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Sammanfattning 
Landskrona stad saknar idag en formell parkeringsnorm och strategi för parkering. 
Upprättandet av dessa kan innebära nya möjligheter för kommunen. En parkeringsnorm 
visar att kommunen gjort ett tydligt ställningstagande rörande parkering samtidigt som det 
kan underlätta parkeringsförfarande med exploatörer. Dessutom visar detta på att 
kommunen strävar efter rättvis likabehandling. Då staden växer, transporterna ökar och 
klimathotet blir alltmer påtagligt kommer parkering troligtvis att få en allt större betydelse 
för stadens hållbara utveckling.  
 
Första delen utgörs av en litteraturstudie som rör parkering i allmänhet, parkeringsnormer 
samt styrmedel som kan användas i en parkeringsstrategi. Därefter görs en studie av fem 
kommuners parkeringsnormer. Den tredje delen består av en studie av Landskrona 
kommun och där undersöks några av de faktorer som inverkar på och ligger till grund för 
framtagandet av parkeringsnormen och parkeringsstrategin. Till sist påbörjas det slutliga 
framtagandet av parkeringsnorm och parkeringsstrategi för Landskrona kommun. 
 
Litteraturstudie 
Litteraturstudien omfattar först en allmän genomgång av olika typer av parkering. 
Cykelparkering har tagits upp som en egen punkt då cykelaspekter ofta tenderar att få stå åt 
sidan till förmån för bilens behov. Därefter diskuteras de styrmedel som kan ingå i en 
parkeringsstrategi. Avgifter, tidsreglering, licenser med mera kan utgöra effektiva verktyg 
för att förbättra tillgängligheten till parkering för vissa grupper. Parkeringsköp kan öka 
möjligheterna för samnyttjande av parkeringar som annars endast hade utnyttjats av en 
enskild verksamhet. Begreppet parkeringsreserv tas även upp, vilket innebär att 
parkeringsnormen understigs initialt och eventuellt parkeringsbehov som uppstår med tiden 
förläggs löpande i parkeringsanläggningar. Reserverna är främst menade att tillämpas på 
nyexploaterade områden som förväntas få en lägre bilförarandel med tiden. Ett antal 
indirekta styrmedel tas upp varav ett är Mobility Management, vilket innebär 
beteendepåverkande åtgärder i form av information om resande, reklam och kampanjer av 
olika slag.  
 
I litteraturstudien redogörs också för olika typer av parkeringsnormer och syftet med en 
sådan; att redogöra för de parkeringskrav som gäller vid nyexploatering och 
ombyggnation. Därtill görs en genomgång av viktiga aspekter att ta hänsyn till vid 
framtagande av parkeringstal samt hur metoden generellt ser ut. Boendetäthet, biltäthet, 
arbetstäthet samt bilförarandel vid arbetsresor är viktiga parametrar vid framtagandet av 
behovstal som utgör grunden till parkeringstalen. Parkeringstalen tar hänsyn till 
parkeringsbehovet samt hur utvecklingen av kommunens parkeringsutbud bör se ut. I 
Sverige används uteslutande miniminormer som innebär att det är tillåtet att inrätta fler 
parkeringar än vad parkeringstalen förevisar. En maximinorm innebär en ökad kontroll av 
parkeringsutvecklingen och används främst av större städer med påtagligare 
trafikrelaterade problem. Parkeringstalen skiljer sig ofta beroende på geografiskt läge i 
kommunen där exempelvis bilinnehav och förutsättningar för resande är annorlunda, varför 
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även en zonindelning brukar göras. Endast ett fåtal svenska kommuner har upprättat 
parkeringstal för cykel. 
 
Landskronastudie 
En studie över förhållanden i Landskrona kommun har även gjorts för att visa på 
förutsättningar som inverkar på framtagandet av parkeringsnormen och 
parkeringsstrategin. Här inhämtas information såsom boendetäthet, biltäthet samt 
bilförarandelar som ligger till grund för behovstalen i parkeringsnormen. I kommunen 
finns Landskrona tätort med ett invånareantal på ca 29 000 och sju mindre orter med ca 
200-2 600 invånare. Vidare redogörs för resandesituationen i Landskrona kommun och hur 
möjligheterna för att förflytta sig med olika transportmedel ser ut. Bland annat kan det 
konstateras att i Landskrona är reslängden kortare och resorna färre än generellt i Skåne 
och andelar som reser med tåg, buss och cykel hör till de högre i länet. Andelen som reser 
med bil, oavsett resans art, är 55 procent och bilförarandelen för arbetsresor är 61 procent i 
kommunen. Serviceutbudet är främst lokaliserat i Landskrona tätort kring Rådhustorget 
och ett antal gågator. Här är också funktionsintegreringen som störst och här infinner sig 
stadskaraktär med slutna stadsmässiga kvarter. Parkeringssituationen i kommunen är fri 
från större problem, dock anses datumparkeringen orsaka en del bekymmer på grund av 
skyltningen missförstås eller inte uppmärksammas. Parkeringsavgifter varierar från 0-10 
kronor, de högre avgifterna gäller på centrala parkeringsanläggningar. Styrande dokument 
för Landskrona såsom ÖP och trafikprogram studeras och det kan konstateras att 
kommunen har formulerat mål för hållbarhet, trafik och i viss mån även parkering.  
 
Studie av fem parkeringsnormer 
Nästa steg omfattas av en studie av parkeringsnormerna i Malmö, Lund, Vellinge, Borås 
och Oslo. De olika parkeringstalen skiljer sig åt, dels med avseende på hur mycket 
parkering som krävs, dels vilka typer av verksamheter/boenden som redogörs för och dels 
hur parkeringstalen uttrycks. Definitioner av behovstal, parkeringstal och hur de används 
skiljer sig åt i flera av de studerade normerna. Samtliga parkeringsnormer väljer i stort att 
tillgodose det parkeringsbehov som finns för bostäder, för att ingen ska bli tvungen att ta 
bilen till arbetsplatsen på grund av brist på parkeringsplats vid hemmet. Parkeringskrav för 
arbetsplatser kan i högre grad göras restriktiva för att påverka bilförarandelen vid 
arbetsresor. Oslo tillämpar maximinormer för centralt belägna verksamheter. Av de fem 
studerade parkeringsnormerna saknar Vellinge och Borås parkeringstal för cykel. Längsta 
acceptabla gångavstånd till parkering från bostäder och verksamheter anges också för de 
studerade kommunerna. 
 
 
 
Framtagande av parkeringstal 
Framtagandet av parkeringstal börjar med en zonavgränsning. Indelning i zoner för 
bilparkering bör främst göras med hänsyn till bilinnehav och kollektivtrafiktillgänglighet. 
Då mer detaljerad information om biltäthet inte funnits att tillgå har avgränsningen istället 
gjorts, utifrån aspekter såsom funktionsintegrering, närhet till service samt förekomst av 
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tätare och mer stadsmässig bebyggelse med mera. Resultatet blir en zon som omfattar 
innerstaden av Landskrona tätort, zon A, och en zon som innefattar kommunens resterande 
delar, zon B. Zonindelningen för cykelparkering utgörs också av två zoner, den inre zonen 
innefattar Landskrona tätort. Behovstalen för bilparkering är framtagna med hjälp av 
generella tal för boendetäthet, biltäthet, arbetstäthet och bilförarandel och kompletteras 
med behovstal för besökande. För några av behovstalen sker en viss schablonisering och 
avvägning gentemot värden från de fem parkeringsnormer som studerats. Behovstal för 
cykelparkering baseras på boendetäthet samt rådande cykelandelar vid arbetsresor. 
Behovstalen justeras sedan till parkeringstal, i större utsträckning för verksamheter, till en 
nivå som dels tar hänsyn till utvecklingen av bilinnehav samt dels stämmer in med en 
färdmedelsfördelning som kan anses vara eftersträvansvärd ur hållbarhetssynpunkt för 
Landskrona kommun. En del av justeringen baseras på statistik och resonemang tagna från 
de fem parkeringsnormer som studerats.  
 
Resultat 
Resultat som erhållits är bland annat:  
 
Slutgiltiga parkeringstal för bil i Landskrona kommun, uttryckt i bilplatser/bostadsenhet för bostäder 
respektive bilplatser/1 000 m2 BTA för verksamheter 

Zon A Zon B  
Boende/anställda Besökande Totalt Boende/anställda Besökande Totalt 

Bostäder (ppl/lgh)  
Enbostadshus  
Egen parkering 2 0,15* 2 (2,15*) 2 0,15* 2 (2,15*) 
Gemensam parkering 1,25 0,15 1,4 1,25 0,15 1,4 
Flerbostadshus 0,8 0,1 0,9 0,95 0,15 1,1 
Verksamheter 
(ppl/1 000 m2 BTA) 

 

Kontor** 10,5 1,5 12 16,5 2 18,5 
Industri 4,5 - 4,5 7 2 9 
Handel*** 5,5 22,5 28 8,5 25 33,5 
* Besöksparkering upprättas i de fall den inte kan ordnas genom kantstensparkering eller annan parkering 
** I särskilt bilorienterade lägen rekommenderas ett tillägg för besöksparkering på 4 bilplatser/1 000 m2 BTA 
*** För stora handelsetableringar i särskilt bilorienterade lägen föreslås särskild utredning 
 
 
 
 
 
 
 
Slutgiltiga parkeringstal för cykel i Landskrona kommun, uttryckt i cykelplatser/bostadsenhet för bostäder 
respektive antal cykelplatser/1 000 m2 BTA för verksamheter 

Zon 1 Zon 2  
Boende/anställda Besökand

e 
Totalt Boende/anställda Besökande Totalt 

Bostäder (ppl/lgh)  
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Flerbostadshus 1,8 0,5 2,3 1,8 0,3 2,1 
Verksamheter 
(ppl/1 000 m2 BTA) 

 

Kontor 10,5 5 15,5 6 3 9 
Industri 4,5 - 4,5 2,5 - 2,5 
Handel 5,5 60 65,5 3 40 43 
 
För övriga verksamheter bör en särskild utredning utföras 
 
Förslag till längsta acceptabla gångavstånd till  
olika verksamheter i Landskrona kommun 
 Acceptabla gångavstånd 
Bostäder – nybyggnation 200 meter 
Bostäder – 
ombyggnation 

300 meter 

Bostäder – besökare 200 meter 
 

Arbetsplatsparkering 500 meter 
Butiker – besökare 300 meter 
 
Parkeringsstrategi 
Med hänsyn tagen till de mål som finns formulerade bland annat i Landskronas 
översiktsplan, trafikprogram har tre övergripande målsättningar formulerats som rör god 
miljö, god tillgänglighet och att Landskrona ska vara i balans. Därefter har åtgärdsområden 
fastställts som ska hjälpa till att underbygga dessa mål. Till sist har parkeringsrelaterade 
åtgärder valts ut som kan härledas till ett eller flera av de åtgärdsområden som angetts.  
 
Parkeringsåtgärder föreslagna för Landskrona kommun: 
 

 Justera avgiftsnivåer för att få en optimal beläggningsgrad 
 Nyttja parkeringsköp 
 Studera möjligheten för ökat samnyttjande 
 Upprätta ett parkeringsledningssystem 
 Arbeta för att minska arbetspendling med bil 
 Säkerställ boendeparkering för alla 
 Satsa på cykelparkering 
 Strategisk lokalisering av parkering 
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Summary 
The municipality of Landskrona currently neither has a parking norm nor a parking strategy. 
Establishing a parking norm will demonstrate that Landskrona has taken a stand in the 
parking issue and it may simplify adherence to parking regulations for developers and 
builders alike. In addition, it proves that the municipality strives for fair and equal treatment 
of citizens, organizations, builders and developers. Population growth, increases in transport-
related activities and climate threat contribute to the increasing importance of parking in the 
municipality. 
 
The first part of the thesis consists of a literary study about parking; general parking norms 
and different instruments that can be used in a parking strategy. The second part consists of 
another study regarding parking norms used in five Scandinavian municipalities. The parking 
norms are examined to find out which factors influence the norm and to define methods used 
to produce the norms. The third part aims to study Landskrona municipality and to find 
elements specific to Landskrona that can be used to establish a parking norm and parking 
strategy. The final part of the thesis consists of the establishment of a parking norm and 
strategy for Landskrona municipality. 
 
Literary study  
The initial part of the literary study consists of a general review of different kinds of parking. 
Bicycle parking is treated exclusively in order to further bring forward the bicycle as a mode 
of transportation of equal importance to the car. Thereafter, a review is made of the 
instruments that can be used in a parking strategy; such as, pricing, time regulation, and 
licensing. These instruments can, for example, be used to increase the accessibility of parking 
for certain groups. The use of parking reserves is also studied. The parking reserve principle 
focuses initially on allowing builders and developers to go below the parking norm and, at a 
later moment, constructing parking facilities in reserved areas if the need for parking has 
increased. Parking reserves are mainly used in newly developed areas where the need for 
parking is expected to decrease with time; for example, when the construction of a tram line 
is finished. The thesis also sheds light on more indirect instruments, which decrease the need 
for parking (i.e. car use), such as mobility management, which focuses more on the 
behavioral aspects of traveling and modal use. 
 
The literary study also explains the purpose of the parking norm and describes different types 
of parking norms. It discusses the method used when creating a parking norm and important 
aspects to be considered in this process. These key aspects are residential density, car 
density, employee density and commuter modal choice. The parking norm should take into 
consideration the current demand for parking, as well as, the predicted future demand. The 
parking norms of Swedish communities are all norms based upon minimum requirements, 
which means that a developer or builder may build more parking spaces than suggested by 
the norms. Norms with maximum allowance regulations increases the municipalities’ 
possibilities of limiting the number of parking spaces. Such norms are often used in larger 
cities with significant problems related to traffic. The parking norm is often divided into 
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zones where the demand for parking differs, public transport accessibility is very good or 
where it is decided that parking should be more/less strictly regulated. Only a handful of the 
municipalities in Sweden have a set of parking requirements which include bicycle parking. 
 
Study of Landskrona 
In order to determine important aspects such as, residential density, car density, commuter 
modal choice of the inhabitants of Landskrona, a study of the municipality was considered 
necessary. Among other documents, the master plan and traffic plan of Landskrona have 
been studied. The municipality has formulated goals regarding sustainability, traffic and to 
some extent even parking. 
 
The city of Landskrona is inhabited by 29 000 citizens and the other seven smaller 
communities have a population ranging from 200 to 2 900 inhabitants. In general a 
Landskrona municipality citizen makes shorter and fewer trips than the average Skåne 
resident. In addition, citizens of Landskrona use public transport and bicycles more 
frequently than in other Skåne communities. In Landskrona municipality, the share of general 
journeys made by car is 55 percent and driving a car as modal choice among commuters 
occupies a share of 65 percent. Service facilities are found mostly in the Landskrona city 
center surrounding Rådhustorget. This is where residential and commercial facilities are the 
most integrated and where the urban structure is denser and city blocks are closed and better 
defined. The parking situation in Landskrona is satisfactory, although there have been 
complaints about the local parking regulations which only apply on certain dates in the 
month. The complaints consist of misinterpretation of the dated parking regulation signs and 
also the fact that certain signs are easy to miss while driving. Parking fees vary from 0-10 kr, 
with the more expensive fees covering the city’s more central parking facilities. 
 
Study of five parking norms 
The study covers the parking norms of Malmö, Lund, Vellinge, Borås and Oslo. The parking 
norms vary significantly in terms of, the levels of parking required, restrictions descriptions 
and the method used to produce the norms among others. All norms in the study have taken 
the same standpoint when it comes to residential parking; the need of parking should be met 
in order to give the residents a possibility to leave the car at home and use other more 
sustainable means of transportation. There is also a general consensus about the fact that 
implementation of lower parking restrictions can be made towards businesses, offices and 
industries to affect the car use among commuters. The municipality of Oslo has set a 
maximum limit of the number parking spaces established in the city centre when building. 
The municipalities of Vellinge and Borås do not have a parking norm for bicycles. All of the 
studied parking norms also mention the issue of acceptable walking distances to parking.  
 
Producing parking requirements for Landskrona 
This part of the thesis begins with a discussion of zoning in order to differentiate parking 
requirements, which depend on accessibility to public transport, car use/possession, etc. As 
only general information of car use has been found for Landskrona municipality, the zoning 
is based mainly on accessibility to public transport, integration on functions, city density and 
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proximity to service, etc. The result is a zone, zone A, for minimum car parking requirements 
that consists of the central part of Landskrona and another zone, Zone B for the surrounding 
municipality. A zone for minimum requirements for bicycle parking is also created around 
the city of Landskrona and another for the rest of the municipality. With factors such as 
residential density, car density, employee density and commuter modal choice, an initial 
calculation of the need for car parking is made. Calculations to determine the need for 
bicycle parking is based upon residential density and bicycle use. The next step is to adjust 
the need for parking according to prognosticated increases in car use and according to a 
number of sustainability objectives set for Landskrona municipality. Parts of these 
adjustments are made with consideration to statistics and statements found in the parking 
norm study.  
 
Parking norm for Landskrona 
The final parking requirements for Landskrona municipality are: 
  
Car parking requirements for Landskrona municipality, expressed in parking spaces/residential units for 
housing and parking spaces/1000 sqm for commercial-, office- and industrial establishments  

Zone A Zone B  
Residentials/employees Visitors Total Residentials/employees Visitors Total 

Housing (parking 
spaces/apartment) 

 

Single unit 
housing 

 

Private parking 2 0,15* 2 
(2,15*) 

2 0,15* 2 
(2,15*) 

Shared parking 1,25 0,15 1,4 1,25 0,15 1,4 
Multiple unit 
housing 

0,8 0,1 0,9 0,95 0,15 1,1 

Establishments 
(parking spaces 
per 1 000 sqm) 

 

Office** 10,5 1,5 12 16,5 2 18,5 
Industry 4,5 - 4,5 7 2 9 
Commercial*** 5,5 22,5 28 8,5 25 33,5 
* Parking for visitors will be established if on street parking or other solutions are not possible 
** At car oriented locations a special parking addition is recommended for visitor parking, 4 car spaces per 
1 000 sqm 
*** Larger commercial establishments require further investigation in order to get appropriate parking 
requirements 
 
Bicycle parking requirements for Landskrona municipality, expressed in parking spaces/residential units for 
housing and parking spaces/1000 sqm for commercial-, office- and industrial establishments  

Zone A Zone B  
Residentials/emplo
yees 

Visitors Total Residentials/employees Visitors Total 

Housing (parking 
spaces/apartment) 

 

Multiple unit housing 1,8 0,5 2,3 1,8 0,3 2,1 



X 

 

 

 

Establishments 
(parking spaces per 1 
000 sqm) 

 

Office 10,5 5 15,5 6 3 9 
Industry 4,5 - 4,5 2,5 - 2,5 
Commercial 5,5 60 65,5 3 40 43 
 
Other establishments require further investigation to establish appropriate parking 
requirements 
 
Parking strategy for Landskrona 
With consideration taken to the goals and visions formulated by Landskrona in the master 
plan, traffic program and other documents, three overall goals have been set for the 
municipality; environmental sustainability, accessibility for everyone and Landskrona in 
balance. Furthermore, a set of action areas has been identified to help achieve these goals. 
Finally a range of parking related measures have been formulated. The measures can be 
associated to one or more action areas. 
 
Parking measures suggested for Landskrona municipality: 

 
 Adjust parking fees to obtain an optimized parking space occupancy level 
 Utilize the principle of parking funding 
 Investigate the possibilities of increased use of shared parking options 
 Establish a parking route 
 Increase the efforts to reduce commuting with car 
 Provide sufficient parking options for residents 
 Increase the efforts to improve bicycle parking 
 Strategic parking localization 
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1 Bakgrund 
Den nationella resvaneundersökningen gjord år 2007 av SIKA visar att bil användes till 53 
procent av resorna i landet under en genomsnittlig dag (SIKA, 2007). Således är bilismen 
idag ett påtagligt inslag i våra vardagliga liv och har även stått för en betydande del av den 
ökade välfärden. En förbättrad tillgänglighet och framkomlighet har medfört möjlighet till 
regionförstoring som i sin tur har bidragit till ökad tillväxt, vilket enligt många är av stor 
vikt att värna om för dagens samhällen. På samma sätt som det kan vara väsentligt att slå 
vakt om tillväxt och tillgänglighet är det för ett samhälle av största vikt att reducera 
bilismens negativa effekter i största möjliga utsträckning. Dessa negativa effekter berör 
bland annat hälsa, trafiksäkerhet, miljö samt stadsbilden.  
 
I debatten om hur bilismens negativa effekter ska reduceras lyfts ofta trängselavgifter, 
tekniska framsteg, detaljutformning av vägnätet, med mera fram som goda verktyg. Enligt 
en undersökning som Trivector utfört är dock förmånsbeskattning och avgiftsbeläggning 
av parkering vid arbetsplatser den åtgärd som har störst överflyttningspotential från 
biltrafik till andra transportslag med avseende på koldioxidutsläpp av samtliga studerade 
åtgärder. (Trivector, 2008) Höjda parkeringsavgifter och reducering av antalet 
parkeringsplatser är politiskt känsliga frågor och sällan uppskattat av stadens medborgare. 
Inte desto mindre har flera undersökningar på senare tid visat att höjda avgifter, gallring 
och omfördelning av parkering samt kampanjer riktade mot företag och allmänhet ofta är 
effektiva verktyg för att minska bilanvändningen och därmed dess oönskade effekter. En 
parkeringsstrategi som i ett samlat grepp styr kommunens parkeringssituation i önskad 
riktning är därför en viktig del i en övergripande trafikplan. Bilen är trots allt endast i bruk 
under 5 procent av dygnet (UITP, 1995). Resten av tiden står den parkerad och tar upp 
plats på olika ställen under dagen. 
 
Som politiskt styrdokument för detaljplaneläggning och bygglovsförfaranden används i 
flera kommuner en parkeringsnorm, vilken utgör riktlinje för antalet parkeringsplatser som 
ska upprättas. Dock är det långt ifrån alla kommuner som har tillgång till en egen utarbetad 
norm, däribland Landskrona kommun1. Parkeringsnormen klargör att kommunen tagit 
ställning och visar samtidigt på ett rättviseperspektiv; riktlinjerna parkeringsnormen anger 
gäller samtliga aktörer. Ett fåtal kommuner har valt att upprätta parkeringsnormer för både 
cykel och bil, varav Malmö och Lund är två. De båda anser att väl planerade 
cykelparkeringar bidrar till att öka cykelns attraktivitet som färdmedel.  
 
 
 
 
1.1 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att upprätta en parkeringsstrategi samt en 
parkeringsnorm för Landskrona kommun. I uppsatsen behandlas endast bil- och 

                                                            
1 Landskrona kommun bytte namn till Landskrona stad 2009-03-01. Fortsättningsvis kommer dock 
benämningen Landskrona kommun att användas för att tydliggöra skillnaden mellan Landskrona tätort och 
Landskrona kommun. 
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cykelparkering. Syftet är vidare att redogöra för olika verktyg, metoder och synsätt för att 
hantera och styra kommuners parkeringssituation, dels att tillämpa dessa på Landskrona 
kommun i enlighet med de målsättningar som kommunen formulerat. 
 

1.2 Metod 
Arbetets första del utgörs av en litteraturstudie och behandlar parkering generellt, bland 
annat olika typer av parkering, parkeringsstrategier och styrmedel som kan ingå i dessa 
samt parkeringsnormens uppbyggnad. 
 
Efterföljande del, kap. 4.7 Jämförande studie av parkeringsnormer i olika kommuner, 
utgörs av en studie av fem kommuners parkeringsnormer; resonemang som används, 
ställningstaganden samt ingående statistik och nyckeltal som används i 
beräkningsmodellerna. Detta avsnitt är uppdelat i två delar; en för bostadsparkering och en 
för arbetsplatsparkering. 
 
Härefter presenteras en Landskronastudie, vilken avser att utreda Landskronas 
förutättningar i det fortsatta arbetet med parkeringsnorm och parkeringsstrategi. Här 
studeras bland annat bostadssituationen, kommunens trafiksystem och resandeandelar, 
parkeringssituationen samt kommunens intentioner i planarbetet. En del av 
Landskronastudien syftade till att ta fram den specifika boendetätheten för kommunen, vari 
arbete i Microsoft Access varit nödvändigt. Använda tabeller har hämtats ifrån 
fastighetsregistret, folkbokföringsregistret samt det nationella adressregistret. Genom 
denna studie erhölls information om antalet boende i enbostadshus respektive 
flerbostadshus, varefter boendetätheten för enbostadshus respektive lägenheter i 
flerbostadshus kunde beräknas. 
 
Nästa del är en analysdel som avser att ta fram en parkeringsnorm för olika boendeformer 
och verksamhetstyper samt parkeringsstrategi lämplig för Landskrona kommun.  
 
Avslutningsvis förs en diskussion bland annat kring den parkeringsnorm och -strategi som 
framtagits och osäkerheter i dessa, tillvägagångssättet samt problem som uppkommit under 
arbetets gång. Därefter presenteras de slutsatser som arbetet har lett fram till. 
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2 Parkering 
Serietillverkning av bilar inleddes i början av 1900-talet. Allt sedan bilen introducerades 
som transportmedel för allmänheten har den bidragit till att glesa ut våra städer. Med bilen 
i sin besittning kunde familjer välja att bosätta sig längre ifrån arbetsplatsen än vad som 
varit möjligt tidigare. Staden tilläts därmed att glesas ut samtidigt som restider minskade. I 
takt med att bilinnehavet stadigt ökade fick de gamla stadskärnorna allt svårare att klara av 
trafiken och det parkeringsbehov som därmed uppkom. (Lunds kommun, 2005A) År 1925 
var det totala antalet bilar i trafik i Sverige 59 000 och år 2006 var motsvarande siffra hela 
4 202 000 personbilar. Det motsvarar en biltäthet på en bil per 100 invånare år 1925 
respektive 47 bilar per 100 invånare år 2006. Förutom mellan åren under andra världskriget 
har antalet personbilar i trafik stadigt ökat. (SCB, 2008A) 
 
Bilinnehavet må således stadigt öka, men ur flera aspekter är det av stor vikt att reducera 
bilanvändningen, bland annat ur miljö- och hälsosynpunkt. Till detta ändamål finns det ett 
antal olika verktyg som kan användas på kommunal nivå. Lunds kommun (2005) skriver i 
sin Handbok i bilsnål samhällsplanering om dessa som översiktsplanering, detaljplanering 
och bygglovsgivning, avtal med olika samhällsaktörer, utformning av trafiksystemet, 
beteendepåverkande åtgärder, strategier och planer samt uppföljning och utvärdering. 
Bland strategier och planer kan nämnas parkeringsstrategin, antingen fristående eller som 
en del av en övergripande trafikstrategi, vilken i sin tur är underordnad översiktsplanen. 
Parkeringsnormen är en annan viktig beståndsdel.  
 
I trafikplaneringen är planering av bilparkering ett viktigt element. Ett stort antal parkeringar 
kan förbättra tillgängligheten med bil men kan å andra sidan leda till uppmuntran av 
bilanvändning och kräva onödigt stora arealer. Ett otillräckligt antal parkeringar inom ett 
område innebär sämre tillgänglighet med bil och kan innebära oönskade effekter inom 
närliggande områden, då dessa områdens parkeringar riskerar att bli överbelastade. 
Lokalisering av parkeringsanläggningar inverkar på bilanvändningen, trafikflödet och 
stadens gestaltning. Med lokalisering menas här både avståndet från parkeringen till 
målpunkten, liksom valet mellan centrumparkering och extern parkering. Parkeringens 
utformning är givetvis även den av stor betydelse. Valet av tidsbegränsning och avgiftsnivå 
inverkar på tillgängligheten och beläggningsgraden. En korttidsparkering har generellt en 
större omsättning av bilar än en långtidsparkering. Samma förhållande gäller parkering med 
hög avgiftsnivå jämfört med parkering med låg avgiftsnivå. (Danska Transportrådet, 2002)  
 
2.1 Bostadsparkering 
Det är viktigt att förse bostadsområden med tillräckligt antal parkeringar, så att boende har 
valmöjligheten att låta bilen stå parkerad hemma. Med bostadsparkering avses här 
parkering avsedd för boende, oavsett om den ordnas med hjälp av licens (se kap. 3.3 
Licenser) eller inte. Således omfattas även gatumarksparkering utan krav på licens. Om 
bostadsparkeringen inte räcker till finns risken att boende i ett område väljer att parkera sin 
bil i ett annat område, varpå en ännu större brist på parkering kan uppstå där. Dessutom 
kan otillräcklig bostadsparkering leda till att fler väljer att arbetspendla till jobbet, då det 
kan bli alltför dyrt att låta bilen stå parkerad på annan avgiftsbelagd parkering. (Tyréns, 
2007) 
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Traditionellt har parkering i bostadsområden ofta anlagts nära intill bostaden. För 
enbostadshus och radhus är det vanligt med parkeringar på den egna tomten. Usterud 
Hanssen & Lerstang (2002) vid norska Transportøkonomisk institutt diskuterar att det kan 
vara olyckligt att anlägga parkeringar alltför nära bostaden, då det eventuellt kan medföra 
en ökad bilanvändning även vid korta resor. Samtidigt påpekar de att det inte finns någon 
statistik som säger att cyklandet och kollektivtrafikresorna skulle öka med ett längre 
avstånd mellan hemmet och parkeringsplatsen.  
 
En vanlig utgångspunkt avseende boendeparkering är att varje bil ska ha en bilplats i 
anslutning till bostadsområdet. Exempelvis använder sig Malmö av devisen ”en bil = en 
bilplats” (Malmö stad, 2003, sid. 5). Dock finns det flera exempel på bilfria 
bostadsområden runt om i världen. Ett exempel finns i Camden, London, där arbetet syftar 
till att ge gång-, cykel- och kollektivtrafikanter bättre tillgänglighet. Genom att bygga 
bostadsområden utan eller med låg tillgång till parkeringsplatser erhålls ett större underlag 
för kollektivtrafiken, vilken därigenom kan byggas ut samtidigt som en tryggare och 
mindre bilorienterad stadsmiljö uppnås. Bilfria bostäder gör sig bäst i områden som ligger 
inom zon med bostadsparkering och tillstånd för gatuparkering, vilket minskar risken för 
illegal parkering, och som är lättillgängliga med kollektivtrafik. Vidare bör service och 
butiker finnas i området för att minska behovet av längre dagliga resor. Resultatet av 
arbetet med bilfria bostäder i Camden blev fler och bättre bostadsmiljöer till rimliga priser 
på mark som annars hade avsatts för parkering. (Stockholms stad, 2006) 
 
2.2 Arbetsplatsparkering 
Då arbetsresor är en daglig rutin för de flesta arbetstagare är arbetsplatsparkering en viktig 
fråga att behandla i ambitionen att minska bilresandet. Av det totala antalet resor i Sverige 
utgörs 46 procent av arbets-, tjänste- och skolresor. Av arbetsresorna görs 61 procent med 
bil och 14 procent med kollektivtrafik. Då flertalet av arbetsresorna utförs under ett kortare 
tidsintervall, under rusningstid på morgon och eftermiddag/kväll, bidrar de i hög grad till 
trängselproblematiken. (SIKA, 2007) 
 
Nottingham har sedan år 2001 arbetat med att minska trängselproblem, minska 
trafikökningen och understödja användningen av andra trafikslag än bil, i synnerhet vad 
gäller arbetspendling och resor till skola och högre utbildning. Samtidigt har arbetet syftat 
till att förbättra tillgängligheten och integreringen av låginkomsttagare, bland annat genom 
att förbättra möjligheterna för alternativa färdmedel till arbete, skola, affärer och annan 
service. En av de åtgärder som har införts är att företag vid ansökan om bygglov tvingats 
upprätta transportplaner som visar hur de ska minska onödigt bilresande till arbetet och 
underlätta för de anställda att välja alternativa färdmedel. Krav finns även på att 
transportplaner ska upprättas vid detaljplaneprövning. (Stockholms stad, 2006) Detta har 
lett till att mobilitetskontoret i Nottingham erbjuder arbetssökande gratis kollektivtrafikresa 
till och från arbetsintervjun, nyanställda erbjuds av arbetsgivaren en månads gratis 
busskort, alternativt tre månaders gratis cykel. Skiftarbetare erbjuds även gratis taxi från 
arbetet på tider då kollektivtrafiken inte går. (WSP, 2007) 
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Då alltfler arbetsplatser valt att etablera sig i externa lägen, vilket skapat ett bilberoende för 
de anställda och en ökad trängsel i staden, har Nottingham valt att införa en 
företagsbeskattning på 2 000 kr per år och arbetsplatsparkering. (WSP, 2007) Tanken är att 
skatten ska bidra till att bekosta en utbyggnad av kollektivtrafiken. Detta har medfört att 
alltfler privata investerare söker sina etableringar till mer centrala exploateringsområden, 
där kollektivtrafiken är mer välutbyggd. (Stockholms stad, 2006) 
 
I Sverige har en förmånsbeskattning införts på fri parkering vid arbetsplatsen. Om 
arbetsgivaren tillhandahåller fri parkering vid arbetsplatsen till de anställda ska 
arbetsgivaren betala arbetsgivaravgifter på förmånsvärdet. Anställda som har en egen 
parkeringsplats vid arbetsplatsen betalar förmånsskatt för alla dagar, även då den inte 
utnyttjas. (Skatteverket, 2007) Dock har Skatteverket haft svårt att kontrollera i vilken 
utsträckning reglerna efterföljs. I Stockholms kommun är det endast 1,9 procent av 
samtliga arbetstagare som enligt deklarationen har förmånsbeskattad parkering på 
arbetsplatsen. Detta beror enligt Stjärnkull och Widell på SWECO på att bedömningen av 
vad som är beskattningsbart och vems ansvar det ligger på att redogöra för eventuell 
förmån är godtyckligt. Vissa företag erbjuder förmånsbilar där parkeringskostnad ingår, en 
del företag har sålt sina parkeringsplatser till privata aktörer och har därmed ingen 
skyldighet att redovisa dem och andra värderar förmånen godtyckligt. (SWECO, 2008) 
 
Företag i USA har möjlighet att erhålla utmärkelsen Best Workplaces for Commuters. För 
att erhålla utmärkelsen måste företagen erbjuda sina anställda minst en av tre möjliga 
förmåner, vilka alla syftar till att minska bilanvändningen. Parking cash out är en av dessa 
förmåner. Efter en lagändring som tillkom 1997 är det numer möjligt för företagen att 
erbjuda sina anställda en ersättning för att avstå från sin subventionerade parkering. På så 
vis uppmuntras samåkning bland anställda eller en överflyttning till alternativa färdmedel, 
varpå tidigare otillräckliga parkeringsanläggningar kan utnyttjas mer effektivt. Samtidigt 
minskar underhållskostnaderna av parkeringsplatserna för företagen och parkeringarna kan 
omvandlas till intäktsbringande verksamhet, alternativt användas som besökandeparkering. 
Ersättningen de anställda erbjuds är dock beskattningsbar, till skillnad från den fria 
parkering som företaget erbjuder. (United States Environmental Protection Agency, 2005)  
 
2.3 Ärendeparkering och angöringsplatser 
Parkering för besök och ärenden gynnar social och ekonomisk hållbarhet i staden. Målpunkten för ett 
ärende kan vara allt från verksamheter, boende, vårdinstitution, skola, samlingslokal osv. Ärende- och 
besöksparkeringens omfattning, tidsrestriktioner och läge varierar beroende på vilken typ av verksamhet 
eller boende som avses samt vilka behov som föreligger. (SKL, 2007) 
 
Platser avsedda för lastning, lossning, på- och avstigning är främst till för besökande samt 
för leveranser och hämtning av varor. Eftersom olika typer av verksamheter har olika 
behov av angöringsplatser, bland annat beträffande utformning, skall en granskning av 
varje specifikt fall göras. En vanlig målsättning hos kommuner är att de vill ordna dessa 
platser på tomtmark om möjlighet för detta finns. Nödvändigt är dock att det skall finnas 
tillräcklig tillgång på angöringsplatser i närheten av målpunkten samt att dessa skall vara 
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belägna inom ett godtagbart avstånd från målpunkten. För färdtjänst är detta extra viktigt. 
(ibid.) 
 
2.4 Parkering för funktionshindrade 
Enligt Boverkets regler skall det finnas minst en parkeringsplats för funktionshindrade 
inom 25 meter från entré till publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus. Det skall också 
finnas en tillgänglig och användbar gångväg mellan entré och parkeringsplats för 
funktionshindrade. Parkerings- och angöringsplatserna för funktionshindrade skall också 
vara tillgängliga samt utformade och välbelysta så att de är lätta att upptäcka och orientera 
sig vid. Vid exploatering är det vanligt att 2-3 procent av samtliga parkeringar är avsedda 
för rörelsehindrade eller minst 1-2 platser. (Boverket, 2005) Parkering för 
funktionshindrade skall, enligt många kommuner, främst inrättas på tomtmark. (SKL, 
2007) 
 
2.5 Cykelparkering 
Samhället har mycket att vinna på att planera för ett ökat cyklande. I sin publikation 
Cycling: the way ahead for towns and cities, listar Europeiska kommissionen flera vinster 
som samhället gör av att fler väljer cykeln istället för bilen. Hushållen gör ekonomiska 
vinster då utgifter kopplade till bilen kan minskas, arbetstimmar som går förlorade i bilköer 
kan reduceras, sjukvårdskostnader relaterade till nedsatt fysisk hälsa kan reduceras, med 
mera. Energikonsumtionen kan minskas, liksom förbrukningen av ändliga resurser, vilket 
bör vara önskvärt inte minst från politiskt håll. Allmänheten erhåller därtill valmöjligheter 
och ett stort självbestämmande över sina egna transportval. Slutligen är miljöbelastningen 
cyklandet medför, såväl lokalt, regionalt som globalt, obefintlig. Cykeln bidrar varken till 
buller eller till utsläpp, den tar ett mindre arealanspråk än bilen liksom cykelvägar relativt 
bilvägar och bidrar till en mer attraktiv stadsmiljö. Att planera för cykeltrafik genom att 
upprätta cykelplaner och cykelparkeringsnormer blir alltmer vanligt världen över och är en 
naturlig del i ambitionen att uppnå en mer hållbar stad. (Europeiska kommissionen, 1999) 
 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) skriver i Policy för parkering att flera 
kommuner på senare tid satsat mycket på cykeltrafik och att det finns flera exempel där 
cyklandet ökat med 25-30 procent på relativt kort tid. Det gäller då att tillgången till 
cykelparkeringen följer denna trend och ger förutsättningar för ytterligare ökat cyklande. 
Dock är det fortfarande få kommuner som har normtal för cykelparkering. I Tabell 1 
redovisas en sammanställning av olika kommuners dimensionerande behovstal för 
cykelparkering vid olika verksamheter och boenden. (SKL, 2007) 
 
Tabell 1 Behovstal för cykelparkering vid olika verksamheter och boenden (SKL, 2007) 
 Cykelplats/Boende/Verksam Cykelplats för besökare 
Flerbostadshus/Studentboende 0,5-2/lägenhet 0,5/lägenhet 
Kontor 0,2-0,4 3-6/1 000 m2 BTA2 
Handel 0,2-0,4 30-90/1 000 m2 BTA 

                                                            
2 Bruttoarean (BTA) utgörs av summan av våningsplanens area, begränsade av ytterväggarnas utsida. 
(K-Konsult-Nordplan, 1990) 



  7

Utbildningsinstitution 0,2-0,4 30-70/100 grundskoleelever 
60-80/100 gymnasie-

/högskoleelever 
Idrottsanläggning  20-40/100 åskådarplatser 
Nöjesanläggningar  20-35/100 åskådarplatser 
 
Utöver att säkerställa ett tillräckligt antal cykelparkeringsplatser bör flera aspekter tas i 
beaktande vid anläggning av cykelparkering för att framställa cykeln som ett fullgott 
färdmedel. Dansk Cyklist Forbund (2007) har i sin Cykelparkeringshåndbog angett ett 
antal principer för en god planering för cykelparkering:  
 

 Lokaliseringen av cykelparkeringen anges som första princip. Ju kortare tid en 
cykel står parkerad desto närmare målet bör parkeringarna vara belägna. Den ska 
även vara placerad så att den är väl synlig.  

 Cykelparkeringen ska utformas så att den är tillgänglig, utan svårigheter att 
komma fram till respektive cykel.  

 Parkeringen ska utformas trygg och säker för användaren. Cykeln ska stå väder- 
och vindskyddad och vara möjlig att låsa fast för att skydda mot stöld. Samtidigt 
ska parkeringen upplevas säker genom god belysning, en överskådlig 
rumsutformning och med korta avstånd fram till cykeln. 

 Cykelparkeringen bör visa upp kvalitet och gott skick då det bidrar till en positiv 
inställning till cyklande. 

 Stativets utformning är av stor vikt då det ska stödja cykeln, vara lätt att använda 
och inte ta upp mer areal än nödvändigt.  

