
som ska anläggas blir juridiskt bindande. Blir parkeringsnormerna juridiskt bindande krävs det 
att detaljplanen ändras i det fallet parkeringsbehovet minskas i framtiden.   

Statistik från SCB visar även på att det endast är en liten del av de unga som idag tar körkort. Det 
kan visa på att efterfrågan på bil i framtiden kommer vara lägre. Litteraturen visar dock att de 
unga inte väljer bort bilen för att de är miljömedvetna, utan att det är ekonomin som styr och det 
mest transporteffektivaste resesättet som avgör. Därmed bör det vara relevant att hålla kollek-
tivtransportmöjligheterna relativt höga och inte allt för dyra. Det kan även vara bra att erbjuda 
fler alternativa transportmedel till de unga och även de äldre så att det finns många möjligheter 
att ersätta bilen i framtiden. Detta skulle då även minska parkeringsbehovet och parkeringsut-
rymmena skulle kunna användas till andra ändamål för att främja stadens utveklingen i framti-
den. 
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7. SLUTSATSER 

Parkeringsnormen påverkar stadens framtida utvecklingsmöjligheter. Byggs det inte bostäder 
som marknaden efterfrågar för att parkeringsfrågan inte går att lösa eller för att parkerings-
normen påverkar byggherrarnas sätt att bygga på så är det ett problem. 
Ett flertal av kommunerna i Stockholms län har upprättat nya parkeringsplaner de senaste åren 
vilket främjar mer optimala parkeringstal och ger även förhandlingsbara parkeringsnormer. 
Men fortfarande pratar inte kommunerna och byggherrarna ”samma språk”. Generellt förstår 
inte kommunerna byggherrarna beträffande anläggningskostnaderna eller då byggherrarna 
anser att efterfrågan på parkeringsplatser generellt är lägre än de angivna normerna. Byggher-
rarna är vanligtvis vinstmaximerande företag som vill optimera parkeringsutbudet genom att 
anlägga det exakta behovet viket även skulle främja stadens utveckling.  
Båda parterna förstår att det behövs alternativ till bilinnehavet, vilket öppnar upp för oändliga 
möjligheter när båda är på samma nivå. Kommunerna och byggherrarna är på god väg att tillgo-
dose alternativa resemöjligheter, och det kommer sannolikt att förändras mycket i parkerings-
frågorna de närmaste åren. 
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8. REKOMMENDATIONER  

1) I stället för att se till behovet av parkeringsplatser för de som äger bil ska bilen anses 
som en lyxvara. Äger en storstadsindivid en bil och behöver en parkeringsplats ska 
denna individ självklart betala för den lyxvara och betala marknadspriser på parkerings-
platsen. Detta gäller främst i de lägen där kollektivtrafikmöjligheterna är goda.  
Parkeringsantalet ska helt enkelt inte bestämmas utifrån boendeform eller lägenhets-
storlek utan endast ifrån närheten till alternativa resemöjligheter, dessa kan utgöras av 
kollektivtrafiken, bilpooler eller bra cykel och gångvägar.  

2) De parkeringsgarage som anläggs idag ska planeras för en alternativ användning och på 
ett enkelt sätt kunna omvandlas till andra verksamheter när behovet av parkeringsplat-
ser sänks. Det skulle ge upphov till en bättre stadsutveckling.         

3) Parkeringsreserver ska användas flitigt. Detta ger en möjlighet för de boende att själva 
anlägga parkeringsplatser till marknadsmässiga priser och efter den verkliga efterfrågan.   

4) Erbjuda SL-kort eller medlemskap i bilpooler under ett år till de som flyttar in i bostä-
derna. Det ger de boende en vana att använda andra färdmedel än bil, och ger lägre kost-
nader för byggherrarna. Vid införandet av dessa åtgärder bör byggherrarnas krav på an-
läggandet av parkeringsplatserna reduceras betydligt.  
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10. BILAGOR: 

BILAGA 1 

Intervjufrågor till kommuner i urvalsgruppen: 

 Antal arbetade år inom det som den intervjuade arbetar med idag 

 Finns det någon generell parkeringsnorm för bostäder i er kommun? 

 Är parkeringsnormen anpassningsbar från projekt till projekt? 

 Vem anser ni har mest inflytande vid utformningen och antalet parkeringsplatser vid ex-
ploatering i ett nytt bostadsområde?  3 stycken alternativ  
1) Kommunala tjänstemän  
2) Kommunala politiker 
3) Byggherren 
4) Annat  

 Hur stor del av de totala byggkostnaderna uppskattar du går åt till anläggandet av parke-
ringsplatser? 