 
Vid korttidsparkering, exempelvis vid inköp av varor, bör inte avståndet till målet 
överstiga 10 meter. Principen är att det alltid ska vara möjligt att parkera direkt utanför 
butiken. Vid längre parkering, såsom parkering vid arbetsplatsen, kan ett avstånd upp emot 
30-50 meter vara godtagbart. Vid parkeringstider upp emot ett dygn kan ett avstånd upp till 
100 meter vara acceptabelt, förutsatt att parkeringsförhållandena är goda. SKL 
rekommenderar att avståndet för korttidsparkering gärna bör ligga mellan 15-30 meter och 
vara väderskyddade. Vid långtidsparkering är säkerhet och väderskydd av än större 
betydelse. Bland annat anges att låsmöjligheter och övervakning är viktiga faktorer då 
stöldrisken är den viktigaste orsaken till att många inte använder cykel. (SKL, 2007) Att 
synliggöra cykelparkeringen har att göra med både säkerheten en övervakad parkering 
medför liksom med utnyttjandet av parkeringen. En parkering som inte syns och som 
användaren inte känner till kommer inte heller att användas. (Dansk Cyklist Forbund, 
2007)  
 
Valet av stativ avgör vilka egenskaper cykelparkeringen får. En övertäckt cykelparkering 
kan vara aktuell vid speciella parkeringsbehov och då särskilda egenskaper önskas, såsom 
väder- och vindskydd, speciella låsmöjligheter, god belysning, siktskydd, etc. En 
vidareutveckling av övertäckt parkering kan parkering i cykelbox anses vara. 
Parkeringshus och källarparkering är ytterligare exempel på övertäckta parkeringsformer. 
(Dansk Cyklist Forbund, 2007) SKL rekommenderar att minst hälften av alla 
cykelparkeringar bör vara väderskyddade (SKL, 2007). 
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Cykelparkeringen bör anläggas i den riktning som merparten av cyklisterna angör. Om det 
inte är möjligt att anlägga cykelparkeringen i direkt anslutning till målet är det att föredra 
att parkeringen är belägen mellan start- och målpunkt än bortom målpunkten. 
Cykelparkeringen bör utformas så att den tydligt markeras, antingen genom sin utformning 
och lokalisering eller genom tydliga skyltar. (Dansk Cyklist Forbund, 2007) Även SKL 
poängterar vikten av att anordna cykelparkering nära målpunkten i direkt anslutning till 
bostads- och arbetsplatsentréerna. Finns inga cykelplatser tenderar cyklisten att parkera 
nära målet och eventuellt hindra andra trafikanter. Dessutom riskerar cykeln att minska i 
attraktivitet som färdmedelsval om cykelparkeringar blir eftersatta. (SKL, 2007) För 
arbetsplatser är arbetsgivaren ansvarig för att se till att möjligheterna för cykelpendling för 
de anställda är goda, exempelvis genom att erbjuda omklädningsrum, dusch samt säkra och 
trygga cykelparkeringar. (Vägverket, 2000)  
 
Banverket redogör i sin rapport Cykelhantering vid järnvägsstationer för vikten av att 
erbjuda goda möjligheter för cykelparkeringar i stationsnära lägen. I Sverige cyklar endast 
13 procent av tågresenärerna till stationen, vilket kan jämföras med Danmarks ca 19 
procent och Nederländernas ca 30-40 procent. Endast 10 procent av Sveriges tågresenärer 
tar bilen till stationen. Då 90 procent av alla vuxna i Sverige har tillgång till cykel och 39 
procent av Sveriges befolkning bor inom två kilometer från en järnvägsstation finns det 
fortfarande en stor andel potentiella tågresenärer att fånga upp som kan cykla till stationen. 
Detta kan göras bland annat genom att erbjuda trygg och bekväm parkering samt ett 
välutbyggt cykelnät till stationsområdet. Dock påpekar Banverket att enbart goda 
förutsättningar för cykeltrafik inte nödvändigtvis behöver innebära en stor andel cyklister. 
(Banverket, 2005) 
 
2.6 Gångavstånd från bilparkering 
Den kanadensiska forskningsorganisationen Victoria Transport Policy Institute (VTPI) 
anger acceptabla gångavstånd från parkering till olika verksamheter och för olika 
användare. Faktorer som inverkar på gångavståndet är klimat och miljö, siktlinjer (längre 
avstånd kan accepteras om målet är synbart) och barriärer (exempelvis starkt trafikerad 
väg). Tabell 2 nedan anger alltså rekommenderade maximala avstånd mellan parkering och 
målpunkt under premisserna goda fotgängarförhållanden med trottoarer, jämnt underlag 
och övergångsställen samt i någorlunda milt klimat. (VTPI, 2008A) 
 
Tabell 2 Amerikansk studie på acceptabla gångavstånd från parkering till målpunkter (VTPI, 2008A) 

Närliggande 
(< ca 30 meter) 

Kort avstånd 
(< ca 250 meter) 

Medellångt avstånd 
(< ca 350 meter) 

Långt avstånd 
(< ca 500 meter) 

Funktionshindrade Livsmedelsbutik Detaljhandel Parkering vid flygplats 
Lastning och 
lossning 

Kontorsbyrå Restaurang Större idrottsevenemang 

Utryckningsfordon Vårdcentral Arbetstagare ”Overflow parking” 
Närbutik Bostäder Underhållningscentrum  
  Religiös verksamhet  
 
Trivector (2000) redogör även de för acceptabla gångavstånd mellan parkering och olika 
målpunkter i Lunds kommun, under normala omständigheter. Generellt gäller att vid ny- 
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och ombyggnad bör kortare avstånd eftersträvas, medan längre avstånd kan accepteras för 
stadskärnan. Gångavståndet är även relaterat till tidsaspekten, där långtidsparkerare kan få 
tolerera ett längre gångavstånd än korttidsparkerare. För befintliga bostäder bör inte 
gångavståndet överstiga 400 meter till parkeringen, medan ett kortare avstånd 
rekommenderas för nybyggnation. För arbetspendlare anger de att avståndet mellan 
arbetsplats och parkering inte bör överstiga 300 meter, såvida arbetsplatsen inte ligger i 
stadskärnan där mer än det dubbla gångavståndet kan accepteras. Besökare har generellt 
sett en lägre acceptans av gångavstånd. För en mer utförlig redogörelse av gångavstånd, se 
Tabell 3 nedan. 
 
Tabell 3 Maximalt acceptabla gångavstånd mellan parkering 
och målpunkt (Trivector, 2000) 
Användare Acceptabelt gångavstånd 
Bostäder  
Boende 200 m
Boende i stadskärnan 400 m (- 700 m)
Besökare 
Besökare boende 200 m
Besökare stadskärnan 300 m
Besökare stora stadsdelscentra 200 m
Besökare små stadsdelscentra 100 
Arbetsplatser 
Arbetspendlare 300 m
Arbetspendlare stadskärna 400 m (- 700 m)
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3 Parkeringsstrategi 
En kombination av olika styrmedel kan tillsammans utgöra en parkeringsstrategi, vilket 
ofta likställs med vad som i SKL:s handbok Policy för parkering benämns som 
parkeringspolicy (Johansson, 2009). Denna kan ses som ett verktyg för kommunen att 
uppnå övergripande samhällsplaneringsmål, såsom en ur olika aspekter hållbar 
stadsutveckling. Parkeringspolicyn uttrycker en avsikt för vilka åtgärder som ska vidtas för 
att uppnå målen. (SKL, 2007) Även handboken TRafik för en Attraktiv STad (TRAST) 
redogör för vikten av att behandla parkeringsproblematiken strategiskt för att stadens parter 
ska ges möjlighet att medverka till en önskad stadsutveckling genom att ordna parkering 
som ger den tillgänglighet som önskas. (Banverket et al., 2007A) 
 
Stadens tillgänglighet avgörs till viss del av hur parkeringsfrågan är behandlad. Hur 
tillgängligheten med bil ska hanteras sätts ofta i relation till andra stadsbyggnadsmål, 
såsom ekologisk hållbarhet, en god bebyggd miljö, etc. Behovet av tillgängligheten bör 
beskrivas dels med distinktion mellan centrum och förort, dels mellan personbil och andra 
trafikslag. Parkeringsbehovet bör uttryckas i termer av hur väl tillgängligheten med bil och 
cykel tillgodoses för exempelvis boende och verksamma, samt vid angöring, ärende och 
besök. SKL listar exempel på hur parkeringspolicyns delar kan uttryckas. ”Prioritera 
biltillgängligheten med hänsyn till gränsvärdena för miljöpåverkan” och ”Angöring för av- 
och påstigning samt av- och pålastning bör kunna ske på ett sätt som accepteras av 
brukarna” är ett par av de angivna exempel som listas. Efter parkeringspolicyns 
avsiktsförklaringar redovisas en genomförandebeskrivning som klargör hur policyn ska 
uppnås. (SKL, 2007, sid. 27) 
 
Parkeringspolicyn är antingen inskriven i översiktsplanen, en del av trafikstrategin eller ett 
eget dokument. I översiktsplanen bör strategiska frågor gällande parkering behandlas, 
såsom vilka trafikflöden som ska prioriteras, vilken tillgänglighet som ska tillgodoses i 
centrum och övriga delar av staden, hur boendeparkering ska lösas, hur 
kollektivtrafikutbyggnad ska samordnas med parkering, med mera. En ekonomisk 
diskussion om parkeringsnormens inverkan på näringslivet kan också föras i 
översiktsplanen, om denna inverkan antas bli betydande. Detta gäller framförallt om en 
restriktiv parkeringsnorm har valts i kollektivtrafiknära läge. (ibid.) 
 
Fyra typer av parkeringsstrategi 
I en rapport från OECD/ECMT3 har fyra huvudsakliga parkeringspolicytyper som används 
inom OECD-länderna urskiljts. Den första typen syftar till att förutspå ett framtida behov 
av parkering och sedan tillgodose detta behov. Både avgiftsfri och avgiftsbelagd parkering 
förekommer i denna typ av parkeringspolicy. Avgiftsbelagd parkering används i detta fall 
som ett sätt att finansiera drift- och underhåll av infrastrukturanläggningar snarare än att 
styra människors bilburna beteende. Den här typen av policy återfinns i delar av södra och 
östra Europa och i mindre städer världen över. (Martens, 2005) 
 

                                                            
3 Organisation for Economic Co-operation and Development/European Conference of Ministers of Transport 
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Den andra typen av parkeringspolicy fokuserar på att begränsa pendlares användande av 
parkeringar i offentlig regi till förmån för besökare, kunder och boende. Policyn fokuserar 
således på hanteringen av offentliga parkeringar, såväl kantstensparkering som parkering i 
större anläggningar. För att reglera användningen av denna parkeringsform används 
prissättning och justering av parkeringsutbud som främsta verktyg. Policyn används i de 
flesta mellanstora och stora städer i norra Europa. (ibid.)  
 
Att begränsa användningen av personbil för pendlare, men även för kunder och besökare, 
är den tredje parkeringspolicyns mål. Det görs genom att fokusera på hanteringen av icke-
kommunal parkering relaterad till kommersiell markanvändning såsom kontor, 
köpcentrum, nöjesanläggningar, med mera. En förutsättning är dock ofta att området där 
policyn implementeras är välförsörjt med kollektivtrafik. Policyn förekommer även i 
områden som är känsliga för trafik. För att begränsa utbudet av parkering används 
maximinorm för olika typer av markanvändning. Exempel på städer som använder sig av 
denna typ är Helsingfors, Frankfurt am Main och Zürich. (ibid.)  
 
Slutligen den fjärde parkeringspolicyn kombinerar hanteringen utav icke-kommunala 
parkeringsplatser med en lokaliseringspolicy för specifik markanvändning. Även denna 
parkeringspolicy har som mål att begränsa användningen av personbil för pendlare, 
besökare och kunder. Dels är den en reaktion på tredje typens parkeringspolicy vad det 
gäller lokalisering av verksamheter, dels säkerställer den att verksamheter som alstrar en 
stor mängd trafik lokaliseras till lägen med god kollektivtrafikförsörjning. Detta uppnås 
genom att styra verksamheternas etableringar i kommunen till mer eller mindre goda 
kollektivtrafiklägen, kombinerat med maximinormer för parkering till respektive 
lokalisering. (ibid.) Ett exempel på detta är det nederländska ABC-planeringssystemet som 
kom till i början av 1990-talet som en reaktion mot en kraftig ökning av 
kontorsetableringar utmed vägnätet i externa lägen. Avsikten var att matcha rätt 
verksamhet med rätt läge. Genom att kategorisera företagen utifrån fyra aspekter; 
personintensitet, bilberoende vid tjänsteärenden, besöksfrekvens och behov av 
godstransporter, kan de sedan kopplas med lokalisering som svarar mot deras 
transportbehov. Staden delas upp i områden utifrån kollektivtrafikförsörjning och 
tillgänglighetsaspekter. A-områden har mycket god tillgänglighet med kollektivtrafik, B-
områden har godtagbar kollektivtrafikförsörjning och relativt god tillgänglighet till 
vägnätet, medan C-områden är i stort sett enbart bilorienterade lägen. Utöver dessa tre 
kategorier finns R-områden (Rest-områden), vilka både har dålig kollektivtrafikförsörjning 
och dålig tillgänglighet till vägnätet. Dock anses principen inte ha fungerat tillräckligt 
tillfredställande i Nederländerna, vilket bland annat framgår av det faktum att principen 
endast kunnat appliceras på en tredjedel av alla nya etableringar under en 10-årsperiod. 
ABC-principen har därför modifierats och är inte längre ett enskilt handlingsprogram för 
de nederländska städerna. I Tabell 4 redovisas en modell för hur transportbehov och 
karaktäristik matchas med tillgänglighetsprofilerna A, B och C. (Vägverket, 2003) 



 12

Tabell 4 Matchning av transportbehov/karaktäristik och tillgänglighetsprofiler 
(Vägverket, 2003) 
Lokalisering A B C 
 
Personintensitet Intensiv Medel Extensiv 
Bilberoende vid tjänsteärenden Låg Medel Hög 
Besöksfrekvens Intensiv Medel Emellanåt 
Behov av godstransporter Låg Medel Hög 
 
Således syftar en parkeringsstrategi till att bidra till förverkligandet av övergripande 
samhällsplaneringsmål. Beroende på kommunens resurser och ambitionsnivå kan 
parkeringsstrategin utformas så att den enbart tillfredställer dagens och framtidens 
parkeringsbehov, eller så kan den i olika grad vara förebyggande och minska 
bilanvändningen. (Martens, 2005) 
 
3.1 Tidsreglerad parkering 
I samband med inköp, leveranser, hämtning och andra mindre ärenden behöver ett fordon 
ofta inte stå parkerat längre än några minuter. Ju kortare tid ett fordon upptar en 
parkeringsplats desto mer tillgängligt blir området då fler fordon per dygn kan använda just 
denna parkeringsplats. Genom att sätta en tidsbegränsning på parkeringsplatsen kan både 
privata aktörer och kommunen öka omsättningen på fordon och området kan på så vis 
göras mer tillgängligt. Är tidsbegränsningen kortare än åtta timmar kommer det begränsa 
antalet parkeringsar som upptas av arbetspendlare. (Usterud Hanssen & Lerstang, 2002) 
 
Långtidsparkering i stadens perifera centrum avlastar stadskärnan och gör den mer 
tillgänglig för kunder. Korttidsparkering i centrum medför den nackdelen att de genererar 
mer trafik och bidrar till en högre belastning på gatunätet då de har kapacitet att ta emot 
fler kunder. Dock för långtidsparkeringen med sig fler bilburna pendlare. Danska 
Transportrådet redogör att om 10 procent av långtidsparkeringarna tas bort minskar 
biltrafiken under rusningstid med 3-9 procent och totalt medför det 1,6 procent mindre 
biltrafik. Om långtidsparkeringen fortsatt görs om till korttidsparkering kommer 
rusningstrafiken att fortsätta minska, men trafiken under dagen och under helger kommer 
istället att öka. Den genererade trafik som uppstår vid ombildning av långtidsparkering till 
korttidsparkering kan uppgå till fem gånger den ursprungliga nivån. (Danska 
Transportrådet, 2002) 
 
Genom att införa parkeringsförbud mellan klockan 07.00 till klockan 10.00 på alla 
offentliga platser är det möjligt dels att förhindra pendlare från att uppta platser för stadens 
besökare, dels att minska trängseln i centrum då färre skulle välja att ta bilen till jobbet. 
(ibid.) 
 
Datumparkering utgör en form av generell tidsreglerad parkeringsrestriktion. 53 kommuner 
runt om i landet använder sig av datumparkering, medan 34 kommuner använder varianten 
städdagsförbud och åtta kommuner tillämpar städnattsförbud. (SKL, 2008) Fler och fler 
kommuner väljer dock att avskaffa traditionell datumparkering och införa alternativa 
system för att klara av städning och vinterväghållning av stadens gator. Malmö stad har 
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valt att övergå från datumparkering till vad de benämner miljöparkering, vilket innebär att 
parkeringsförbud gäller under det antal timmar och vid det datum varje månad som 
skyltningen anger. Parkeringsrestriktionen gäller endast vardagar; om datumet som 
skyltningen visar infaller en helgdag så gäller inte skyltningen. (Malmö stad, 2009A) 
Växjö kommun valde 2008 att övergå från datumparkering till ett annat system, vilket 
innebär att parkeringsförbudsskyltar sätts ut en tid innan framkomligheten längs med 
gatunätet måste säkerställas. Således råder endast parkeringsrestriktionerna under den tid 
då service som städning, sopning och vinterväghållning behöver utföras. Enligt Fredrik 
Ivarsson på tekniska förvaltningen i Växjö kommun har dock det nya systemet inte 
inneburit någon tydlig förbättring hittills, då de som tidigare inte uppmärksammat 
datumparkeringen inte heller nu uppmärksammar den tillfälliga skyltningen. (Ivarsson, 
2009) 
 
3.2 Avgiftsbelagd parkering 
Enligt den kommunala avgiftslagen4, har kommunen rätt att ta ut avgift för 
parkeringsplatser på offentlig gatumark. Att avgiftsbelägga parkeringsplatser är en av de 
mest effektiva parkeringsåtgärderna, men det finns 217 kommuner i Sverige (motsvarande 
75 procent) som inte har avgifter på kommunal parkering idag. Skälet till att så många 
kommuner inte infört avgiftsbelagda parkeringar kan vara att problem med trafik och 
parkering i kommunen inte bedöms vara tillräckligt stort. (SKL, 2008) Dock finns det ett 
antal argument för införande av avgifter på parkering, exempelvis för att reducera trafiken 
(däribland söktrafiken) och öka tillgängligheten eller säkerheten. Skäl kan också vara 
finansiering av parkeringsanläggning, finansiering av kollektivtrafik eller lokala 
förbättringsåtgärder. (VTPI, 2008B) Figur 1 visar på förhållandet mellan bilanvändning 
och avgiftsbelagd parkering och tillgång till denna. 
 

 
Figur 1 Tillgång till parkering avgör i hög grad färdmedelsvalet (Lunds kommun, 2005A) 

                                                            
4 Fullständigt namn är Lag om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, med 
mera.  
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Avgifter på parkering har stor inverkan på både tidsuppehåll och efterfrågan på 
parkeringsplatser. Det beror delvis på hur hög avgiften är och vid vilka tider eller områden 
den gäller. I städer kan ett parkeringsrelaterat problem ofta vara att arbetspendlare utnyttjar 
parkeringsplatserna under större delen av arbetsdagen. Detta kan försämra tillgängligheten 
för besökare som vill göra inköp eller andra korta ärenden. En hög avgift bidrar till en 
högre omsättning i ett attraktivt område då bilister parkerar kortare tid, vilket ofta innebär 
att trafiken i området ökar. Om avgiften ligger på en nivå som medför att en viss andel 
platser alltid är lediga i centrum kan detta bidra till ökad tillgänglighet och därmed gynna 
handeln. Fördelen med en högre avgift i detta fall kan också vara att andelen söktrafik 
minskar då bilister snabbare finner en ledig plats. Med hjälp av högre parkeringsavgifter 
kan även färdmedelsvalet påverkas eftersom det blir billigare att cykla, gå eller använda sig 
av kollektivtrafiken. Höga avgifter bör dock användas med försiktighet eftersom det kan få 
till följd att kunder väljer att göra sitt inhandlande på externa etableringar som exempelvis 
köpcenter där det är gratis att parkera eller utanför vissa avgiftsbelagda zoner. 
Parkeringsavgifternas konsekvenser bör därför undersökas utifrån ett större område. Då 
bilen är parkerad sker därefter ofta förflyttningen till fots, vilket kan vara ett skäl till att 
accepterat gångavstånd från den förändrade parkeringen eller målpunkten kan ge en bra 
avgränsning på undersökningsområdet. (Danska Transportrådet, 2002) 
 
Donald Shoup, Professor of Urban Planning vid Yale University, hävdar dessutom att 
relationen mellan off street parking och on street parking är viktig bland annat för att 
minska söktrafiken. Avgifterna i parkeringsanläggningar bör vara billigare eller lika dyra 
som avgifterna för kantstensparkering för att kunna erbjuda ett attraktivt alternativ till 
dessa. Avgifterna vid kantstensparkering bör sättas så att det alltid finns en plats ledig inom 
rimligt avstånd. Shoup förespråkar att ungefär en åttondel av platserna skall vara lediga för 
att minimera söktrafiken samtidigt som platserna utnyttjas effektivt. För att säkerställa 
denna beläggningsgrad under större delen av dagen menar han att en parkeringstaxa som 
varierar under dagen och med dess förväntade efterfrågan kan införas. (Shoup, 2006) Även 
Todd Litman anser att en beläggning på 85 procent är att sträva efter för att få en god 
tillgänglighet och en ekonomisk lönsam parkeringssituation (Litman, 2006A). I Göteborgs 
parkeringspolicy konstateras att ”För att motverka söktrafik skall taxan också sättas så att 
’det alltid finns en plats ledig’. Genom relativt låga taxor på ’halvattraktiva’ platser, kan vi 
stimulera bilisterna till att inte köra in i själva city utan istället parkera i randen.” 
(Göteborgs Stad, 1993, sid. 12) 
 
Norheim (2006), transportforskare vid norska Urbanet Analyse, har i sin analys av 
trafikdata från UITP5  funnit att avgifter för bilanvändningen, exempelvis 
parkeringsavgifter eller vägtullar, har en märkbar inverkan på både kollektivtrafik- och 
bilresandet. Om kostnaderna för bilanvändningen ökar med 10 procent kan en ökning av 
kollektivtrafikresandet med 2,2 procent samt en minskning av bilresorna med 1,8 procent 
uppnås. 
 

                                                            
5 International Association of Public Transport (UITP, 2009) 
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Litman (2006B) har kommit fram till att effekten mellan prishöjningar gentemot 
kostnadssänkningar är mer än det dubbla. Med stöd av detta och andra forskningsresultat 
framhåller Koucky (2007) att effekten troligtvis är större då parkeringsavgifterna höjs än 
då exempelvis buss-, tåg- eller spårvagnsbiljettpriset sänks med samma summa. Koucky 
påpekar också att goda synergieffekter å kollektivtrafikens sida kan uppnås vid 
koordinering och kombination av de båda åtgärderna. Ett exempel är då parkeringsbiljetten 
inkluderar resor med exempelvis spårvagn. I Strasbourg har kraftiga åtgärder vidtagits för 
att minska de bilrelaterade problemen i staden. Där inkluderar avgifterna för 
pendlarparkeringarna en biljett på spårtrafiken som gäller hela dagen. Utöver detta har de 
valt att gräva ner parkeringarna under det centrala salutorget där för övrigt spårvagn och 
tågtrafiken möts och tillåter smidig övergång mellan de olika färdsätten. Vid Place de 
l’Homme-de-Fer, en av stadens starkaste knutpunkter, finns ett parkeringsgarage som har 
lika stor timavgift per parkering som dygnsavgiften för pendlarparkeringarna i stadens 
utkant. För boende erbjuds kantstensparkering vid inköp av månadskort, vilket medför att 
möjligheten finns att lämna bilen hemma. (Bjerkemo, 2004) 
 
Avgifter kan i samband med tidsstyrning vara mycket effektivt. En undersökning 1980-
1981 i Madison, Wisconsin, omfattade höjningar av parkeringsavgiften med 1 dollar för 
alla som parkerade under den intensiva perioden mellan 07.00 – 09.30 och 3 timmar 
framåt. Syftet var att frigöra mer parkeringar för besökare och kunder i staden och få bort 
de arbetspendlarna som ockuperade parkeringarna under dagen. Samtidigt infördes 
skyttelbussar som körde folk från parkeringar i stadens utkant in till centrum. Resultatet 
blev en minskning med 40 procent på beläggningen. Parkeringsplatserna i experimentet 
utgjorde 22 procent av stadens offentliga parkeringsanläggningar. (Vaca et al, 2005) 
 
Koucky (2007) har genomfört en undersökning av parkeringar i Göteborg och fann 
avgiftsskillnader på 100 procent mellan olika parkeringsanläggningar i centrum. För att 
uppnå balans mellan de olika parkeringarna föreslår han en mer gemensam prissättning 
(undantag kan göras bland annat då standard på parkeringarna skiljer sig) samt 
eliminerande av månadskort för besöks-, kund- och arbetsplatsparkering. Borttagandet av 
månadskort på exempelvis Nordstans parkeringshus bidrar till att parkeringen som sådan 
anses dyrare och blir därigenom en direkt ekonomiskt kännbar utgift kopplad till 
bilanvändningen. (ibid.) 
 
I Austin i Texas råder problem med söktrafik som letar sig bort från de dyrare 
parkeringarna till närliggande billigare platser, så kallad spillover parking. Här har stadens 
City Council beslutat om att upprätta Parking Benefit Districs, där inkomsterna i ett 
område eller kvarter öronmärks till förbättring och anläggande av anordningar som 
underlättar och uppmuntrar kollektiv-, cykel- och gångtrafik. Dessutom kan 
parkeringsautomaterna informera kunderna om alternativa transportsätt i stadsdelen. 
Förhoppningarna är att det skall göra det lättare för dem som verkligen behöver 
parkeringarna och förbättra säkerheten och attraktiviteten i stadsmiljön. (Austin City 
Connection, 2005) 
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3.3 Licenser 
I flera länder, däribland Sverige, är det vanligt att zon-parkering för boende inrättas i 
bostadsområden. Detta innebär att gatumarksparkering reserveras till förmån för boende i 
området varpå parkering upptagen av arbetspendlare i området undviks. Åtgärden medför 
även en minskad biltrafik med de som inte har bostad eller arbete i området, eller har annat 
ärende till området. Det finns olika sätt att kontrollera att zon-parkeringen efterföljs. Den 
vanligaste formen är att en boendeparkeringslicens erhålls mot en månatlig eller årlig 
avgift som täcker administrations- och driftskostnader. (Usterud Hanssen & Lerstang, 
2002) En boendeparkeringslicens kan kombineras med en restriktion för allmänheten att 
använda parkeringarna, exempelvis att de endast görs tillgängliga för allmänheten inom ett 
visst tidsintervall och mot en viss avgift. Viktigt är då att platserna inte är reserverade för 
specifik boende. Genom ett sådant samnyttjande kan en högre effektivitet i nyttjandet av 
parkeringen uppnås och driftskostnader finansieras i större utsträckning med avgifter. När 
bestämda platser på detta vis inte reserveras kan de boende inte garanteras parkering, vilket 
annars är möjligt om varje boende reserveras ett specifikt antal platser. Ytterligare en 
möjlighet av upplåtelseform av parkering är individuell parkering, där parkeringen 
reserveras till en specifik person. (Danska Transportrådet, 2002) 
 
I Århus erbjuds boende att köpa en licens som ger dem rätt att parkera vid sin bostad utan 
att behöva betala avgift. Beroende på var bostaden ligger får bilen stå parkerad olika länge. 
Inne i centrum är det möjligt för boende med licenser att parkera avgiftsfritt alla dagar i 
veckan från kl. 17.00 till 09.00 följande dag. I övriga delar av staden är det med licensen 
möjligt att låta bilen stå vid bostaden obegränsat. På så vis görs centrum mer tillgängligt 
för kunder, dock på bekostnad av att boende i centrum måste flytta på sina bilar såvida de 
inte vill betala avgift utöver licenskostnaden. (ibid.) 
 
3.4 Gatumarksparkering och parkeringsanläggningar 
Det är kommunens ansvar att reglera fördelningen mellan gatumarksparkering6 och 
parkering i parkeringsanläggningar7. Gatumarksparkering har sina fördelar genom att den 
är nära och efterfrågad av användaren, den är förhållandevis billig att anlägga och ger goda 
inkomster till kommunen. Nackdelarna är att den genererar söktrafik som leder till trängsel 
och dålig miljö, otrygghet bland annat i form av försämrad sikt, samt att den är otillräcklig 
för att tillgodose stadens parkeringsbehov. Därför kan det finnas anledning att undersöka 
behovet av parkeringsanläggningar. Rätt lokaliserade kan dessa samla trafiken och minska 
söktrafiken i stadskärnan och övriga högt belastade områden. (TFK, 1991) 
 
Parkeringsanläggningar ger möjlighet att parkera bilen skyddat och ibland även övervakat 
för att sedan byta transportmedel och ta sig till resans mål; till fots, med cykel eller med 
kollektivtrafik. Exempel på lägen där parkeringsanläggningar kan vara effektiva är 
stationsområden för att underlätta för pendling, centrala lägen med begränsad tillgång till 
mark, utkant av stadskärna för att begränsa trafiken i denna, med flera. Då 

                                                            
6 Parkering på allmänna platser, såsom gator, vägar, torg och andra områden som är allmänt tillgängliga och 
avsedda för gemensamma behov. (SKL, 2008) 
7 Parkering i parkeringshus och parkeringsgarage samt markparkering på kvartersmark. 
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parkeringsanläggningar kan bidra till en överflyttning mellan trafikslag och ett mer 
effektivt resande är det ett viktigt instrument för den regionala planeringen då hållbara 
städer och hållbart resande sätts i fokus. (Usterud Hanssen, 2005) Det senare exemplet på 
lokalisering av parkeringsanläggningar går under benämningen infartsparkering. 
Infartsparkering är främst avsedd för pendlare och avsikten med parkeringsformen är att 
minska bilresandet och luftföroreningarna i centrala staden då fler väljer kollektivtrafik in 
till stadskärnan. Viktigt är då att infartsparkeringen är billig och lättillgänglig i kontrast till 
centrumparkeringen som bör vara dyrare och i ett begränsat utbud. Parkeringsavgiften bör 
även gå att kombinera med avgiften för kollektivtrafik (K-Konsult-Nordplan, 1990). 
Genom att anlägga cykelparkering i anslutning till anläggningen blir även cykeln ett 
attraktivt alternativ för vidare transport. Infartsparkering är bäst lämpad att anlägga då 
anläggningskostnader för centrumparkering är hög, då arbetspendlingen till stor del sker 
med bil, då rusningstrafik förekommer, då arbetspendlingen sker mellan externa 
boendeområden och centrala arbetsplatser samt i större tätorter. (SKL, 2007) 
 
Intelligenta TransportSystem, ITS, syftar till att effektivisera och förbättra 
transportsystemet genom att bland annat minska köer, öka rörligheten och skapa 
miljöförbättringar. ITS skapar länkar mellan fordon och infrastruktur genom att använda 
sig av teknologier såsom telekommunikation, kontrollsystem, sensorer och mjukvara för att 
effektivisera transporter av olika slag. (ITPS, 2004) En del av ITS kan sägas utgöras av 
Parking Guidance and Information systems, PGI. PGI ger föraren uppdaterad information 
om parkering inom vissa kontrollerade områden genom exempelvis digitala skyltar och 
vägvisning och kan på så sätt minska köbildning vid parkering samt söktrafik. Dessa 
parkeringsledningssystem är till stor nytta för att få en ökad och mer effektiv användning 
av just parkeringsanläggningar och underlättar inte minst för besökare och turister som 
enkelt och översiktligt kan välja bland parkeringsmöjligheter de guidas till. PGI är till 
störst användning då tillgången till parkering i parkeringsanläggningar i stort motsvarar 
efterfrågan. Systemen kan bidra till att sprida en positiv bild av parkering i staden eftersom 
den minskar frustrationen hos förare och som ett mer attraktivt alternativ till 
gatumarksparkering. (Department for Transport, 2003)  
 
Staden Gent i Belgien har sedan 1996 arbetat efter en mobilitetsplan som syftade till att 
minska köbildningen och göra stadskärnan mer tillgänglig och trivsam att vistas i. Här har 
en fotgängarzon inrättats där biltrafiken är markant begränsad, liksom en zon där 
hastigheterna sänkts till 30 km/h tillsammans med andra trafikdämpande åtgärder. 
(Vägverket, 2006) En parkeringsslinga har även upprättats vilken innebär att trafiken i 
slingan leds till efterföljande centrala parkeringsanläggningar oberoende varifrån de 
kommer (se Figur 2). Skyltningen visar information om antalet lediga platser i respektive 
anläggning samt vilken marknadsplats som passeras på vägen dit. (Ademe et al., 2004) 
Besökaren ska efter att ha parkerat bilen inte behöva ha längre än 400 m till sin målpunkt. 
(Vägverket, 2006) I staden Strasbourg används också PGI och där har 
informationsskyltarna färgkodats (röda, gula och gröna) beroende på vilken typ av 
parkering de hänvisar till (kort-, medel- eller långtidsparkering) och vad de kostar. (Ville 
de Strasbourg, 2007) 
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Figur 2 Skyltar över parkeringsledningssystemet i Gent, Belgien 
(Stad Gent, 2001)  
 
3.5 Parkeringsköp 
Ytterligare ett sätt att styra över parkeringar är genom så kallat parkeringsköp. Enligt plan- 
och bygglagen (PBL) 3 kap. 15, 16 §§ har fastighetsägaren skyldighet att sörja för att 
tomter som tas i anspråk för bebyggelse får lämpligt utrymme bland annat för parkering på 
eller i närheten av tomten. Ansvaret åligger i första hand fastighetsägaren men kommunen 
har ett allmänt planeringsansvar som även innefattar parkering. Det går att urskilja en 
förtätningstrend i många svenska orter idag då centrala parkeringsytor försvinner till 
förmån för exempelvis kontors- och bostadsbyggande. Fastighetsägare i dessa centrala 
lägen får ofta acceptera omfattande kostnader för att inrätta parkering på tomten. (Tanum 
kommun, 2008) 
 
Det finns ett antal sätt att lösa parkeringsfrågan som fastighetsägare. Fastighetsägaren kan 
bland annat gå samman med andra fastighetsägare och upprätta en 
gemensamhetsanläggning i syfte att anordna parkering och göra denna tillgänglig för 
inblandade fastigeter. (Malmö stad, 2002) Om däremot en byggherre inte kan uppfylla det 
antal parkeringsplatser som krävs enligt rådande parkeringsnorm kan denne av kommunen 
erbjudas att delta finansiellt i en parkeringsanläggning. Detta kallas parkeringsköp, vilket 
finns i två varianter; friköp och avlösen. (Sveriges Riksdag, 1987) 
 
Friköp innebär att fastighetsägaren överlåter ansvaret för upprättande av parkering till 
kommunen mot en avgift per parkeringsplats. Parkeringskravet uppfylls genom att 
kommunen upprättar parkering på kommunal mark eller reserverar en friyta som kan 
användas för detta ändamål i framtiden då behovet av parkering eventuellt har ökat. Om 
kommunen på detta vis samlar parkeringar på samma plats finns stora möjligheterna för 
samnyttjande. Dessutom finns möjligheten för de boende som ej kräver bilparkering att 
undkomma kostnader relaterat till parkering. (Usterud Hanssen & Lerstang, 2002) I Norge 
har de flesta kommuner som erbjuder friköp som alternativ satt avgiften per 
parkeringsplats till avsevärt lägre än vad det kostar för byggherren att anlägga 
parkeringsplatser. Avgifterna för friköp kan sättas så att de speglar byggnadskostnaderna 
för exempelvis parkeringshus i centrala delar eller markparkering i yttre delar av en stad. 
(Usterud Hanssen & Stenstadvold, 1997)  
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Avlösen innebär att fastighetsägaren förbinder sig att betala hyra som täcker 
parkeringsanläggningens nettoårskostnader. I enstaka fall har kommunen krävt att 
fastighetsägaren skall erbjuda ett lån till ett parkeringsbolag som är nära knutet till 
kommunen. Beloppen har motsvarat de anläggningskostnader som är förknippade med 
berörd fastighetsägares parkeringsplatser. Lånet har skett på marknadsmässiga villkor och 
parkeringsbolaget har stått för drift och underhåll av anläggningen. (ibid.) 
 
Parkeringsköp kan även vara ett bra medel att förhindra etablering av små 
parkeringsanläggningar i centrumområden där markvärdet gör annan markanvändning mer 
lämpad. Att kommunen får ökad befogenhet att råda över parkeringsplatserna kan bidra till 
att en parkeringsstrategi får större genomslagskraft. Eftersom kommunerna själva 
bestämmer beloppet kan de också sätta så låga avgifter att fler byggherrar ansöker om 
parkeringsköp hos kommunen. Detta kan ge kommunen ökad kontroll över de 
parkeringsanläggningar som byggs. Samtidigt kan låga parkeringsköpstariffer innebära 
stora kostnader relaterade till parkeringsanläggningar för kommunen. (ibid.) Om 
parkeringsplatser samlas på detta vis blir ofta följden att gångavståndet från bostad till 
parkeringsanläggning blir längre.  I sin tur kan detta påverka färdmedelsvalet för de 
resande som eventuellt väljer att ta cykeln istället för bilen vid korta resor. (Usterud 
Hanssen & Lerstang, 2002)  
 
Evenäs & Pettersson (2005) redogör för att Göteborg använt sig av parkeringsköp men att 
de senare valt att frångå modellen. Detta beror på att fastighetsägare som är intresserade av 
detta ofta är spridda över staden och att det kan vara svårt att samla parkeringen utan att 
gångavstånden blir orimligt långa. De menar vidare att risken är att gaturummet utnyttjas 
istället för att tillgodose parkeringsbehovet i närhet av respektive verksamhet. 
 
3.6 Samnyttjande 
Samnyttjande innebär att en parkeringsruta nyttjas till två eller flera olika ändamål under 
dygnets timmar, för att på så vis nyttja den mer effektivt. Därmed kan antalet platser 
minskas. Avgörande för hur många platser som kan tas bort är hur parkeringsplatserna 
fördelas på olika användargrupper under dygnet. Det kan i sin tur exempelvis möjliggöra 
förtätning eller annan markanvändning. Då en samnyttjad parkeringsanläggning upprättas 
bör dess ändamål bestämmas och det bör endast tillåtas att övriga trafikanter parkerar om 
det finns kapacitet för det. (SKL, 2007) 
 
Det finns ett flertal beräkningsmodeller för att beräkna antalet nödvändiga 
parkeringsplatser för en samnyttjad parkeringsanläggning. Enligt VTPI (2008A) används 
en populär modell av Montgomery County i Maryland i USA, där följande tre 
utgångspunkter används: 
 
1. Fastställ minimiantalet parkeringsplatser som behövs för varje användargrupp för 
vissa tidsperioder som om parkeringen endast gällde denna grupp.  
2. Summera minimiantalet parkeringar i varje tidsperiod för alla användargrupper. 
3. Sätt antalet parkeringsplatser till det högsta värdet som uppnås bland tidsperioderna. 
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Tabell 5 Montgomery County, Maryland, USA. Beräkning för samutnyttjad parkeringsanläggning mellan 
kontorsfastighet och stormarknad. Procentsatser utgör schablontal för respektive verksamhet. (VTPI, 2008A) 

Kontor Handel Parkeringsbehov 
efter tidpunkt 

 

Ppl Beläggning Belagda ppl Ppl Beläggning Belagda ppl Samnyttjande ppl 
Vardag 
Dag 

210 100 % 210 500 60 % 300 510 

Vardag 
Kväll 

210 10 % 21 500 90 % 450 471 

Helg Dag 210 10 % 21 500 100 % 500 521 
Helg 
Kväll 

210 5 % 10,5 500 70 % 350 360,5 

Natt 210 5 % 10,5 500 5% 25 35,5 
 
I exemplet i Tabell 5 beräknades minsta antalet parkeringsplatser för den samnyttjade 
parkeringsanläggningen till 521 platser. I detta fall är det 189 platser färre än vad som hade 
krävts utan samnyttjande, vilket är en minskning med 27 procent. Genom detta har 
Västerås stad lyckats halvera parkeringsplatsbehovet med hjälp av samnyttjandeprincipen 
vid nybyggnation. Detta har ibland inneburit avsteg från rådande parkeringsnorm då 
samnyttjande redan används för vissa befintliga parkeringar. Generellt kan sägas om 
samutnyttjande att principen gynnas av en samhällsplaneringsstrategi som blandar 
funktioner och som innebär en hög exploateringsgrad. (Usterud Hanssen & Stenstadvold, 
1997) Genom analyser av trafikdata från UITP från 1995 och 2001 om ett 50-tal 
europeiska städer har Norheim (2006) funnit intressanta samband. Att använda förtätning 
som tillväxtmetod för bostäder och arbetsplatser i en stad har positiv inverkan på 
kollektivtrafikanvändningen. Enligt databaserna som Norheim har studerat innebär en 
stadsförtätning med 10 procent en tillväxt för kollektivtrafiken på 14 procent. 
 
3.7 Parkeringsreserv 
Parkeringsytorna tar upp stora ytor i en stad, ca 25 m2 per p-plats, och mycket kan vinnas 
om undantag från normen kan göras och om dessa ytor kan användas till annat. Områden 
där parkeringsbehovet är mycket lågt kan pekas ut i översiktsplanen och vidarearbetas i 
detaljplan. Exempel på åtgärder i ett sådant område är att ytor närmast bostäder i 
detaljplanen markeras ”ej parkering” eller parkeringsreserv. På så sätt kan parkeringens 
lokalisering styras och andra transportsätt kan främjas exempelvis då hållplats, cykelväg 
och cykelparkering anläggs strax utanför entrén. Parkeringsreserver tillåter byggherren att 
understiga miniminormen för parkering och dessa ytor kan tillsvidare användas för andra 
ändamål såsom rekreation. Det är viktigt att detta understöds av andra åtgärder till exempel 
i form av bilpooler, välutbyggd kollektivtrafik med mera. (Lunds kommun, 2007) 
 
Lunds kommun avser att implementera parkeringsreservsprincipen i Brunnshögsområdet i 
tätortens nordöstra ytterområde. Området kommer att utgöras av arbetsplatser och bostäder 
och ambitionen är att den färdigställda stadsdelen ska vara tät blandstad. Byggherren ska 
på traditionellt sätt iordningställa ett visst antal parkeringsplatser på den egna fastigheten. 
Dock tänker kommunen kräva ett lägre antal platser än vad miniminormen anger. Om 
byggherren önskar parkeringsplatser utöver miniminormen kan detta antingen ordnas på 
den egna fastigheten eller i något av de parkeringshus som vid behov kan byggas på 
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särskilt reserverad mark. Av kostnadsskäl bedöms flertalet byggherrar välja att tillgodose 
ytterligare parkeringsefterfrågan på den reserverade marken. På parkeringsreservsytan 
kommer det, när efterfrågan på parkering i området är tillräckligt stort, att anläggas ett 
parkeringshus på marknadsmässiga villkor. När stadsdelen successivt växer och integreras 
med övriga staden bland annat med kollektivtrafikförbindelser8 finns förhoppningar att 
reducera bilanvändningen. (Rydén, 2009A) 
 
3.8 Indirekta styrmedel 
Utöver åtgärder som direkt relaterar till parkering finns det flera styrmedel som påverkar 
trafiksystemet och användningen av olika transportmedel. Därmed kan även de ingå i en 
parkerings- eller trafikstrategi. Exempel på detta är Mobility Management (MM) eller 
Transportation Demand Management (TDM) som det också kallas i Nordamerika, vilket 
innebär ett samlat arbete med strategier för beteendepåverkan för att erhålla ett effektivare 
transportsystem (VTPI, 2007). MM kan avse många olika åtgärder; cykla-till-
jobbetkampanjer, mer tillgänglig och tydligare information om busslinjer och tidtabeller, 
bilpooler, marknadsföring av produkter, stöd till lokal produktion och handel samt 
rådgivning och forskning. Idag finns många exempel där MM används i planering. Lunds 
kommun (2008) arbetar med LundaMaTs, vilket står för ett Miljöanpassat Transportsystem 
med fokus på att styra transportsystemet i en mer hållbar riktning. Exempel på projekt 
inom LundaMaTs är förbättring av cykelvägnätet, nya kollektivtrafikstråk, upprättandet av 
ett mobilitetskontor, samt gå och cykla till skolan-projekt, där det senare med hjälp av 
information och fysiska åtgärder på skolvägarna skulle minska skjutsningen av barnen till 
och från skolan med bil. (ibid) I Göteborg drivs kampanjen Nya Vägvanor med syfte att 
stimulera stadens invånare, med hjälp av information och tävlingar, och få dem att välja ett 
mer hållbart sätt att resa på (Göteborgs Stad, 2009).  
 