 Generellt hur uppfattar du dagens parkeringsnormer i Stockholms län? 

 Hur brukar parkeringsbehovet lösas i er kommun?  
1) Parkeringsgarage 
2) Parkeringshus 
3) Markplatser 
4) Parkeringsköp 
5) Bilpool  
6) Annat 

 Hur tror du att parkeringsnormerna ser ut om 10 år? 

 Hur tror du att man kan sänka parkeringsbehovet i framtiden? 

 Tror du att det finns en marknad för bostäder utan rätt till parkering? 

 Ytterligare information som du tycker är viktigt att förmedla? 

BILAGA 2 

Enkätstudie med byggherrar verksamma i Stockholms län 
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Q5	Generellt:	hur	uppfattar	du	dagens
parkeringsnormer	i	Stockholms	län?

Answered:	12	 Skipped:	0

Total	Respondents:	12 	

# Kommentarer: Date

1 Parkeringsnormen	har	reducerats	de	senaste	åren 5/15/2014	6:58	PM

2 Statiska/generella	nivåer.	På	senare	tid	har	kommuner	börjat	projekt/objektsanpassa
parkeringskraven,	men	dessvärre	utgår	kommunerna	fortfarande	från	för	höga	nivåer/krav	och	från
lägenhetsstorlek	(drabbar	byggandet	av	smålägenheter).	Flera	kommuner	har	börjat	efterfråga
byggherrens	förslag	ti l l 	lösning	+	helhetslösningar	där	t.ex.	bilpool,	avstånd	ti l l 	god	kollektivtrafik	etc
ingår	i	bedömningen.

5/12/2014	4:22	PM

3 Idag	ti l lämpas	p-tal	0.5-0.7	vilket	är	OK 5/6/2014	10:04	AM

4 Betlningsvil jan	för	den	verkliga	kostnaden	finns	inte.	Alla	köparen	är	med	och	subventionerar
parkeringsplatserna.	problemt	är	att	kommunerna	använder	gator	som	gratis	parkering.

5/5/2014	2:50	PM

5 Normerna	baseras	ofta	på	lägenhetsantal	och	tar	inte	lägenhetens	storlek	eller	antal	rum	i	beaktan.
kommunens	ställer	ofta	högra	krav	på	garageplatser	men	erbjuder	samtidigt	gratis	parkeing	på
gatumark,	vilket	leder	ti l l 	vakanser	och	därmed	kapitalförstöring

5/5/2014	2:38	PM

6 Bör	dock	anpassas	för	byggnation	vid	mindre	lägenheter	då	normen	är	svår	att	uppfylla. 4/9/2014	4:46	PM

7 Om	bilparkering	marknadsprissätts	behövs	det	färre	platser. 4/8/2014	2:50	PM
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Q6	Påverkar	parkeringsnormerna	ert	sätt
att	bygga	bostäder?

Answered:	12	 Skipped:	0

Total	Respondents:	12 	

# På	v ilket	sätt? Date

1 Parkeringsplatserna	måste	tas	med	i	planeringen	av	husen,	då	man	måste	få	plats	med
parkeringsplatserna	antingen	genom	garage	under	hus	eller	parkering	utomhus	eller	på	gatan

5/16/2014	10:42	AM

2 Höga	parkeringstal	medför	delvis	markparkeringar 5/15/2014	6:58	PM

3 Förtätningsprojekt/"infi l l"	blir	svåra	att	genomföra.	Omöjligt	att	bygga	smålägenheter	i	attraktiva
lägen.

5/12/2014	4:22	PM

4 dyrt	med	parkeringgarage	under 5/8/2014	2:09	PM

5 Om	de	sätts	per	lägenhet	styr	de	mot	större	antal	stora	lägenheter. 5/6/2014	1:11	PM

6 Höga	p-tal	kan	tvinga	ner	antalet	lägenheter 5/6/2014	10:04	AM

7 Ja,	minskar	natalet	lägenheter.	Kostnasbesparingar	måste	göras	i	andra	delar	för	att	klara
merkostnaden.

5/5/2014	2:50	PM

8 Vi	hade	byggt	fler	bosätder	om	vi	inte	hade	haft	så	hög	p-norm.	Parkeringsnormen	fördyrar	även
projekt	vilket	sedan	pressar	upp	hyresnivåerna

5/5/2014	2:38	PM

9 Begränsar	volymen	vi	kan	bygga	på	en	given	byggrätt. 4/8/2014	2:50	PM
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# Kommentarer: Date

1 Aldrig	varit	med	omseparata	parkeringshus,	Bilpool	är	på	fram	marsch 5/15/2014	6:58	PM

2 Vi	har	förhoppning	om	att	få	ner	p-normen	genom	att	anlägga	bilpool.	Detta	är	dock	inget	vi	har
provat	ännu.

5/5/2014	2:38	PM

3 Under	jord.	Vägrar	förfula	med	ytparkering	runt	husen. 4/8/2014	2:50	PM
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Q11	Hur	tror	du	att	parkeringsnormerna	ser
ut	om	10	år?