Genom att förenkla byten mellan transportslag kan restid sparas och bekvämligheten öka 
för de resande, varpå attraktiviteten för dessa resor ökas. Ett intermodalt transportsystem 
innebär ett system som syftar till att optimera och integrera olika transportsätt genom att 
bland annat förbättra kopplingarna mellan dessa. (EIA, 2008) Här spelar 
parkeringsanläggningar en betydelsefull roll, vilka rätt lokaliserade kan öka 
intermodaliteten. Exempelvis kan cykelparkeringar vid arbetet, buss- eller tågstationen 
möjliggöra så kallade Bike and Ride- eller Park and Pedal-lösningar. Att koordinera och 
samordna kommunikationerna så att väntetiden vid exempelvis byte från tåg till buss 
minimeras är också en viktig faktor för intermodaliteten. Samordningen mellan trafikslag 
kan också innebära att faciliteter förbättras eller att en gångtunnel byggs från 
pendlarparkeringen till buss- eller tågstationen eller att en översyn görs av 
detaljutformningen av intermodala noder. Bättre möjligheter för att ta med sig cykeln på 
bussen, bilen eller tåget bidrar också till en ökad intermodalitet. (Bjerkemo, 2008)  
 
I Strasbourg har ett samlat grepp tagits om transportsystemet för att skapa en stad där de 
olika transportmedlen kan samverka istället för att låta bilen ensidigt dominera. 1989 

                                                            
8 Intentioner finns att bl.a. anlägga en spårvagnslinje som förbinder Lund C med Brunnshögsområdet, via 
Universitetssjukhuset och LTH-området. (Rydén, 2009A) 
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utarbetades en strategi med två samverkande riktlinjer; dels stimulera och förbättra 
kollektiv-, gång- och cykeltrafik, dels begränsa bilens utbredning i staden genom att 
reducera bilanvändning och bilparkering i den mån det är möjligt. Utöver att göra stora 
delar av staden bilfri till förmån för spårvagn, cykel och gång satsas mycket på 
pendlarparkeringar utanför staden med goda intermodala kvaliteter i form av 
cykelparkeringar, väderskyddade gångstråk, tidtabeller med realtidsinfo med mera. 
(Bjerkemo, 2004) Tydliga ledningssystem till parkeringsanläggningar har införts i staden 
vilka syftar till att reducera söktrafiken. (Vägverket, 2006) 
 
Vid nyexploatering eller förtätning i redan bebyggda områden kan det vara fördelaktigt 
med en bilpool. Bilpoolskonceptet passar både företag och privatpersoner och innebär att 
flera personer delar på en eller flera bilar. Enligt Vägverket (2004) finns det över 60 
bilpooler i Sverige och utöver de bilpooler som ägs och används inom egna företag och 
kommuner finns det både kommersiella bilpooler som vänder sig till privatpersoner och de 
som ägs av privatpersoner i ekonomiska föreningar.  
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4 Parkeringsnorm 
I lagtext behandlas parkering i PBL 3 kap. §§ 15-16. I PBL 3 kap. 15§ anges att ”Tomter 
som tas i anspråk för bebyggelse skall anordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 
stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen.” I samma paragraf 
fastslås att det dessutom måste säkerställas att ”lämpligt utrymme för parkering, lastning 
och lossning av fordon i skälig utsträckning anordnas på tomten eller i närheten av denna”. 
Beträffande ombyggnation meddelas vidare i 3:16 2st; ”Vid sådan ändring av en byggnad 
för vilken bygganmälan krävs skall tomten anordnas så att den uppfyller kraven i 15 § i 
den utsträckning som efter omständigheterna kan krävas med hänsyn till kostnaderna för 
arbetet och tomtens särskilda egenskaper.” Att kommunen ska behandla sina medlemmar 
lika, om det inte finns saklig grund för annat, fastslås i kommunallagen. För att säkerställa 
att plan- och bygglagens bestämmelser angående parkering efterföljs och att tillräckligt 
med parkering tillförs en plats, upprättas i flera kommuner en parkeringsnorm. 
Parkeringsnormen är inget bindande dokument utan ska snarare ses som ett vägledande 
dokument vid detaljplanehandläggning och som krav vid förhandling om bygglov vid 
nybyggnation med byggherren. Den bidrar också till att säkerställa efterlevnaden av 
kommunallagen då alla aktörer deltar i förhandlingar under samma villkor, såvida inte 
särskilda skäl till annat föreligger. (Tyréns, 2007) Om speciella omständigheter råder finns 
det dock inget som hindrar parterna att vid överenskommelse bortse från normen. 
Parkeringsnormen kan uttryckas som antingen miniminorm, maximinorm eller som en 
kombination av dem båda. Tidigare upprättades endast normer för bilparkering men numer 
upprättas allt oftare norm för cykelparkering tillsammans med bilparkering. 
 
Normen delas vanligen upp dels efter exploateringens typ, dels efter vilken del av 
kommunen exploateringsplatsen tillhör. Beroende på kommunens storlek och innehåll 
utgörs exploateringens typ av olika många kategorier. Vanliga exploateringstyper är 
bostad, handel, kontor, industri, lager, restaurang, hotell, samlingslokal, skola, 
barnomsorgslokal, idrottsanläggning, med mera. Kategorierna bostad och handel brukar 
även delas upp i underkategorier beroende på dess art och omfattning. Exempelvis kan en 
tvårumslägenhet ha ett annat behov av parkering än ett enbostadshus eller en fem-
rumslägenhet. En närbutik har ofta ett annat behov av parkering än ett köpcentrum. Även 
exploateringsplatsens läge avgör dess parkeringsbehov. Ett centralt läge innebär ofta dels 
en tätare bebyggelse och därmed även närhet till ett större utbud, dels bättre 
kollektivtrafikförbindelser än i mer glesbebyggda områden. Båda dessa är faktorer som 
avgör förutsättningarna för användning av alternativa färdmedel. (SKL, 2007) En annan 
aspekt är att markpriserna i centrala delar av en stad ofta är högre än i stadens utkanter och 
därmed blir drivkrafterna större för att använda marken till annat än parkering, varför 
normen i centrala staden ofta är satt något lägre än i övriga delar av staden. Dessutom är 
utrymmesbristen i stadskärnan en faktor som kan tvinga ner normtalet, då den byggda 
stadskärnan utgör en fysisk ram som sätter exploateringsvillkoren. (Krienitz, 2008) 
 
Parkeringslexikon från 1990 beskriver tillvägagångssättet för framtagande av 
parkeringsnorm enligt Figur 3. Först görs en behovstalsberäkning, vilken kan utföras efter 
olika metoder. Vanligast är dock den metod som beskrivs nedan i kap. 4.1 Behovstal, 
vilken även rekommenderas i Parkeringslexikon. Ovanstående aspekter som närhet till 
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service, kollektivtrafikens utbyggnad, utrymmesbrist, med flera tillsammans med bland 
annat miljöaspekter, politisk vilja, samnyttjande, bilförarandel, arbetstäthet, boendetäthet 
och biltäthet inverkar alla i det faktiska bilplatsbehovet. Den slutgiltiga normen fastställs 
sedan efter en bedömning av dessa aspekters inverkan på det framräknade behovstalet. (K-
Konsult-Nordplan, 1990) 
 

 
Figur 3 Process för framställning av parkeringstal, enligt 
Parkeringslexikon (K-Konsult Nordplan, 1990) 
 
Det finns olika sätt att uttrycka parkeringsnormen på. För lägenheter kan normen uttryckas 
antingen som antal platser per lägenhet, antal platser per rumsenhet eller som antal platser 
per 1 000 m2 BTA. (Örebro kommun, 2006) Det vanligaste är dock att normen uttrycks 
som den senare för alla exploateringstyper. Det finns även exempel på där normen för 
verksamheter uttrycks som en procentsats i förhållande till antalet anställda och besökande. 
I Borås parkeringsnorm uttrycks behovstalen för hotell som ”60 procent av de anställda 
samt 50-80 procent av antalet rum beroende på hur bilorienterat hotellet ligger”. (Borås 
Stad, 1998, sid. 10) 
 
I en platsspecifik studie av ett område i London fann London Planning Advisory 
Committee (LPAC) att 25-40 procent av hela området utgjordes enbart av väganslutningar 
och parkering, vilket anses begränsa både bostadsbeståndet och kvaliteten på miljön i 
området. LPAC föreslog därför en matris för bostadsparkering som tar hänsyn till 
parametrarna områdets densitet med avseende på bostäder, avstånd till centrum och ett 
tillgänglighetsindex. Genom att i högre grad planera för ett lägre bilinnehav i 
bostadsområden, och även bilfria områden, kan detta anspråkstagande av mark minimeras. 
(Greater London Authority, 2001) 
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4.1 Behovstal 
Vid framtagande av parkeringsnormens parkeringstal (se kap. 4.2 Parkeringstal) är 
behovstal nödvändiga som utgångspunkt för vidare resonemang. Behovstal för bilparkering 
beräknas för boende och verksamheter enligt beräkningsprinciperna: 
 

 boendetäthet * biltäthet = behovstal för boendeparkering 
 
respektive 
 

 arbetstäthet * bilförarandel = behovstal för arbetsplatsparkering 
 
(K-Konsult-Nordplan, 1990) 
 
Behovstal för besöks- och ärendeparkering tillkommer. Boendetätheten anges antingen 
som boende per lägenhet eller boende per 1 000 m2 BTA. Biltätheten anges som antalet 
bilar per 1 000 invånare och varierar med bostadens storlek, upplåtelseform och 
lokalisering. Arbetstätheten anger antalet samtidigt sysselsatta för särskild verksamhet per 
1 000 m2 BTA. Denna kan variera kraftigt mellan olika verksamheter, men även inom en 
viss verksamhetstyp varför särskilda utredningar kan krävas vid framtagande av 
parkeringstalet. Faktorer som inverkar på arbetstätheten är bland annat lokalernas ålder, där 
nya lokaler ofta har en högre persontäthet, samt markpriset. Bilförarandelen avser den 
andel av de anställda som använder bil till arbetsplatsen. Besökstätheten, som används vid 
beräkning av behovstal för besöks- och ärendeparkering, anges i antalet samtidiga besökare 
per 1 000 m2 BTA. (ibid.)  
 
I behovstalsberäkningen, alternativt vid fastställandet av parkeringstal, är det nödvändigt 
att i möjlig mån se till framtida prognos för biltätheten. SKL redogör för att om hushållens 
disponibla inkomst ökar med 1,9 procent årligen kommer rikets bilinnehav mellan år 2010 
och 2020 att öka med 11 procent. Om hushållens disponibla inkomst endast uppgår till 1,1 
procent per år kommer biltätheten endast att öka med 7 procent under samma period. 
Mellan åren 1997 till 2010 beräknas bilinnehavet för hela riket ha ökat med 22 procent. 
(SKL, 2007) 
 
Behovstalet, eller bilplatsbehovet, anges huvudsakligen antingen som bilplatser per 1 000 
m2 BTA eller bilplatser per lägenhet. Andra former förekommer såsom bilplatser som 
procentandel av antalet anställda eller bilplatser som procentandel av verksamhetens 
omfattning (antal rum, etc.). I vissa fall kan särskilda utredningar behöva göras då 
verksamheternas omfattning och sort skiljer sig avsevärt från beräknade medelvärden. 
(SKL, 2007) De framräknade behovstalen viktas sedan med utgångspunkt från flera olika 
faktorer, såsom politisk vilja, kommunens målsättning, tillgång till kollektivtrafik, etc, och 
resulterar därefter i slutgiltiga parkeringstal. (K-Konsult-Nordplan, 1990)  
 
Vilka lokalkategorier indelningen ska ta hänsyn till beror på vad som önskas av 
beräkningen. För byggnadslov önskas många gånger en detaljerad indelning där flera olika 
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verksamhetstyper särskiljs. Å andra sidan kan verksamheten förändras, varför ett visst mått 
av generalitet önskas. (ibid.) 
 
Vidare är det bra, om än ofta svårt, att ställa prognos på bilanvändningens utveckling och 
verksamheternas effektivitet, med mera. Hur externhandeln utvecklas exempelvis kan 
inverka på bilplatsbehovet såväl externt som centralt. Dessutom bör politisk vilja och 
planprograms visioner tas med i beräkning för vidare bearbetning av behovstalen. Vilka 
mål strävar kommunen mot och vart vill kommunen ha nått inom en viss tidsperiod är 
exempel på frågeställningar som bör ställas vid vidare arbete med normen. (ibid.) 
 
Relationen mellan boende och bilinnehav är komplex. SKL talar om att boendetätheten varie-
rar med sociala, etniska och ekonomiska faktorer och varierar därmed mellan olika områden. 
Hur stadsmiljön är planerad och utformad inverkar också på boendetätheten, områden med 
flerbostadshus har oftare högre boendetäthet än områden med enbostadshus. (SKL, 2007) 
 
Som nämnts ovan varierar bilinnehavet beroende på faktorer som område, läge, 
upplåtelseform och lägenhetsstorlek, åtminstone för de som bor i lägenhet. För boende i 
villa har dessa faktorer mycket liten inverkan på bilinnehavet. Bilinnehavet bland boende i 
bostadsrätt är ofta något högre än bilinnehavet bland dem som bor i hyresrätt. Enligt SKL 
uppgår skillnaden upplåtelseformerna emellan till hela 10 procent. Som förväntat äger inte 
personer i studentlägenheter eller på äldreboenden bil i samma utsträckning som personer i 
andra bostadsformer. Enligt SKL, som studerat ett tiotal kommuners parkeringsnormer, 
kan behovstal för flerbostadshus variera mellan 0,6-1,0 bilplatser per lägenhet eller 7-8 
bilplatser per 1 000 m2 BTA. (SKL, 2007)  
 
SKL listar i Policy för parkering behovstal för olika verksamheter för ett tiotal kommuner. 
Behovstalen för boende, industri, kontor och handel är sammanställda i Tabell 6. 
Behovstalen för ärende och besök är sammanställda i Tabell 7. 
 
Tabell 6 Sammanställning av hur tio kommuners miniminormer för 
olika verksamheter skiljer sig åt (SKL, 2007) 
 Bilplatser/lägenhet Bpl/1 000 m2 BTA Bpl/sysselsatt 
Boende 0,6-1 7-8  
Industri  3-20 0,14-0,50 
Kontor  4-28 0,14-0,50 
Handel  2-75  
Tabell 7 Sammanställning av hur tio kommuners miniminormer för olika verksamheter 
med avseende på besök och ärende skiljer sig åt (SKL, 2007) 
 Bpl/lägenhet Bpl/1 000 m2 BTA Bpl/rum Bpl/sittplats 
Boende 0,1-0,2 1-2   
Studentbostäder 0,05-0,4    
Kontor  1-2,5   
Butik  5-100   
Hotell  7-19 0,1-0,2  
Restaurang  20-50   
Bio/teater  35-50  0,075-0,3 
Skola  5-10   
Kyrka  25-50  0,05-0,2 
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4.2 Parkeringstal 
Det beräknade behovstalet tar huvudsakligen hänsyn till rådande boendetäthet och biltäthet 
för bostäder respektive arbetstäthet och bilförarandel för verksamheter. Besöksparkering 
tillkommer till både arbetsplatser och bostäder och går även de att ta fram behovstal för. 
Faktorer som inverkar på bilplatsbehovet och som ej inryms i beräkningsformlerna tas vid 
behovstalsberäkningen ej hänsyn till, varför behovstalet viktas till ett slutligt parkeringstal. 
(K-Konsult-Nordplan, 1990) 
 
Områdets tillgång till kollektivtrafik inverkar inte nödvändigtvis på ett områdes faktiska 
bilinnehav men kan begränsa bilanvändningen och även i viss mån parkeringsbehovet, 
varför kollektivtrafikens linjenät och turtäthet bör studeras. Parkeringsbehovet vid den 
egna bostaden är relativt oberoende av kollektivtrafikens utbyggnad, men kan ärenden till 
verksamheter utföras med kollektivtrafik kan parkeringsbehovet minska för dessa 
verksamheter. En annan faktor som inverkar på parkeringsbehovet är tillgång och närhet 
till service. Finns flera funktioner, exempelvis mataffärer, vårdcentral, arbetsplatser, med 
mera., inom ett nära avstånd till bostäder kan fler ärenden uträttas till fots eller med cykel 
varför bilinnehavet i dessa lägen ofta är lägre än i mer externa utpräglade villaområden. 
Således är det vanligt med skillnader i parkeringsbehov mellan centrumnära och externa 
bostadsområden och arbetsplatser. (Ekström & Jaremo, 2009) Vidare finns det studier som 
visar på att även upplåtelseformen på bostaden inverkar på bostadens parkeringsbehov. En 
hyresrätt har ofta ett lägre parkeringsbehov än en bostadsrätt. Detta kan både ses som en 
konsekvens av att byggherren i större utsträckning är intresserad av att tillföra parkering till 
bostadsrätter än till hyresrätter, liksom att ägare av bostadsrätter generellt har en starkare 
ekonomi än hyresrättsinnehavare som därmed tillåter ett större bilinnehav. Lunds kommun 
har angett bostäderna i Margretedal som exempel på detta. För de 148 bostadsrätterna i 
området angav den lokala parkeringsnormen 0,64 bilplatser per lägenhet. Byggherren valde 
att överskrida miniminormen med råge; 0,95 parkeringsplatser per lägenhet uppfördes till 
bostadsrätterna. I samma område byggdes 82 hyresrätter vilka fick en miniminorm på 0,57 
bilplatser per lägenhet. I detta fall valde byggherren att endast tillföra 0,58 bilplatser per 
lägenhet. (Rydén, 2009B) Antalet bilpooler i området inverkar även det på behovet av 
parkering, liksom samnyttjande av parkeringsplatser (Ekström & Jaremo, 2009). 
 

 
Figur 4 Hyresrätter i Margretedal har av byggherren tillförts långt färre bilplatser 
 jämfört med bostadsrätter i samma område (Rydén, 2009B) 
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Utöver att ta hänsyn till den faktiska situationen i trafiksystem och stads- och landskapsbild 
bör hänsyn även tas till mer visionära aspekter som behandlar kommunens utveckling, 
vilket även togs upp i kap 4.1 Behovstal ovan. Den politiska viljan är en sådan aspekt, det 
vill säga vilka avsikter kommunens politiker har med stadens utveckling. Även 
plandokument som översiktsplan, fördjupad översiktsplan, trafikplan, detaljplan, med flera. 
innehåller i många fall visioner som direkt eller indirekt kan kopplas till trafiksituation och 
parkering. För båda dessa kan exempelvis begränsad bilanvändning, en bilfri stadskärna 
eller en säkrare stad utgöra sådana uttalade visioner. (ibid.) 
 
4.3 Zonindelning 
Behovstalen för parkering skiljer sig ofta åt kraftigt beroende på vilket område de avser. 
Som omnämnts ovan är parkeringsbehovet ofta lägre i stadens centrum än vad det är i 
villaområden i stadens utkant. Boendetätheten följer ofta samma mönster, det vill säga 
antal boende per lägenhet är ofta något större i externa lägen än i centrala lägen. För att på 
ett enkelt sätt ta fasta på dessa skillnader i beräkningen av behovstal görs ofta en 
zonindelning av kommunen. En vanlig indelning är att stadskärnan utgör en zon med ett 
visst behovstal och omgivande stad/kommun en annan zon med ett annat behovstal. 
Antalet zoner kommunen indelas i varierar från kommun till kommun beroende bland 
annat på rådande förhållanden och vilken detaljeringsgrad på underlagsmaterial som 
innehas. (Ekström & Jaremo, 2009) 
 
Vid beslut om zonindelning är det relevant att studera de faktorer som inverkar på 
viktningen av behovstalen, såsom kollektivtrafikutbyggnad, närhet till service, 
boendetäthet, bostäders upplåtelseform för bostadsparkering samt hur bilinnehav skiljer sig 
mellan områden. För arbetsplatsparkering är det framförallt närhet till service från 
arbetsplatsen och kollektivtrafikutbyggnad som avgör zonens utbredning. För båda 
avgränsningarna tillkommer även kommunens målsättning på hur staden bör utvecklas. 
Kan avgränsningar för dessa aspekter göras redan vid en zonindelning har den faktiska 
situationen avspeglats något mer rättvisande. 
 
En god kollektivtrafikutbyggnad har att göra med både turtäthet och gångavstånd från 
hållplats till målpunkt. Gångavståndet från en hållplats i stomlinjenätet till 90 procent av 
bostäderna bör inte överstiga 400 meter för att kvaliteten på kollektivtrafiken med 
avseende på gångavståndet ska anses god. I glesa villaområden kan ett något högre 
gångavstånd vara acceptabelt, medan det i täta flerbostadshusområden kan vara något 
lägre. För viktiga målpunkter bör ett maxavstånd på 200 meter eftersträvas. En alltför liten 
maskvidd på stomlinjenätet, det vill säga alltför korta avstånd mellan hållplatserna, innebär 
fler linjer och lägre turtäthet och med fler stopp även en lägre snitthastighet för respektive 
linje. Ett alltför långt avstånd medför en mindre benägenhet att använda kollektivtrafiken. 
(Banverket et al, 2007B) 
 
Bilinnehavet skiljer sig i regel mellan olika områden i kommunen och är ofta lägre i 
stadens centrala delar. Detta kan bero på flera faktorer såsom bostädernas upplåtelseform, 
geografiskt läge i kommunen, sociala, kulturella och etniska faktorer, med mera. En studie 
som har gjorts i Malmö tyder på att biltätheten i olika områden blir högre ju längre bort 
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från centrum området är beläget. Dock varierar biltätheten olika mycket inom respektive 
område, vilket innebär att det inte alltid råder ett fullständigt entydigt förhållande mellan 
biltäthet och avstånd till centrum. (Jaremo, 2009) Även i Lund har en liknande studie 
gjorts, vilken visar på ett liknande förhållande som det ovan beskrivna för Malmö. 
(Trivector, 2000) 
 
Vilken närhet till service som finns avgör delvis i vilken utsträckning det är möjligt att 
uträtta dagliga ärenden till fots eller med cykel. Således inverkar denna faktor på det 
samlade bilplatsbehovet och bör studeras vid zonindelning. (Ekström & Jaremo, 2009) 
 
4.4 Miniminorm 
Traditionellt har lokala myndigheter haft för avsikt att vid nyexploatering ställa ett 
minimikrav på byggherren vad gäller antalet parkeringar som tillförs exploateringsplatsen. 
Redan 1947 fanns möjligheten för brittiska myndigheter att utöva detta krav genom Town 
and Country Planning Act, vilken tillkom för att förhindra parkeringar längs huvudleder. 
Miniminormen är just ett krav på minsta antalet parkeringar, varför det är fritt fram för en 
byggherre att anlägga fler parkeringar än vad normen säger. Då bilinnehavet kontinuerligt 
har ökat, har även de lokala myndigheternas angivna minimikrav stigit för att försäkra sig 
om att varje område är tillgängligt med bil. (Valleley et al, 1997) I Sverige gick 
stadsplaneringen under 50- och 60-talet i samma riktning. Bland annat kom en statlig 
riktlinje som angav att 1 000 m2 bostadsyta skulle ha minst 12 parkeringsplatser, vilket får 
anses vara en hög miniminorm då det totala bilinnehavet ökat stadigt sedan dess. 
(Miljövårdsberedningen, 2006) 
 
I Oslos nya bostadsparkeringsnorm anges två olika miniminormer. Dels en för den täta och 
centrala staden, dels en för den glesa och perifera staden. Gemensamt för dem båda är att 
de är mycket lägre än den tidigare normen, för att undvika ett ineffektivt nyttjande av 
parkeringsplatserna. Normerna ska dock inte avsevärt försvåra ägandet av bil, vilket mer 
eller mindre kräver att bilen kan parkeras i närhet till bostaden. Därför bygger normerna på 
ett flertal analyser av dagens bilinnehav och en framtida bilinnehavsprognos. Bystyret9 har 
även föreslagit en maximinorm på 150 procent av miniminormen i områden där det kan 
antas behövas fler parkeringsplatser. Normerna är uppbyggda efter boendetyp och storlek 
på boendet. (se kap. 4.2.1 Bostadsparkering) (Oslo kommun, 2003) 
 
4.5 Maximinorm 
Miniminormen fungerar bra på så vis att den hindrar byggherren från att helt avstå från sitt 
ansvar att förse ett område med parkering. Däremot anger den ingen övre gräns för hur 
många parkeringar som maximalt får anläggas inom området. Genom att införa en 
maximinorm kan kommunen styra byggherren och begränsa det totala utbudet av 
parkeringsplatser inom ett område. (SKL, 2007) Maximinormen används mestadels i 
områden där tillgången på exploaterbar mark är begränsad och där det finns till exempel en 
välutbyggd kollektivtrafik och gång- och cykelvägar/-banor. Typexempel är stadskärnor i 

                                                            
9 Motsvarande Kommunfullmäktige i norska städer 
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större städer och stationsnära områden samt större externa etableringar som köpcentrum. 
Bergen i Norge är ett exempel på en kommun som har valt att utreda behovet av 
maximinorm just i centrala delar. (Bergen kommun, 2007) Ett argument mot införande av 
maximinormer i sådana områden är att de höga markpriserna som ett begränsat utbud 
exploaterbar mark medför håller nere antalet anlagda parkeringar (Holm, 2009). 
Transportøkonomiskt institutt menar att maximinormer inte bör införas på 
bostadsparkeringar, för att på så vis undvika risken att de boende i ett område parkerar i 
andra områden och på så vis bidrar till en parkeringsbrist i dessa områden, så kallade 
spillover effects. (Usterud Hanssen & Lerstang, 2002) Att tillåta boendeparkering i 
området och erbjuda alternativa transportsätt är viktiga instrument för att lyckas med 
införandet av maximinorm. En annan möjlighet att minska risken för eventuell platsbrist är 
att göra rättigheterna till parkering överlåtelsebara. På så vis kan outnyttjade 
parkeringsplatser säljas från ett exploateringsområde till ett annat. Ett orosmoment för 
kommunen att beakta är att införande av maximinorm eventuellt kan ge negativa effekter 
på områdets konkurrensmöjligheter med andra lokaliseringsalternativ vad det gäller att 
attrahera byggherrar och företag. Ett införande av maximinorm kräver således noggrant 
övervägande om fördelarna med snabb kollektivtrafiktillväxt, en attraktiv stadsmiljö, samt 
koncentration av verksamheter och service överväger riskerna. (Boston MAPC, 2007) 
 
I Norden har det blivit allt vanligare att införa både minimi- och maximinorm för att på så 
vis hålla antalet parkeringar inom ett begränsat intervall. (Lunds kommun, 2005B) I Oslo 
infördes år 2002 maximinorm och miniminorm. Detta gjordes för att erhålla en bättre 
stadsmiljö med mindre biltrafik i centrala delar samt för att skapa tydliga och förståeliga 
riktlinjer och för att likartade projekt ska kunna behandlas lika. Parkeringsnormen skiljer 
sig åt beroende på områdets läge i staden och dess kollektivtrafikförsörjning, helt enligt 
under kap. 3 Parkeringsstrategi nämnda ABC-princip10 (se Figur 5). Här avser A Oslos 
innersta stadskärnan, B utgörs av omgärdande centrala delar och C är förorterna och de 
yttersta delarna av staden. (Oslo kommun, 2002) 

                                                            
10 Benämns även ABCR-principen, där R betecknar Restområden som har både låg kollektivtrafikförsörjning och 
låg biltillgänglighet. 
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Figur 5 ABC-konceptet (Oslo kommun, 2002) 
 

4.6 Cykelparkering 
Norm för cykelparkering är relativt nytt för de flesta kommuner som har infört det och ofta 
behandlas det mindre ingående än bilparkering. En svensk kommun som har en omfattande 
cykelplan och behandlar cykelparkering utförligt är Linköpings kommun (2003). År 2003 
upprättades Riktlinjer för anordnande av cykelparkering, där även en cykelparkeringsnorm 
redovisas. Dokumentet har sedan följts upp av Cykelplan för Linköping 2008-2028. 
Linköpings cykelparkeringsnorm ser ut som följer: 
 
Bostad 

 En cykelplats/boende i nära anslutning till bostadens entré 
 En cykelplats/boende i förrådsutrymme i anslutning till bostaden 
 0,1 cykelplatser/boende för besökare i nära anslutning till bostadens entré 

 
Parkeringsnormen för arbetsplatser baserar sig på respektive verksamhets arbetstäthet, 
andel besökare och andelen arbetsresor som utförs med cykel, det vill säga 30 procent. 
Arbetstätheten för kontor är 40 anställda per 1 000 m2 BTA, 12 anställda per 1 000 m2 
BTA för handel och 20 anställda per 1 000 m2 BTA för industri. Besökstätheten är satt till 
4 besökare per 1 000 m2 BTA för kontor, 60 besökare per 1 000 m2 BTA för handel och för 
industri antas besökandeandelen vara så låg att inte särskild parkering för besökare avsätts. 
Normen för verksamheter ser ut som nedan i Tabell 8: 
 
Tabell 8 Linköping kommuns parkeringsnorm för cykel med avseende på olika verksamheter 
(Linköpings kommun, 2003) 
 Norm 

(cpl/anställd) 
Arbetstäthet 
(anställda/1 000 m2 BTA) 

Besökare 
(besökare/1 000 m2 BTA) 

Totalt antal cpl 
(cpl/1 000 m2 BTA)

Kontor 0,3 30-50 3-6 13
Handel 0,3 10-15 30-90 22
Industri 0,3 10-30 - 6

Tillgång till 
kollektivtrafik 

Hög 

Låg 

Tillgänglighet med bil  Hög Låg 

A 

B 

C 

Verksamheter med många anställda/besökare.
Ej beroende av bil. 

Verksamheter med få 
anställda/besökande i 
förhållande till storlek. 
Beroende av god 
tillgänglighet med bil. 
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Cykelparkeringsnormen tillämpas på samma sätt som bilparkeringsnorm vid 
detaljplanehandläggning och vid förhandling om bygglov. Någon zonindelning har inte 
gjorts då skillnaden mellan anställda som cyklar till arbetet i innerstaden och övriga staden 
endast är 2 procent enligt den resvaneundersökning som gjordes 1999. Eventuella 
skillnader bland övriga resor tycks inte heller de vara av större betydelse. (ibid.) Till 
skillnad från Linköping har Malmö stad i sin parkeringsnorm gjort en zonindelning för 
cykelparkeringar vid arbetsplatser. Liksom Linköping resonerar de kring skillnader i andel 
arbetsresor som sker med cykel i stadens olika områden (Malmö stad, 2003). Se Bilaga 1 
för genomgång av fem kommuners parkeringsnormer, däribland Malmös.  
 
För behovstal för cykelparkering finns inget entydigt tillvägagångssätt. Tyngdpunkten har 
länge legat på att utföra parkeringsnorm för bil, cykelparkering har ansetts kunna ordnas 
oavsett och utgöra en mindre del. Idag, då de totala resorna inom exempelvis Lunds tätort 
till 2/3 utförs med cykel (Lunds kommun, 2001), är cykelparkering högst relevant att 
behandla för att fortsatt framhålla cykeln som ett fullgott färdmedelsalternativ. För 
enbostadshus anges sällan något behovstal alls, då cykelparkeringen ordnas på lämpligt sätt 
på den egna tomten. För verksamheter är det ofta cykelns andel av de totala transporterna, 
tillsammans med uppsatta mål om önskad andel cykelanvändande och potentialen att 
överföra resor mellan transportsätt, som avgör behovstalet. Bland annat Lunds kommun för 
detta resonemang när de föreslår sin cykelparkeringsnorm, se Bilaga 1. SKL har även gjort 
en sammanställning av hur tio kommuners behovstal för cykelparkering skiljer sig åt, 
vilken redovisas i Tabell 9 nedan. 
 
Tabell 9 Sammanställning av hur tio kommuners miniminormer för cykelparkering skiljer sig åt (SKL, 2007) 
 Cykelplats/boende/verksam Cykelplats för besökare 
Flerbostadshus/studentboende 0,5-2 per lägenhet 0,5/lägenhet 
Kontor 0,2-0,4 3-6/1 000 m2 BTA 
Handel 0,2-0,4 30-90/1 000 m2 BTA 
Utbildningsinstitution 0,2-0,4 30-70/100 grundskoleelever 

60-80/100 gymnasie-/högskoleelever 
Idrottsanläggning  20-40/100 åskådarplatser 
Nöjesanläggningar  20-35/100 åskådarplatser 
 

4.7 Jämförande studie av parkeringsnormer i olika kommuner 
Denna del av rapporten utgör en sammanställning av skillnader och likheter i hur fem 
parkeringsnormer behandlar olika delar av normen. Gemensamma nämnare och 
tillvägagångssätt belyses liksom avvikande och intressanta sådana. De studerade 
parkeringsnormerna utgörs av Malmö stads-, Oslo kommuns-, Vellinge kommuns-, Borås 
Stads- samt Lunds kommuns parkeringsnorm. Dessa har valts ut då de ger en relativt bred 
spridning på tillvägagångssätt och resonemang samt då de är bland de mer utförligt 
redovisade normer som författarna har tagit del av. I och med att parkeringsnormerna 
skiljer sig från varandra i så stor utsträckning avses i detta kapitel inte att sammanställa 
parkeringstalen i en tabell. För en mer utförlig sammanställning av respektive kommuns 
parkeringsnorm med samtliga parkeringstal hänvisas till Bilaga 1. 
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4.7.1 Parkeringsnorm för bostad 
De studerade normerna uttrycker i någon form utgångspunkten att den som förfogar över 
en bil permanent ska vid sin bostad ha tillgång till parkeringsplats. Detta innebär att det ska 
vara möjligt att ställa bilen hemma och använda alternativa färdmedel vid arbetspendling. 
 
Gångavstånd 
Samtliga studerade parkeringsnormer anger dessutom att parkeringsplatsen ska finnas inom 
ett godtagbart gångavstånd från bostaden. Vad som anses vara ett acceptabelt gångavstånd 
varierar mellan kommunerna. Vellinge, som är en mindre kommun, anser liksom Borås att 
gångavståndet inte bör överstiga 200 meter. Lund och Oslo resonerar kring ett acceptabelt 
gångavstånd på upp till 500 meter, medan det i stadskärnan kan vara acceptabelt med ett 
ännu längre gångavstånd. 
 
Parkering vid bostäder 
De studerade normerna behandlar enbostadshus och lägenheter i flerbostadshus. För 
enbostadshus särskiljs normen för parkering anordnad på egen fastighet och gemensam 
parkering och uttrycks i antal parkeringsplatser per enbostadshus alternativt 
parkeringsplatser per 1 000 m2 BTA. För lägenheter i flerbostadshus används antingen 
enheten parkeringsplatser per lägenhetsstorlek eller parkeringsplatser per bostadsenhet. 
Dock väljer Vellinge att uttrycka normen i gemensam parkering och egen anordnad 
parkering då gemensam parkering kan förekomma för både enbostadshus och lägenheter. 
Samtliga parkeringsnormer behandlar besöksparkering. I några av de studerade 
parkeringsnormerna ingår besöksparkeringen i det slutgiltiga parkeringstalet, medan det 
anges separat i andra. Äldrebostäder tillkommer i alla parkeringsnormer utom för Lunds 
parkeringsnorm och studentbostäder har alla kommuner förutom Vellinge behandlat. 
 
Cykelparkering 
Cykelparkering behandlas i Malmös, Oslos och Lunds parkeringsnormer. Dock har 
parkeringstypen givits litet utrymme och få gemensamma nämnare kan utpekas. En av 
dessa är dock att ingen av dem anger parkeringstal för enbostadshus, då denna anordnas 
inom den egna tomten. En annan är utgångspunkten att det ska finnas en cykelplats per 
boende. Dessutom tillkommer platser för besökande. Vad beträffar zonindelning antar 
Malmö och Lund att i stort sett samma cykelandel råder inom hela respektive tätort, varför 
hela tätorten utgör samma zon, undantaget Norra hamnen i Malmö. 
 
Zonindelning 
Vellinge kommun är den enda kommun av de fem studerade kommunerna som inte 
använder sig av zonindelning. Övriga parkeringsnormer är utformade med två zoner eller 
fler. Lunds kommun studerar uteslutande skillnader i boendetäthet och biltäthet samt 
förväntad utveckling av biltäthet till olika tidpunkter för sin zonindelning. Borås väljer 
dock att endast ta fasta på skillnader i biltäthet. Malmö och Oslo har utöver att studerat bil- 
och boendetäthet även studerat kollektivtrafikens utbyggnad. Oslo har dels valt att dela in 
kommunen i två zoner, dels valt att i den yttre zonen peka ut viktiga kollektivtrafiknoder 
samt områden som är aktuella att genomgå stadsutveckling och förtätning, vilket skapar 
förutsättning för ökad stadsmässighet i området. Kollektivtrafiknoderna och 
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stadsutvecklingsområdena tilldelas samma parkeringstal som den inre zonen. Antalet 
kollektivtrafiknoder är sju, liksom antalet områden för stadsutveckling och förtätning. En 
förstudie som gjorts visar att bilinnehavet mellan den inre och den yttre zonen skiljer sig 
avsevärt, liksom att andelen enbostadshus i den yttre zonen är betydligt större än i den inre 
zonen. Oslo använder samma zonindelning för cykelparkering vid bostäder som för 
bilparkering. Malmö har valt att göra en särskild indelning för cykelparkering, vilken 
avgränsas av yttre ringvägen samt Norra Hamnen. Lund särskiljer endast stadskärnan från 
övriga tätorten. 
 
Behovstal 
Behovstalsberäkningen för kommunerna Vellinge, Borås och Lund utförs genom den 
beräkningsformel för bostadsparkeringsnorm som presenterats i kap. 4.1 Behovstal. 
Vellinges och Lunds behovstalsberäkning baseras på en prognostiserad ökning av 
bilinnehavet, där bilinnehavet i Vellinge antas öka från 2004 års nivå på 459 bilar/1 000 
invånare11 till 500 bilar/1 000 invånare år 2020; en ökning med 10 procent. I Lund anses 
det att en stor osäkerhet kring bilinnehavet råder, bland annat då allt färre ungdomar väljer 
att ta körkort. Behovstalsberäkningen bygger därför på två olika biltäthetsprognoser; dels 
en ökning med 5 procent från år 1998 till 2005 och dels en ökning med 12 procent från år 
1998 till 2010. Detta resulterar i två olika behovstal, nämligen ett byggtal respektive ett 
planeringstal. Vid bygglovsansökan finns kravet att planeringstalet ska kunna uppfyllas på 
sikt, medan det vid inflyttning endast behöver ha uppförts det antal parkeringar som 
byggtalet anger. Malmö redovisar ingen behovstalsberäkning men resonerar kring ökning i 
bilinnehav och boendetäthet sedan 1970-talet och utgår från den tidigare gällande normen 
från 1987 vid fastställande av parkeringstal. Inte heller Oslo redovisar sin 
behovstalsberäkning men resonerar kring bilinnehav och bostadsbeståndets struktur, där 
det senare innebär fördelningen mellan enbostadshus och lägenheter i flerbostadshus i den 
inre och yttre zonen samt boendetätheten i bostadskategorierna och bostadsområdena. 
 
Parkeringstal 
De studerade parkeringsnormerna gör ingen tydlig distinktion mellan 
behovstalsberäkningen och justering till parkeringstal som beskrivits i kap. 4.2 
Parkeringstal. För bostadsparkering stödjer sig Lunds kommun framförallt på ingående 
studier av biltäthet och boendetäthet och hur den skiljer sig i olika delar av staden samt 
förväntad utveckling av bilinnehav fram till 2005 respektive 2010. Denna uppskattning av 
bilinnehavets utveckling tar hänsyn till bland annat parametrarna inkomst, bensinpris, 
ålder, kön och BNP-ökning. De behovstal som beräkningsmodellen boendetäthet 
multiplicerad med förväntad biltäthet sedan ger antas även som slutgiltiga parkeringstal. 
Då varken Malmö eller Oslo redovisar någon behovstalsberäkning är det svårt att säga i 
vilken utsträckning de olika faktorerna påverkar behovstalet. Oslo har dock antagit de mest 
restriktiva parkeringstalen, vilka uttrycks efter antal rum i flerbostadshus och efter egen 
anordnad och gemensam parkering för enbostadshus. För en enrumslägenhet i den inre 
zonen är parkeringstalet 0,25 och för en tvårumslägenhet 0,5. För en tre- och 

                                                            
11 Vellinge kommun anger endast en biltäthet för hela kommunen då ingen zonindelning gjorts, till skillnad från 
Lund som har delat upp kommunen i fyra zoner och därmed har fyra olika biltätheter. 
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fyrarumslägenhet i den inre zonen uppgår parkeringstalet till 0,7 respektive 0,9. I 
resonemanget kring zonindelningen gavs kollektivtrafik och områdenas stadsmässighet, 
närhet till service, stort utrymme men någon kvantifiering av parametrarna uttrycktes inte. 
 
4.7.2 Parkeringsnorm för arbetsplats 
Som utgångspunkt för bostadsparkering är kommunerna överens om att varje bil ska 
erbjudas en bilplats i anslutning till bostaden. Något sådant gemensamt resonemang 
avseende arbetsplatsparkering i de studerade parkeringsnormerna finns inte. Oslo har valt 
en mer offensiv inställning vad det gäller att minska arbetspendlingen med bil med stöd av 
parkeringsnormen. Dels har de ansatt mål för önskvärda färdmedelsfördelningar och låtit 
dessa ha stor inverkan i utformning av parkeringstalen, dels använder de både minimi- och 
maximinormer. Lund har å sin sida valt att låta den beräknade ökningen i biltäthet fram till 
år 2010 jämkas mot den minskade bilanvändning som LundaMaTs förväntas bidra med. 
 
Gångavstånd 
Vad beträffar gångavstånd har Lund ansatt 300 meter som maximalt acceptabelt 
gångavstånd för arbetspendlare, men i stadskärnan används avståndet 400 meter och upp 
till 700 meter i särskilda lägen. För besökande till stora stadsdelscentra anger de 200 meter 
som maximalt acceptabelt gångavstånd, medan 100 meter är det längsta gångavstånd i små 
stadsdelscentra som kan accepteras. Borås anger 200 meter som det längsta acceptabla 
gångavståndet från parkering för besökande till butiker, medan avståndet för 
arbetspendling kan uppgå till 400-500 meter. Malmö anser att så mycket som 800 meters 
gångavstånd kan accepteras för arbetspendling, men endast 300 meter för besökande till 
butik. 
 
Parkering vid arbetsplatser 
Samtliga studerade normer har angivit parkeringstal för industri, kontor och handel. 
Handeln har i sin tur i några av parkeringsnormerna delats upp på dagligvaru- och 
sällanköpshandel medan vissa normer nöjer sig med att uttrycka parkeringstal för handel, 
oavsett typ, inom respektive zon. Endast Lund väljer att inte ange parkeringstal för 
restaurang och hotell. Även lager, kyrkor och skolor är vanliga kategorier som flera av de 
studerade normerna väljer att ta upp. Vanligast är att parkeringstalen uttrycks i antal platser 
per 1 000 m2 BTA eller antal platser per anställd, men andra former förekommer också. 
Borås Stad är kanske mest avvikande från övriga parkeringsnormer då de uttrycker 
parkeringstal för bland annat hotell, skola och restaurang som procentsats av antalet 
anställda. Andra former som förekommer i Borås Stads parkeringsnorm är som procentsats 
av förväntat besöksantal, av antal hotellrum, av antal barn på barnomsorgslokal, med flera. 
Vanligt är också att särskilda utredningar förespråkas vid etablering av en del 
verksamheter, då arbetstäthet och besökstäthet kan skilja sig avsevärt. 
 
Cykelparkering 
Malmö, Oslo och Lund har alla utgått från dagens cykelandelar och ansatt miniminormer 
som baseras på en högre cykelandel än den nuvarande. Samtliga behandlar vikten av 
cykelparkeringarnas utformning för att cykeln ska ses som ett attraktivt alternativ. Oslo 
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resonerar även kring den yta som cykelparkering tar upp i centrala staden, då det finns en 
stor del mycket arbetsintensiva verksamheter i centrum.  
 
Zonindelning 
Gemensamt för normerna för arbetsplatsparkering är också att zonindelning i någon form 
har gjorts. Vellinges zonindelning utgörs av två zoner, där de större tätorterna tilldelas en 
egen zon och övriga mindre orter samt landsbygd tilldelas en annan zon. Övriga kommuner 
har någon form av centrumzon och en eller flera yttre zoner kring denna. Oslo har även 
valt att peka ut knutpunkter i den yttre zonen som tilldelas samma parkeringstal som den 
inre zonen (ej den innersta centrumzonen) på grund av dess goda kollektivtrafiktillgång 
och serviceutbud. Totalt åtta knutpunkter i den yttre zonen tilldelas samma parkeringstal 
som den inre zonen. De områden som klassas som knutpunkter har en radie på 300 – 500 
meter. Malmö har även valt att inrätta en särskild zonindelning för cykelparkering vid 
arbetsplats. Denna består av två zoner, där den inre zonen omfattar hela Malmö tätort 
förutom industriområdet Norra Hamnen och i övrigt avgränsad av Yttre Ringvägen och 
Norra Hamnen-området. Övriga kommunen utgör en yttre zon med ett lägre krav på 
cykelparkering. 
 
Behovstalsberäkning 
Vellinge, Lund och Borås utgår i sitt grundresonemang vid framtagande av behovstal från 
produkten av arbetstäthet och bilförarandel. Lund antar bland annat en bilförarandel vid 
arbetspendling till stadskärnan på 30 procent, efter uppräkning och resonemang kring folk- 
och bostadsräkningens uppgifter från 1990. Arbetstätheten hämtar de från 
Parkeringslexikon. Liknande resonemang och tillvägagångssätt görs för besöksparkering. 
Varken Malmö eller Oslo redovisar några behovstalsberäkningar enligt Parkeringslexikons 
metod utan ansätter mål för arbetspendling inom respektive zon. Den produkt mellan 
arbetstäthet och de uppsatta målen för bilförarandel som erhålls resulterar i parkeringstal, 
då faktorn ”uppsatta mål” snarare uttrycker en politisk vilja än den faktiska 
bilförarandelen. 
 
Parkeringstal 
Förfarandet vid framtagande av parkeringstal skiljer sig åt för de olika kommunerna. Borås 
kommun väljer att inte göra justeringar av behovstal till parkeringstal med hänsyn till 
förändrad bilanvändning eller politiska mål. Lund antog att år 2010 skulle bilförarandelen 
vara lika stor som folk- och bostadsräkningen angav för år 1990, vilket omtalats i stycket 
ovan. Således leder Lunds behovstalsberäkning till slutgiltiga parkeringstal då 
bilförarandelen dels utgör ett prognostiserat värde för år 2010 och dels utgör en politisk 
målsättning för kommunen. Detta resonemang skiljer sig något från det som förs för 
arbetsplatsparkering i Oslo kommun. För det första använder sig Oslo kommun av 
maximinorm i centrum samt minimi- och maximinorm i övriga zoner. För det andra sätter 
Oslo kommun upp mål för önskade kollektivtrafikandelar, och indirekt bilförarandelar, 
som är baserade på önskvärd situation snarare än någon konkret beräkning av samlade 
kollektivtrafikfrämjande och biltrafiksdämpande effekter. 
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Samnyttjande 
För mer effektivt utnyttjande av parkeringsutbudet kan samnyttjande vara intressant att 
använda sig av. Oslos parkeringstal grundar sig på att 20 procent av bilägarna ska ta bilen 
till jobbet, vilket innebär att endast 20 procent av bostadsparkeringarna frigörs under 
arbetstid. De menar därför att samnyttjandemöjligheten mellan bostäder och verksamheter 
är begränsat och slår fast att antalet parkeringsplatser kan reduceras med 10 procent av 
bostadsparkeringen vid sådant samnyttjande. Kombinationen kontor och kultur-
/idrottslokal rymmer stor samnyttjandepotential med upp till 80 procent av 
kontorsplatserna eftersom kultur- och idrottslokaler har besökstoppar huvudsakligen efter 
kontorstid. Malmö och Lund har också presenterat samnyttjandetabeller, vilka båda 
presenteras som osäkra och därför bör användas med försiktighet. Även Borås diskuterar 
en samnyttjandereduktion på 30 procent i centrum. Vellinge presenterar en 
samnyttjandetabell som liknar den Malmö använder sig av, dock med andra 
beläggningsgrader vid respektive tidpunkt. 
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5 Landskronastudie 
Landskrona är beläget vid Skånes västra kust mellan Helsingborg i norr och Malmö och 
Lund i söder, med ett nära avstånd även till Danmark och Köpenhamn på andra sidan 
sundet. Således ligger Landskrona relativt centralt i en stor arbetsmarknadsregion med 
goda pendlingsmöjligheter till sin omgivning, vilket åskådliggörs i Figur 6 nedan. 
 

 
Figur 6 Restid till omgivande orter med tåg från 
Landskrona (Landskrona stad, 2008A) 
 
Förutom centralorten Landskrona finns också sju mindre tätorter i kommunen; Häljarp, 
Glumslöv, Asmundtorp, Kvärlöv, Saxtorpsskogen, Härslöv och Annelöv. För en 
geografisk översikt samt tabell med antal invånare i respektive ort hänvisas till Bilaga 2. 
Samtliga av dessa orter har en befolkningsmängd på mindre än 3 000 invånare och 
serviceutbudet är begränsat. (Landskrona kommun, 2008A) 
 
Som framgår av Bilaga 3, enligt Skatteverkets folkbokföringsuppgifter, hade Landskrona 
kommun i slutet av 2008 en folkmängd på 40 641 invånare (Skatteverket, 2008). Statistik 
från SCB anger att Landskrona kommun därmed är den sjunde största kommunen i Skåne 
detta år (SCB, 2007A). Kommunens invånarantal har ökat med omkring 3 200 personer 
mellan 1995-2006. Enligt prognoser från 2007 förväntas invånareantalet att öka med runt 3 
700 åren 2007-2016 till totalt ca 42 700 invånare. Jämförs andel i åldersgrupper går det att 
se att Landskrona har en något större andel äldre än både snittet för Skåne och riket och det 
förutspås att andelen äldre kommer att fortsätta öka kraftigt. (Landskrona kommun, 
2008A)  
 
5.1 Boende 
Bostadsbyggandet i Landskrona har varierat kraftigt från år till år. 1997 byggdes det totalt 
89 bostäder medan det året efter endast färdigställdes fem bostäder. Efterföljande år, 1999, 
var bostadsbyggandet uppe i 84 färdigställda bostäder för att återigen under år 2001 sjunka 
till endast 17 färdigställda bostäder. (SCB, 2008B) Det totala bostadsbeståndet år 2000 var 
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19 033 bostäder, varav 12 142 utgjordes av lägenheter i flerbostadshus och resterande 
6 891 utgjordes av enbostadshus (se Tabell 10). (Landskrona kommun, 2002) 
 
Tabell 10 Totalt bostadsbestånd i Landskrona 
år 2000 (Landskrona kommun, 2002) 
 2000 
Lägenheter 12 142 
Enbostadshus 6 891 
Totalt 19 033 
 
Enligt statistik från SCB var år 2007 det totala bostadsbeståndet 19 616 bostäder, fördelat 
på 12 416 lägenheter och 7 200 enbostadshus, vilket framgår av Tabell 10 och Tabell 11 
tillsammans (SCB, 2008B). 
 
Tabell 11 Antalet färdigställda bostäder i Landskrona mellan åren 2001-2007 
(SCB, 2008B) 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Lägenheter 0 45 8 4 135 49 33 
Enbostadshus 17 17 68 107 20 54 26 
 
Allteftersom bostäder färdigställs rapporteras slutanmälan till kommunens 
bygglovshandläggare, vilket sammanställs i dokumentet Projektförteckning – Nybyggnad 
av bostäder. Under år 2008 färdigställdes enligt dokumentet 77 bostäder, varav 37 var 
lägenheter och 40 var enbostadshus (se Tabell 12). (SCB, 2009A) 
 
Tabell 12 Antalet färdigställda bostäder 
i Landskrona år 2008 (SCB, 2009A) 
 2008 
Lägenheter 37 
Enbostadshus 40 
 
Det totala bostadsbeståndet i Landskrona kommun år 2008, Tabell 13, var således 19 693 
bostäder, varav 12 453 utgjordes av lägenheter och 7 240 utgjordes av enbostadshus. 
 
Tabell 13 Bostadsbestånd i Landskrona 
kommun år 2008 (Skatteverket, 2008 & 
Landskrona kommun, 2008A) 
 2008 
Lägenheter 12 453 
Enbostadshus 7 240 
Totalt 19 693 
 
Av Bilaga 3 framgår att av kommunens invånare bor 17 950 i enbostadshus och 22 268 i 
flerbostadshus. I kap. 6.2.1 Enbostadshus samt 6.2.2 Flerbostadshus redogörs för 
boendetätheten för respektive bostadskategori. 
 
Antalet personbilar i trafik i kommunen vid årsskiftet 2008/2009 var 19 014 personbilar, 
fördelat på 16 608 personbilar i trafik och 2 406 avställda personbilar. (Karlsson, 2009) 
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Enligt den prognos för år 2020 som presenterades i kap. 4.1 Behovstal förväntas 
bilinnehavet, det vill säga personbilar/1 000 invånare, att öka. Statistik från SIKA visar att 
personbilar i trafik under de senaste 8 åren har ökat med ca 9 procent från 15 223 
personbilar i trafik år 2001 till dagens 16 608 personbilar i trafik. (SIKA, 2009) Den 
ökning på 22 procent som talades om i kap. 4.1 Behovstal mellan åren 1997 till 2010 tycks 
således inte helt överensstämma med den utveckling som har skett i Landskrona, även om 
jämförelsen inte till fullo är gjord under samma tidsperiod.  
 
5.2 Näringsliv 
Landskrona har länge varit en utpräglad tillverkningsindustriort med en betydande del 
inom varvsverksamheten. Under 70-talet och fram till 90-talet var Landskrona hårt drabbat 
av ekonomiska nedgångar i form av oljekris och lågkonjunktur, vilka framförallt slog hårt 
mot tillverkningsindustrin. Sedan slutet av 90-talet har Landskrona haft en stabilare 
arbetsmarknad med 1998 som ett mycket bra år ur arbetsmarknadssynpunkt. Fastän 
omställningen till ett mer modernare näringsliv pågår har Landskrona fortfarande en stor 
andel tillverkningsindustri jämfört med andra medelstora skånska städer. Dock blir 
tillverkningsindustrin mer och mer förädlad. (Landskrona kommun, 2002)  
 
År 2006 var andelen sysselsatta inom tillverknings- och utvinningsindustrin ca 28 procent, 
vilket kan jämföras med motsvarande siffra för riket på 17 procent (SCB, 2008C). De 
största företagen i Landskrona utgörs till stor del av företag inom tillverkningsindustrin; 
Haldex Traction AB, Thorn Lighting Nordic AB och Assa Abloy Es Production AB med 
flera. (Landskrona kommun, 2009A). Industriföretagen i kommunen är till stor del 
lokaliserade inom industriområden i utkanten av Landskrona tätort (Landskrona kommun, 
2002). Företagsparken Kronan är belägen vid södra infarten till Landskrona från 
motorvägen E6/E22 (Invest in Landskrona, 2005). 
 
Vad gäller handel och kommunikation var andelen sysselsatta i Landskrona inom denna 
näringsgren år 2008 ca 13 procent av dagbefolkningen jämfört med snittet för riket där 
andelen står för 18 procent av de verksamma (SCB, 2008C). Större delen av kommunens 
handel är lokaliserad till stadskärnan i Landskrona tätort och butikerna ligger främst längs 
med ett antal centrala stråk varav tre är gågator. Kontorsverksamheten är spridd utöver 
delar av Landskrona tätort, dock med viss koncentration i innerstaden. En mer extern plats 
för handel och service, med verksamheter som försäkringskassan, matbutik och 
byggvaruhus, finns vid Landskrona station som ligger perifert i stadens östra del.  
Framtida markbehov för industri och verksamheter är enligt Landskona kommun svårt att 
förutspå och osäkert att uppskatta. Erfarenheten hos kommunen säger att moderna 
verksamheter generellt kräver mindre ytor med undantag av verksamheter av lager- och 
speditionstyp som kräver större arealer för både terminaler och lagerbyggnader. I sin 
utbyggnadsstrategi beskriver Landskrona kommun hur de strävar efter mer koncentrerat 
utbud av arbetsplatser, service- och kulturverksamheter. (Landskrona kommun, 2002)  
 
5.3 Resande och tillgänglighet 
Transporter ger upphov till en rad hälsoproblem, framförallt i städer. Buller och 
luftföroreningar är trafikrelaterade problem som i stor utsträckning ger upphov till ohälsa 



 41

och försämrad livskvalitet. Enligt Miljörelaterad hälsoenkät i Landskrona kommun är just 
bilavgaser och vägtrafikbuller de största miljörelaterade problemen vad gäller buller och 
luftkvalitet. Andelen som anger att de besväras av vägtrafikbuller och bilavgaser är dubbelt 
så stor i Landskrona som i övriga Sverige. (Landskrona kommun, 2004) 
 
I Landskrona finns ett utbyggt transportsystem i form av kollektivtrafik med stadsbussar 
och regionbussar som når samtliga orter i kommunen. Västkustbanan fungerar som ryggrad 
i trafiksystemet. Gatustrukturen i Landskrona tätort är gent och resor med bil görs med få 
restriktioner i form av bland annat bussgator. Just utanför Landskrona tätort finns motorväg 
E6/E20. Under senare tid har Landskrona kommun satsat på utbyggnad och utveckling av 
stråk för fotgängare och cyklister och tillgängligheten för dessa grupper har ökat.  
 
Det finns fyra busslinjer genom staden till dess utkanter och de passerar målpunkter som 
till exempel tågstation, busstation, lasarett, stadsbibliotek och det centrala Rådhustorget. I 
Figur 7 visas linjenätet för stadsbussar som täcker stora delar av Landskrona tätort 
(Skånetrafiken, 2008A).  
 

 
Figur 7 Linjenätet för stadsbussar i Landskrona (Skånetrafiken, 2008A) 
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Antalet avgångar varierar beroende på bland annat busslinje och tidpunkt. Tabell 14 
åskådliggör turtätheten hos stadsbussarna i Landskrona. Samtliga linjer har minst fyra 
avgångar per timme, mellan 07-16 på vardagar, förutom linje 4 som är mindre frekvent i 
turtätheten. (Skånetrafiken, 2008B)  
 
Tabell 14 Turtäthet vardagar på ändstation på 
stadsbussarna i Landskrona, avgångar/timme 
(Skånetrafiken, 2008B) 
Tid Linje 1 Linje 2 Linje 3 Linje 4 

05 1 0 4 2 
06 5 2 6 4 
07 5 3 6 5 
08 4 4 9 4 
09 4 4 5 0 
10 4 4 5 0  1   
11 4 4 5 0  2   
12 4 4 5 0  3   
13 4 4 6 0  >4   
14 4 4 7 0 
15 4 4 7 2 
16 4 2 7 2 
17 4 2 7 2 
18 2 2 6 2 
19 2 2 5 0 
20 2 2 5 0 
21 2 1 5 0 
22 2 0 4 0 
23 1 0 3 0 
00 1 0 2 0 
01 1 0 2 0 

 
Antalet resor med Landskronas stadsbussar har mer än tredubblats sedan år 2000 och 
fortsätter att öka. Mellan 2003-2004 var ökningen ca 7 procent, mellan 2005-2006 var den 
ca 12 procent och mellan 2006-2007 ökade antalet resor med ca 10 procent. Stadbusslinje 1 
och 3 står för de största ökningarna av antalet resor under dessa år. (Skånetrafiken, 2009) 
 
Kollektivtrafik i de mindre orterna Asmundtorp, Kvärlöv, Saxtorpsskogen, Härslöv och 
Annelöv är sparsam. Här finns avgångar till Landskrona med buss i stort sett 1-2 gånger 
per timme under delar av dagen (Skånetrafiken, 2008A). Glumslöv och Häljarp som båda 
har egen pågatågsstation och mer frekventa bussavgångar in till Landskrona tätort har 
därmed bättre tillgänglighet med kollektivtrafik till Landskrona och resten av Skåne. År 
2001 flyttades Landskrona station till stadens utkant i öster, vilket gjorde att restiderna med 
tåg förkortades samtidigt som den nya perifera lokaliseringen innebar ett längre avstånd 
mellan stationen och Landskrona centrum. Skånetrafikens prognoser år 2008 visar på en 
ökning av främst tågresor och stadsbuss fram till 2011 enligt Tabell 15 (Bondesson, 2009). 
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Tabell 15 Prognoserad/målsatt ökning av resande med tåg- och bussresor med Skånetrafiken 
för år 2009-2011 (Bondesson, 2009) 
 Prognos/mål 2009 Prognos/mål 2010 Prognos/mål 2011 
Tåg         9,2 % 8,0 % 13,1 % 
Regionbuss      3,8 % 3,0 % 3,0 % 
Stadsbuss         5,2 % 4,1 % 5,0 % 
Totalt:         6,0 % 5,0 % 7,0 % 
 
Vad gäller vägnätet utgörs huvudstråken för biltrafik och tung trafik inom Landskrona 
tätort bland annat av Österleden, Hälsingborgsvägen, Eriksgatan, Föreningsgatan, 
Ringvägen och Varvsvägen. Ovan nämnda stråk samt deras trafikmängder anges i Bilaga 
4. Övriga stora trafikstråk i vägnätet inom kommunen är framförallt E6/E20 mellan 
Göteborg och Malmö. Som infarter till Landskrona stad räknas Österleden som leder ut till 
E6/E20 samt Glumslövsvägen från Glumslöv och Landskronavägen från Häljarp. (Travia 
AB, 1999) Etableringen av den nya logistikanläggningen mellan tågstationen och E6/E20 
kommer ytterligare delvis att öka trafikbelastningen på bland annat delar av Österleden 
med tusen lastbilar per dygn. (Landskrona kommun, 2008B)  
 
Bilaga 5 visar cykelnätet i Landskrona tätort och med sträckor som har separerade 
körbanor för cykel och cykelstråk i blandtrafik. Kommunen har också arbetat med 
skyltning och vägvisning längs med vissa sträckor för att guida turister och invånare i 
Landskrona. I Cykelplan 2008 – Landskrona kommun redogör kommunen hur de avser att 
utveckla cykelnätet och arbeta för en ökad cykelandel. (Landskrona kommun, 2008C) 
 
Färjeläge för båt ut till Ven finns idag centralt i staden vid Jönsaplatsen och färjan har nio 
avgångar under veckodagar. Det har beslutats om att färjeläget ska flyttas längre bort från 
stadskärnan till Skeppsbroläget i utkanten av industriområdet i söder (Landskrona 
kommun, 2008B).  
 
Antalet kommuninvånare som arbetar i kommunen var år 2006 ca 10 300. Samma år var 
inpendlingen till kommunen ca 4 900 personer medan utpendlingen från kommunen var ca 
6 000 personer. (SCB, 2008D) Statistik rörande resandet i allmänhet i Landskrona år 2007 
finns i rapporten om resvaneundersökningen Resvanor Syd 2007 utförd av Trivector. Enligt 
statistik från undersökningen, sammanställd i Tabell 16, reser Landskronas invånare en 
kortare sammanlagd sträcka dagligen än skåningen i genomsnitt. Resorna är dessutom 
kortare och färre än för medeltalen för Skåne. Endast kommunerna Klippan och Bjuv har 
en kortare daglig längd i snitt per person än Landskrona. (Trivector, 2007) 
 
 
Tabell 16 Genomsnittlig reslängd totalt per person, genomsnittlig reslängd per 
resa, genomsnittligt antal resor per dag i Landskrona och Skåne. 
Gäller huvudresor. (Trivector, 2007) 

Landskrona Skåne  
Vardag Helg Vardag Helg 

Reslängd (km) 48 59 59 64 
Reslängd/resa (km) 15 20 17 21 
Resfrekvens (resor/dag) 2,7 2,2 2,9 2,3 
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Färdmedelsfördelningen i Landskrona kommun sett till huvudresor skiljer sig från Skåne i 
genomsnitt, se Tabell 17. Jämfört med medelvärden för Skåne är andelen resor i 
Landskrona som är utförda med bil lägre, endast Malmö och Lund har en lägre andel 
bilresor än Landskrona. Andelen resor utförda till fots är även den lägre än det skånska 
snittet, medan cykelandelen är lika stor som snittet för Skåne. Även vad det gäller andel 
cykelresor har Landskrona den tredje största andelen i Skåne efter Malmö och Lund. 
Bussandelen i Landskrona tillhör de högre i skånska kommuner. (Trivector, 2007) För 
arbetsresor ser färdmedelsfördelningen lite annorlunda ut än för samtliga resor, se Tabell 
18. Denna avser att endast illustrera parkeringsbehovet inom kommunen då urvalet ej avser 
resor som startar i kommunen och har sin målpunkt utanför. 
 
Tabell 17 Färdmedelsfördelning i procent för boende i 
utvalda skånska kommuner 
(Trivector, 2007) 

 Landskrona Malmö Lund Velling
e 

Skån
e 

Bil 55 41 41 75 58 
Buss 9 14 10 9 9 
Tåg 10 5 6 1 5 
Cykel 15 23 26 8 15 
Gång 10 15 15 5 12 

Tabell 18 Arbetsresor till/inom 
Landskrona kommun i procent 
(Bryman, 2009) 
 Landskrona 
Bil 61 
Buss 3 
Tåg 13 
Cykel 15 
Gång 6 

 

5.4 Parkering 
Landskrona är indelat i tre olika parkeringszoner; en parkeringsförbudszon i den äldre 
stadskärnan, en datumparkeringszon och slutligen en zon med 24-timmars parkering i 
övriga Landskrona (se Figur 8). I parkeringsförbudszonen är det endast tillåtet att parkera 
bilen i angivna parkeringsplatser, där fastställda parkeringsbestämmelser för respektive 
parkering råder. I övriga zonen gäller parkeringsförbud, vilket annonseras med zonskyltar 
vid varje infart till området.  Datumparkeringszonen innebär att fordon endast får parkeras 
sida med jämna adressnummer på ojämnt datum mellan klockan 02.00 – 16.00. 
Datumparkeringen gäller året runt och är i första hand till för att underlätta 
vinterväghållningen, men även övrig städservice får med regleringen god framkomlighet. 
(Persson, 2008) 
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Figur 8 Datumparkeringszon och parkeringsförbudszon i Landskrona kommun. I övriga 
kommunen gäller 24-timmars parkering (Landskrona kommun, 2009C) 
 
Enligt Britt-Marie Persson, parkeringsvakt på Landskrona kommun, sker de flesta 
regelöverträdelser just i parkeringsförbudszonen. Denna tillsammans med 
datumparkeringszonen medför vissa komplikationer, då bilister som kommer från 
datumparkeringszonen och åker in i parkeringsförbudszonen inte alltid uppfattar 
förbudszonskyltningen och parkerar längs gatan som om datumparkering gäller även där. 
Parkering på gatumark 2008 visar också att Landskrona tenderar ha relativt höga intäkter i 
form av felparkeringsavgifter. En jämförelse med Falkenbergs kommun, också bebodd av 
40 000 invånare, visar på stora skillnader. År 2007 uppgick felparkeringsavgifterna för 
Landskrona kommun till 2 118 000 kr, medan Falkenberg kommuns intäkter samma år 
endast var 467 000 kr. Ett par skillnader kommunerna emellan som inverkar på statistiken 
bör dock poängteras. À-pris för felparkeringsavgifter i Landskrona är 700 kr, medan den är 
600 kr i Falkenberg. Falkenbergs kommun har inte heller datumparkering utan har istället 
infört förbudsparkering längs med vissa gator för att säkerställa framkomligheten för 
servicefordon. (SKL, 2008) 
 
Landskrona centrum är vidare uppdelat i tre avgiftszoner, se Figur 9. Inom Zon 1, som 
omfattar bland annat Rådhustorget, Borgmästargatan, Rådmansgatan och del av Norra 
Långgatan, är avgiftsnivån 10 kr/h. Zon 2 angränsar både norr och söder om Zon 1 och har 
en något lägre avgift, 5 kr/h. Övriga Landskrona, förutom parkeringsanläggningarna Jäntan 
och Saluhallstorget, utgör zon 3, inom vilken parkering är gratis. Inom respektive zon är 
avgiftsnivån lika hög. Avsikten med denna indelning är att begränsa trafiken i de mest 
centrala delarna och styra den bort från centrum, vilket även kan främja gång-, cykel- och 
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kollektivtrafik inom Landskrona. Andra avgiftsbelagda större parkeringsytor är bland annat 
Saluhallstorget med 2 kr/h (inom Zon 2), Kavallerigatan med 10 kr/h och Jäntan med 10 
kr/h. De två första timmarna på Jäntan kostar dock endast 1 kr/h. (Landskrona kommun, 
2007A) För ett par år sedan höjdes avgiften på Jäntan från 4 kr/h till 10 kr/h då det ansågs 
att den gällande avgiften vara alldeles för låg och beläggningen på parkeringen var för hög. 
Ingen tydlig skillnad i beläggning kunde dock skönjas efter ändringen. (Persson, 2008) 
 

 
Figur 9 Landskronas tre avgiftszoner; Zon 1 med avgiftsnivån 10 kr/h, Zon 2 med 5 kr/h, 
Zon 3 där parkering är gratis, samt Jäntan och Saluhallstorget 
(Landskrona kommun, 2009C) 
 
I Landskrona tätort finns ett antal större parkeringsanläggningar. Kasernplan är en av dem, 
vilken ligger intill Rådhustorget i ett centralt läge. Parkeringen är avgiftsfri och 
tidsbegränsad till 48 timmar, vilket även inneburit att beläggningsgraden på parkeringen är 
hög. Delen av Kasernplan närmast Rådhustorget är tidsbegränsad till 2 timmar. 
Saluhallstorget är också centralt beläget och med tidigare nämnda avgift på 2 kr/h har även 
denna parkering en hög beläggning. På torget råder en tidsbegränsning på 10 timmar. 
Jäntan har förutom ovan nämnda avgift även den erlagts en tidsbegränsning på 10 timmar. 
Skeppsbrokajen vid Hamngatan är gratis och tjänar i första hand de som ska med färjan till 
Ven.  Tidsbegränsningen är av denna anledning satt till 10 dygn så att Ven-resenärerna ska 
kunna ställa bilen över två helger. Intill den nya järnvägsstationen finns en 
infartsparkering, vilken är avgiftsfri och är tidsbegränsad till 24 timmar. I samband med 
utbyggnaden av Weibullsholmsområdet (se kap. 5.6 Weibullsholm) planeras ytterligare en 
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pendlarparkering till detta område. För en översikt av tidsreglering av parkering i 
Landskrona innerstad, se Bilaga 6. 
 
Landskrona kommun tillhandahåller inte själva några licenser för boendeparkering. 
Däremot erbjuder de arbetstagare att skaffa licenser i form av nyttokort. Sådan 
nyttoparkering avser att utnyttjas av arbetstagare i dennes yrkesmässiga verksamhet vid 
tillfälliga arbetsplatser och avser endast en bil. Giltighetstiden är måndag till fredag 
klockan 7-18 och lördag klockan 7-14. Uppställning får med nyttokortet ske i högst tre 
timmar på plats där parkering annars är tillåten under kortare tid, liksom på plats där avgift 
annars gäller varpå avgiften inte behöver betalas. Nyttokortet gäller dock inte i anslutning 
till användarens bostad eller arbetsplats, eller i strid med stop- och parkeringsförbud eller 
datumparkering. Nyttokortet får inte användas inom last-, vänd- eller annan specialzon och 
är även ogiltigt på plats reserverad för funktionshindrade. (Persson, 2008) 
 
5.5 Stadsstruktur 
Landskrona tätort har en historia som befästningsstad, vilket även har satt sin prägel på 
stadskaraktären. Delar av det medeltida gatunätet finns bevarat i den gamla stadskärnan 
och där finns också en stor del kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer 
(Landskrona kommun, 2002). Tätorten kan delas in i olika delar som skiljer sig bland annat 
avseende bebyggelsetyp, täthet, tillgång till service och funktionsintegrering. 
 
Bebyggelsetyperna varierar i Landskrona tätort men ett antal tydliga områden med olika 
struktur kan skönjas i Figur 10. Centrum utgörs till största delen av stadsmässiga 
flerbostadshus i kvartersbebyggelse som avtar i nordlig riktning för att ersättas av mer 
friliggande flerbostadshus, enbostadshus och radhus/kedjehus. (Fyhr & Svensson, 1998) 
Det bör påpekas att det tillkommit bebyggelse i centrala delar av Landskrona sedan 
analysen gjordes, bland annat ute vid området Nyhamn som utgörs av tät, friliggande 
flerbostadshusbebyggelse samt stationsområdet som utgörs av friliggande byggnader med 
verksamheter och service. 
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Figur 10 Bebyggelsetyper i Landskrona tätort (Fyhr & Svensson, 1998) 
 
Utbudet av service i olika former är viktigt exempelvis för hur staden fungerar, upplevs 
och ur attraktivitetssynpunkt.  Som visat i Figur 11 har Landskronas innerstad sitt 
huvudsakliga servicecentrum kring Rådhustorget och närliggande gågator. Därtill finns det 
lokala servicecentra i norr, Västra Fäladen och Karlslund, där det finns tillgång till bland 
annat sjukvård, post/bankservice, skola och mataffär. Ett nyare servicecentrum har bland 
annat etablerats vid tågstationen där det idag finns service i form av postverksamhet, 
försäkringskassa samt matbutiker. (Fyhr & Svensson, 1998) Även här skiljer sig idag 
servicetäckningen jämfört med vad som presenteras nedan, dock är det inte några stora 
förändringar i stadens inre delar. 
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Figur 11 Servicetäckning i form av skola, matbutik, sjukvård och post/bank (Fyhr & Svensson, 1998) 
 
Integrering av funktioner, exempelvis verksamhetslokaler i bottenvåningen av ett 
bostadshus, ger förutsättningar till bland annat en mer levande stadsmiljö, minskat resande 
då fler funktioner lokaliseras till närområdet och ökad trygghet då människor vistas i 
området i större utsträckning (Boverket et al, 2007, Lunds kommun, 2005A). Figur 12 
nedan visar de områden i Landskrona som kan anses vara funktionsblandade med avseende 
på verksamheter och boende. Jämfört med tillfället då analysen med avseende på 
funktionsblandning gjordes kan konstateras att förändringar skett tills dagens situation.  
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Figur 12 Funktionsblandade områden i Landskrona (Fyhr & Svensson, 1998) 
 
De mindre orterna utanför Landskrona tätort utgörs nästintill uteslutande av 
villabebyggelse, serviceutbudet är litet och funktionssepareringen är utbredd. Häljarp och 
Glumslöv har dock ett mindre utbud av service och verksamheter. Enligt SWOT-
analysen12 i Översiktsplan 2000+ poängterar Landskrona kommun att det finns delar av 
kommunen som har problem i form av funktionsseparering, främst då bostäder och 
verksamheter är åtskilda, vilket har ökat transportbehovet. (Landskrona kommun, 2002) 
 
5.6 Weibullsholm 
Landskrona tätort växer och då centralstationen flyttats har detta inneburit att 
Weibullsholm, beläget öster om den nya järnvägsstationen, har blivit en ny intressant 
riktning för Landskrona att expandera åt. Kommunen har nyligen utrett förutsättningarna i 
ett nytt planprogram som initierades under den senare delen av 2008 för bostäder och 
verksamheter. 
 
Då ett större logistikföretag köpt mark och valt att inrätta sin verksamhet i Weibullsholm 
har Landskrona kommun beslutat att upprätta detaljplan för området. Weibullsholm 

                                                            
12 SWOT : akronym för Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. En sådan analys innebär en strategisk 
översyn och syftar till att belysa fördelar, nackdelar, möjligheter och hot. 
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avgränsas av stationen och järnvägen i väst och motorväg E6/E20. Området är 
huvudsakligen uppdelat i två delar med logistikföretagets mark på den östra sidan. Den 
västra delen planeras för bland annat bostäder, verksamheter, service, skola, torgplats, 
pendlarparkering samt grönytor och stråk. Bebyggelsen föreslås i planprogrammet vara tät, 
hög och varierad. Verksamheter och lokaler ska blandas med bostäder. Planområdet ska 
innehålla ett flertal gång- och cykelstråk och utgångspunkten är att kollektivtrafiken ska 
vara vägledande för strukturen av trafiksystemet. Närheten till tågstationen samt god 
tillgänglighet för fotgängare, cyklister och kollektivtrafiken ger förutsättningar för minskad 
bilanvändning hos både anställda och boende i Weibullsholm. (Landskrona kommun, 
2009B) Exploateringen av Weibullsholmsområdet innebär ytterligare ett lokalt centrum för 
Landskrona tätort och en bättre tillgång till service och kollektivtrafik för fler boende och 
verksamma. 
 
Eftersom planprogrammet föreslår en omfattande exploatering av Weibullsholm är behovet 
av infrastruktur stor. Förslag finns på en ny busslinje i området, vilken illustreras med blå 
sträckning i figuren nedan. (Landskrona kommun, 2009B) 
 

 
Figur 13 Markanvändningskarta över planområdet Weibullsholm. Observera föreslagen ny busslinje för 
området. (Landskrona kommun, 2009B) 
 

5.7 Vision – vart siktar Landskrona? 
Landskrona kommun har ingen gällande parkeringspolicy som handlingsdokument. De 
planer och policys som kommunen har att stödja sig mot och som i någon form behandlar 
parkering är Översiktsplan 2000+, LandskronaOffensiv för Trafik- Trygghet, 
Tillgänglighet och Säkerhet (LOTTTS) och Trafikprogram för Landskrona stad 2009 - 
2013. I dessa presenteras de visioner Landskrona eftersträvar att uppnå samt de strategier 
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som kommunen ämnar arbeta efter. Underlag för ny översiktsplan i form av Översiktsplan 
för Landskrona kommun - Program 2008-02-25 har godkänts, men den nya 
översiktsplanen antas inte förrän omkring 2010. 
 
5.7.1 Översiktsplan 2000+ 
Landskrona kommun (2002) antog Översiktsplan 2000+ år 2002, vilken är den idag 
gällande översiktsplanen i kommunen. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande utan ska 
istället ses som en vägvisare som pekar ut kommunens vision och ambition. I 
Översiktsplan 2000+ sägs det att planen utöver att vara administrativ även skall vara en 
handlingsplan som är trovärdig för invånare och näringsliv. (ibid.) 
 
I planen står det att kommunens övergripande målsättning är att uppnå ett ”Landskrona i 
balans” genom en hållbar samhällsutveckling, såväl ekologiskt, socialt och ekonomiskt. En 
av delstrategierna för att uppnå en ekologiskt hållbar samhällsutveckling är att arbeta för 
att uppnå en funktionsintegrerad kommun, där olika funktioner är nåbara inom ett rimligt 
avstånd för gång- och cykeltrafikanter. Kommunen ser det också som viktigt att satsa på ett 
nätverk för buss, Pågatåg, båttrafik samt gång- och cykeltrafik vilket bidrar till att minska 
användningen av fossila bränslen. Även näringslivet stimuleras genom ett väl fungerande 
transportsystem, där parkering utgör en av ingredienserna. (ibid.) 
 
Som målsättning för trafikens utveckling anges att regeringens mål om stabilisering av 
energiförbrukningen, minskning av emissioner och bullerpåverkan samt en reducering av 
antalet skadade i trafiken ska uppfyllas. Utveckling av kollektivtrafiken i hela kommunen 
anges också som viktigt, så att förutsättningar skapas för att bo utan tillgång till egen bil. 
Dessutom omtalas vikten av ett jämställt transportsystem som ser till alla invånares 
transportbehov. (ibid.) 
 
Genom god samhällsplanering kan trafikens miljöpåverkan minskas. Samtidigt poängteras 
vikten av att genom hänsynstagande till den estetiska miljön och de stadsbildsmässiga 
förutsättningarna vid utformningen av transportsystemet för att uppnå en god stadsmiljö. 
(ibid.) 
 
Som del i transportsystemet behandlas kollektivtrafiken, vilken ska gynnas av 
bebyggelseplaneringen. Enkla och bekväma byten mellan trafikslag, det vill säga en god 
intermodalitet, ska ordnas för att ytterligare stärka kollektivtrafikens attraktivitet. Den 
fysiska planeringen ska understödja kollektivtrafiken såväl på landsbygd som inne i 
Landskrona tätort. (ibid.) 
 
En annan viktig punkt är gång- och cykelvägnätet, vilket avses utvecklas så att ett 
finmaskigt nät erhålls. Viktigt anses också att cyklister erbjuds goda 
parkeringsförhållanden vid viktiga målpunkter, vilket det finns förhoppningar om att kunna 
säkerställa genom upprättande av strategier och planer för cykelparkering. Dessutom ser 
kommunen det som viktigt att kombinera strukturåtgärder och åtstramning av 
framkomligheten för biltrafik genom fysiska åtgärder på passande ställen, vilket ger bättre 
förutsättningar för gång- och cykeltrafik. (ibid.) 
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Beträffande bilparkering sägs att i centrala staden och i nybyggda områden ska 
dimensionering och lokalisering av denna användas för att påverka biltrafikens omfattning. 
Parkering i den centrala staden ska i första hand avsättas för boende, besökare och kunder 
och därmed i begränsad utsträckning för pendlare. Pendlarparkering ska istället främst 
inrättas i anslutning till kollektivtrafikstråk, gärna som infartsparkering, vilket underlättar 
för samåkning och minskar både markbehovet och resandet. (ibid.) 
 
5.7.2 LOTTTS 
Från början var det tänkt att Landskrona Offensiv för Trafik – Trygghet, Tillgänglighet och 
Säkerhet (LOTTTS) skulle inkludera strategi och handlingsplan för ett långsiktigt hållbart 
transportsystem, men avgränsades till att omfatta en säker, trygg och tillgänglig trafik 
(Landskrona kommun, 2005). Trafikens miljöeffekter behandlas istället i lokala 
miljömålsprogram. Arbetet bedrivs inom två huvudområden; ”det mjuka” och ”det hårda”. 
Det mjuka området avser attityd- och beteendepåverkan, värderingar, kunskaper, med 
mera. Det hårda området avser om- och nybyggnader av infrastrukturen. Inom de båda 
områdena har handlingsplaner framtagits för de närmsta åren. (ibid.) 
 
I arbetet med LOTTTS eftersträvas tre allmänna direktiv; ökat kollektivt resande, ökat 
cyklande och ökat inflytande från olika samhällsgrupper. Det ökade kollektiva resandet får 
även ske på bekostnad av privatbilismen, då detta minskar miljöbelastningen och ökar 
trafiksäkerheten. Det ökade cyklandet önskas i kombination med färre skadade cyklister. 
Även det ökade cyklandet får ske på bekostnad av privatbilismen. (ibid.) 
 
5.7.3 Trafikprogram för Landskrona stad 2009 – 2013 
Trafikprogrammet för Landskrona stad 2009 – 2013 antogs av Tekniska nämnden 2009 
och är tänkt som en vidareutveckling av LOTTTS. Liksom LOTTTS talar 
trafikprogrammet om att ett ökat kollektivt resande är eftersträvansvärt då detta minskar 
trafikens miljöbelastning och ökar trafiksäkerheten. Investeringar för att stärka 
kollektivtrafiken ska göras genom ny linjeföring och nya hållplatser. Att minska 
bilanvändningen korta sträckor med hjälp av Mobility Management uttrycks också. Det 
senare kan göras genom samverkan med olika externa aktörer samt genom att utveckla 
stadens bilpool. (Landskrona kommun, 2009A) 
 
Beträffande parkering anges att parkering ska finnas på acceptabla gångavstånd från 
butiker. Attraktiva och trygga bilfria miljöer ska också ges utrymme. Boendeparkering ska 
primärt fastighetsägaren själv tillgodose på egen mark. Att Landskrona kommun ska ordna 
gatumarksparkering till boende är ingen självklarhet, särskilt inte då bilinnehavet ökar. 
Parkeringstaxan omnämns som en viktig aspekt som kan bidra till att upprätta en attraktiv 
stad och god trafikmiljö. Parkeringszoner infördes under 2008. Samverkan med 
fastighetsägare och företagare ska etableras för att uppnå en ökad omsättning av 
parkeringsplatser, att centrumhandeln gynnas, att miljöaspekter uppmärksammas och att en 
god trafikmiljö uppnås. (ibid.) 
 