Answered:	10	 Skipped:	2

# Responses Date

1 I	innerstaden	tror	jag	parkeringsnormen	kommer	sänka	antalet	parkeringsplatser	markant.	i
kranskommunerna	kommer	de	kanske	sänkas	också,	men	inte	l ika	mycket	som	i	innerstan	då	det
finns	ett	större	behov	av	bil	för	pendling	ti l l /från	jobb	eller	pendlingsstation	mm.

5/16/2014	10:42	AM

2 Minskas	säkert	i	innerstaden	med	bla	bilpool,	kanske	flexiblare	parkeringsnormer	från	myndigheter
beroende	på	hur	området	ser	ut	och	vart	de	l igger

5/15/2014	6:58	PM

3 Förhoppningsvis	mer	flexibla	och	objektanpassade.	I	Sthlm	stad	torde	värdet	på	gatumark	ha	stigit
och	anpassats	ti l l 	värdet	på	kvartersmark	vad	gäller	bilar/parkering.	Kopplingen	bostad	+	bilplats
torde	inte	längre	vara	direkt	i	de	mest	centrala	lägena.

5/12/2014	4:22	PM

4 lägre 5/8/2014	2:09	PM

5 Troligen	i	nivå	med	dagens	men	fler	alternativ	ti l lämpas	med	parkeringsköp	och	bilpool 5/6/2014	10:04	AM

6 jag	hoppas	att	marknaden	löser	detta.	att	kommunerna	tar	marknadspris	för	sina	parkeringar. 5/5/2014	2:50	PM

7 Förhoppningsvis	kommer	den	vara	lägre.	Vi	efterfrågar	större	flexibil i tet	i	P-normen	och	att	den	ska
bedömmas	från	fall	ti l l 	fall.	Exempelvis	har	området	en	väl	fungerade	kollektivtrafik	bör	p-norm
sänkas.	Byggs	mindre	lägenheter	bör	även	P-norm	vara	lägre.	Bilpool,	cykelpool	osv	bör	också	leda
ti l l 	sänkt	norm.

5/5/2014	2:38	PM

8 flexibla	parkeringsnormer,	anpassade	efter	projektets	läge	och	målgrupp 4/30/2014	2:46	PM

9 Mer	anpassad	enl.	kommentar	på	fråga	5. 4/9/2014	4:46	PM

10 Lägre. 4/8/2014	2:50	PM
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Q12	Hur	tror	du	att	man	kan	sänka
parkeringsbehovet	i	framtiden?

Answered:	10	 Skipped:	2

# Responses Date

1 Genom	att	bygga	ut	infrastrukturen	för	lokaltrafiken	och	skapa	fler	bilpooler	samt	att	skapa	fler
arbetsti l l fäl len	närmre	där	folk	bor	så	att	det	inte	krävs	bil	l ika	mycket	för	att	ta	sig	ti l l 	jobbet	utan
istället	kan	cykla	eller	l iknande

5/16/2014	10:42	AM

2 Bilpool	med	säkerhet,	utbyggnad	av	kollektivtrafiken 5/15/2014	6:58	PM

3 Alternativa	och	attraktiva	transportsätt.	Högre	beskattning/avgiftsuttag	på	privatbil ism	(vägtullar,
bränsleskatt	(om	bensin/diesel)	mm).	Konkurrensneutralitet	för	prissättning	av	mark	mellan	allmän
plats	och	kvartersmark	vad	gäller	bil	(oavsett	bränslesort).	Två	varandra	frikopplade	marknader;
bostäder	och	parkering.