Som en del av trafikprogrammet behandlar Cykelplan 2008 – Landskrona kommun hur 
kommunen ska gå tillväga för att förbättra möjligheterna för cykelanvändning. 
Cykelparkering nämns kort där det bland annat sägs att bra parkeringsställ ska lokaliseras 
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till lämpliga platser för att erhålla en god användarvänlighet. Därtill nämns även att 
avståndet inte bör vara för långt mellan cykelparkering och målpunkt.  (Landskrona 
kommun, 2008B) 
 
5.8 Sammanfattning av Landskronastudie 
Detta kapitel avser att kort sammanställa den fakta beträffande Landskrona kommun som 
nu har presenterats och som är mest relevant för beräkningar och resonemang i 
efterföljande kapitel. 
 

 I slutet av år 2008 hade Landskrona kommun en folkmängd på 40 641 invånare.  
 Vid samma tidpunkt utgjordes det totala bostadsbeståndet i kommunen av 19 693 

bostäder, fördelat på 12 453 lägenheter i flerbostadshus och 7 240 enbostadshus. 
 I slutet av år 2008 bodde 17 950 av kommunens invånare i enbostadshus och 22 

268 bodde i flerbostadshus. 
 I slutet av år 2008 var antalet registrerade personbilar i kommunen 19 014, varav 16 

608 utgjordes av personbilar i trafik och 2 406 av avställda personbilar. Under de 
senaste åtta åren har bilinnehavet i kommunen ökat med nio procent. 

 Enligt Resvanor Syd 2007 utfördes 55 procent av samtliga resor inom kommunen 
med bil år 2007, oavsett resans ärende. Övriga andelar var 9 procent buss, 10 
procent tåg, 15 procent cykel och slutligen 10 procent gång. 

 Enligt samma resvaneundersökning utfördes detta år 61 procent av 
arbetspendlingen inom och till kommunen med bil. Andelen bussresor vid 
arbetspendling var 3 procent, tågandelen 13 procent, cykelandelen 15 procent och 
fotgängarandelen 6 procent. 

 Kommunen är indelad i tre avgiftszoner; en central zon där avgiften på kommunal 
parkering är 10 kr/h, en angränsande zon inom vilken avgiften är 5 kr/h samt en zon 
som utgör övriga delar av kommunen där parkering är gratis. Dessutom är 
Saluhallstorget avgiftsbelagt med 2 kr/h och Jäntan, där avgiften är 1 kr/h de två 
första timmarna samt 10 kr/h resterande tid. 

 I Landskrona tätort är även en parkeringsförbudszon samt en datumparkeringszon 
inrättade. I övriga delar är det 24 h-parkering, såvida inget annat framgår av 
skyltning. 

 Översiktsplan, LOTTTS och Trafikprogram för Landskrona stad 2009-2013 
uttrycker alla bland annat en vilja att öka kollektivtrafik-, gång- och cykelandelen 
på bekostnad av bilandelen. 

 Ett stort utbyggnadsområde i kommunen utgörs av Weibullsholmsområdet intill 
den nya järnvägsstationen, vilket kommer att genomgå stadsutveckling. 
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6 Framtagande av parkeringsnorm 
Med tidigare kapitel som bakgrund finns underlag för att utforma en parkeringsnorm för 
Landskrona kommun. Målsättningen är att upprätta en parkeringsnorm för både bil och 
cykel med avseende på boende och arbetsplatser. Avsikten är att parkeringsnormen ska 
spegla Landskronas faktiska förhållanden samtidigt som den ska ta hänsyn till önskad 
utveckling av parkeringssituationen. I förlängningen bidrar parkeringsnormen även till att 
forma trafiksituationen och stadens gestaltning. 
 
Både LOTTTS och Trafikprogram för Landskrona stad 2009-2013 talar om att 
kollektivtrafik- och cykelresorna bör bli fler, gärna på bekostnad av bilandelen. Således 
finns en grundinställning om att arbeta för ett ökat hållbart resande. Dessa 
ställningstaganden kan eventuellt tala för en restriktiv parkeringsnorm, åtminstone vad det 
gäller arbetsplatsparkering, vilket tillsammans med andra åtgärder kan minska 
arbetspendlingen med bil. 
 
Det inledande steget mot utformningen av en parkeringsnorm för Landskrona kommun är 
att avgöra om en zonindelning ska göras och var gränsdragningen i sådant fall ska vara. 
Från bakgrundsstudien framgår att framförallt kollektivtrafikens tillgänglighet och 
kommunens målsättning avgör avgränsningen, men även närhet till service samt skillnader 
i bilinnehav och boendetäthet.  
 
Efter att zonindelningen fastställts beräknas behovstal för bilparkering för bostäder och 
arbetsplatser. Som presenterades i kap. 4.1 Behovstal är det boendetäthet och biltäthet 
respektive arbetstäthet och bilförarandel som utgör ingångsvärden för 
behovstalsberäkningen. För cykelparkering beräknas behovstalen på motsvarande sätt, fast 
då med cykelandelen multiplicerad med arbetstätheten för arbetsplatsparkering. Tillägg 
görs även för besökande och kunder. Något totalt cykelinnehav finns inte att studera för 
bostadsparkering varför annan uppskattning görs för denna parkering. 
 
Behovstalen utgör sedan grund för de slutgiltiga parkeringstalen, där behovstalen justeras med avseende 
på kommunens målsättningar, förutsättningar för kollektiv-, gång- och cykeltrafik, tillgång till service 
samt förväntad förändring i bilinnehav och bilförarandel. De i behovstalsberäkningen ingående 
faktorerna skiljer sig i regel mellan centrum och övriga kommunen, se kap. 4.2 Parkeringstal. I denna 
behovstalsberäkning är dock inte dessa skillnader kvantifierade, vilket istället justeras först när 
parkeringstalet fastställs.  
 
6.1 Zonindelning 
I kap. 4.3 Zonindelning beskrevs de aspekter som är av betydelse att studera för att 
bestämma om zonindelning är aktuell. Dessa är kollektivtrafikens utbyggnad, närheten till 
service, hur boendetäthet och biltäthet skiljer sig mellan områden, bostäders 
upplåtelseform, hur bilförarandelen i olika områden ser ut samt kommunens målsättning 
för hur staden bör utvecklas. I denna studie har fokus lagts på de två förstnämnda samt den 
sistnämnda. 
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Förutsättningar 
För att ett område ska anses ha god kollektivtrafikförsörjning med avseende på 
gångavstånd bör 90 procent av området ha tillgång till en busshållplats inom 400 meters 
gångavstånd, se kap. 4.3 Zonindelning. Förutom ett acceptabelt gångavstånd bör även 
turtätheten vara god, framförallt under intensiva perioder då den främsta arbetspendlingen 
sker. I Figur 7 i kap. 5.3 Resande och tillgänglighet presenterades linjenätet för 
Landskrona stadsbussar. I samma kapitels Tabell 14 redovisas de olika linjernas turtäthet 
under vardagar. I Lunds kommuns parkeringsnorm resoneras det kring vilken turtäthet som 
krävs för att ett område ska anses ha god kollektivtrafikförsörjning med avseende på 
turtäthet. För stadsbussar anger de ett intervall på 15 minuter, det vill säga fyra avgångar i 
timmen. Restiden med buss bör inte heller överstiga två gånger den tid samma sträcka tar 
med bil. I kap. 5.3 Resande och tillgänglighet presenteras Tabell 14, vilken visar att 
framförallt linje 1 och linje 3, vilka båda trafikerar Landskronas centrala delar samt det nya 
stationsområdet, har en god turtäthet under större delen av dagen. 
 
I kap. 5.5 Stadsstruktur presenterades Landskrona tätorts bebyggelsestruktur, 
servicelokalisering och funktionsblandade områden i tre figurer. Flerbostadshusområden 
med stadsmässig kvartersstruktur, det huvudsakliga serviceutbudet liksom de områden som 
kan anses vara funktionsblandade överlappar till stora delar varandra, avgränsade till 
största delen av Föreningsgatan och Österleden. Innerstaden som avgränsas av dessa gator 
får anses ha närhet till ett större serviceutbud. 
 
I de ställningstagande som Landskrona kommun gjort i sin översiktsplan, vilka redovisas i 
kap. 5.7.1 Översiktsplan 2000+, nämns att omfattning och lokalisering av parkering ska 
nyttjas för att begränsa biltrafiken, framförallt i centrala staden och nybyggda stadsdelar. 
Vidare sägs att Landskrona ska vara en funktionsintegrerad kommun med rimliga cykel- 
och gångavstånd till nödvändiga funktioner. I dagsläget är serviceutbudet framförallt 
koncentrerat till innerstaden med ett par samlade mindre etableringar i tätortens 
ytterområden (se Figur 11). Ingen av de mindre orterna har något större serviceutbud som 
talar för en särskild zonindelning för dessa. Både LOTTTS och Trafikprogram för 
Landskrona stad 2009-2013 (se kap. 6.7.2 och kap. 6.7.3) talar om att kollektivtrafik- och 
cykelandelarna är väsentliga att öka, gärna på bekostnad av biltrafikandelen. 
 
Föreslagen zonindelning 
Med denna bakgrund föreslås en zonindelning för personbilar som avgränsas enligt Figur 
14. Området omfattar den gamla stenstaden bestående av dels medeltidsstaden samt 1700-
talsstaden med till större delen slutna kvarter och tät bebyggelse, vilka i Översiktsplan 
2000+ har uttalats som bevarandevärda och viktiga att begränsa biltrafiken inom. Närhet 
till service finns inom hela området, dock är tillgången till service något lägre i 
avgränsningens östra del, se Figur 11. Dessutom är kollektivtrafikförsörjningen till 
området god, både vad gäller turtäthet och gångavstånd till hållplatser.  
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Figur 14 Föreslagen zonindelning för Landskrona kommun (Landskrona kommun, 2009E) 
 
Då underlag saknas för att studera hur arbetstäthet och bilförarandel skiljer sig mellan olika 
områden i Landskrona kommun och tätort är det därmed svårt att motivera en annan 
zonindelning för arbetsplatsparkering än den som föreslagits ovan. I övrigt har inga motiv 
kunnat skönjas för att särskilja dessa parkeringskategorier utan samma zonindelning 
föreslås både för arbetsplats- och bostadsparkering. 
 
Stationsområdet 
Vid järnvägsstationen kommer nya verksamheter och ny bebyggelse att anläggas. 
Kommunikationerna till området är redan idag goda, ur flera aspekter det bästa 
kollektivtrafikläget i kommunen. Dessutom föreslås i takt med utbyggnaden en ny 
busslinje i området enligt kap. 5.3 Resande och tillgänglighet. Utbyggnaden medför även 
att serviceutbudet i området utökas och området kommer att genomgå stadsutveckling 
(jämför med Oslos resonemang kring stadsutvecklingsområden i Bilaga 1). I Figur 15 visas 
det aktuella området och förslagsvis kan arbete med att fastställa denna zon och tillhörande 
parkeringstal föras parallellt med detaljplanearbetet för området. 
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Figur 15 Järnvägsstationen och intilliggande bebyggelse kan vara i behov av en särskild 
zonindelning (Landskrona kommun, 2009E) 
 
Zon för cykelparkering 
För cykelparkering vid arbetsplats föreslås att en särskild zon, zon 1, gäller för Landskrona 
tätort och en annan för övriga kommunen, zon 2. Cykelnätet i kommunen är mer 
omfattande inom Landskrona tätort, vilket motiverar ett högre minimikrav där. Dessutom 
finns det fler målpunkter i form av service inom ett rimligt cykelavstånd i Landskrona 
tätort än vad det finns i kommunens övriga orter. Gränsen föreslås gå längs E6/E20 och 
Glumslövsvägen enligt Figur 16. Att gränsen föreslås just hit kan även motiveras med att 
det finns utrymme för tätorten att expandera ut mot zongränsen varpå den nya bebyggelsen 
omfattas av innerzonsnormen (jämför i Bilaga 1 med Malmös zonindelning för cykel). För 
bostadsparkering för lägenheter i flerbostadshus föreslås att ingen zonindelning görs utan 
att endast ett parkeringstal gäller för hela kommunen. Oavsett var bostaden är belägen kan 
det vara skäligt att det ska erbjudas samma möjligheter för cyklande, oberoende av om 
ärendet är arbetspendling, motion, inköp, besök eller annat. Däremot kan behovet för 
besökandeparkering i zon 2 vara något lägre även för bostäder. 
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Figur 16 Zonindelning för cykel (Landskrona kommun, 2009E) 
 

6.2 Behovstal 
Med utgångspunkt från boendetäthet och biltäthet respektive arbetstäthet och bilförarandel 
kan behovstal för bostäder respektive arbetsplatser beräknas. Behovstalen utgör sedan 
grund för vidare resonemang kring ställningstagandet för slutgiltiga parkeringstal. 
Observera att de beräkningar som utförs i detta kapitel leder samtliga fram till 
miniminormer. 
 
Biltäthet 
Biltätheten för år 2009 erhålls genom att dividera kommunens totala bilbestånd på 19 014 
personbilar med kommunens folkmängd på 40 641 invånare (se kap. 6.1 respektive kap. 6), 
vilken därmed blir 468 personbilar/1 000 invånare. Som jämförelse kan nämnas att Malmö 
stads biltäthet år 2009 är 466 personbilar/1 000 invånare och för Lunds kommun är 
biltätheten 416 personbilar/1 000 invånare. Borås Stad, som i princip har ett lika stort 
befolkningsunderlag som Lund, hade detta år en biltäthet på 545 personbilar/1 000 
invånare. En mindre kommun som Vellinge hade vid samma tidpunkt en biltäthet på 609 
personbilar/1 000 invånare. Lund har själva gjort en djupare studie kring hur biltätheten 
varierar inom kommunen. 1998 var biltätheten för hela kommunen 360 personbilar/1 000 
invånare. I tätorten var dock biltätheten endast 312 personbilar/1 000 invånare och i 
stadskärnan så låg som 293 personbilar/1 000 invånare. I de mindre orterna och på 
landsbygden var den hela 515 personbilar/1 000 invånare (se Bilaga 1). Det kan därför 
anses rimligt att anta att liknande förhållande råder i Landskrona, det vill säga att 
biltätheten är lägre centralt än i övriga delar. I beräkningarna kommer dock samma 
biltäthet användas för båda zonerna. 
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Boende- och arbetstäthet 
Boendetätheten baseras på uppgifter om invånarantal och bostadsbestånd från Skatteverket 
samt kompletterande uppgifter om nybyggda bostäder från Boverket och är densamma för 
båda zonerna. Boendetätheten beräknas för enbostadshus och flerbostadshus i följande två 
kapitel. Någon liknande beräkning har inte varit möjlig att genomföra avseende 
arbetstäthet. Detta beror dels på att det inte finns någon sammanställd information om 
förhållandena i Landskrona, dels på att en omfattande enkätstudie hade krävt resurser som 
inte funnits utrymme för i detta arbete. De studerade kommunernas arbetstäthet skiljer sig 
något från varandra, men de flesta ligger inom de intervall som Parkeringslexikon 
rekommenderar. Den arbetstäthet för respektive verksamhet som kommer att användas i 
fortsatta beräkningar kommer att vara densamma för båda zonerna och är resultatet av en 
avvägning mellan jämförelseobjektens arbetstätheter (se Bilaga 1) samt Parkeringslexikons 
rekommendationer. I viss utsträckning sker schablonisering. 
 
Bilförarandel 
Den bilförarandel vid arbetsresor som kommer att användas i beräkningarna för 
verksamheter hämtas från Resvanor Syd 2007 och presenterades i Tabell 18 i kap. 5.3 
Resande och tillgänglighet. Bilförarandel vid arbetspendling uppgår enligt denna statistik 
till 61 procent. Denna bilförarandel utgör ett medelvärde för hela kommunen, varför 
behovstalsberäkningen inte tar hänsyn till zonindelningen. Denna särskiljning sker först vid 
fastställandet av parkeringstal och de resonemang som förs där. Vid resor utan specificerat 
ärende anger samma resvaneundersökning att 55 procent i Landskrona kommun använder 
bilen.  
 
Besöks- och kundparkering 
För boendeparkering och arbetsplatsparkering görs även ett tillägg för besöks- och 
kundparkering. Denna grundar sig huvudsakligen på resvanor i Landskrona och 
Parkeringslexikons uppgifter om besökstäthet för olika verksamheter samt en 
jämförelsestudie av de fem kommunernas uppgifter om besöksparkering (se Bilaga 1). Här 
tas dock hänsyn till föreslagen zonindelning då jämförelseobjekten själva endast redovisar 
behovstal för besöksparkering för respektive zon.  
 
6.2.1 Enbostadshus 
I kap. 5.1 Boende presenterades bostadsbeståndet för år 2000, det totala bostadsbyggandet 
mellan åren 2001-2008 samt antal boende i enbostadshus. Beräknat bostadsbestånd år 2008 
uppgår till 19 693 bostäder, varav 7 240 utgörs av enbostadshus. Invånarantalet samma år 
var 40 64113 invånare, varav 17 950 bor i enbostadshus (Bilaga 3). Den boendetäthet för 
enbostadshus som erhålls av denna statistik är: 
 

 17 950/7 240 ≈ 2,48 boende/enbostadshus  
 
Den boendetäthet som här presenteras är ett medelvärde för hela kommunen. Då 
zonindelning har gjorts hade det varit lämpligt att i fortsatta beräkningar använda de båda 
zonernas respektive boendetäthet. Dock har det saknats underlag för att kunna göra en 

                                                            
13 Invånarantal enligt Skatteverket (2008). Invånarantal som har använts i beräkningar är 40 218 (se Bilaga 3). 
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sådan studie då det inte varit möjligt att bestämma antalet lägenheter inom respektive zon 
utan endast antalet flerbostadshus och enbostadshus. I kommande beräkningar används 
därför ovan presenterade boendetäthet. 
 
Under rubrik 6.2 Behovstal redovisades biltätheten för år 2009 på 468 personbilar/1 000 
invånare, vilken även den utgör ett genomsnitt för hela kommunen. Behovstalsberäkningen 
(se kap. 4.1 Behovstal) ger med nämnda boendetäthet och biltäthet följande behovstal för 
enbostadshus: 
 

 2,48*0,468 ≈ 1,16 bilplatser/enbostadshus 
 
Behovstalet utgör endast en preliminär beräkning på ett uppskattat behov som erhålls av 
två parametrar. Det finns ett flertal andra aspekter som behöver tas i beaktande, varför en 
justering av behovstalet till parkeringstal kan vara nödvändigt. Inte heller görs någon 
särskiljning för zonerna i denna beräkning utan detta är först aktuellt vid fastställandet av 
parkeringstal. I praktiken särskiljs även mellan enskild parkering (anordnad inom den egna 
tomten) och gemensam parkering. Detta återkommer senare i kap. 6.3.1 Enbostadshus. 
Värt att notera är att besöksparkering ej är inräknat i behovstalet ovan. 
 
6.2.2 Flerbostadshus 
I kap. 5.1 Boende presenterades lägenhetsbeståndet samt antal boende i denna 
bostadskategori. År 2008 utgjordes 12 453 av kommunens samtliga bostäder av lägenheter. 
Som presenterades i kap. 6.2.1 Enbostadshus bor 22 268 av kommunens invånare i 
lägenheter. Detta ger följande boendetäthet för lägenheter i flerbostadshus: 
 

 22 268/12 453 ≈ 1,79 boende/lägenhet 
 
Denna kan jämföras med den boendetäthet från folk- och bostadsräkningen 1980 som 
Parkeringslexikon presenterar på 1,81 boende/lägenhet för lägenhetsbeståndet i hela riket 
(K-Konsult-Nordplan, 1990). Biltätheten på 468 personbilar/1 000 invånare ger 
nedanstående behovstal för lägenheter i flerbostadshus:  
 

 1,79*0,468 ≈ 0,84 bilplatser/lägenhet 
 
Även detta behovstal utgör en preliminär beräkning som eventuellt kommer att justeras 
enligt de resonemang som leder fram till slutgiltiga parkeringstal (se kap. 6.3.2 
Flerbostadshus). Behovstalet är detsamma för båda zonerna, det vill säga hela kommunen, 
och kommer att i ett senare skede justeras med hänsyn till zonindelningen. Behovstalet är 
uttryckt exklusive besöksparkering.  
6.2.3 Kontor 
Parkering för anställda 
De studerade normernas arbetstätheter skiljer sig något från varandra. Borås har för kontor 
utgått från en arbetstäthet på 25 anställda/1 000 m2 BTA och Lund har utgått från 30 
anställda/1 000 m2 BTA. Vellinge och Malmö har angivit ett intervall på 30-40 respektive 
30-50 anställda/1 000 m2 BTA varpå medelvärdena 35 respektive 40 anställda/1 000 m2 
BTA har använts i beräkningarna. Oslo å sin sida väljer att justera sin arbetstäthet på 40 
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anställda/1 000 m2 BTA med en närvaroandel på 80 procent. Detta motsvarar en 
arbetstäthet på 32 anställda/1 000 m2 BTA. Parkeringslexikon rekommenderar att 
arbetstäthet för kontor bör ligga inom intervallet 20-30 anställda/1 000 m2 BTA. Malmö 
och Vellinge resonerar dock kring att arbetstätheten för kontor har visat upp en tendens av 
att öka de senaste åren, varför det är rimligt att anta att Parkeringslexikons 
rekommendation från 1990 är något i underkant. Härigenom anses det skäligt att anta en 
arbetstäthet på 30 anställda/1 000 m2 BTA för Landskrona kommun, vilket är i paritet med 
Lunds arbetstäthet och något högre än vad Parkeringslexikon rekommenderade år 1990.  
 
Som tidigare presenterats i kap. 5.3 Resande och tillgänglighet kommer den bilförarandel 
vid arbetsresor som Resvanor Syd 2007 anger för Landskrona på 61 procent att användas i 
behovstalsberäkningarna. Produkten av arbetstätheten och bilförarandelen ger därmed 
följande behovstal för kontor: 
 

 30*0,61 = 18,3 bilplatser/1 000 m2 BTA 
 
Besöksparkering 
Samtliga studerade kommuners parkeringsnormer redovisar behovstal för 
besökandeparkering till kontor. Borås utgår från att kontor har en besökstäthet på 3 
besökare/1 000 m2 BTA och med en bilförarandel för besökare på 50 procent och 60 
procent för centrumzonen respektive övriga områden erhåller de 1,5 respektive 2 
bilplatser/1 000 m2 BTA. Även Malmö anger detta antal bilplatser för besökare men anger 
även 4 bilplatser/1 000 m2 BTA för friliggande bilorienterade lägen. Lund utgår från att 40 
procent av besökarna till stadskärnan använder bil samt 70 procent av besökarna till 
halvcentralt område respektive 80 procent av besökarna till ytterområdet. Dessutom utgår 
de från att verksamheterna har 4-5 besökande/1 000 m2 BTA. De anger därmed ett något 
högre tillägg för besöksparkering, nämligen 2 bilplatser/1 000 m2 BTA för stadskärnan, 3,5 
bilplatser/1 000 m2 BTA för halvcentralt område samt 4 bilplatser/1 000 m2 BTA för 
ytterområden. Vellinge har angett 5 bilplatser/1 000 m2 BTA avsedd för besöksparkering. 
Oslo har istället valt att uttrycka sig i tillägg i procent av de anställdas parkering. I centrum 
väljer de att inte göra något tillägg alls för besöksparkering, i innerstaden är tillägget 5 
procent av de anställdas parkering och i den yttre staden 10 procent. Parkeringslexikon 
redogör för att beräkningarna för besöksparkering bör baseras på en besökstäthet på 3-6 
besökande/1 000 m2 BTA.  
 
Den färdmedelsfördelning som redovisades i kap. 5.3 Resande och tillgänglighet uppgick 
till 55 procent för resor oavsett ändamål för boende i Landskrona kommun. Multiplicerat 
med Parkeringslexikons riktlinjer för besökstäthet erhålls intervallet 1,65 – 3,3 bilplatser/1 
000 m2 BTA. 
 
Med hänsyn tagen till ovanstående samt att Landskrona kommun önskar att minska 
bilförarandelen generellt bedöms det rimligt att göra ett tillägg för besöksparkering i paritet 
med den Malmö och till viss del Borås ansatt med: 
 

 1,5 bilplatser/1 000 m2 BTA i zon A 
 2 bilplatser/1 000 m2 BTA i zon B 
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 4 bilplatser/1 000 m2 BTA i särskilt bilorienterade lägen 
 
Denna beräkning avser att illustrera dagens behov av parkering utan hänsyn tagen till 
exempelvis aspekter som ökat/minskat framtida bilanvändning vid arbetsresor, kommunens 
målsättning om ökad andel arbetsresor med cykel och kollektivtrafik, med flera. I kap. 
6.3.3 Kontor förs ett vidare resonemang kring dessa aspekter, där även det slutgiltiga 
parkeringstalet presenteras. 
 
6.2.4 Industri 
Parkering för anställda 
Vid en studie av jämförelseobjektens arbetstäthet för industri framgår att denna varierar 
huvudsakligen mellan 10-20 anställda/1 000 m2 BTA. Malmö och Vellinge har angett just 
detta intervall för industrins arbetstäthet och baserat sina beräkningar på 15 anställda/1 000 
m2 BTA. Borås, liksom Oslo, utgår från en arbetstäthet på 10 anställda/1 000 m2 BTA. 
Oslo lägger dock till villkoret att endast 80 procent av de anställda samtidigt är närvarande, 
varför den egentliga arbetstätheten är 8 anställda/1 000 m2 BTA. Lund baserar sina 
beräkningar på en högre arbetstäthet; 20 anställda/1 000 m2 BTA. Parkeringslexikon anger 
ett mycket vidare spann på arbetstätheten, 5-35 anställda/1 000 m2 BTA, då de gör skillnad 
på tillverkning, lager/partihandel och hantverk/service. Malmö och Vellinge resonerar 
dessutom kring att arbetstäthet inom industri tenderar att minska. Med utgångspunkt från 
Malmö och Vellinges arbetstäthet på 15 anställda/1 000 m2 BTA samt att arbetstätheten 
tenderar att minska något antas en arbetstäthet på 13 anställda/1 000 m2 BTA. Spridningen 
mellan kommunernas arbetstäthet är dock relativt stor, varför en osäkerhet kan finnas i 
detta tal. 
 
Genom en liknande multiplicering som gjordes i föregående kapitel mellan arbetstäthet och 
bilförarandel vid arbetsresor erhålls följande preliminära behovstal: 
 

 13*0,61 = 7,93 bilplatser/1 000 m2 BTA 
 
 
 
Besöksparkering 
Behovstal för besöksparkering är det endast Oslo, Lund och Vellinge som har angett. Oslo 
har även för industri angett 0 procent besöksparkering av verksamhetens 
arbetsplatsparkering i centrum, 5 procent besöksparkering i den täta staden samt 10 procent 
i den yttre staden. Lund har inte angett någon besöksparkering för industri i stadskärnan då 
de menar att ingen industri vanligen anläggs där, medan de anger 2 besöksparkeringar/1 
000 m2 BTA för halvcentralt och ytterområde. Vellinge har fastställt 3 bilplatser/1 000 m2 
BTA som tillräckligt för besöksparkering vid industri. Malmö hänvisar till särskild 
utredning för besöksparkering vid industri. Slutligen kan sägas att Parkeringslexikon inte 
behandlar besöksparkering för industri. Det kan diskuteras, med hänsyn till ovanstående 
konstateranden, om besöksparkering till industri är nödvändig. Av detta dras slutsatsen att 
behovstal för industriers besöksparkering i Landskrona kommun kan sättas till: 
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 Ingen besöksparkering för industrier i zon A 
 2 bilplatser/1 000 m2 BTA i zon B 

 
Liksom i Lund anläggs det normalt inte industrier inom centrumzonen i Landskrona. Inte 
heller Oslo anger någon besöksparkering inom denna zon. Om nyetableringar av industrier 
mot förmodan anläggs inom denna zon bör besökande i första hand hänvisas till 
kollektivtrafik samt cykel och gång. 
 
Det slutgiltiga parkeringstalet för industrier redovisas i kap. 6.3.4 Industri. 
 
6.2.5 Handel 
Parkering för anställda 
För handel är det i större grad besökstätheten som avgör verksamhetens bilplatsbehov än 
arbetstätheten. På grund av detta faktum och på grund av att olika handelsverksamheter 
kan skilja sig mycket åt avseende bilplatsbehov ser jämförelseobjektens behovstal för 
handelsverksamhet och indelning i underkategorier olika ut. Den arbetstäthet som Malmö, 
liksom Vellinge, utgår ifrån är 10-20 anställda/1 000 m2 BTA, varpå 15 anställda/1 000 m2 
BTA har använts vid beräkningar. Borås har för handel utgått från en arbetstäthet på 11 
anställda/1 000 m2 BTA och Lund utgår från 15 anställda/1 000 m2 BTA samtidigt som de 
slår fast att arbetstätheten inte varierar särskilt mycket. Oslo redogör inte för någon 
arbetstäthet för handelsverksamhet. I Parkeringslexikon görs en finare indelning i 
kategorier även vad avser handelsverksamhet. För detaljhandel anges där en arbetstäthet på 
11-14 anställda/1 000 m2 BTA. Varuhus anses ha en något lägre arbetstäthet på 9-11 
anställda/1 000 m2 BTA och livsmedelsbutiker arbetstäthet är satt till 12-14 anställda/1 000 
m2 BTA. Även särskild arbetstäthet för apotek och systembolag anges. Dessutom görs en 
särskiljning mellan kommuncentrum och kommundelscentrum, där de uppräknade 
kategorierna hör till kommuncentrum. För detaljhandel i kommundelscentrum 
rekommenderar Parkeringslexikon en arbetstäthet på 11-16 anställda/1 000 m2 BTA. 
Parkeringslexikons rekommendationer från 1990 är något lägre än vad de flesta studerade 
kommuner har angett. Med hänsyn till en lägre aktualitet för Parkeringslexikons 
rekommendationer antas en arbetstäthet för Landskrona kommuns handel, oavsett 
handelskategori, i likhet med Lunds, Malmös och Vellinges arbetstäthet på 15 anställda/1 
000 m2 BTA.  
 
Det behovstal för handelsverksamheters arbetsplatsparkering blir därmed: 
 

 15*0,61 = 9,15 bilplatser/1 000 m2 BTA 
 
Besöksparkering 
Ovanstående behovstalsberäkning avser alltså endast parkering för anställda. 
Besöksparkering utgör den större delen och behovet av sådan skiljer sig avsevärt mellan 
olika handelsetableringar. Malmö anger att behovet av besöksparkering uppgår till 20 
bilplatser/1 000 m2 BTA i zon 1 och 15 bilplatser/1 000 m2 BTA i zon 2 och zon 3. I större 
anläggningar i bilorienterade lägen varierar behovet mellan 20-70 bilplatser/1 000 m2 BTA 
varför kommunen hänvisar till en särskild utredning i varje enskilt fall. Någon besökstäthet 
redovisar de inte. Lund menar att besökstätheten varierar mellan 35 och 75 besökare/1 000 
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m2 BTA och hänvisar i övrigt till Parkeringslexikon. Borås delar in handeln i 
sällanköpshandel med en besökstäthet på 25 besökare/1 000 m2 BTA och en besökstäthet 
på 50 besökare/1 000 m2 BTA för övrig handel. Vellinge delar in handeln i tre olika 
kategorier; dagligvaruhandel centralt, dagligvaruhandel ytterområde samt handel för 
specialvaror. I nämnd ordning anges kategorierna ha behovstal på 26, 36 respektive 21 
bilplatser/1 000 m2 BTA. Oslo anger varken besökstäthet eller bilplatsbehov för besökare. I 
Parkeringslexikon anges för kommuncentrum en besökstäthet på 35-55 för detaljhandel, 
35-50 för varuhus samt 50-75 för livsmedel. För detaljhandel i kommundelscentrum sätts 
besökstätheten till 25-75 besökande/1 000 m2 BTA. 
 
I Landskrona kommuns fall delas vid behovstalsberäkningen för besöksparkering inte 
handeln in i handelskategorier, då sällanköpshandelns lägre besökstäthet och högre 
bilförarandel gentemot dagligvaruhandelns högre besökstäthet och lägre bilförarandel i viss 
mån tar ut varandra. Verksamhetens lokalisering avgör i första hand verksamhetens 
bilplatsbehov, vilket tas i beaktande vid zonindelning. Parkeringslexikons besökstäthet på 
25-75 besökande/1 000 m2 BTA antas gälla även i Landskrona och bilförarandelen 
uppskattas till 45 procent i zon A och 50 procent i zon B. Den låga skillnaden i 
bilförarandel mellan zonerna motiveras med att handelsverksamheter i zon B har en stor 
andel lokal kundkrets och därmed inte attraherar långväga bilister i så stor utsträckning 
som mer centralt belägen handel. Dock har den senare andra förutsättningar vad avser 
tillgänglighet med kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik. Inte heller inkluderas större 
bilorienterade handelsetableringar i beräkningarna, såsom externa köpcentrum och 
varuhus, vilka istället kräver en särskild utredning för att säkerställa bilplatsbehovet. Som 
jämförelse kan nämnas att Lund räknat med en bilförarandel bland besökare till 
handelsverksamhet på 40 procent i stadskärnan, 50 procent i stora stadsdelscentra och 40 
procent i små stadsdelscentra. De för Landskrona kommun nu föreslagna ingångsvärdena 
ger följande behovstalsintervall för besökandeparkering till handelsverksamheter: 

 0,4*(25 till 75) = 11,25 till 33,75 bilplatser/1 000 m2 BTA för besökande i zon A 
 0,5*(25 till 75) = 12,5 till 37,5 bilplatser/1 000 m2 BTA för besökande i zon B 

 
Med Parkeringslexikons genomsnittliga besökstäthet på 50 besökande/1 000 m2 BTA och 
samma bilförarandel som angavs ovan erhålls följande behovstal: 
 

 50*0,45 = 22,5 bilplatser/1 000 m2 BTA för besökande i zon A 
 50*0,50 = 25 bilplatser/1 000 m2 BTA för besökande i zon B 
 För större bilorienterade anläggningar rekommenderas en särskild utredning 

 
Det bör påtalas att den arbetstäthet som har använts är i paritet med Parkeringslexikons 
rekommenderade men är samtidigt högst osäker huruvida den stämmer in på Landskrona. 
Det slutgiltiga parkeringstalet för handel presenteras i kap. 6.3.5 Handel. 
 
6.2.6 Cykel 
Bostadsparkering 
Samtliga kommuner väljer att inte upprätta något parkeringskrav för cykelparkering vid 
enbostadshus, då denna lättast ordnas inom den egna tomten. För lägenheter i 
flerbostadshus gäller generellt för de studerade normerna att en cykelplats per boende 
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önskas uppfyllas tillsammans med plats för besökande. Boendetätheten i Landskrona 
kommun på 1,79 boende/lägenhet (se kap. 6.2.2 Flerbostadshus) ger ett behovstal på: 
 

 1,8 cykelplatser/lägenhet 
 
För besökare har Malmö valt att göra ett tillägg på 0,5 cykelplatser/lägenhet och Lund 
uttalar att 3 cykelplatser/1 000 m2 BTA ses som rimligt behovstal. Med en 
genomsnittslägenhet på 100 m2, vilket för enkelhetens skull ofta används som snittstorlek 
på lägenheter, ger detta ett behovstal på 0,3 cykelplatser/lägenhet. Oslo däremot särskiljer 
inte besöksparkering och bostadsparkering. I samråd med tjänstemän på Landskrona 
kommun och med hänsyn till ovan sagda antas ett behovstal för besökare på: 
 

 0,5 cykelplatser/lägenhet för besökare i zon 1 
 0,3 cykelplatser/lägenhet för besökare i zon 2 

 
Arbetsplatsparkering  
I kap. 5.3 Resande och tillgänglighet presenterades även en cykelandel vid arbetsresor på 
15 procent för Landskrona kommun. Med den arbetstäthet som tidigare presenterats erhålls 
följande behovstal för cykelparkering för respektive verksamhet: 
 

 Kontor  30*0,15 = 4,5 cykelplatser/1 000 m2 BTA 
 Industri  13*0,15 = 1,95 cykelplatser/1 000 m2 BTA 
 Handel  15*0,15 = 2,25 cykelplatser/1 000 m2 BTA 

För besöksparkering hänvisas till SKL:s exempel på dimensionerande behovstal för 
besöksparkering i kap. 2.5 Cykelparkering i Tabell 1. Med denna som underlag antas 
följande behovstal för besökandeparkering: 
 

 Kontor  5 cykelplatser/1 000 m2 BTA i zon 1 
3 cykelplatser/1 000 m2 BTA i zon 2 

 
 Handel  60 cykelplatser/1 000 m2 BTA i zon 1 

40 cykelplatser/1 000 m2 BTA i zon 2 
 
I tabellen behandlas inte cykelparkering för industri. Inte heller går det att finna 
resonemang kring besöksparkering för industri i de normer som har studerats. Vidar anses 
det inte att behovet är tillräckligt stort för att sådana behovstal ska upprättas. 
 
De slutgiltiga parkeringstalen redovisas i kap. 6.3.6 Cykel, där bland annat zonindelning 
och viljeförklaringar uttryckta i bland annat översiktsplan och Trafikprogram för 
Landskrona stad 2009-2013 tas i ytterligare beaktande. 
 
6.3 Parkeringstal 
I kap. 6.2 Behovstal presenterades behovstal och behovstalsberäkningar för respektive 
bostadsform och verksamhet. Behovstalen ska endast ses som utgångspunkter som bara tar 
hänsyn till ett begränsat antal faktorer. Aspekter som politisk vilja och prognos för 
framtida bilinnehav och bilförarandel med mera ingår inte i behovstalsberäkningen. I 
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modellen görs inte någon särskiljning mellan zonerna för boende och arbetande i 
behovstalsberäkningen utan endast för besöksparkering. Detta beror på att de ingångsdata 
som har använts, bland annat bilförarandelen vid arbetsresor, utgör medelvärden för hela 
kommunen. Justeringar för framförallt biltäthet och bilförarandel med avseende på zonerna 
kommer därför att göras först vid framtagande av parkeringstal. 
 
De aspekter som framförallt kommer att tas hänsyn till är de riktlinjer vad gäller 
bilanvändning och trafiksituation Landskrona kommun uttrycker i styrdokument, prognos 
för framtida bilinnehav samt zonindelning och vad den innebär med avseende på 
kollektivtrafiktillgång, närhet till service samt skillnader i biltäthet och bilförarandel. 
 
6.3.1 Enbostadshus 
Som utgångpunkt antas att varje personbil ska i anslutning till bostad ha tillgång till 
uppställningsplats. Därtill kommer besöksparkering. De studerade normerna förutom Borås 
Stads parkeringsnorm har även gjort skillnad på enskild- och gemensam parkering. För 
enskild parkering har alla studerade normer fastslagit 2 bilplatser/enbostadshus. Detta beror 
till stor del på praktiska skäl då parkeringen anordnas inom den egna tomten och 
målsättningen är att bostadsparkeringen i första hand ska ordnas inom den egna 
fastigheten. Den biltäthet som har använts i behovstalsberäkningen är 468 personbilar/1 
000 invånare. I kap. 4.1 Behovstal redogjordes för en bilinnehavsprognos för riket år 2020 
som utgick från en BNP-ökning på 1,9 procent/år. Mellan år 2010-2020 skulle bilinnehavet 
därmed öka med 11 procent. Om BNP-ökningen endast uppgår till 1,1 procent/år skulle 
bilinnehavet under samma period endast öka med 7 procent. De senaste åren tycks 
biltätheten avseende personbilar i trafik i Landskrona kommun inte ha ökat lika mycket 
som SKL prognostiserat för hela riket, vilket redogjordes för i kap. 5.1 Boende. I dagens 
ekonomiska situation kan dessutom anses att Sverige är inne i en lågkonjunktur och det 
talas om en ekonomisk kris i media. Bilbranschen har i princip stannat upp och 
försäljningen av nytillverkade bilar har sjunkit drastiskt. Då prognosen baseras på BNP-
ökning och andra ekonomiska faktorer kan det vara rimligt att anta en lägre ökning av 
bilinnehavet, 8 procent, från 2009 till 2020. Bilinnehavet skulle då år 2020 vara 505 
personbilar/1 000 invånare i Landskrona kommun. 
 
Biltätheten kan dessutom misstänkas vara högre för enbostadshus, då bilinnehavet kan 
kopplas till hushållets ekonomiska situation. Jämför med Margretedalsexemplet i Lund i 
kap. 4.2 Parkeringstal där byggherren väljer att inrätta nästan dubbelt så många 
parkeringar för bostadsrätter än vad miniminormen är satt till. För hyresrätter gjordes i 
princip inget avsteg från miniminormen. SKL redogör också för att de som bor i 
bostadsrätt kan ha ungefär 10 procent högre bilinnehav än de som bor i hyresrätt. 
Dessutom är bilinnehavet för villaområden relativt oberoende av bostadsyta och läge. På så 
sätt kan Margretedalsprincipen anses vara applicerbar på enbostadshus och lägenheter i 
flerbostadshus, då att bo i enbostadshus ofta kräver en starkare ekonomisk situation än att 
bo i lägenhet i flerbostadshus. Behovstalet som presenterades i kap. 6.2.1 Enbostadshus på 
1,16 bilplatser/enbostadshus bör därmed justeras uppåt. Vad det gäller enskild parkering 
kan det av praktiska skäl vara lämpligt att parkeringstalet sätts till: 
 

 2 bilplatser/enbostadshus för enskild parkering 
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De studerade parkeringsnormerna behandlar inte besöksparkering för enskild parkering vid 
enbostadshus. Besökande till dessa hänvisas antagligen till kantstensparkering i den mån 
det är möjligt, till parkering på den egna tomten eller till annan parkering i närområdet. 
Ovan angivna parkeringstal är av praktiska skäl väl tilltaget och används i flera fall inte 
fullt ut, varför en del av besöksparkering kan omhändertas inom den egna tomten. 
Landskrona har dock uttryckt önskemål om att just besöksparkering för denna bostadstyp 
behandlas i parkeringsnormen, då kantstensparkering på grund av ett alltmer trängre 
gaturum i flera fall inte ges utrymme. Av denna anledning föreslås ett tillägg på 0,15 
bilplatser/enbostadshus i de fall kantstensparkering och annan befintlig parkering inte 
bedöms ha en överkapacitet som täcker behovet av besöksparkering. 
 

 0,15 bilplatser/enbostadshus avsedd besökande 
 
För gemensam parkering har samtliga jämförelseobjekt ansatt ett lägre parkeringstal än för 
enskild parkering. En biltäthet på 505 personbilar/1 000 invånare år 2020 som tidigare 
föreslagits som rimligt innebär, förutsatt att boendetätheten är densamma år 2020, ett 
behovstal på: 
 

 2,48*0,505 ≈ 1,25 bilplatser/enbostadshus för gemensam parkering 
 
I denna beräkning är inte behovet av besöksparkering inkluderat, varför ett tillägg för 
denna bör göras. Malmö har valt att göra ett tillägg på 0,1 bilplatser/lägenhet för 
besöksparkering, medan Vellinges tillägg är 0,2 bilplatser/lägenhet. Lund väljer ett tillägg 
på 15 procent medan Borås väljer 10 procent i centrum och 20 procent för besökare och 
avställda bilar i övriga områden. Ett tillägg på 0,15 bilplatser/enbostadshus antas för 
besökare till enbostadshus i Landskrona kommun, vilket motsvarar ett tillägg på ca 12 
procent och är en kompromiss mellan ovan angivna tillägg. Parkeringstalet för gemensam 
parkering vid enbostadshus sätts därmed till: 
 

 1,25+0,15 = 1,4 bilplatser/enbostadshus 
 
För enbostadshus har valts att inte ta hänsyn till någon zonindelning, då det tidigare 
redogjorts för att läget inte har någon nämnvärd inverkan på bilinnehavet för denna 
bostadskategori (se kap. 4.1 Behovstal). 
 
6.3.2 Flerbostadshus 
Även för lägenheter i flerbostadshus är utgångspunkten att varje personbil ska i anslutning 
till bostaden ha tillgång till en uppställningsplats. Dessutom ska besöksparkering 
tillgodoses. 
 
För kommande beräkningar är det nödvändigt att känna till hur förhållandet mellan antalet 
boende inom respektive zon är. Genom en studie i GIS-portalen på Landskrona kommuns 
intranät av boendestatistik i Landskrona kommun och för respektive zon, erhölls att 8 022 
invånare bodde år 2007 i zon A. Resterande 32 101 bodde samma år i zon B. Ett antagande 
om att 95 procent av de boende i zon A bor i lägenheter ger att 7 621 bor i lägenheter i zon 
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A. Genom division av antal boende i lägenhet i zon A med boendetätheten erhålls antalet 
lägenheter inom denna zon, vilket uppgick detta år till 4 257 lägenheter. Detta år fanns det 
totalt 12 105 lägenheter i kommunen (se kap. 5.1 Boende), varför resterande 7 848 
lägenheter ligger i zon B. Genom att multiplicera lägenhetsbeståndet i zon B med 
boendetätheten 1,79 erhålls antalet boende i lägenhet i zonen på 14 048. Genom detta 
framgår att det bor nästan dubbelt så många i lägenhet i zon B jämfört med zon A. Stycket 
nedanför återkommer till dessa beräkningar. 
 
Behovstalsberäkningen från kap. 6.2.2 Flerbostadshus gav behovstalet 0,84 
bilplatser/lägenhet. I denna beräkning användes en generell biltäthet för hela kommunen på 
tidigare nämnda 468 personbilar/1 000 invånare och en generell boendetäthet för hela 
kommunen på 1,79 boende/lägenhet. I föregående kapitel presumerades en biltäthet år 
2020 på 505 personbilar/1 000 invånare. Dock antas, utifrån vad som sades i kap. 4.3 
Zonindelning, att biltätheten är något lägre i zon A än vad den är i zon B men att den 
dessutom varierar inom respektive zon. Biltätheten antas vara 450 personbilar/1 000 
invånare i zon A, vilket motsvarar ca 10 procent lägre än snittet för kommunen. Av 
beräkningarna i stycket ovan kan det konstateras att nästan dubbelt så många bor i lägenhet 
i zon B. För zon B bör därmed en höjning av den presumerade biltätheten år 2020 göras 
med 5 procent, alltså hälften av vad som justerades med i zon A. Detta ger en presumerad 
biltäthet år 2020 på 530 personbilar/1 000 invånare i zon B. Med denna biltäthet erhålls 
följande parkeringstal för respektive zon, förutsatt att boendetätheten är densamma: 
 

 0,450*1,79 ≈ 0,81 bilplatser/lägenhet i zon A 
 0,530*1,79 ≈ 0,95 bilplatser/lägenhet i zon B 

 
Ett tillägg för besöksparkering tillkommer till detta parkeringstal. Malmö har valt att göra 
ett tillägg på 0,1 bilplats/lägenhet oavsett zon medan Vellinge gör ett tillägg på 0,2. För 
zon A är det därmed lämpligt att lägga till 0,1 bilplatser/lägenhet och för den något mer 
bilorienterade zon B 0,15 bilplatser/lägenhet, vilken dock inte bedöms vara lika 
bilorienterad som Vellinge. Detta ger följande slutgiltiga parkeringstal för respektive zon: 
 

 0,81+0,1 ≈ 0,9 bilplatser/lägenhet i zon A 
 0,95+0,15 = 1,1 bilplatser/lägenhet i zon B 

 
Poängteras bör dock att då detta parkeringstal uttrycks per lägenhet kan det vid 
nyexploatering och ombyggnation finnas omständigheter som kräver en särskild utredning. 
Exempelvis då andelen enrums- och tvårumslägenheter är större i exploateringsområdet än 
vad som är normalt för kommunen. 
 
6.3.3 Kontor 
Som utgångspunkt för bostadsparkering ansats att varje personbil ska ha tillgång till 
parkeringsplats i anslutning till bostaden, vilket innebär att bilplatsbehovet helt tillgodoses. 
Då arbetsplatsparkering ofta är kopplat till pendling och dagliga resvanor bör 
utgångspunkten vara formulerad annorlunda, eftersom Landskrona kommuns målsättning 
är att minska andelen bilresor och främja resande med kollektiv-, gång- och cykeltrafik (se 
kap. 5.7.3 Trafikprogram för Landskrona stad 2009 – 2013).  
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Behovstalsberäkningen för kontor, kap. 6.2.3 Kontor, utgick från en arbetstäthet på 30 
anställda/1 000 m2 BTA och dagens bilförarandel vid arbetsresor på 61 procent, varpå 
behovstalet 18,3 bilplatser/1 000 m2 BTA erhölls. Den bilförarandel som användes utgör 
ett medelvärde för hela Landskrona kommun och kan således antas skilja sig åt mellan 
zonerna. Bilförarandelen i zon A får antas vara lägre än i zon B och därmed lägre än snittet 
för hela kommunen på 61 procent. Bland annat Lund har redogjort för en avsevärt lägre 
bilförarandel i stadskärnan än i övriga kommundelar, där bilförarandelen i stadskärnan är 
30 procent och i halvcentrala områden mellan 30-65 procent (se Bilaga 1). Det är skäligt 
att anta att bilförarandelen till Landskronas centrala delar dock är högre än i Lunds 
stadskärna. Då Landskrona kommun önskar att minska andelen bilresor, framförallt i 
centrum, kan det vara rimligt att ansätta en bilförarandel på 35 procent i zon A som 
önskvärt att sträva efter. För zon B är det sannolikt att den faktiska bilförarandelen 
överstiger det tidigare angivna snittet för kommunen. Dock bör även här ambitionen vara 
att uppnå en något lägre bilförarandel än den som är idag, varför bilförarandelen ansätts till 
55 procent i zon B. Detta resulterar i följande parkeringstal för anställda vid kontor: 
 

 0,35*30 = 10,5 bilplatser/1 000 m2 BTA i zon A 
 0,55*30 = 16,5 bilplatser/1 000 m2 BTA i zon B 

 
Med det tillägg för besöksparkering som presenterades i kap. 6.2.3 Kontor erhålls följande 
slutgiltiga parkeringstal för kontor: 
 

 10,5+1,5 = 12 bilplatser/1 000 m2 BTA i zon A 
 16,5+2 = 18,5 bilplatser/1 000 m2 BTA i zon B 
 16,5+4 = 20,5 bilplatser/1 000 m2 BTA i särskilt bilorienterade lägen 

 
6.3.4 Industri 
Industrier anläggs sällan i stadens centrum, vilket även Lunds kommun konstaterar i sin 
parkeringsnorm (se Bilaga 1). Det kan dock finnas skäl att trots detta upprätta parkeringstal 
för industriverksamhet i stadens mest centrala del. Industrier behöver inte nödvändigtvis 
utgöra för sin omgivning störande verksamhet. 
 
I behovstalsberäkningen i kap. 6.2.4 Industri användes samma bilförarandel som tidigare, 
nämligen 61 procent. På samma sätt som för kontor antas riktlinjer för en önskvärd 
framtida bilförarandel på 35 respektive 55 procent för zon A och zon B. Med arbetstätheten 
13 anställda/1 000 m2 BTA ger detta parkeringstalen: 
 

 0,35*13 ≈ 4,5 bilplatser/1 000 m2 BTA i zon A 
 0,55*13 ≈ 7 bilplatser/1 000 m2 BTA i zon B 

 
Inklusive den besöksparkering som angavs i kap. 6.2.4 Industri på 2 bilplatser/1 000 m2 
BTA i zon B erhålls följande slutgiltiga parkeringstal: 
 

 4,5 bilplatser/1 000 m2 BTA i zon A 
 7+2 = 9 bilplatser/1 000 m2 BTA i zon B 
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Därtill bör poängteras att arbetstätheten kan variera mycket för industriverksamheter. 
Dessutom arbetar en stor del av arbetskraften i industrin i skift och för vissa verksamheter 
sker merparten av produktionen på natten. Detta påverkar färdmedelsmöjligheterna och 
därmed bilförarandelen. I de fall som bilförarandel och arbetstäthet skiljer sig avsevärt från 
ovan antagna ingångsvärden kan en särskild utredning vara nödvändig. 
 
6.3.5 Handel 
I kap. 6.2.5 Handel fastslogs att handeln inte kommer att delas upp för olika kategorier, 
utan den enda särskiljning som kommer att göras är för större anläggningar likt 
köpcentrum där särskild utredning rekommenderas. Arbetstätheten för handel i Landskrona 
kommun ansattes i nämnda kapitel till 15 anställda/1 000 m2 BTA. Med samma önskvärda 
utveckling avseende bilförarandel som redovisats ovan erhålls parkeringstal för anställda 
på: 
 

 0,35*15 ≈ 5,5 bilplatser/1 000 m2 BTA i zon A 
 0,55*15 ≈ 8,5 bilplatser/1 000 m2 BTA i zon B 

 
Besökstätheten kan variera kraftigt för olika handelsverksamheter. I tidigare beräkningar 
har emellertid besökstätheten 50 besökande/1 000 m2 BTA använts och en bilförarandel för 
besökande på 45 procent i zon A och 50 procent i zon B. Detta gav i beräkningarna 
bilplatsbehovet för besökande 22,5 bilplatser/1 000 m2 BTA i zon A och 25 bilplatser/1 
000 m2 BTA i zon B. Slutgiltiga parkeringstal blir därmed: 
 

 5,5+22,5 = 28 bilplatser/1 000 m2 BTA i zon A 
 8,5+25 = 33,5 bilplatser/1 000 m2 BTA i zon B 
 För stora handelsetableringar i bilorienterade lägen föreslås särskild utredning 

 
Om ingångsvärdena arbetstäthet, bilförarandel eller besökstäthet förväntas skilja sig 
avsevärt från de ingångsvärden som har använts i beräkningarna kan en särskild utredning 
vara nödvändig. Som tidigare påtalats har Parkeringslexikon angivit ett intervall för 
besöksparkering till handelsverksamheter på 25-75 besökande/1 000 m2 BTA. 
 
6.3.6 Cykel 
Bostadsparkering 
Som klargjorts i kap. 6.2.6 Cykel anges inget behovstal, och därmed ej heller parkeringstal, 
för enbostadshus då denna anordnas smidigast inom den egna tomten. För lägenheter i 
flerbostadshus däremot beräknades behovstalet till 1,8 cykelplatser/lägenhet för boende 
och 0,5 respektive 0,3 cykelplatser/lägenhet för besökande i zon 1 respektive zon 2. En 
frågeställning som uppkommer är huruvida cykelplatsbehovet för boende ska särskiljas för 
respektive zon. En ståndpunkt kan vara att alla kommunens invånare ska ha möjlighet att 
parkera cykel i anslutning till sin bostad, oavsett vilka presumtiva ärenden den kan 
användas till. Måhända att boende i mindre orter inte har samma närhet till service och 
arbetsplatsen inom bekvämt cykelavstånd, inte desto mindre ska det finnas möjligheter 
inom orten att använda cykeln i lika stor utsträckning. Med detta i beaktande får det anses 
skäligt att anta parkeringstalen för cykelparkering vid flerbostadshus på: 
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 1,8+0,5 = 2,3 cykelplatser/lägenhet i zon 1 
 1,8+0,3 = 2,1 cykelplatser/lägenhet i zon 2 

 
Arbetsplatsparkering 
I kap. 6.2.6 Cykel utgår behovstalsberäkningen från dagens arbetstäthet och cykelandel för 
arbetsresor. Landskrona kommun har i sin översiktsplan och i sitt trafikprogram (se kap. 
5.7.1 Översiktsplan 2000+ och kap. 5.7.3 Trafikprogram för Landskrona stad 2009 – 
2013) uttryckt en målsättning om att öka cykelandelen. Dessutom kommer parkeringstalet 
för cykel vid olika verksamheter att uttryckas som miniminorm. Med detta i beaktande kan 
det vara lämpligt att i beräkningen utgå från en högre cykelandel än dagens. För att tillåta 
en utveckling till högre cykelandel än dagens föreslås en cykelandel vid arbetsresor på 35 
procent i zon 1 och 20 procent i zon 2, varpå följande parkeringstal för anställda erhålls: 

 
 Kontor  30*0,35 = 10,5 cykelplatser/1 000 m2 BTA i zon 1 

30*0,20 = 6 cykelplatser/1 000 m2 BTA i zon 2 
 

 Industri  13*0,35 ≈ 4,5 cykelplatser/1 000 m2 BTA i zon 1 
13*0,20 ≈ 2,5 cykelplatser/1 000 m2 BTA i zon 2 

 
 Handel  15*0,35 ≈ 5,5 cykelplatser/1 000 m2 BTA i zon 1 

15*0,20 = 3 cykelplatser/1 000 m2 BTA i zon 2 
 
I kap. 6.2.6 Cykel sades att industriverksamhet inte bedömdes vara i behov av särskild 
besöksparkering för cykel. Därför behandlas endast besöksparkering för kontor och handel 
nedan. I samma kapitel presenterades behovstalen för besöksparkering med huvudsaklig 
utgångspunkt från SKL:s riktlinjer från handboken Policy för parkering.  
 

 Kontor  5 cykelplatser/1 000 m2 BTA i zon A 
3 cykelplatser/1 000 m2 BTA i zon B 

 
 Handel  60 cykelplatser/1 000 m2 BTA i zon 1 

40 cykelplatser/1 000 m2 BTA i zon 2 
 
De slutgiltiga parkeringstalen erhålls genom en sammanslagning av ovan nämnda 
parkeringstal för anställda respektive besökare: 
 

 Kontor  10,5+5 = 15,5 cykelplatser/1 000 m2 BTA i zon 1 
6+3 = 9 cykelplatser/1 000 m2 BTA i zon 2 

 
 Industri  4,5 cykelplatser/1 000 m2 BTA i zon 1 

2,5 cykelplatser/1 000 m2 BTA i zon 2 
 

 Handel  5,5+60 = 65,5 cykelplatser/1 000 m2 BTA i zon 1 
3+40 = 43 cykelplatser/1 000 m2 BTA i zon 2 
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6.4 Sammanställning av parkeringstal 
I Tabell 19 och Tabell 20 nedan presenteras föreslagen parkeringsnorm för Landskrona 
kommun för bil- och cykelparkering. Parkeringstalen är utformade som miniminormer och 
utgör alltså det minsta antal parkeringar som bör inrättas vid en nyexploatering eller 
ombyggnation. Dock är miniminormerna endast vägledande och kan frångås vid särskilda 
omständigheter. 
 
Tabell 19 Slutgiltiga parkeringstal för bil i Landskrona kommun, uttryckt i bilplatser/bostadsenhet för 
bostäder respektive bilplatser/1 000 m2 BTA för verksamheter 

Zon A Zon B  
Boende/anställda Besökande Totalt Boende/anställda Besökande Totalt 

Bostäder (ppl/lgh)  
Enbostadshus  
Egen parkering 2 0,15* 2 (2,15*) 2 0,15* 2 (2,15*) 
Gemensam parkering 1,25 0,15 1,4 1,25 0,15 1,4 
Flerbostadshus 0,8 0,1 0,9 0,95 0,15 1,1 
Verksamheter 
(ppl/1 000 m2 BTA) 

 

Kontor** 10,5 1,5 12 16,5 2 18,5 
Industri 4,5 - 4,5 7 2 9 
Handel*** 5,5 22,5 28 8,5 25 33,5 
* Besöksparkering upprättas i de fall denna inte kan ordnas genom kantstensparkering eller annan parkering 
** I särskilt bilorienterade lägen rekommenderas ett tillägg för besöksparkering på 4 bilplatser/1 000 m2 BTA 
*** För stora handelsetableringar i särskilt bilorienterade lägen föreslås särskild utredning 
 
Tabell 20 Slutgiltiga parkeringstal för cykel i Landskrona kommun, uttryckt i cykelplatser/bostadsenhet för 
bostäder respektive antal cykelplatser/1 000 m2 BTA för verksamheter 

Zon 1 Zon 2  
Boende/anställda Besökand

e 
Totalt Boende/anställda Besökande Totalt 

Bostäder (ppl/lgh)  
Flerbostadshus 1,8 0,5 2,3 1,8 0,3 2,1 
Verksamheter 
(ppl/1 000 m2 BTA) 

 

Kontor 10,5 5 15,5 6 3 9 
Industri 4,5 - 4,5 2,5 - 2,5 
Handel 5,5 60 65,5 3 40 43 
 
För övriga verksamheter föreslås att en särskild utredning görs. Även i de fall då 
arbetstäthet eller bilförarandel respektive boendetäthet eller biltäthet förväntas avvika från 
de i beräkningarna använda värdena föreslås att en särskild utredning utförs. 
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6.5 Gångavstånd och parkering för funktionshindrade 
Gångavstånd 
I kap. 2.6 Gångavstånd redogörs för ett resonemang som VTPI för kring gångavstånd från 
olika verksamheter till parkering. Beträffande avstånd mellan bostad och bostadsparkering 
bör avståndet inte vara längre än ca 250 meter och för olika verksamheters parkeringar 
anges ett maximalt avstånd kring 350 meter. Faktorer som påverkar vilket gångavstånd 
som kan anses acceptabelt är bland annat klimat och miljö samt siktlinjer. 
 
Samtliga studerade parkeringsnormer utom Oslos behandlar gångavstånd från parkering till 
olika verksamheter. Parkering vid ny- och ombyggnation av bostäder samt parkering vid 
arbetsplatser tar de alla upp och besökande till bostäder är det endast Borås som inte 
behandlar. Malmö och Borås tar även upp gångavstånd för besökande till butiker, medan 
Vellinge och Borås behandlar besökande till verksamheter. I Tabell 21 redovisas de längsta 
acceptabla gångavstånd som respektive kommun har angett för olika verksamheter. 
 
Tabell 21 De fem studerade parkeringsnormernas angivna maximala gångavstånd från parkering till olika 
verksamheter (se även Bilaga 1) 
 Malmö Oslo Vellinge Borås Lund 
Boende - ny bebyggelse 300 m - 200 m 200 m 200 m 
Boende - ombyggnad > 300 m - 200 m >200 m 400 m 
Besökande till bostäder 200 m - 200 m - 200 m 

 
Arbetsplats 800 m - 300 m 400-500 m 300 m 
Besökande butiker 300 m - - 200 m (centrum) - 
Besökande verksamheter - - 100 m 200 m (centrum) - 
Besökare små stadsdelscentra - - - - 100 m 
Besökare stora 
stadsdelscentra 

- - - - 200 m 

Besökare stadskärnan - - - - 300 m 
Angöring 75 m - - - - 
 
Genom en jämförelse av tabellens olika gångavstånd är det rimligt att för nybyggnation av 
bostäder kräva att avståndet från bostadsentrén inte överstiger 200 meter. Vid 
ombyggnation bör ett något längre avstånd, 300 meter, kunna accepteras då det kan vara 
svårt att säkerställa ett lika kort avstånd i befintlig bebyggelse som för nybyggnation. För 
besökande till bostäder i Landskrona kan det vara rimligt att kräva att avståndet inte 
överstiger 200 meter, i enlighet med vad Malmö, Vellinge och Lund anger. Vad avser 
arbetsplatsparkering bör ett längre avstånd vara acceptabelt. I kap. 2.1 Bostadsparkering 
redogörs för ett resonemang av Usterud Hanssen vad gäller avstånd till bostadsparkering. 
Han menar att bostadsparkeringen inte bör anläggas alltför nära bostaden då detta 
eventuellt kan innebära att bilen används i större utsträckning även vid kortare resor. 
Motsvarande resonemang bör kunna appliceras på arbetsplatsparkering; ett längre avstånd 
mellan arbetsplatsparkeringen och arbetsplatsen skulle eventuellt kunna minska andelen 
arbetspendling med bil. Därför anses det för Landskrona kommuns del rimligt att som 
längsta acceptabla gångavstånd mellan arbetsplats och parkering anta 500 meter. För 
besökande till butiker bör avståndet inte överstiga 300 meter, i likhet med vad Malmö 
anger. I Tabell 22 nedan redovisas en sammanställning av det nu sagda om längsta 
acceptabla gångavstånd mellan parkering och olika verksamheter. 
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Tabell 22 Förslag till längsta acceptabla gångavstånd till  
olika verksamheter i Landskrona kommun 
 Acceptabla gångavstånd 
Bostäder – nybyggnation 200 meter 
Bostäder – 
ombyggnation 

300 meter 

Bostäder – besökare 200 meter 
 

Arbetsplatsparkering 500 meter 
Butiker – besökare 300 meter 
 
Parkering för funktionshindrade 
I enlighet med Boverkets riktlinjer föreslås ett minimikrav på att minst en parkeringsplats 
för funktionshindrade finns inom 25 meter mellan entré och bostadshus, arbetslokal eller 
publik lokal. För funktionshindrade tillgänglig och användbar gångväg mellan entré och 
parkeringsplats bör också vara ett krav. Parkeringarna ska utformas tillgängliga och 
välbelysta för att uppnå god användarvänlighet. Parkering för funktionshindrade utgör 
vanligtvis 2-3 procent av samtliga parkeringar, vilket bör vara riktlinjer även vid 
exploatering i Landskrona kommun. 
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7 Framtagande av parkeringsstrategi 
En parkeringsstrategi utgörs, som tidigare nämnts i kap. 3 Parkeringsstrategi, av en 
kombination av olika styrmedel som tillsammans verkar för att uppnå övergripande 
samhällsplaneringsmål. Strategin kan således ses som ett åtgärdspaket som ska vidtas för 
att uppnå dessa mål. De dokument målen är hämtade ifrån är framförallt Översiktsplan 
2000+ (kap. 5.7.1 Översiktsplan 2000+ samt Bilaga 7), LOTTTS (kap. 5.7.2 LOTTTS) och 
Trafikprogram för Landskrona stad 2009-2013 (kap. 5.7.3 Trafikprogram för Landskrona 
stad 2009 – 2013).  
 
Strategin ska även stödja den parkeringsnorm som föreslagits i tidigare kapitel. De 
parkeringstal som föreslagits för verksamheter bygger bland annat på en önskvärd 
utveckling av bilförarandelen och cykelandelen. Därför är det viktigt att strategin bidrar till 
att uppnå denna utveckling. 
 
I första kapitlet nedan presenteras övergripande mål. Efter dessa mål har åtgärdsområden 
valts ut vilka alla i någon form kan återkopplas till de övergripande målen. Därefter 
föreslås direkta åtgärder till Landskrona kommun samt vilka åtgärdsområden de berör. 
 
7.1 Övergripande mål 
Nedan formuleras de övergripande mål som ligger till grund för strategin och kan härledas 
till ovan listade dokument.  
 
Tillgängligt för alla 
I Översiktsplan 2000+ uttrycks bland annat vikten av att tillgodose samtliga 
befolkningsgruppers och hela näringslivets transportbehov. Det är viktigt att uppnå en 
jämställdhet mellan transportslagen där kollektivtrafik, gång och cykel stärks i förhållande 
till biltrafik. I Översiktsplan 2000+ uttrycks det även att det ska vara möjligt att bo utan 
tillgång till eget transportmedel, varför kollektivtrafiken behöver stärkas. (Landskrona 
kommun, 2002) 
 
God miljö 
Landskrona kommun strävar enligt översiktsplanen efter ett samhälle med hög livskvalitet 
som innebär en hälsosam miljö för alla (Landskrona kommun, 2002). Både översiktsplanen 
och Trafikprogram för Landskrona stad 2009-2013 talar om vikten av att öka andelen 
kollektivtrafik, cykel och gång på bekostnad av biltrafiken för att minska trafikens 
miljöbelastning (Landskrona kommun, 2009D, jmf. Landskrona kommun, 2002). 
Transportsystemet ska även utformas med särskild hänsyn tagen till den estetiska miljön 
samt stadsbilden (Landskrona kommun, 2002). 
 
Landskrona i balans 
Översiktsplanen formulerar även att det är av stor vikt att uppnå ett ”Landskrona i balans”, 
vilket åsyftar en ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling. För att uppnå en 
sådan jämvikt krävs även att det finns en balans mellan tillgänglighet och miljö. 
Landskrona kommun uttrycker att satsningar på ett nätverk för buss, pågatåg och färjetrafik 
samt ett utbyggt gång- och cykelnät ger goda möjligheter för kollektivtrafik i kommunens 
alla delar. (Landskrona kommun, 2002) 
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7.2 Åtgärdsområden 
Utveckling mot de övergripande målen kan uppnås genom ett medvetet arbete inom ett 
antal åtgärdsområden. De nedan formulerade åtgärdsområdena kan härledas till ett eller 
flera mål.  
 
Hållbara transporter 
Främja ökat resande med kollektivtrafik och cykel på bekostnad av privatbilismen 
 
Prioritera användare 
Prioritera central parkering för boende, besökare och kunder framför parkering för 
pendlare 
 
Effektivisera parkering 
Sträva efter en optimerad beläggningsgrad, ökat samnyttjande och att parkering används av 
avsedd användargrupp 
 
Lokalisering 
Använda lokalisering av bilparkering som verktyg för att påverka bilanvändningen 
 
Strukturåtgärder 
Använda strukturåtgärder och åtstramning för att begränsa och styra biltrafikens 
framkomlighet till förmån för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik 
 
7.3 Parkeringsåtgärder 
Här presenteras förslag på parkeringsanknytna åtgärder, vilka samtliga kan ses som en 
precisering av specifika åtgärder relaterade till ett eller flera åtgärdsområden. Därigenom är 
åtgärderna framtagna med de övergripande målen i beaktande och arbete med dessa syftar 
till att sträva efter de övergripande målen. 
 

 Justera avgiftsnivåer för att få en optimal beläggningsgrad 
Se till att taxor för parkeringsanläggningar ger en beläggning på ca 85 procent. Enligt 
experter som Shoup och Litman (se kap. 3.2 Avgiftsbelagd parkering) innebär detta att det 
i stort sett alltid finns platser lediga och söktrafiken minskar samtidigt som tillgängligheten 
till parkering ökar. Detta bör då göras genom att studera beläggningsgraden vid olika tider 
på dygnet och olika veckodagar. En form av flexibel avgift kan vara nödvändig för att 
uppnå önskat resultat. Ökad omsättning på parkeringsplatserna hos parkeringsanläggningar 
kan även gynna handeln i Landskrona, om avgiften inte är alltför hög eftersom en alltför 
hög avgift på central parkering kan medföra att kunder väljer externa handelsetableringar. 
Eftersom en högre avgift på parkering ofta ger upphov till ökad omsättning av bilar kan 
trafiken i området öka i viss mån och effekter i områden kring berörd parkering kan därför 
behöva undersökas. Ökad omsättning av bilar kan å ena sidan innebära en ökad 
miljöbelastning då trafiken ökar, men å andra sidan kan söktrafiken minskas och därmed 
de utsläpp sådan medför. Dock kan en hög avgift även i viss grad innebära ökat resande 
med exempelvis kollektivtrafik eller cykel då dessa framstår som mindre kostsamma i 
förhållande till att resa med bil. 
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Berörda åtgärdsområden: Prioritera användare samt Effektivisera parkering 
 

 Nyttja parkeringsköp 
Vilket redogjordes för i kap. 3.5 Parkeringsköp kan kommunen genom att använda sig av 
parkeringsköp dels samla annars spridd parkering, dels möjliggöra för ett ökat 
samnyttjande och därmed effektivisera användningen av parkering. Samnyttjande innebär 
att färre antal parkeringar krävs för att tillgodose parkeringsbehovet än utan samnyttjande, 
varför mark med ett högt markvärde kan användas till andra ändamål. Genom att erbjuda 
parkeringsköp kan kommunen få ökad kontroll över parkeringsutbudet. Dock bör det 
påpekas att parkeringsköp är olämpligt att tillämpa om det innebär att berörda fastigheter är 
belägna på långt avstånd från varandra, vilket skulle kunna få alltför långa gångavstånd 
som följd. En låg avgift för parkeringsköp, gentemot vad det kostar att inrätta egen 
parkering, kan medföra att denna lösning används i större utsträckning. 
 
Berörda åtgärdsområden: Effektivisera parkering 
 

 Studera möjligheten för ökat samnyttjande 
Som nämnts ovan innebär samnyttjande en effektivisering i nyttjandet av 
parkeringsutbudet, vilket kan få positiv inverkan på stadsbilden. I kap. 3.6 Samnyttjande 
redogörs för beräkningsprincipen som ligger till grund för samnyttjandet. Genom att 
studera olika verksamheters generella parkeringsbehov vid olika tidpunkter kan en sådan 
beräkningsmodell ligga till grund för en komplett samnyttjandetabell för Landskrona 
kommun, liknande den Malmö använder (se Tabell 9 i Bilaga 1). Dock bör samnyttjande 
mellan bostäder och verksamheter hållas något restriktivt, då detta innebär att 
boendeparkering inte kommer finnas tillgängligt för samtliga boende under dagen. Det 
senare kan få till följd att bilpendlingen ökar och även spillover effects uppstår, vilket 
skulle kunna få negativa följder för både miljön och tillgängligheten i staden. 
 
Berörda åtgärdsområden: Effektivisera parkering 
  

 Upprätta ett parkeringsledningssystem 
Som tidigare nämnts har städerna Gent och Strasbourg upprättat tydliga ledningssystem för 
parkering för att minska söktrafik och trafikbelastningen inom vissa områden och stadens 
centrum (se kap. 3.4 Gatumarksparkering och parkeringsanläggningar). Detta skulle 
kunna vara en lösning för Landskrona i ett framtida scenario då parkeringsbehovet ökat 
ytterligare och ökade krav ställs på parkeringsmöjligheterna. Förslagsvis skulle detta kunna 
kopplas till en parkeringsslinga som huvudsakligen är förlagd utanför stadskärnan. För 
bästa implementering kan det därmed vara lämpligt att Landskrona kommun har detta i 
åtanke i fortsatt utbyggnad av tätorten och att upprättandet av framtida 
parkeringsanläggningar sker med hänsyn tagen till detta system. Som huvudsaklig 
parkeringsslinga föreslås exempelvis Österleden, Föreningsgatan och Eriksgatan (se Figur 
17). Slingan sammanfaller med den inre zonen (zon A) i parkeringsnormen som föreslagits 
tidigare, vilket skulle innebära att en stor del söktrafik förläggs utanför centrala delar av 
staden. En sådan slinga skulle både hänvisa till central, dyrare parkering samt till mer 
perifer, mindre dyr parkering. Ett parkeringsledningssystem skulle kunna innebära mindre 
söktrafik, och därigenom mindre mängd utsläpp från denna, och mindre mängd trafik i 
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vissa centrala delar. En ökad tillgänglighet till parkering genom ett 
parkeringsledningssystem kan balanseras genom att hålla parkeringsutbudet restriktivt. 
 
Berörda åtgärdsområden: Hållbara transporter samt Strukturåtgärder 
 

 
Figur 17 Exempel på implementering av ett ledningssystem för parkering 
(Landskrona kommun, 2009E)  
 

 Arbeta för att minska arbetspendling med bil 
En stor del av arbetsresorna görs med bil och de görs också huvudsakligen under de tider 
på dygnet då trafiknätet är som mest belastat. Eftersom Landskronas föreslagna 
parkeringsnorm inte utgör maximinorm är det troligt att kommunen får svårt att begränsa 
mängden arbetsplatsparkeringar om byggherren vill tillföra mer parkering än vad 
miniminormen anger. Här kan ett strukturerat arbete med Mobility Management riktat mot 
företag vara en hörnsten i arbetet mot förändrade resvanor. Exempelvis kan Parking Cash 
Out (se kap. 2.2 Arbetsplatsparkering) och cykla-till-jobbet-kampanjer (se kap. 3.8 
Indirekta styrmedel) vara användbara instrument för att minska arbetspendlingen med bil. 
En certifiering likt ”Best Workplaces for Commuters” (se kap. 2.2 Arbetsplatsparkering) 
kan även det stimulera till en ökad medvetenhet inom näringslivet. 
 
Genom tidsreglering av parkering kan kommunen förhindra att central parkering upptas 
under dagen av arbetspendlare och istället frigöra denna för besökande och kunder. Om 
exempelvis parkeringsförbud införs på offentlig parkering mellan klockan 07.00 till 10.00 
kan därigenom en stor del av arbetspendlare förhindras att uppta platserna under dagen. Ett 
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alternativ är att ange en tidsreglering för denna parkering som är kortare än åtta timmar. (se 
kap. 3.1 Tidsreglerad parkering) 
 
Idag är parkeringsanläggningen Kasernplan intill det centrala Rådhustorget avgiftsfri och 
tidsreglerad till 48 timmar. Beläggningsgraden på denna är därmed hög och till stor del 
riskerar den att användas av arbetspendlare. Att så pass centralt belägen parkering används 
av arbetspendlare i stor utsträckning innebär dels att bilförarandelen vid arbetspendling 
tillåts vara hög till detta område och tillgängligheten för besökare och kunder minskar. Av 
denna anledning, liksom av att erhålla en mer optimerad beläggningsgrad enligt första 
angivna åtgärd, är det viktigt att se över både avgiftsnivån och tidsregleringen för denna 
och andra liknande parkeringar. 
 
Berörda åtgärdsområden: Hållbara transporter samt Prioritera användare 
 

 Säkerställ boendeparkering för alla 
Den föreslagna parkeringsnormen (se kap. 6.3.1 Enbostadshus och kap. 6.3.2 Flerbostadshus) innebär ett 
tydligt ställningstagande att uppställningsplats ska finnas i nära anslutning till bostaden för varje 
personbil som nyttjas av boende. Det innebär att det ska finnas möjlighet att lämna bilen vid bostaden 
och istället nyttja alternativa färdmedel som kollektivtrafik och cykel. På så vis kan bland annat 
arbetspendling med bil minskas. Om biltäthet eller boendetäthet i ett exploateringsområde förväntas 
överstiga normalfallet avsevärt kan det vara nödvändigt att göra en särskild utredning för det egentliga 
bilplatsbehovet. Det kan dock finnas områden som lämpar sig som bilfria områden eller områden där 
parkeringsnormen kan sänkas avsevärt. Exempel på sådana områden är i goda kollektivtrafiklägen och 
där ett stort serviceutbud finns. Det är också bra om bilfria bostäder upprättas inom ett område där 
bostadsparkering i övrigt är tillåtet liksom kantstensparkering, för att på så vis minska risken för illegal 
parkering i området. För mer om bilfria bostadsområden, se kap. 2.1 Bostadsparkering. 
 
Berörda åtgärdsområden: Hållbara transporter, Lokalisering samt Strukturåtgärder 
 

 Satsa på cykelparkering 
Landskrona är idag, enligt Resvanor Syd 2007, den kommun som har tredje störst andel 
cykelresor i Skåne. Landskrona kommun uttrycker i sin översiktsplan att de avser att öka 
andelen cykelresor. Att planera för cykel genom att bland annat tillföra erforderligt antal 
cykelparkeringar av hög standard skapar förutsättningar för att öka denna andel. I kap. 2.5 
Cykelparkering redogörs för ett antal principer som är viktiga att beakta vid anläggande av 
cykelparkeringar för att uppnå en god standard. Väder- och vindskydd, säkert utformade, 
användarvänliga, stöldsäkra och rätt lokaliserade parkeringar i förhållande till målet är 
några av dessa principer. Cykelparkeringen bör anläggas mellan start- och målpunkt 
snarare än efter denna, samt i den riktning som cyklisterna angör. Det är också viktigt att 
synliggöra parkeringarna då en övervakad parkering upplevs tryggare och en synlig 
parkering utnyttjas i större utsträckning än en som inte syns. SKL redogör för att minst 
hälften av cykelparkeringarna bör vara väderskyddade, vilket bör vara ett mål att sträva 
efter. I Cykelplan 2008 – Landskrona kommun (se kap. 5.7.3 Trafikprogram för 
Landskrona stad 2009 – 2013) framgår att kommunen har belyst några av dessa punkter. 
Det är dock viktigt att cykelparkering även i fortsatt planering tilldelas stor vikt om ett ökat 
cyklande eftersträvas. 
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Berörda åtgärdsområden: Hållbara transporter samt Strukturåtgärder 
 

 Strategisk lokalisering av parkering 
Landskrona kommun har i översiktsplanen förklarat att de önskar minska biltrafiken i stadens centrala 
delar och öka kollektivtrafikandelen. I kap 3.4 Gatumarksparkering och parkeringsanläggningar 
redogörs för begreppet infartsparkering. Denna är främst avsedd för pendlare till staden som avser att 
använda kollektivtrafik, att gå eller cykla in till Landskronas centrum. Viktigt är då att 
infartsparkeringen är billig i förhållande till centrumparkeringen och att utbudet i centrum är begränsat. 
Idag finns det parkeringsanläggningar i eller intill centrum som är gratis, exempelvis Kasernplan och 
Skeppsbrokajen, vilket kan motverka ett eventuellt upprättande av infartsparkering. Dessutom bör det 
finnas goda alternativ för vidare transport in mot centrum, det vill säga en god intermodalitet vid 
parkeringen. I enighet med föregående åtgärd, Satsa på cykelparkering, kan med fördel cykelparkering 
anläggas i anslutning till infartsparkeringarna. Det är också fördelaktigt om kollektivtrafikbiljett kan 
inkluderas i parkeringsavgiften. Denna åtgärd kan med fördel samverka med åtgärden 
Parkeringsledningssystem. 
 
Berörda åtgärdsområden: Hållbara transporter, Lokalisering samt Strukturåtgärder 
 
De nu föreslagna åtgärderna berör alla i någon form målen God miljö eller Tillgängligt för 
alla. Det tredje målet Landskrona i balans kan därmed anses beröras av samtliga åtgärder 
tillsammans, då inget ensidigt fokus riktats på varken tillgänglighet eller miljö. 
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8 Diskussion 
Parkeringsnorm 
Definitioner och tillvägagångssätt 
Efter att ha studerat fem kommuners parkeringsnorm och hur kommunerna har gått tillväga 
vid upprättandet kan vi konstatera att parkeringsnormerna skiljer sig en hel del från 
varandra. Exempel på skillnader är vilka verksamheter som parkeringstal anges för, vilka 
enheter som används för att uttrycka parkeringstalen, vilka resonemang som ligger till 
grund för parkeringstalen, med mera. En anledning till detta som vi kan ana är att det 
förutom Parkeringslexikon från 1990 inte finns någon handbok eller mall för hur en 
parkeringsnorm upprättas och utformas. Denna behandlar parkering i stort och behandlar 
hur bilplatsbehov och parkeringstal bör beräknas och justeras. Dock ger inte 
Parkeringslexikon någon klarhet i definitioner av behovstal, parkeringstal eller 
parkeringsnorm varpå viss sammanblandning kan uppkomma. Det Parkeringslexikon 
benämner som parkeringstal väljer Malmö att kalla behovstal, Borås att kalla 
parkeringsbehovstal, och så vidare. Då nämnda handbok i skrivande stund är 19 år gammal 
anser vi det önskvärt att en revidering av denna sker avseende parkeringsnorm och 
tillvägagångssätt vid framtagandet samt ett förtydligande kring berörda definitioner. 
 
Biltäthet 
Svårigheter i arbetet med parkeringsnormen har bland annat varit statistikinsamling. För 
det första bör det påpekas att de i behovstalsberäkningen ingående parametrarna biltäthet, 
arbetstäthet, bilförarandel och boendetäthet kan skilja sig avsevärt mellan olika områden 
ända ner på kvartersnivå. Parametrarna ska därför utgöra goda generaliseringar av den 
faktiska situationen. Biltätheten har vi kunnat hämta statistik om som gäller för hela 
kommunen. Den faktiska biltätheten skiljer sig antagligen i hög grad framförallt mellan 
tätorten och övriga kommundelar samt mellan centrum och övriga tätorten. Därtill kan 
särskilda områden i kommunen ha en avvikande biltäthet. Om vi hade haft tillgång till 
bilregistret hade en studie på kvartersnivå kunnat utföras och därmed hade biltätheten i 
respektive zon samt den antagna zonindelningen kunnat verifieras ytterligare. Istället har vi 
fått göra rimliga antaganden utifrån andra kommuners förhållanden hur biltätheten skiljer 
sig mellan olika kommundelar i Landskrona. 
 