5/12/2014	4:22	PM

4 bättre	kollektiv	/	dyrare	med	bil	/	hårdare	miljö	krav 5/8/2014	2:09	PM

5 Bättre	kollektivtrafik	men	det	finns	nog	en	gräns	där	folk	ändå	väljer	att	ha	bil	av	olika	skäl	t	ex
rörl iga	fritidsaktiviteter,	långa	arbetsresor,	ti l lgänglighet

5/6/2014	10:04	AM

6 Se	fråga	11,	om	kommunerna	slutar	subventionera	parkering	genom	att	upplåta	gratis	mark	kommer
bilpooler	etc	att	öka.

5/5/2014	2:50	PM

7 -	Bygga	en	tätare	stad.	-	Bygga	bättre	kollektivtrafik.	-	Göra	det	enklare	att	klara	sig	utan	bil.	Detta
kan	göras	exempelvis	göras	med	bra	stadsplanering	-	Göra	det	dyrare	att	äga	bil	(skatter	/	biltullar	/
parkeringsavgifter).	Ett	problem	som	sällan	berörs	är	att	anläggning	av	p-platser	i	samband	med
bostadsbebyggelse	ofta	är	en	minusaffär,	dvs	det	går	inte	att	ta	ut	en	så	hög	garagehyra	som	täcker
kostnaderna.	Detta	innebär	att	den	som	får	stå	för	notan	är	hyresgäster	/	Brf-köpare.	Detta	innebär
att	bilägare	subventioneras	av	övriga	boende	i	huset.

5/5/2014	2:38	PM

8 Lösningen	är	inte	att	sänka	parkeringsnormerna,	utan	att	inse	att	det	inte	går	att	reglera	med	en
norm	utan	parkeringsbehovet	måste	lösas	för	respektive	projekt.	Sen	måste	vi	arbeta	med	att	lösa
människors	behov	att	transportera	sig,	det	behöver	inte	nödvändigtvis	vara	med	en	privatägd	bil.

4/30/2014	2:46	PM

9 Bättre	kollektivtrafik 4/9/2014	4:46	PM

10 1.	Bygg	tät	(hög	exploateringsgrad),	funktionsblandad	kvartersstad	med	både	bostads-	och
kontorshus	som	har	butiker/restauranger	i	gatuplan	och	försörj	med	turtät/snabb	kollektivtrafik	som
går	dygnet	runt.	===================================	Det	som	står	under	1	ovan	är	viktigare
än	något	annat.	===================================	2.	Bygg	ihop	de	glapp	som	finns
mellan	stadsdelar	så	man	kan	gå/cykla	i	en	obruten	stadsmiljö.	3.	Gräv	ned	stora	trafikleder	så	vi
kan	läka	de	isärskurna	stadsdelarna.	4.	Smala	av	och	gör	om	mindre	trafikleder	ti l l 	stadsgator	med
stadsbebyggelse	ända	fram	ti l l 	trottoarkanten.	5.	Fler	broförbindelser	över	vatten	så	alla	trafikslag
kan	passera	mälarsnittet.	6.	Gynnsammare	förutsättningar	för	taxi	och	bilpooler/hyrbilar.	7.
Väderskyddade	cykelstråk	mellan	stadsdelar	och	för	in-	respektive	utfarterna.	8.	Förenklade	regler	för
elfordon/elassisterade	cyklar	och	ultralätta	personfordon.	9.	Skippa	förbifarten	och	andra	storprojekt
som	bygger	vidare	på	strukturer	som	tvingar	fler	att	åka	bil.

4/8/2014	2:50	PM
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Q13	Tror	du	att	det	finns	en	marknad	för
bostäder	utan	rätt	till	boendeparkering?
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	 There	are	no	responses. 	
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Q14	Ytterligare	information	som	du	tycker
är	viktig	att	förmedla.

Answered:	2	 Skipped:	10

# Responses Date

1 Men	rätt	komplement	och	rätt	läge	och	rätt	produkt. 4/30/2014	2:47	PM

2 Det	är	så	mycket	som	är	fel	med	byggandet	i	Sthlm.	Inte	bara	parkeringsnormen.	Byggandet	är	ti l l
99%	styrt	av	politik,	myndigheter,	byråkrati,	regler,	lagar,	rekommendationer,	normer	etc.	Om	vi	fick
bygga	precis	som	vi	vi l le	skulle	vi	kunna	bygga	det	som	efterfrågas.	Idag	vet	ingen	ens	vad	som
skulle	efterfrågas	eftersom	de	som	skall	bo	inte	ens	är	på	tio-i-topp-listan	över	vilka	som	bestämmer
vad/hur	det	byggs.	T.ex	skulle	vi	snabbt	kunna	bygga	superkompakta	lägenheter	(BR	eller	HR)	för
urbana	bilfria	människor	som	lever	en	stor	del	av	sitt	l iv	utanför	bostaden	och	äter	alla	måltider	ute.
Men	eftersom	vi	inte	får	det	kan	vi	inte	testa	vad	människor	skulle	vil ja	ha.	Vi	kan	bara	fråga	rent
hypotetiskt.

4/8/2014	2:59	PM