Arbetstäthet 
Arbetstätheten har också fått antas utifrån förhållanden i andra kommuner och rimliga 
antaganden om förhållanden i Landskrona. Initialt undersöktes möjligheterna att göra en 
enkätstudie bland ett urval av företag i Landskrona kommun inom respektive 
verksamhetsområde. Tidigt framgick det dock att de svar som erhölls innehöll stora 
osäkerheter; samtidigt sysselsatta förväxlades med antal anställda och företagens samlade 
lokalstorlek förväxlades med företagets respektive verksamhets lokalstorlek. Detta berodde 
i vissa fall på tidsbrist hos de svarande och i andra fall på att det inte var möjligt att 
särskilja verksamheterna inom företaget eller samtidigt anställda. Lunds kommun utgår 
från den arbetstäthet som Parkeringslexikon anger. Huruvida dessa än idag utgör goda 
schablontal att utgå ifrån eller ej har vi svårt att avgöra. 
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Boendetäthet 
Även boendetätheten för enbostadshus respektive lägenheter i flerbostadshus som har 
använts är medelvärden för hela kommunen. Även denna varierar rimligen mellan olika 
områden och beror på flera olika faktorer. I vår Access-studie var det dock inte möjligt att 
koppla exempelvis en lägenhet till en specifik adress utan endast ett flerbostadshus med ett 
okänt antal lägenheter till en specifik adress, varför vi inte har kunnat studera 
boendetätheten på kvartersnivå. En sådan noggrann studie som på kvartersnivå hade 
ytterligare kunnat verifiera den zonindelning som gjorts. 
 
Bilförarandel 
Den bilförarandel som användes i behovstalsberäkningen på 61 procent gäller även den för 
hela kommunen. Någon annan statistik har inte funnits att tillgå. När parkeringstalen 
slutligen fastställdes baserades dessa istället på ett framtidsscenario som innebar en 
minskad bilförarandel inom respektive zon. Detta antagande är knutet till formuleringar 
och viljeförklaringar uttryckta i översiktsplanen och trafikprogrammen samt förankrat hos 
tjänstemän på kommunen. Det är dock viktigt att ett medvetet arbete förs kring att minska 
dagens bilförarandel för att den föreslagna normen ska fungera så bra som möjligt. 
 
Koppling mellan norm och parkeringsstrategi 
I vilken utsträckning bilförarandelen kan minska beror till stor del på kommunens fortsatta 
arbete med bland annat Mobility Management, trafik- och parkeringsstrategier, med mera. 
Det är dock viktigt att ett kontinuerligt arbete med sådana åtgärder förs för att den 
föreslagna parkeringsnormen ska ge ett gott resultat. De åtgärder som presenteras som 
lämpliga för att utgöra en parkeringsstrategi är därför viktiga att beakta. 
 
Bilanvändning 
Parkeringstalen för boende har som utgångspunkt att det ska finnas en parkeringsplats för 
varje personbil vid bostaden, för att bilen ska kunna lämnas hemma och resande ska istället 
kunna utföras med kollektiva transporter. Det hade varit intressant att vidare undersöka till 
vilken grad bilen i ett hushåll lämnas hemma, i de fall hushållen innehar bil och då de har 
parkering för denna. I vilken grad innebär själva innehavet av bil att den används dagligen 
snarare än vid mindre frekventa ärenden? Hur många resonerar kring att daglig användning 
av bil visserligen är dyrt, men att låta bilen stå hemma samtidigt som marknadsvärdet för 
den minskar är ännu dyrare, relativt till den nytta bilinnehavet medför? 
 
Zonindelning 
Den zonindelning som vi har gjort baserar sig framförallt på en studie av 
kollektivtrafikutbyggnad, närhet till service samt stadens gestaltning. Någon studie i 
skillnader i biltäthet, boendetäthet eller bostäders upplåtelseform i olika områden har inte 
kunnat göras beroende på vad som sagts ovan. Dock pekar Lunds kommun på skillnader i 
bilinnehav mellan olika zoner, där de mer centrala delarna har ett lägre bilinnehav än de 
perifera. Det är rimligt att anta att ett liknande förhållande råder i Landskrona. Dessutom är 
det möjligt att faktorer som biltäthet, kollektivtrafikstandard samt närhet till service kan 
tala för ytterligare en zon som avskiljer Landskrona tätort från övriga kommunen. Vi anser 
dock att det har saknats konkret underlag för en sådan indelning, men för fortsatta studier 
för Landskrona kommun kan det vara en aspekt att beakta. 
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Utvärdering av parkeringsnorm 
Den föreslagna parkeringsnormen anser vi är passande som en första norm för Landskrona 
kommun efter givna förutsättningar. Parkeringstalen är vid en jämförelse med andra 
kommuners parkeringstal varken för frikostiga eller för restriktiva utan bedöms kunna tjäna 
som goda riktlinjer. Om parkeringstalen skulle visa sig mindre väl fungerande för 
Landskrona kommun i praktisk tillämpning, trots ett kontinuerligt arbete med parkerings- 
och trafikstrategiska åtgärder, kan en revidering av normen behöva göras. 
 
Avvikelser från behovstalsberäkningens ingångsvärden 
Det bör även påtalas att parkeringstalen utgör miniminormer och riktlinjer och ska ses som 
ett stöd för kommunen i bygglovshanteringen och detaljplanearbetet och måste inte i varje 
enskilt fall strikt följas. Om boendetäthet och biltäthet eller arbetstäthet och bilförarandel 
för en särskild exploatering förväntas skilja sig avsevärt från de ingångsvärden som 
använts i behovstalsberäkningen kan en särskild utredning vara nödvändig i det enskilda 
fallet. Miniminormerna kan således understigas om det bedöms att det faktiska 
parkeringsbehovet för en verksamhet är lägre än vad miniminormen anger. 
 
Maximinormer 
Vid en revidering av parkeringsnormen kan det vara intressant för Landskrona att införa 
maximinormer i kombination med miniminormer. De föreslagna parkeringstalen för 
verksamheter bygger som tidigare konstaterats på en minskad andel bilförare varför 
maximinormer skulle kunna sättas som ett tak, eventuellt motsvarande dagens behov. På så 
vis erbjuds verksamheter att förhandla om parkering inom ett intervall som säkerställer att 
parkeringsutbudet inte ökar. Den faktiska arbetstätheten och den faktiska bilförarandelen är 
särskilt viktig att känna till då maximinormen upprättas. Dock bör det poängteras att 
införande av maximinorm eventuellt skulle kunna innebära negativa effekter för 
kommunens konkurrensmöjligheter när det gäller att attrahera byggherrar och företag. Det 
bör avvägas om dessa risker överväger fördelarna i snabb kollektivtrafiktillväxt, attraktiv 
stadsmiljö och koncentration av verksamheter och service eller ej. Vi bedömer att vi saknar 
information för att kunna göra denna avvägning, varför maximinormer inte inrättats i den 
föreslagna parkeringsnormen. 
 
 
Motorcyklar 
Enligt statistik från SIKA fanns det år 2007 i hela riket 435 609 motorcyklar i landet, varav 
40 procent anges som avställda. Antalet personbilar samma år var 5 130 832 stycken. 
(SIKA, 2008) Motorcykelandelen motsvarar alltså ungefär 8 procent av dessa två 
tillsammans. Trots denna betydande andel har vi valt att inte behandla 
motorcykelparkering i parkeringsnormen. Ett skäl till detta är att en stor del av 
motorcyklarna står avställda under delar av året och att resvanorna med motorcykel är 
oklara. I vilken utsträckning används de vid arbetspendling och på vintern? Används de till 
största delen vid nöjesresor? Landskrona kommun tar idag ingen hänsyn till 
motorcykelinnehav i parkeringsfrågan och detta har inte heller framförts som något 
problem från kommunens sida. De studerade parkeringsnormerna har inte heller behandlat 



 85

motorcykelparkering. Eventuellt kan detta göras vid en framtida revidering av den 
föreslagna parkeringsnormen. 
 
Avgränsade verksamheter 
I de studerade parkeringsnormerna behandlas parkering för olika typer av verksamheter 
såsom restaurang, hotell, skola, äldreboende, teater med flera. Redan för de verksamheter 
som vi har valt att behandla har svårigheter uppstått på grund av bristande uppgifter om 
bland annat arbetstäthet och besökstäthet. De verksamheter som vi valt att inte vidare 
behandla bedöms än mer osäkert att beräkna parkeringsbehov för. Detta beror till stor del 
på deras karaktär och den begränsade omfattning de behandlas i de studerade 
parkeringsnormerna. I kap. 4.1 Behovstal redogjordes för lokalkategoriernas betydelse för 
parkeringsnormen. Då verksamheternas typ kan komma att förändras med tiden kan det 
vara fördelaktigt att inte specificera lokalkategorierna alltför mycket. På grund av det nu 
sagda har vi valt att inte dela in handel i detaljerade underkategorier samt att inte föreslå 
parkeringstal för verksamheter där bland annat arbetstäthet och besökstäthet är alltför 
osäkra. 
 
Parkeringsstrategi 
Typ av parkeringsstrategi  
I kap. 3 Parkeringsstrategi redogörs för fyra olika typer av parkeringsstrategier som alla 
tar olika långtgående grepp om parkeringsfrågan. Den andra typen av parkeringsstrategi 
syftar till att begränsa utbudet av parkering i offentlig regi för arbetspendlare till förmån 
för besökande och kunder genom prissättning och reglering av utbudet. Den tredje typen av 
parkeringsstrategi syftar till att begränsa bilanvändningen för arbetspendlare, men även i 
viss utsträckning för besökare och kunder, genom reglering av det icke-kommunala 
parkeringsutbudet relaterat till kommersiell verksamhet. Detta kan göras bland annat 
genom införande av maximinorm. Den parkeringsstrategi, i kombination med 
parkeringsnormen, som föreslagits kan ses som en variant av den andra typen av 
parkeringsstrategi. Strategin går inte så långt att den i någon större utsträckning behandlar 
icke-kommunal parkering och maximinorm har inte heller föreslagits. Dock är 
parkeringsnormen tilltagen så att den ska ge utrymme till att ”parkeringsbehovet” 
understigs något och därmed finns det förhoppning om att bilandelen ska minskas. I en 
vidareutveckling av parkeringsstrategin kan det vara lämpligt att en tydligare inriktning 
mot den tredje typen av parkeringsstrategi eftersträvas, men dit har inte Landskrona 
kommun nått idag. 
 
Kvantifiering 
De i kap. 7 Framtagande av parkeringsstrategi föreslagna åtgärderna avser att tillsammans 
utgöra en parkeringsstrategi för Landskrona kommun. Parkeringsstrategin bör ses som ett 
viktigt verktyg för att förbättra trafik- och parkeringssituationen i Landskrona och stödja 
den föreslagna parkeringsnormen. Vi har inte haft för avsikt att kvantifiera effekten av 
respektive åtgärd utan endast peka på att de ligger i linje med Landskrona kommuns 
intentioner. För en uppfattning av effekterna som några utav de föreslagna åtgärderna 
bidrar till hänvisar vi istället till Handbok i bilsnål samhällsplanering som Lunds kommun 
har utgivit. 
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Datumparkering och parkeringsförbud 
Landskrona kommun har idag en datumparkeringszon samt en parkeringsförbudszon 
innanför denna (se Figur 8 i kap. 5.4 Parkering). Problem med dessa båda zoner har 
påtalats från kommunens sida. I kap. 3.1 Tidsreglerad parkering studeras ett par alternativ 
till datumparkering från Malmö respektive Växjö. Växjö hade inte kunnat skönja någon 
förbättring av parkeringssituationen genom det nya systemet utan de problem som fanns 
tidigare återstod. Vi anser inte att vi har underlag för att föreslå ett alternativt system till 
dagens datumparkering. Däremot kan problemen med parkeringsförbudszonen eventuellt 
undvikas om förbudszonen avskaffas och skyltning istället uppförs längs de gator som 
anses viktiga att behålla parkeringsförbud vid. Här bör även kostnadsaspekten som sådan 
omskyltning innebär för kommunen beaktas. 
 
Undersökning 
En djupare parkeringsutredning rörande parkeringsanläggningar i staden kan ge 
information om vilka som använder parkeringarna och hur länge. På så sätt kan 
Landskrona kommun bättre angripa problem med att pendlare upptar för många 
parkeringsplatser på bekostnad av exempelvis besökare och kunder. Tidsreglering kan 
användas som ett verktyg för att hindra exempelvis arbetspendlare att uppta platser under 
större delen av dagen på bekostnad av tillgängligheten för besökare och kunder. 
 
Förankring 
Parkeringsstrategin har utarbetats utan samråd eller dialog med allmänhet och näringsliv, 
vilket SKL förordar för parkeringspolicys i sin handbok Policy för parkering. Detta för att 
deras kunskap, erfarenheter och intressen ska tillvaratas. Därför föreslås att Landskrona 
kommun själva för en sådan dialog med dessa parter för att på så vis vid behov 
vidareutveckla de förslagna åtgärderna. Dock har dialog förts med tjänstemän på 
Landskrona kommun. 
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9 Slutsatser och rekommendationer 
Med hänsyn tagen till bakgrundsstudien och de resonemang som förts i framtagandet av 
behovstal och parkeringstal föreslås följande slutgiltiga parkeringstal för Landskrona 
kommun. 
 
Parkeringstal för bil 

Zon A Zon B  
Boende/anställda Besökande Totalt Boende/anställda Besökande Totalt 

Bostäder (ppl/lgh)  
Enbostadshus  
Egen parkering 2 0,15* 2 (2,15) 2 0,15* 2 (2,15) 
Gemensam parkering 1,25 0,15 1,4 1,25 0,15 1,4 
Flerbostadshus 0,8 0,1 0,9 0,95 0,15 1,1 
Verksamheter 
(ppl/1 000 m2 BTA) 

 

Kontor* 10,5 1,5 12 16,5 2 18,5 
Industri 4,5 - 4,5 7 2 9 
Handel** 5,5 22,5 28 8,5 25 33,5 
* Besöksparkering upprättas i de fall denna inte kan ordnas genom kantstensparkering eller annan parkering 
** I särskilt bilorienterade lägen rekommenderas ett tillägg för besöksparkering på 4 bilplatser/1 000 m2 BTA 
*** För stora handelsetableringar i särskilt bilorienterade lägen föreslås särskild utredning 
 
Parkeringstal för cykel 

Zon 1 Zon 2  
Boende/anställda Besökande Totalt Boende/anställda Besökande Totalt 

Bostäder (ppl/lgh)  
Flerbostadshus 1,8 0,5 2,3 1,8 0,3 2,1 
Verksamheter 
(ppl/1 000 m2 BTA) 

 

Kontor 10,5 5 15,5 6 3 9 
Industri 4,5 - 4,5 2,5 - 2,5 
Handel 5,5 60 65,5 3 40 43 
 
För övriga verksamheter bör en särskild utredning utföras. Detsamma gäller då arbetstäthet 
eller bilförarandel respektive boendetäthet eller biltäthet förväntas avvika avsevärt från de 
ingångsvärden som har använts i behovstalsberäkningen. 
 
Till parkeringstalen föreslås följande maximalt acceptabla gångavstånd, vilka främst syftar 
till att säkerställa god tillgänglighet. För arbetsplatsparkering tillåts ett längre acceptabelt 
gångavstånd än för övriga kategorier, för att på så vis lyfta fram alternativa färdmedel till 
bilen vid arbetspendling. 
 
Maximalt acceptabla gångavstånd 
 Acceptabla gångavstånd 
Bostäder – nybyggnation 200 meter 
Bostäder – ombyggnation 300 meter 
Bostäder – besökare 200 meter 

 
Arbetsplatsparkering 500 meter 
Butiker – besökare 300 meter 
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Den parkeringsnorm som nu föreslagits blir, om den antas, den andra parkeringsnorm som 
upprättats för Landskrona kommun. Vid bygglovsgivning och detaljplanering kommer den 
att fungera som ett stöd i den kommunala verksamheten samt vara till hjälp för exploatörer. 
Viktigt är dock att parkeringsnormen används just som ett vägledande dokument och inte 
som ett juridiskt bindande dokument. När situationen kräver det är det nödvändigt att ta 
avsteg från normens riktlinjer och istället utföra en särskild utredning av 
parkeringsbehovet. 
 
För att stödja den framtagna parkeringsnormen samt för att arbeta mot en positiv 
utveckling av trafiksituationen föreslås ett antal parkeringsstrategiska åtgärder, vilka kan 
implementeras inom olika tidshorisonter. Dessa är framtagna med hänsyn till de 
viljeförklaringar som bland annat uttryckts i översiktsplanen och trafikprogrammet. 
 

 Justera avgiftsnivåer för att få en optimal beläggningsgrad 
 Nyttja parkeringsköp 
 Studera möjligheten för ökat samnyttjande 
 Upprätta ett parkeringsledningssystem 
 Arbeta för att minska arbetspendling med bil 
 Säkerställa boendeparkering för alla 
 Satsa på cykelparkering 
 Strategisk lokalisering av parkering 
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Bilaga 1: Sammanställning av fem kommuners parkeringsnormer 
I denna bilaga presenteras, i nämnd ordning, en sammanställning av följande fem 
kommuners parkeringnormer: 
 

 Malmö stad 
 Oslo kommun 
 Vellinge kommun 
 Borås Stad 
 Lunds kommun 

 
Malmö stad 
Korta fakta 
- 286 535 invånare den 1 januari 2009 (Malmö stad, 2009B) 
- 133 417 personbilar den 1 januari 2009, varav 112 984 i trafik och 20 433 avställda (Karlsson, 2009) 
- Biltäthet 2008/2009: 133 417/286 535 = 0,466  466 personbilar/1 000 invånare 
 
Bostadsparkering 
Parkeringsnorm 1987 var fram till år 2003, då Parkeringsnorm för bil och cykel i Malmö 
antogs, den rådande parkeringsnormen i Malmö. I denna nya upplaga har Malmö stad 
ansatt som utgångspunkt att den som disponerar en bil permanent ska ha tillgång till en 
parkeringsplats inom ett godtagbart avstånd från bostaden, för att på så vis ha möjlighet att 
välja alternativa färdmedel. Ett godtagbart gångavstånd anses för nybebyggelse vara 300 
meter, men ett kortare avstånd bör eftersträvas. Vid ombyggnad av bostäder bör ett längre 
avstånd vara acceptabelt, då det ofta kan vara svårt att förse befintlig bebyggelse med 
parkering. För besökande till bostäder bör avståndet inte överstiga 200 meter. Parkering för 
funktionshindrade bör anläggas så nära entrén som möjligt. (Malmö stad, 2003) 
 
Malmös parkeringsnorm beräknades för bostadstyperna flerbostadshus, enbostadshus, 
äldreboende och studentboende. För respektive bostadstyp, utom studentboende, angavs ett 
snitt för antal boende per nybyggd lägenhet vilket beräknades i Stadsbyggnadskontorets 
befolkningsprognos från 1999. Flerbostadshus i de inre delarna angavs ha ett snitt på 1,8 
boende/lägenhet (boende/lgh), flerbostadshus i perifert läge 2,0 boende/lgh, flerbostadshus 
i marklägenheter 2,6 boende/lgh, enbostadshus 3,2 boende/lgh och äldrebostäder 1,0 
boende/lgh. Vid årsskiftet 2000/2001 var 362 personbilar/1 000 invånare i trafik och 
bilinnehavet beräknades öka med 14 procent mellan 1998 och 2010. (ibid.) 
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Figur 18 Zonindelning för bostadsparkeringsnorm i Malmö. (Malmö stad, 2003) 
 
För flerbostadshus delades staden upp i två zoner; zon A utgjorde de centrala delarna och 
zon B de perifera delarna (se Figur 18). Utifrån tidigare angivna boendetäthet för 
flerbostadshus och bilinnehav beräknades bilplatsbehovet till 0,8 bilplatser/lägenhet 
(bpl/lgh) för zon A och 1,1 bpl/lgh för zon B. Där antalet 1- och 2-rumslägenheter är 
väsentligt mycket större än i övriga områden diskuteras att en korrigering av 
bilplatsbehovet kan vara aktuell. (ibid.) 
 
Tabell 23 Malmös parkeringsnorm för flerbostadshus, 
uttryckt i bilplatser/lägenhet (Malmö stad, 2003) 
 Zon A Zon B 
Flerbostadshus 0,8* 1,1* 
*) Inklusive 0,1 bilplatser/lägenhet för besökande 
 
Vad gäller enbostadshus delades parkeringen upp på gemensam parkering och enskild 
parkering. Bilplatsbehovet för gemensam parkering beräknades till 1,4 bpl/lgh samt 0,1 
bpl/lgh för besökande medan behovet för enskild parkering beräknades till 2,0 bpl/lgh. 
Bilplatsbehovet för studentbostäder bedömdes vara 0,2 bpl/rum för korridorrum och 6 
bpl/1 000 m2 BTA. (ibid.) 
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Tabell 24 Malmös parkeringsnorm för enbostadshus uttryckt 
i bilplatser/enbostadshus (Malmö stad, 2003) 
  Gemensam parkering Enskild parkering
Enbostadshus 1,5* 2
*) Inklusive 0,1 bilplatser/lägenhet för besökande 
 
Beträffande äldreboende görs det en särskiljning på vanligt äldreboende och äldreboende 
med vård. För den senare krävs parkering för anställda och besökande medan 
parkeringsbehovet varierar för den förstnämnda. Om äldreboendet utgörs av vanligt 
bostadshus ställs samma krav som för flerbostadshus. Utgörs boendet endast av 1- och 2-
rumslägenheter korrigeras behovstalet. För planering av parkering för äldreboende krävs en 
särskild utredning. (ibid.) 
 
Gemensamt för alla boendeformer är att parkeringsnormerna är miniminormer. Något 
behov av maximinormer anses inte föreligga då så gott som ingen byggherre i dagsläget är 
beredd att bygga mer parkering än vad som föreskrivs. (Krienitz, 2008) 
 
Malmös parkeringsnorm tar särskilt upp avståndsaspekten vid parkering på tomtmark för 
flerbostadshus, då olägenheter för människors hälsa i form av bland annat buller, 
luftföroreningar och ljuskäglor från strålkastare ses som ett påtagligt problem. Bland annat 
anges att markparkering inte bör ligga närmare ett flerbostadshus fönster, balkong eller 
uteplats än 15 meter. Hamnar den mellan 8-15 meter ifrån dessa måste plank, mur eller 
annat skydd uppföras. Parkering ska också utföras så att ljuskäglor inte träffar 
bostadsfönster. Även ventilation av garage behandlas i parkeringsnormen. 
 
Den senaste versionen av parkeringsnorm i Malmö innehåller till skillnad från sin 
föregångare från 1987 även en cykelparkeringsnorm. För enbostadshus anges inget normtal 
då familjen ställer sina cyklar inom den egna tomten. För flerbostadshus har målsättningen 
en cykelplats per boende antagits. Då boendetätheten i flerbostadshus är ungefär 2,0 
boende/lgh har normtalet 2,5 cykelplatser/lgh (cpl/lgh) varav 0,5 cpl/lgh avses för 
besökare. För studentbostäder har normtalet satts till 2,0 cpl/lgh, även där med 0,5 cpl/lgh 
avsedda för besökare, med motiveringen att studentbostäder oftast är små och med en lägre 
boendetäthet än flerbostadshus. (Malmö stad, 2003) 
 
Tabell 25 Malmös cykelparkeringsnorm uttryckt i 
cykelplatser/bostad (Malmö stad, 2003) 
  Cykelplatser 
Flerbostadshus 2,5
Studentbostäder 2
 
Arbetsplatsparkering 
I jämförelse med normen från 1987 är dagens bilparkeringsnorm för arbetsplatser lägre än 
tidigare. Till grund för detta ligger dels förändrad zonindelning, dels att användandet av bil 
minskat eller överskattats i vissa områden samt dels att kommunen vill inverka styrande på 
bilanvändande och därför är normen satt lägre än vad behovet är. (Malmö stad, 2003)  
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Zonindelningen för bilparkeringsnormen för arbetsplatser skiljer sig något från zonerna för 
bostadsparkeringsnormen. Den centrala zonen är något utökad mot hamnområdet samt att 
det finns 3 olika zoner jämfört med endast 2 olika zoner i bostadsparkeringsnormens 
zonindelning. Zonerna, se Figur 19, har fått sin indelning med hänsyn till 
kollektivtrafikstandard, arbetstäthet och färdsätt vid arbetspendling. (Malmö stad, 2003) 
 

 
Figur 19 Zonindelning för bilparkeringsnorm för arbetsplatser i Malmö 
(Malmö stad, 2003) 
 
Malmö stads parkeringsnorm för arbetsplatser är indelad i verksamhetsgrupperna kontor, 
handel och industri. Som underlag för parkeringstalen ligger arbetstäthet och bilplatsbehov. 
Malmö stad skönjer en trend då arbetstätheten beträffande industri och handel minskar men 
ökar för kontorsverksamhet. Fokus har lagts på inpendlingen och hur stor mängd av 
pendlarna till Malmö som kör bil, 28 000 eller 64 procent av totala antalet inpendlare. 
Andelen i denna grupp som använder sig av kollektiva färdmedel är 18 procent. Människor 
med arbetsplats centralt belägen i staden är mer benägna att använda cykel och kollektiva 
färdmedel än de som arbetar i andra områden, något som Malmö stad anser vara ett skäl till 
varför man utanför stadens centralare delar kan tänka sig att tillfredställa 
parkeringsbehovet i en högre grad. I 
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Tabell 26 nedan visas Malmö stads underlagstal för arbetstäthet och resulterande 
parkeringstal. (Malmö stad, 2003) 
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Tabell 26 Parkeringstal för bilparkering vid arbetsplats i Malmö, bilplats/anställd och bilplats/1 000 m2 BTA 
(Malmö stad, 2003) 
Zon Norm (bpl/anställd) Kontor 

(bpl/1 000 m2 
BTA) 

Handel 
(bpl/1 000 m2 
BTA) 

Industri 
(bpl/1 000 m2 BTA) 

1 0,2 8 3 3 
2 0,3 12 4,5 4,5 
3 0,4 16 6 6 

 
Arbetstäthet (anställda/1 000 m2 BTA) 30-50 10-20 10-20 
Behov beräknat med (anst/1 000 m2 BTA) 40 15 15 
 
För just arbetsplatser betonas att arbetstätheten kan variera mycket för handel och industri 
samt att för verksamheter som exempelvis vård och utbildning gäller samma värden och 
zoner. För dessa typer av verksamheter skall en särskild utredning göras rörande antalet 
anställda i varje enskilt fall. Malmö diskuterar även att arbetstätheten för kontor har 
tenderat att öka något, medan den för industri och handel tenderar att minska. (Malmö stad, 
2003) 
 
Då normen från 1987 utgick från ett något högre bilplatsbehov och i den nyare normen 
sänkte man bland annat behovssiffrorna för besökare och kunder till butiker samt biografer 
och kyrkor. Malmö stads normer för besöks- och kundparkering, se Tabell 27, är uppdelad 
i kategorierna butiker, restauranger, kontor och hotell som tar hänsyn till zonernas 
uppdelning. Värt att notera är att Malmö antar ett lägre bilplatsbehov för butiker i zon 2 
och 3 än för zon 1. Därtill finns i Tabell 28 parkeringstal för andra lokalkategorier såsom 
bland annat biografer, teatrar, industri, sportanläggningar samt kommunala 
serviceinrättningar som skall bedömas i en enskild utredning i varje enskilt fall. (Malmö 
stad, 2003) 
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Tabell 27 Bilparkeringstal för besök och kunder för butiker, 
restauranger, kontor och hotell i Malmö, uttryckt i 
bilplatser/1 000 m2 BTA (Malmö stad, 2003) 

 Bilplatsbehov 
Butiker 
Zon 1 20 
Zon 2 och 3 15 
Större anläggningar 
(bilorienterade) 

20-70* 

Restauranger 
Lunchbarer och dylikt 
Zon 1 20 
Zon 2 och 3 50 
Övriga restauranger 
Zon 1 45 
Zon 2 och 3 60 
Kontor 
Zon 1 1,5 
Zon 2 och 3 2 
Friliggande (bilorienterade) 4 
Hotell 
Zon 1 10 
Zon 2 och 3 15 
Friliggande (bilorienterade) 25 

*) Särskild utredning erfordras 
 
Tabell 28 Bilparkeringstal för besöks- och kundparkering för 
olika verksamheter i Malmö (Malmö stad, 2003) 
 Parkeringstal 
Biografer 
Teatrar 

0,1 bpl/sittplats, alt.  
50 bpl/1 000 m2 BTA (1) 

Industri 
Hantverk 
Partihandel 

(1) 

Sport- och 
idrottsanläggningar 

0,1-0,3 bpl/besökande (1), (2) 
0,2-0,4 bpl/idrottande (1), (2) 

Kyrkor 0,05 bpl/sittplats alt.  
25 bpl/1 000 m2 BTA 

Sjukhus 
Vårdcentraler 

(1) 

Skolor 
Högskolor 

(1) 

(1)   Särskild utredning erfordras 
(2) För anläggningar i perifera lägen kan bilplatsbehovet 
      överskrida angivna värden. 
 
Malmö anger även maximalt acceptabla gångavstånd för arbetspendling samt gångavstånd 
till butiker och angöring. Mellan arbetsplatsparkering och arbetsplats bör avståndet inte 
överstiga 800 meter. Besökande till butiker ska inte behöva ha ett gångavstånd som 
överstiger 300 meter till parkering. För angöring är det maximalt acceptabla gångavståndet 
75 meter. 
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I 1987 års norm för parkering i Malmö stad ingick inte parkeringstal för cykel. I den 
aktuella parkeringsnormen anges att främjandet av cykelanvändning är en viktig del i 
arbetet med att minska andelen biltrafik. Normen understryker vikten av att förse 
arbetsplatser och liknande verksamheter med cykelparkeringsplatser och god tillgänglighet 
till dessa. Zonindelningen för normen för cykelparkering vid arbetsplatser är gjord med 
avseende på hur folk färdas sig mellan bostaden och arbetet, se Figur 20. Zon A består av 
Malmö tätort förutom industriområdet Norra Hamnen medan zon B inrymmer de mer 
perifera delarna utanför Yttre Ringvägen samt Norra Hamnen. Anmärkningsvärt är att 
vissa delar som är tätbebyggda ligger i zon B, exempelvis Bunkeflostrand och Oxie, och 
där skall strävas efter att uppfylla kraven för normen i zon A. Värt att notera är också att 
avgränsningen som Yttre Ringvägen innebär medför att en stor del glesare områden 
inkluderas i zon A där tillgängligheten med cykel antagligen är lägre. Parkeringsnormen 
fastställer också att vid etablering av köpcentra, bussterminaler och liknande målpunkter 
bör gatumark kunna tas i anspråk för anläggningen av tillfredsställande cykelparkeringar. 
(Malmö stad, 2003) 
 

 
Figur 20 Zonindelning för cykelparkering vid arbetsplatser i Malmö 
(Malmö stad, 2003) 
 
Cykelparkeringsnormen för arbetsplatser, se Tabell 29, baseras på att andelen cyklande 
kunder och besökande är densamma som andelen cyklande hos de anställda. Antalet 
anställda och besöksfrekvensen för handelsverksamhet kan variera mycket beroende på typ 
av verksamhet, därav det stundtals vida spannet i vissa intervall. Parkeringstalen för handel 
bör ta hänsyn till var handeln är lokaliserad och om de varor som säljs där är skrymmande. 
I detta fall kan en särskild utredning vara läglig eftersom cykelparkeringsbehovet därmed 
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kan antas vara lägre. Industriverksamhetens normtal för cykelparkering för besökare och 
kunder är generella och liksom för handel bör en särskild utredning göras då olika typer av 
industrier kan medföra annorlunda behov av cykelparkering. (Malmö stad, 2003) 
 
Tabell 29 Cykelparkeringsnorm för anställda och besökare till kontors-, handels- och industriverksamheter i 
Malmö (Malmö Stad, 2003) 
Zon Norm 

(cpl/anställd) 
Arbetstäthet 
(anställda/ 1 000 m2 

BTA) 

Besökstähet    
(besökare/1 000 m2 

BTA) 

Totalt antal cpl 
(cpl/1 000 m2 

BTA) 
Kontor  
Beräknat med arbetstätheten 40 anställda/1 000 m2 och 4,5 besökare/1 000 m2 BTA 
A 0,4 30-50 3-6 18 
B 0,2 30-50 3-6 9 
Handel  
Beräknat med arbetstätheten 15 anställda/1 000 m2 och 60 besökare/1 000 m2 BTA 
A 0,4 10-20 30-90 30 
B 0,2 10-20 30-90 15 
Industri  
Beräknat med arbetstätheten 15 anställda/1 000 m2 BTA 
A 0,4 10-20 - 6 
B 0,2 10-20 - 3 
 
Cykelparkeringstal har även tagits fram för olika anläggningar och institutioner, se Tabell 
30. För utbildningsinrättningar poängterar Malmö stad att cykelandelen ökar med stigande 
årskurser inom grundskolan. Vad gäller vårdinrättningar har lokala sjukvårdsenheter större 
behov av cykelparkeringar än vårdhem. För samtliga ovan nämnda inrättningar bör ofta en 
särskild utredning göras för att få en mer rättvisande bild av cykelparkeringsbehovet. 
(Malmö stad, 2003) 
 
Tabell 30 Cykelparkeringsnorm för institutioner för utbildning och vård samt 
anläggningar för idrott, rekreation och nöje i Malmö (Malmö stad, 2003) 
 Parkeringstal 
Utbildningsinstitutioner (cpl/100 elever)  
Grundskola 30-70 
Gymnasium/högre utbildning 60-80 
Vårdinstitutioner (cpl/sängplatser) 10-50 
Idrottsanläggningar och rekreation (cpl/besökare)* 20-40 
Nöjesanläggningar (cpl/åskådarplatser)*  
Innanför Inre Ringvägen 20-35 
Utanför Inre Ringvägen 5-10 
* Dessa parkeringstal är riktvärden och täcker endast parkering för 
besökare och kunder 
Malmö stad har kunnat urskilja stora variationer av beläggningen på bostadsparkeringar 
beroende på vilket läge som studerats i staden. En beläggning av 75 procent för boende och 
besökande gäller för zon 1, Västra Hamnen, Hyllievång och Kalkbrottet. För generella 
beläggningsandelar för bostäder och olika verksamheter i Malmö se 
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Tabell 31. 
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Tabell 31 Parkeringsbeläggning för bostäder och verksamheter i Malmö 
(Malmö stad, 2003) 

Beläggning i procent under olika tidsintervall  
Vardag 10-16 Fredag 16-19 Lördag 10-13 Natt 

Bostäder     
Boende 45-75 55 50 80-90 
Besökande 30 70 40 50 
Kontor 60-80 20 10 20 
Butik 40 80-90 100 - 
Industri 60-80 10 5 10 
Skola 90 10 5 - 
Hotell 50 50 30 80 
Restaurang 75 40 60 - 
 
Malmö anger gångavståndet mellan parkering och resmål som ett viktigt instrument för att 
styra parkering samtidigt som det, i sig själv, är ett mått på influensområdet för 
parkeringsplatsen. Riktlinjer för gångavstånd, se Tabell 32, har tagits fram för Malmö stad. 
Maximalt gångavstånd för arbetstagare är nästan det tredubbla vad som anses acceptabelt 
för parkering vid nybyggda bostäder. (Malmö stad, 2003) 
 
Tabell 32 Olika parkeringskategoriers rekommenderade 
längsta gångavstånd i Malmö (Malmö stad, 2003) 
 Maximalt gångavstånd  
Arbetstagare 800 m 
Besökande 
Butiker 300 m 
Angöring 75 m 
 
Oslo kommun 
 
Bostadsparkering 
Oslos parkeringsnorm antogs år 2002. Liksom Malmös parkeringsnorm förklarar den att 
normen är utformad så att parkeringsbehovet med anknytning till boende ska täckas, vilket 
även inkluderar besöksparkering. Normerna avser även att täcka behovet av företagsbilar, 
hyrbilar, bilar registrerade i någon annans namn, m.m. som nyttjas av de boende. (Oslo 
kommun, 2003) 
 
Parkeringsnormen omfattar kategorierna enbostadshus (fyra bostadsenheter eller färre), 
flerbostadshus (fler än fyra bostadsenheter), äldreboende och studentbostäder. En indelning 
av de olika boendeformerna görs för ”den tette byen” och ”den åpne byen”, vilket i princip 
sammanfaller med den centrala och den perifera staden. En förstudie som genomförts visar 
att bilinnehavet skiljer sig åt avsevärt mellan dessa områden, varför zonindelningen anses 
nödvändig. Områdena skiljer sig också i hög grad avseende bostadsformer, då 
enbostadshus utgör en mycket liten del i den inre zonen men en betydande del i den yttre 
zonen, samt avseende boendetäthet. En annan huvudorsak till denna indelning är 
kollektivtrafikförsörjningen, vilken ofta är mer omfattande och lättare att förse i den 
centrala staden, bland annat beroende på stadsstrukturens täthet och funktionsspridningen. 
Av den anledningen har små kollektivtrafikknutpunkter utspridda i den perifera staden 
givits samma klassificering som den centrala staden. Dessutom finns områden i den 
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perifera staden som är planerade att genomgå en stadsutveckling och förtätas, vilka därför 
också har erhållit samma klassificering. Avgränsning av vilka områden i den yttre zonen 
som ska ges samma klassificering som den inre staden har gjorts till de områden som 
nämns i ”Kommuneplanen for Oslo 2000” och ”Reguleringsplanen for småhusområder i 
Oslo ytre by” som områden för kollektivtrafik- och stadsmässig utveckling. 
Områdesindelningen ska ses över och om nödvändigt revideras vart fjärde år. Normen 
avser att gälla fram till år 2020 och är beräknad med en årlig trafiktillväxt på mellan 0,5 - 
0,75 procent. Zonindelningen för bostadsparkering redovisas i Figur 21. 
 

 
Figur 21 Zonindelning och knutpunkter för bilparkeringsnorm för bostäder i Oslo kommun 
(Oslo kommun, 2003) 
 
Uppgifter om bilinnehav och boendetäthet redovisas inte i normen. Noterbart är också att 
besöksparkeringen ingår i tabellens normtal. Hur fördelningen ser ut mellan boende- och 
besöksparkering och hur dessa används är inget som normen reglerar. (ibid.) 
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Tabell 33 Oslos parkeringsnorm för flerbostadshus, uttryckt i 
parkeringsplatser/bostadsenhet, inklusive besöksparkering 
(Oslo kommun, 2003) 

Den tette byen   Den åpne byen   
  Cykel Bil Cykel Bil 
Flerbostadshus         
1 rum 1 0,25 1 0,4
2 rum 1,3 0,5 1,3 0,8
3 rum 1,6 0,7 1,6 1,1
4 rum eller större 2,5 0,9 2,5 1,2
 
Tabell 34 Oslos parkeringsnorm för enbostadshus, uttryckt i 
parkeringsplats/bostadsenhet, inklusive besöksparkering 
(Oslo kommun, 2003) 

Den tette byen   Den åpne byen   
  Cykel Bil Cykel Bil 
Enbostadshus         
Egen parkering   2  2
Gemensam 
parkering   1,2  1,7
 
Tabell 35 Oslos parkeringsnorm för studentbostäder, uttryckt i 
parkeringsplats/bostadsenhet, inklusive besöksparkering 
(Oslo kommun, 2003) 

Den tette byen   Den åpne byen   
  Cykel Bil Cykel Bil 
Studentbostäder         
1 rum 1 0,15 1 0,15
2 rum 1,6 0,35 1,6 0,35
3 rum eller större 2,2 0,7 2,2 0,7
 
Tabell 36 Oslos parkeringsnorm för äldrebostäder, uttryckt i 
parkeringsplats/bostadsenhet, inklusive besöksparkering 
(Oslo kommun, 2003) 

Den tette byen   Den åpne byen   
  Cykel Bil Cykel Bil 
Äldrebostäder         
1 rum 0,5 0,15 0,5 0,2
2 rum 0,65 0,25 0,65 0,4
3 rum 0,8 0,35 0,8 0,55
4 rum 1,25 0,45 1,25 0,6
 
Oslo ställer dessutom ett antal kompletterande krav till parkeringsnormen. Bland annat ska 
slutanmälan inte godkännas förrän det antal parkeringsplatser som är ålagda byggherren att 
tillföra enligt normen kunnat uppvisas. Reserverade bostadsparkeringar ska finnas att tillgå 
i omedelbar närhet till bostaden, vilket det anses vara om parkeringen ligger inom 500 
meter från bostaden. Vidare är grundregeln att minst 25 procent av cykelparkeringarna ska 
vara övertäckta. Därtill föreslås riktlinjer för utformning av cykelparkering. Beträffande 
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cykel anger normen inget parkeringstal för enbostadshus, då parkeringsbehovet anses 
kunna lösas inom den egna tomten. Slutligen anges att gemensam bilparkering endast kan 
upprättas i anslutning till minst tre samlade bostadsenheter. (ibid.) 
 
Normtalen utgör således minimikrav på parkering. Kommunfullmäktige i Oslo har dock 
rekommenderat en maximinorm på 150 procent av miniminormen. Om det anses 
nödvändigt kan maximinormen sänkas för specifika områden. Miniminormen kan även den 
under vissa speciella omständigheter åsidosättas. Är lokaliseringen högst centralt belägen 
och kollektivtrafikförsörjningen god kan det utgöra grund för ett sådant undantag, liksom 
bevarande av grönområden. Stora kostnader och tekniska svårigheter är dock vanligtvis 
inget godtagbart argument för att åsidosätta miniminormen. (ibid.) 
 
Arbetsplatsparkering 
Jämfört med tidigare norm från 1989 för ”näring och offentliga förmål” gällande Oslo 
kommun (2002) inrymmer den senaste normen både fasta minimi- och maximinormer. 
Föregående norm bestod av ett intervall som miniminormen kunde fastställas till i varje 
enstaka fall. För Oslo centrumområde gäller numera endast maximinorm. Därutöver har 
det även tillkommit en utpekning av knutpunkter i den öppnare staden som förses med 
samma krav som områden i den täta staden eftersom förutsättningarna för parkering här är 
liknande.  
 
Zonindelningen för normer gällande arbetsplatser är gjord enligt ABC-principen, (se kap. 
4.5), och kan delas upp i följande tre områden; centrum, den täta staden, den öppna staden 
samt knutpunkter i den öppna staden. Zonernas indelning, se Figur 22, skiljer sig något 
jämfört med normerna för bostäder. Dels innehåller normen för arbetsplatsparkering en 
centrumindelning och dels nästan hälften så många utpekade knutpunkter, med en 
utbredning på 300-500 meter från stationerna, som i normerna för bostäder. Skillnaden i 
antalet knutpunkter kan förklaras huvudsakligen med att näringsverksamheter anses ställa 
högre krav på den service som är belägen i närområdet. (Oslo kommun, 2002) 
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Figur 22 Zonindelning och knutpunkter för bilparkeringsnorm för arbetsplatser i Oslo kommun 
(Oslo kommun, 2002) 
 
Som grund för de nyare normerna ligger till stor del viljan att överföra arbetsresor med bil 
till kollektivtrafik eftersom kommunen generellt har ökande problem med biltrafik såsom 
trängsel, miljöproblem och stora parkeringsutrymmen som bättre skulle kunna användas 
till andra funktioner. Därför har man bestämt att kollektivtrafikförsörjningsgraden ska vara 
utgångspunkten för de normtal som tagits fram. Oslo kommun slår fast att det inte är 
frågan om parkeringsnormerna för arbetsplatser skall användas i behovsstyrande och 
trafikdämpande syfte, utan i vilken utsträckning. I framtagandet av parkeringstal utgick 
man från bland annat två konstateranden man kunnat göra utifrån egna undersökningar 
som gjorts i Oslo, dels att bilparkens storlek är inte begränsande för efterfrågan på 
parkeringsplatser och dels att god kollektivtrafik är viktigt men det är inte en betingelse för 
en hög kollektivtrafikandel. Med andra ord kommer efterfrågan på bilplatser att stiga om 
det finns bilplatser att tillgå och för att vinna kollektivtrafikandelar i ett område krävs mer 
än att det är välförsett ur kollektivtrafiksynpunkt. (Oslo kommun, 2002)  
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Tabell 37 Arbetstäthet, närvaroandel samt andel bilpassagerare och cyklister/fotgängare som pendlar till 
arbetet i Oslo kommun (Oslo kommun, 2002) 
 Centrumzo

n 
Täta staden Öppna staden 

Arbetstäthet    
Kontor (anställda/1 000 m2 BTA) 40 40 40 
Industri (anställda/1 000 m2 BTA) 10 10 10 
Andel besöksparkering för kontor/industri 
(procent) 

0 5 10 

Andel bilpassagerare (procent) 5 10 15 
Andel som går och cyklar till arbetet (procent) 20 20 15 
Närvaroandel av totalt anställda på arbetsplatsen 80 procent 
 
Beräkningarna av parkeringstalen utgår från insamlad empiri av resvanor och arbetstäthet i 
olika verksamheter i Oslo. Arbetstätheten för kontor och industri är snitt som räknats fram 
utifrån undersökningar gjorda i kommunen, se Tabell 15. Målsättning beträffande 
besöksparkering, andel bilpassagerare och andel som cyklar till arbetet har också fastställts. 
Metoden som används för att ta fram minimi- och maximital utgörs till stor del av studier 
av hur antal parkeringsplatser/1000 m2 BTA varierar med arbetstäthet respektive 
bilförarandel/kollektivtrafikandel och resonemang om vad som anses lämpligt utifrån de 
mål som finns upsatta. Vid framtagandet av maximigränsen bestäms först ett mål på 
kollektivtrafikandel (ofta 10-25 procentenheter högre än reell andel) och med hjälp av 
denna kan bilförarandelen tas fram och maximiparkeringstal beräknas i stora drag på 
följande vis: 
 
Arbetstäthet * närvaroandel * målsättning bilförarandel * tillägg för besöksparkering = 
maximinormtal 
 
Det kan påpekas att kollektivtrafikandelsmålen är i regel mindre ambitiösa ju mer perifer 
zonen är. Intervallet mellan minimi- och maximivärde är utformade så att det ska finnas 
möjlighet att korrigera parkeringsantalet beroende på verksamhetskaraktär samt att inte 
spannet är för stort och urholkar parkeringsnormens syfte. Arbetstätheten för industri 
varierar mycket i Oslo och en trend i kommunen är att den minskar. Beträffande normer 
för handel konstaterar Oslo kommun att det är ett av de mest bilavhängiga transportmålen 
och att detta får accepteras till en viss grad. Oslo kommuns parkeringsnorm är baserad på 
en stor mängd undersökningar rörande arbetstäthet, resvanor och parkeringsplatsutbud. 
(Oslo kommun, 2002) 
 
Bilparkeringsnormen för arbetsplatser är indelad i ett flertal verksamhetsgrupper, se Tabell 
38. Normalt är utgångspunkten p-platser/1000 m2 BTA men då vissa verksamheter 
utnyttjar marken på olika sätt förekommer p-platser/årsverk14 eftersom detta anses vara 
mer rättvisande. Normerna är vägledande och då särskilda förhållanden föreligger kan 
andra krav fastslås. Oslo har en målsättning med att endast ha de mest arbetsplatsintensiva 
och minst arealkrävande verksamheterna i centrum, där kollektivtrafiken är som mest 
tillgänglig, och detta är skälet till varför det endast finns en maximigräns i centrumzonen. 
(Oslo kommun, 2002) 

                                                            
14  Årsverk: norskt begrepp för arbetsinsatsen för en heltidsanställd under ett år.  
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Tabell 38 Bilparkeringstal för arbetsplatser i Oslo kommun utefter zonindelning och verksamhetstyp 
inklusive besöksparkering i Oslo kommun (Oslo kommun, 2002) 

Enhet Centru
m 

Den tette byen Den åpne byen  

 Max Min-max Min-max 
Förrättning/detaljhandel Ppl/1 000 m2 

BTA 
2 9-15 13-35 

Köpcenter Ppl/1 000 m2 
BTA 

2 9-15 20-50 

Industri/verkstad Ppl/1 000 m2 
BTA 

1,6 0,5-4 3-8 

Lager/grossist Ppl/1 000 m2 
BTA 

0,8 0,3-2 1,5-6 

Kontor Ppl/1 000 m2 
BTA 

1,6 2-7 7-18 

Motionslokaler Ppl/1 000 m2 
BTA 

1 4-7 7-14 

Hotell Ppl/10 rum 1 1-3 4-10 
Restaurant Ppl/sittplatser 1 0-1 1-7 
Bensinstation, service Ppl/årsverk 2 3-8 6-13 
Gatukök Ppl/årsverk 1 0-2 5-9 
Undervisn. dagis/förskola Ppl/årsverk 1 0-2 2-6 
Undervisn. univ./högskola Ppl/årsverk 1 0-2 2-8 
Biograf/teater Ppl/sittplatser 0 0 0,1-0,5 
Idrottsanlägg Ppl/åskådare 0 0 0,1-0,5 
Sjukhus, vårdcentral Ppl/10 sängar 1 1-3 3-8 
Kyrka, församlingslokaler Ppl/10 sittplatser 0 0-0,5 1-6 
Bilverkstad Ppl/årsverk 2 3-8 6-13 
 
Gränsen mellan köpcenter och förrättning/detaljhandel går vid 4 000 m2 BTA. 
Anmärkningsvärt är, som tidigare nämnt, den stränga maximinormen i centrumzonen för 
samtliga verksamheter och anläggandet av biograf, teater, idrottsanläggning och 
församlingslokaler som inte tillåts några parkeringsplatser alls enligt normen. Detta 
motiveras med att de är verksamheter som har större delen av sin aktivitet huvudsakligen 
efter normal arbetstid och att parkeringsanläggningar samt arbetsplatsparkering kan 
användas i detta fall. (Oslo kommun, 2002) I fall där miniminorm föreligger kan enstaka 
verksamheter få tillåtelse att tillgodoräkna sig parkering utanför den egna tomten. Detta 
gäller endast då parkeringarna ligger maximalt 200 meter från tomten och då dessa platser 
finns i parkeringsanläggning av permanent typ. En särskild utredning görs i detta fall. 
(Oslo kommun, 2004) 
 
Oslo kommun lägger stor vikt på samnyttjande av parkeringsplatser. Vid samnyttjande 
mellan butik/kontor och bostäder är det viktigt att se till de mål som satts upp vad gäller 
pendling med bil till arbetsplatser. Oslo har fastställt ett mål till att endast 20 procent av 
bilägarna ska använda bilen för att ta sig till arbetet. Det innebär, om målet uppnås, att 
endast 20 procent av p-platserna för boende frigörs på dagtid. Vikten av att anlägga en 
buffert poängteras också. Med hänsyn till dessa resonemang tillåts en reducering på 10 
procent av boendedelens parkeringar vid samnyttjande mellan butik/kontor och boende. 
Samnyttjande mellan butiker och kontor är störst på helgerna och efter kontorstid och 
potentialen bedöms vara en reducering på 70-80 procent under dessa tider. Potentialen 
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under vardagar bedöms vara 25 procent. En kompromiss av dessa bedömningar har lett till 
att Oslo kommun tillåtit en reducering av 30 procent av dimensionerande parkeringsbehov 
för butiker vid samnyttjande med kontorsverksamhet. (Oslo kommun, 2002) 
Undersökningar i Oslo visar på att det finns 3 mopeder och 3 motorcyklar för varje 100-tal 
bostäder. Dessa antal anses vara för litet för att en egen norm ska utformas för detta 
ändamål. Därmed får dessa trafikanter fortsätta parkera på p-platser för bil och cykel. (Oslo 
kommun, 2002)  
 

I normen från 1989 fanns inte normtal för cykelparkering vid arbetsplatser. Nuvarande 
cykelnorm är väl tilltagen för att det ska finnas utrymme för en betydlig ökning vad gäller 
användandet av cykel som transportmedel och innehåller endast miniminormer. Zonindelningen 
är densamma som normen för bilparkering för arbetsplatser. Dagens normtal för cykelparkering, 
se  
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Tabell 39, inkluderar platser för besökare och innehåller krav på övertäckning av hälften av 
parkeringsplatserna om antalet cykelplatser som krävs överstiger 20 stycken. (Oslo 
kommun, 2002) 

 
Metoden för framtagandet av normtalen för cykel har varit liknande den för bil men med 
hänsyn tagen till den areal som parkeringsplatserna för cykel tar upp, främst i centrum. 
Eftersom Oslo kommun uppmuntrar arbetsintensiva verksamheter centralt innebär det stora 
ytor för cykelparkering i centrala lägen varför det i flera fall görs en avvägning mellan 
arealutnyttjande och möjlighet för anställda/besökare att cykla. Därför är målen, i 
förhållande till reell andel cykelresande, inte lika ambitiösa för cykelparkering som för 
bilparkering. (Oslo kommun, 2002) 
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Tabell 39 Cykelparkeringstal för arbetsplatser i Oslo kommun utefter zonindelning och verksamhetstyp 
inklusive besöksparkering (Oslo kommun, 2002) 

Enhet Centrum Den tette byen Den åpne byen  
 Max Min-max Min-max 

Förrättning/detaljhandel Ppl/1 000 m2 
BTA 

6 6 4 

Köpcenter Ppl/1 000 m2 
BTA 

6 6 4 

Industri/verkstad Ppl/1 000 m2 
BTA 

2 2 2 

Lager/grossist Ppl/1 000 m2 
BTA 

7 7 5 

Kontor Ppl/1 000 m2 
BTA 

4 4 3 

Motionslokaler Ppl/1 000 m2 
BTA 

2 2 1 

Hotell Ppl/10 rum 2 2 1 
Restaurant Ppl/sittplatser 2 2 1 
Bensinstation, service Ppl/årsverk 2 2 2 
Gatukök Ppl/årsverk 2 2 2 
Undervisn. dagis/förskola Ppl/årsverk 20 20 20 
Undervisn. univ./högskola Ppl/årsverk 48 48 48 
Biograf/teater Ppl/sittplatser 2 2 2 
Idrottsanlägg Ppl/åskådare 2 2 1 
Sjukhus, vårdcentral Ppl/10 sängar 2 2 1 
Kyrka, församlingslokaler Ppl/10 sittplatser 2 2 1 
Bilverkstad Ppl/årsverk 2 2 1 
 
För utbildningsinstitutioner kan i Oslo kommun konstateras generellt en högre cykelandel 
vid högre utbildningsnivåer. För gymnasium konstateras dock att cykelandelen är högre än 
för högskola/universitet. Särskilda undersökningar kan vara aktuella för 
utbildningsinstitutioner. (Oslo kommun, 2002) 
 
I dagens dokument för parkeringsnorm i Oslo kommun finns inga riktlinjer med avseende 
på gångavstånd till och från parkering. (Oslo kommun, 2002) 
 
Vellinge kommun 
 
Kort fakta 
- 32 843 invånare den 1 januari 2009 (Vellinge kommun, 2009) 
- 20 009 personbilar den 1 januari 2009, varav 18 034 i trafik och 1975 avställda (Karlsson, 2009) 
- Biltäthet 2008/2009: 20 009/32 843 = 0,609  609 personbilar/1 000 invånare 
 
Bostadsparkering 
Vellinge kommun har låtit sin parkeringsnorm utformas av Tyréns. Parkeringsnormen 
syftar till att förse kommunen med ett tillräckligt antal parkeringsplatser för att undvika 
parkeringsplatsbrist. Normen från 2007 är den första parkeringsnorm som kommunen 
antagit och bygger på en utredning från 1987 angående bilplatsnorm för Vellinge tätort. 
Någon zonindelning har inte gjorts utan hela kommunen ses som homogen utan betydande 
avvikande områden. (Tyréns, 2007) 
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Beräkningen av bostadsparkeringsnormen utgår från en multiplicering av boendetätheten 
per lägenhet med biltätheten i kommunen. Bostadsbeståndet beräknas vid årsskiftet 
2004/2005 utgöras av 81 procent enbostadshus och 19 procent flerbostadshus. Ett 
resonemang kring boendetätheten i Västerås och hur den kan tänkas skilja sig från Vellinge 
kommun leder fram till en boendetäthet år 2020 i Vellinge kommun på 2,5 boende/bostad i 
enbostadshus och 1,8 boende/bostad i flerbostadshus. Biltätheten i kommunen år 2004 är 
enligt uppgifter från BILPAK 459 bilar per 1 000 invånare, vilket är i paritet med 
riksgenomsnittet på 457 bilar per 1 000 invånare. Med en prognostiserad ökning på 20 
procent i bilinnehav fram till år 2020 har biltätheten 500 bilar per 1 000 invånare använts 
vid beräkningarna. För att underlätta beräkningarna för antal bilplatser per 1 000 m2 BTA 
har genomsnittsbostaden antagits vara 100 m2. Notera att Tabell 40 anger parkeringsnorm 
för bostäder exklusive besöksparkering. (ibid.) 
 
Tabell 40 Vellinge kommuns parkeringsnorm, uttryckt för respektive bostadstyp. 
Exklusive besöksparkering (Tyréns, 2007) 
   Bpl/lgh Bpl/1 000 m2 BTA  
Enbostadshus Egen parkering 2 20 
  Gemensam parkering 2,5 * 0,5 = 1,3 13 
Flerbostadshus Gemensam parkering 1,8 * 0,5 = 0,9 9 
Äldreboende Gemensam parkering Särskild utredning   
 
Då gemensam parkering kan förekomma för både enbostadshus och flerbostadshus 
uttrycks normen slutligen efter parkeringens sort istället för bostadstyp, vilket framgår av 
Tabell 41. Gemensam parkering som upprättas i ett område med enbostadshus och 
flerbostadshus av lägre täthet förordas att normen 1,3 bpl/bostad används. Är tätheten för 
flerbostadshus större bör en utredning göras om normtalet istället bör ligga mellan 0,9-1,3 
bpl/bostad. (ibid.) 
 
Tabell 41 Rekommenderad parkeringsnorm för bostad. (Tyréns, 2007) 
 Boende Besökare Totalt 
Bpl/lgh 
Gemensam parkering 1,3 0,2 1,5 
Egen anordnad 
parkering 

2 - 2 

Äldreboende Särskild utredning 
Bpl/1 000 m2 BTA 
Gemensam parkering 13 2 15 
Äldreboende Särskild utredning 
 
För att stämma av de beräkningar som gjorts har även 1987 års parkeringsnorm för 
Vellinge tätort räknats upp till 2006. Den gamla normen grundade sig på hur bilinnehavet 
var prognostiserat år 2000. Bilinnehavet beräknades till 475 bilar per 1 000 invånare, vilket 
är högre än 2005 års bilinnehav för kommunen på 459 bilar per 1 000 invånare.15 
Avseende gemensamt anordnad parkering hamnar den från 1987 uppräknade normen på 
samma nivå som den föreslagna normen. Då normerna uttrycks på olika sätt görs i övrigt 

                                                            
15 Även Vellinge tätort hade år 2004 ett lägre bilinnehav; 421 bilar per 1 000 invånare (Tyréns, 2007) 
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inga jämförelser. Inte heller jämförelser med närliggande Malmö och Lund görs då dessa 
uttrycks per flerbostadshus och enbostadshus. (ibid.) 
 
I rapporten diskuteras också att vid nybyggnation av bostäder bör avståndet från 
parkeringsplats till bostad inte överstiga 200 meter vare sig för boende och besökare till 
boende. 
 
Arbetsplatsparkering 
Vellinge kommun anger i sin parkeringsnorm att syftet med denna är ”att förebygga att 
problem med otillräcklig parkering uppstår och skapa en god tillgänglighet för bilister” 
(Vellinge kommun, 2007, sid 1). Innan parkeringsnormen utformades hade Vellinge ingen 
aktuell parkeringsnorm. En utredning från 1987 som endast behandlar bilparkering i 
Vellinge tätort har fungerat som vägledning. Den nya parkeringsnormen behandlar de 
större tätorterna och de mindre tätorterna i kommunen. 2007 års parkeringsnorm hänvisar 
till prognoser som pekar på att bilinnehavet kommer att öka med 20 procent till 2020. Med 
hänsyn till Vellinge kommuns starka ökning av bilinnehavet jämfört med Skåne i 
genomsnitt har det bestämts att detta faktum ska ligga som beräkningsunderlag för 
parkeringstalen. (ibid.) 
 
Tillvägagångssättet för att beräkna behovstal för arbetsplatser har varit multiplicering av 
arbetstätheten med bilförarandelen. För att sedan få fram de slutgiltiga parkeringstalen har 
en uppräkning av 1987 års parkeringstal gjorts för att få någonting att jämföra med. Därtill 
har även Malmö och Lunds parkeringsnormer för mer perifera områden fungerat som 
jämförelseexemplar för Vellinge kommun. (Vellinge Kommun, 2007) 
 
I parkeringsnormen nämns att det går att skönja en tendens av att arbetstätheten för 
kontorsverksamhet ökar. Med detta i åtanke, samt en jämförelse med arbetstäthet från 
Malmö kommun har Vellinge fastställt egna arbetstäthetsintervall för kontor, handel och 
industri, se Tabell 42. (Vellinge kommun, 2007) 
 
Tabell 42 Arbetstäthet i Vellinge kommun, 
uttryckt i anställda/1 000 m2 BTA 
(Vellinge kommun, 2007) 
 Arbetstäthet 
Kontor 30-40 
Handel 10-20 
Industri 10-20 
 
Andelen som kör bil till arbetet i de större tätorterna i kommunen bedöms vara ca 60 
procent. Till de mindre tätorterna bedöms bilförarandelen vara 60-80 procent beroende på 
tillgängligheten med kollektivtrafik. Utanför tätorterna bedöms bilbehovet vara i det 
närmaste en bilplats per anställd. Det påpekas dock att i Västra Ingelstad och Östra Grevie 
i framtiden kommer att få egna pågatågsstationer, därmed kommer 
kollektivtrafikanvändandet att öka och att hänsyn bör tas till detta i framtagandet av 
parkeringstalen. (Vellinge kommun, 2007) 
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Vellinge kommuns parkeringstal är uppdelade utefter större tätorter (Vellinge, Höllviken, 
Skanör, Falsterbo, Ljunghusen) och utanför tätort/mindre tätorter (Gessie, Villastad, Rängs 
sand, V Ingelstad, Ö Grevie, Hököpinge). För samlingslokaler utöver de som specificerats i 
Tabell 44 samt pendlarparkeringar krävs särskilda utredningar, vilket även rekommenderas 
för handelsverksamheter, hotell och restauranger trots att riktvärden finns angivna. Enligt 
Vellinge kommun skiljer sig handelsverksamhet avsevärt beroende på läge, status och typ 
av butik. (Vellinge kommun, 2007) 
 
Tabell 43Parkeringstal för kontor, handel och industri (Vellinge kommun, 2007) 

Större tätorter Mindre tätorter samt utanför 
tätort 

 

Bpl/anställd Bpl/1 000 m2 BTA Bpl/anställd Bpl/1 000 m2 BTA 
Kontor 0,7 28 0,9 36 
Handel 0,7 14 0,9 18 
Industri 0,7 14 0,9 18 
 
Tabell 44 Parkeringstal för samlingsplatser, uttryckt i 1 000 m2 BTA 
(Vellinge kommun, 2007) 
Hotell 4 (endast riktvärden) 
Restauranger 13 (endast riktvärden) 
Kyrkor 7 
Kontor 2 
 
För besökare och kunder finns parkeringstal för samtliga verksamhetsgrupper som tidigare 
angetts men verksamhetsgruppen handel finns här uppdelad i tre grupper. Som tidigare 
nämnt bör en särskild utredning göras för hotell, restauranger och övriga samlingslokaler. 
(Vellinge kommun, 2007) 
 
Tabell 45 Parkeringstal för besökare och kunder, 
uttryckt i 1 000 m2 BTA (Vellinge kommun, 2007) 
Kontor 5 
Handel (dagligvaror ytterområde) 36 
Handel (dagligvaror centralt) 26 
Handel (specialvaror) 21 
Industri  3 
Hotell 26 
Restauranger 47 
Skolor 1 
Kyrkor 25 
 
Vellinge kommun använder sig av samnyttjandeprinciper och använder en metod som är 
framtagen av Göteborgs kommun på 1980-talet för att reducera antalet parkeringsplatser. 
Tillvägagångssättet är sådant att beläggningsgraden multiplicerats med de normtal som 
fastställts för de verksamheter som ska samnyttja parkering och adderar dem sedan enligt 
tidsgruppering för att fastställa dimensionerande tidpunkt. (Vellinge kommun, 2007) 
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Tabell 46 Beläggning för parkeringsplatser för verksamhetstyper uttryckt i procentandelar och 
uppdelat i olika tidsgrupperingar (Vellinge kommun, 2007) 
 Vardag 10-16 Vardag 16-19 Lördag 10-13 Natt 
Industrier 60-80 10 5 10 
Kontor 60-80 20 10 20 
Livsmedelsbutiker 55 85 100 - 
Andra butiker 50 60-90 100 - 
Hotell 50 50 30 80 
Restaurang 75 40 60 - 
Skolor 90 10 5 - 
 
Vad gäller gångavstånd har Vellinge kommun bestämt att en sträcka på 200 meter är 
önskvärd mellan parkering och bostad, jämfört med 300 meter för avstånd mellan 
parkering och arbetsplats. Gångavståndet för besökare har satts till maximalt 100 meter 
eftersom acceptansen är lägre för denna grupp. Pendlarparkering ska inrättas med minimalt 
avstånd till busshållplats och tågstation. (Vellinge kommun, 2007) 
Borås stad 
Kort fakta 
- 101 487 invånare den 1 januari 2009 (SCB, 2009B) 
- 55 306 personbilar den 1 januari 2009, varav 46 921 i trafik och 8 385 avställda (Karlsson, 2009) 
- Biltäthet 2008/2009: 55 306/101 487 = 0,545  545 personbilar/1 000 invånare 
 
Bostadsparkering 
Borås kommun antog sin parkeringsnorm 1998. Den bygger vidare på det 
parkeringspolitiska program som antogs tio år tidigare. I programmet förklaras att boende 
och besöksparkering ska prioriteras framför arbetsplatsparkering. Boendeparkering ska 
företrädelsevis ordnas inom det egna kvarteret, alternativt närbeläget kvarter. Avståndet 
mellan bostad och parkering får dock inte överstiga 200 meter vid nybyggnation. Vid 
befintlig bebyggelse kan dock längre avstånd accepteras. (Borås kommun, 2008) 
 
Parkeringsnormen är baserad på biltätheten 385 bilar per 1 000 invånare från årsskiftet 
1996-1997. Anpassningar efter förändrat bilinnehav och andra förutsättningar kommer att 
göras då de i tillräcklig utsträckning påverkar normtalen. Genomsnittslägenheten anges 
vara 70 m2 BTA och det genomsnittliga enbostadshuset 125 m2 BTA enligt statistik från 
1994. Den beräkningsprincip som använts för att beräkna antal bilar per 1 000 m2 BTA för 
boendeparkering är antal boende per 1 000 m2 BTA multiplicerat med antal bilar per 
boende. Boendetätheten redovisas dock inte i parkeringsnormen. Vidare har 
parkeringsnormen delats upp i två zoner; Borås tätorts centrum samt övriga kommunen. 
Motiven för zonindelningen är framförallt att biltätheten är lägre i centrala staden och att 
en större andel arbets- och besöksresor till centrum görs med alternativa färdmedel till 
bilen. (ibid.) 
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Figur 6 Zonindelning för Borås kommuns parkeringsnorm (Borås kommun, 1998) 
 
Tabell 47 Behovstal16 för bostadsparkering i Borås, 
uttryckt i parkeringsplatser/1 000 m2 BTA, inklusive besöksparkering 
(Borås kommun, 1998) 
 Centrum Övriga Borås 
Flerbostadshus 8 12
Enbostadshus 9 13
Befintliga bostäder 6-7 6-11
 
Behovstalen i Tabell 47 inkluderar besökandeparkering. Besökandeparkeringen omfattar i 
centrum 10 procent av parkeringen för de boende i flerbostadshus och enbostadshus och 20 
procent i övriga Borås. Det innebär att siffrorna grundar sig på 7 bilar per 1 000 m2 BTA 
för nybyggda flerbostadshus och 8 bilar per 1 000 m2 BTA nybyggda enbostadshus. En 
plats för besökande för respektive kategori tillkommer därmed. I övriga Borås baseras 
parkeringsplatsbehovet för nybyggda bostäder på behovstalet 10 platser per 1 000 m2 BTA 
för flerbostadshus och 11 platser per 1 000 m2 BTA för enbostadshus, exklusive 2 
besökandeparkeringsplatser för respektive bostadskategori. Behovstalen sammanfaller med 
parkeringstalen då Borås kommun väljer att inte vidare justera sina beräkningar utifrån 
resonemang kring påverkande faktorer och uppsatta mål. (ibid.) 
 
Förutom nämnda bostadstyper har även ytterligare en kategori bostäder uppmärksammats, 
nämligen specialbostäder. Hit räknas bland annat studentbostäder och små lägenheter som 
anses ha ett lågt parkeringsbehov. En särskild beräkning kan i vissa fall vara aktuell för 

                                                            
16 Borås kommun använder sig av begreppet ”parkeringsbehovstal”, vilket motsvarar Parkeringslexikons definition 
av behovstal. 
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sådana objekt, men i och med att parkeringsbehovet uttrycks i platser per 1 000 m2 BTA 
sker en direkt justering efter lägenhetens storlek. (ibid.) 
 
Beträffande äldrebostäder skall parkering finnas i första hand till anställda och besökande. 
För äldreboende i centrum gäller att parkering ska finnas till 45 procent av de anställda och 
för 10 procent av lägenheterna för besökande. Äldrebostäder i övriga Borås ska tilldelas 
parkering till 60 procent av de anställda samt för 10 procent av lägenheterna för besökande. 
(ibid.) 
 
För kommunens olika områden görs även lokala anpassningar, vilka syftar till att sätta 
områdets specifika förhållanden i relation till parkeringsnormen. Dessa görs för redan 
byggda områden där en biltäthet kan erhållas genom inventering av områdets bilinnehav. 
De lokala anpassningarna kan sedan användas för mindre nybyggnationer, medan större 
nybyggnationer kan förändra förutsättningarna för den lokala anpassningen.  
 
Arbetsplatsparkering 
Borås kommuns parkeringsnorm har som funktion att se till att det, idag och i framtiden, 
finns tillräckligt med parkeringsmöjligheter i kommunen. Normtalen ska ”avväga 
parkeringsbehovet mot behovet av en grön miljö och genomförandekostnaderna”. (Borås 
kommun, 1998, sid. 1)  
 
Normerna för arbetsplatsparkering är indelade i en centrumzon samt en zon som täcker 
kommunens resterande delar. Parkeringsnormen i Borås kommun omfattar endast 
bilparkering. Zonindelningen har skapats på basis av en lägre biltäthet i centrum samt att 
arbetsresor till centrum görs i större grad med hjälp av andra färdsätt än bilen. Beräkningar 
rörande dessa lokalkategorier har utgått från, framför allt, persontäthet i lokaler (se Tabell 
48) och bilanvändning. Information om bilanvändning för arbetsresor i kommunen är 
hämtad från 1990 års folk- och bostadsräkning. För lokaler i centrum uppskattas en 
bilförareandel på 45 procent av anställda och 50 procent av besökare. Områden utanför 
centrum uppskattas, för både kunder och besökare, 60 procent utgöras av bilanvändare. 
Arbets- och besökstätheten för lokaler har erhållits utifrån studier som gjorts i Borås 
kommun. (Borås kommun, 1998) 
 
Tabell 48 Arbetstäthet och antal besökare, uttryckt 
per 1000 m2 BTA för olika verksamhetstyper 
(Borås kommun, 1998) 
 Arbetstagare Besökare 
Kontor 25 3 
Industri 10 - 
Lager 5 - 
Butiker 11 50 
 
Bilanvändandet varierar, enligt undersökningar i Borås, beroende på verksamhetskategori. 
Läge och typ av butik har stor betydelse på andelen bilanvändare förknippat med denna 
lokalkategori. För centralt belägna butiker och närbutiker i kvarterscentrum utgår Borås 
Stad från att 50 procent av kunderna tar bilen när de handlar där. För butiker av normaltyp 
i ytterliggande områden är utgångspunkten att 60 procent av kunderna är bilburna. För 
kunder i stormarknader i bilorienterade lägen förutsätts att bilen används för 80 procent av 
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handelsresorna. Sällanköpshandel uppskattas ha 25 anställda/1000 m2 BTA och 60- 80 
procent av kunderna till denna typ av verksamhet uppskattas resa med bil. För hotell 
varierar bilandelen mellan 50-80 procent beroende på lokalisering. I stora drag har Borås 
kommun använt sig av följande princip för att beräkna behovstal för arbetsplatsparkering: 
 
Antal anställda per 1.000 m2 BTA x andel bilförare + 
antal besökare per 1.000 m2 BTA x andel bilförare 
= antal bilplatser per 1.000 m2 BTA lokalyta 
 
Därtill kan även lokala anpassningar av normen göras vid mindre nybyggnationer i redan 
bebyggda områden. I princip innebär detta en kartläggning av dagens parkeringssituation 
med beräkning av beläggningsgrad och justering av normtalen uppåt eller nedåt med hjälp 
av en procentandel. Parkeringstal för verksamheter såsom kontor, industri, lager och olika 
sorters butiker finns uttryckta med och utan samnyttjande i centrum, se Tabell 49. (Borås, 
1998) 
Tabell 49 Parkeringstal för Borås kommun uttryckt i antal bilplatser/1 000 m2 BTA, inklusive 
besöksparkering (Borås kommun, 1998) 

Borås centrum Borås utanför 
centrum 

 

Utan samnyttjande Med 
samnyttjande 

 

Kontor 13 9 17 
Industri 5 4 7 
Lager 3 2 4 
Butiker 30 21 37 
Grannskapsbutiker Se normtal för butiker 32 
Stormarknader 
(livsmedel) 

Se normtal för butiker 47 (bilorienterat läge) 

Sällanköpshandel17 Se normtal för butiker 22-27 (beroende på 
läge) 

 
För annan verksamhet skiljer sig persontäthet och besöksfrekvens till den grad att Borås 
kommun har gjort bedömningen att normvärdena istället mer fördelaktigt bör uttryckas 
procentuellt, se Tabell 28. (Borås, 1998). 
 

                                                            
17 Med sällanköpshandel menas handel med bilar, möbler, vitvaror, kontorsutrustning m.m. (Borås kommun, 1998) 
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Tabell 50 Parkeringstal för Borås kommun uttryckt i andel bilplatser i förhållande till antal arbetande och 
besökare (Borås kommun, 1998) 
 Borås centrum Borås utanför centrum 
Äldreboende 45 % av de anställda 

10 % av lägenhetsantalet för besökare 
60 % av de anställda 
10 % av lägenhetsantalet för besökare 

Hotell 45 % av de anställda 
50 % av antalet hotellrum 

45 % av de anställda 
50 % av antalet hotellrum beroende på 
bilorienterat läge 

Restaurang 45 % av de anställda 
50 % av normalt besöksantal 
15 % av maximalt besöksantal 

60 % av de anställda 
60 % av normalt besöksantal 
30 % av maximalt besöksantal 

Samlingslokal 50 % av normalt besöksantal 
15 % av maximalt besöksantal 

60 % av normalt besöksantal 
30 % av maximalt besöksantal 

Skola 45 % av de anställda 
15 % av elever från 18 år 

60 % av de anställda 
25 % av elever från 18 år 

Barnomsorgslokal 45 % av de anställda 
10 % av barnantalet som 
korttidsparkering 

45 % av de anställda 
10 % av barnantalet som 
korttidsparkering 

 
Revidering av parkeringsnormen ska ske då ändringar i biltäthet eller persontäthet i 
bostäder och lokaler ändras med 5 procent jämfört med de förhållanden som rådde vid 
normens fastställning. Därför ska regelbunden uppföljning göras på initiativ av 
stadsbyggnadskontoret. (Borås kommun, 1998) 
 
Eftersom parkeringen i centrala Borås, till skillnad från övriga områden, till stor del utgörs 
av gatumarksparkeringar och parkeringsanläggningar utan reserverade platser gäller 
reduceringsandelen på 30 procent endast här. För samnyttjande utanför centrumzonen bör 
en speciell utredning göras. Metoden för beräkning av samnyttjandereducering utanför 
centrum består av att det genomförs en kartläggning av olika verksamheters 
parkeringsbehov och att det totalt dimensionerande parkeringsbehovet tas fram. (Borås 
kommun, 1998) Metoden kan i stort sett likställas med den som tidigare beskrivits i kap. 
3.6 Samnyttjande. 
 
Borås kommun har även beslutat att behovet av parkering för boende och besökare ska 
prioriteras framför parkeringsbehovet för arbetande. Riktlinjer har även tagits fram för 
gångavstånd till parkering som anses acceptabla. 200 meter anses vara maximalt 
acceptabelt gångavstånd för boende till parkering vid nybyggda områden. Vid nybyggnad 
inom befintlig bebyggelse kan längre avstånd godtas. För besökande till centrum gäller 
också ett maximalt gångavstånd på 200 meter från parkering till butiker. Angöring med bil 
ska kunna göras från minst en sida av varje kvarter. Längre gångavstånd, upp till 400-500 
meter, är acceptabelt mellan arbetsplatsparkering och arbetsplats. (Borås kommun, 1998) 
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Lunds kommun 
Kort fakta 
- 107 351 invånare den 1 januari 2009 (Lunds kommun, 2009) 
- 44 691 personbilar den 1 januari 2009, varav 40 206 i trafik och 4 485 avställda (Karlsson, 2009) 
- Biltäthet 2008/2009: 44 691/107 351 = 0,416  416 personbilar/1 000 invånare 
Bostadsparkering 
Lunds kommuns parkeringsnorm är från år 2000 och ersätter sin föregångare som antogs år 
1978. Som utgångspunkt för bedömning av bilplatsbehov för boende anger Lunds kommun 
att de boende som har en bil skall ha en bilplats för den vid bostaden och att behovet 
beräknas utifrån biltätheten i respektive område. De anger också att avsteg från normen får 
göras vid samnyttjande, beroende på upplåtelseform samt då bilpooler planeras till 
området. Biltätheten enligt statistik från 1998 anger 360 personbilar per 1 000 invånare för 
hela kommunen, medan motsvarande siffra för tätorten är 312 personbilar per 1 000 
invånare. Stadskärnan har dock lägst biltäthet med 293 personbilar per 1 000 invånare. 
Orterna utanför Lunds tätort har ett högre bilinnehav, i snitt 515 personbilar per 1 000 
invånare. Skillnaderna i biltäthet ger upphov till en zonindelning enligt figur 7 nedan. 
Vidare prognostiserar kommunen en ökning av bilinnehavet med tolv procent fram till år 
2010, där beräkningsmodellen bygger på bland annat parametrarna inkomst, kön, ålder, 
BNP-ökning och bensinpris. Dock råder en stor osäkerhet kring detta värde, bland annat i 
form av att färre ungdomar tar körkort idag än för tio år sedan. På grund av osäkerheten i 
det prognostiserade värdet bygger de fortsatta beräkningarna dock på två värden. Dels 328 
personbilar per 1 000 invånare, vilket innebär en ökning med fem procent från 1998 till 
2005, dels 349 personbilar per 1 000 invånare, vilket innebär en ökning med tolv procent 
från 1998 till 2010. Innebörden av detta är att vid ansökan om bygglov måste 
planeringstalet uppfyllas, vilket baseras på den mer långsiktiga prognostiseringen tolv 
procents ökning av bilinnehavet fram till 2010. Det färdigställda antalet parkeringar 
behöver dock endast uppgå till byggtalet, vilket baseras på prognostiseringen fem procents 
ökning av bilinnehavet till år 2005. (Trivector, 2000) 
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Figur 23 Stadskärnan (1), halvcentralt (2), ytterområde (3) respektive  
extremt bilorienterat område (4). (Trivector, 2000) 

 
Notera felmärkning i bild; området utanför streckad linje utgör område (4).  
 
Behovstalen för flerbostadshus beräknas med multiplikation av boendetäthet och biltäthet 
och anges i antalet bilplatser per 1 000 m2 BTA, men omräknas även till antalet bilplatser 
per rumsenhet (RE). Boendetätheten som beräkningarna utgår ifrån redovisas inte i 
rapporten. I Tabell 51 anges behovstalen för flerbostadshus inklusive besöksparkering. 
(ibid.) 
 
Tabell 51 Behovstal för flerbostadshus uttryckt per rumsenhet (RE) och per 1 000 m2 BTA, inkl. 
besöksparkering. I stadskärnan är samutnyttjande inräknat. Reserverad tomtparkering kräver 
därför 8,0 platser per 1 000 m2 BTA (planeringstal). (Trivector, 2000) 

P-behov per RE P-behov per 1 000 m2 BTA  
Byggtal Planeringstal Byggtal Planeringstal 

Stadskärnan - - 5,3 5,3 
Halvcentralt 0,21 0,22 9,0 10,0 
Ytterområde 0,22 0,23 9,5 10,5 
Byarna 0,27 0,30 11,5 12,5 
 
Vidare anger de att angöringsplats eller parkeringsplats för rörelsehindrade ska kunna 
iordningställas inom 25 meters gångavstånd från byggnads entré. De diskuterar även att en 
förändring av upplåtelseform kan innebära ett ändrat bilplatsbehov. Biltätheten i 
bostadsrättsområden är ca 5-15 procent högre än i hyresrättsområden, medan 
boendetätheten är högre i hyresrättsområden. Den uppmätta skillnaden mellan åren 1989-



 129

1996 var varje år fem procent eller större. Reduktionen med hänsyn på upplåtelseformen 
bör inte överstiga en 1 bilplats per 1 000 m2 BTA och parkeringstalet måste minst vara 8,5 
bilplatser per 1 000 m2 BTA. En diskussion kring bilpool och vilken dämpande inverkan på 
parkeringsbehovet en sådan kan tänkas ha förs också. En bilpoolsplats beräknas motsvara 
4-5 normala bilplatser, men parkeringsbehovet bör utredas i varje enskilt fall.  (ibid.) 
 
Vad gäller enbostadshus varierar biltäthet och parkeringsbehov mycket lite mellan zonerna. 
Samma behovstal används därför för stadskärna, halvcentralt och ytterområde, medan 1,6 
och 1,7 utgör byggtal respektive planeringstal för byarna. På samma sätt som för 
flerbostadshus ska angöringsplats eller parkeringsplats för rörelsehindrade kunna anläggas 
inom ett gångavstånd på 25 meter. (ibid.) 
 
Tabell 52 Behovstal för enbostadshus, uttryckt per bostadsenhet. Besöksparkering 
ingår i tabellen (Trivector, 2000) 
 Byggtal Planeringstal 
Enbostadshus med samlad parkering 1,3 1,5
Enbostadshus med samlad parkering, 
byarna 

1,6 1,7

Enbostadshus med tomtparkering 2,0 2,0
 
Studentlägenheter är den tredje boendekategorin som behandlas i rapporten. Biltätheten i 
studentlägenhetsområden är betydligt lägre än i övriga staden, varför beräkningarna 
baseras på ett genomsnittligt biltäthetsvärde för studentlägenheter år 1998. (ibid.) 
 
Tabell 53 Behovstal för studentbostäder, uttryckt per bostadsenhet. 
Besöksparkering ingår i tabellen (Trivector, 2000) 
 Byggtal Planeringstal 
Studentrum (1 RE) 0,10 0,11
Studentlägenheter (> 1 RE) 0,13 0,14
 
Liksom i övriga rapporter diskuteras gångavståndet i Lunds parkeringsnorm. Vid 
nybyggnation bör ett avstånd på maximalt 200 meter vara acceptabelt, medan det vid 
befintlig bebyggelse kan accepteras ett gångavstånd på upp till 400 meter. I stadskärnan 
bör ett ännu längre avstånd kunna accepteras. (ibid.) 
 
Kollektivtrafikens inverkan på parkeringstalet diskuteras också i rapporten. God 
kollektivtrafikförsörjning för ett område i Lund anses föreligga om turtätheten för 
stadstrafiken är minst 15 minuter, om gångavståndet till hållplats för regionaltrafiken är 
500 meter eller mindre och om restiden för majoriteten av pendlarna inte överstiger två 
gånger restiden med bil. Kollektivtrafiken tas förvisso hänsyn till i zonindelningen och i 
beräkning med pendlingsandelar, men särskild hänsyn kans tas utifrån dessa aspekter i 
vissa fall. (ibid.) 
 
I Förslag till cykelparkeringsnorm förordas att varje målpunkt för cykeltrafik bör förses 
med cykelställ. Arbetspendlingen med cykel eller till fots till staden uppges vara ca 30 
procent med hänvisning till Folk- och bostadsräkningen från 1990 och 22 procent cyklar 
till stadens butiker enligt en Termoundersökning från 1995. Av samtliga resor inom staden 
utförs 2/3 med cykel. Vidare är kommunens målsättning att öka cykeltrafiken, vilket talar 
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för att den föreslagna normen ska vara högre än vad dagens resvanor indikerar. 
Genomsnittslägenheten i kommunen förutsätts bestå av 3,5 rumsenheter och boende av 
0,5-0,6 boende per rumsenhet. I Tabell 54 uttrycks detta i cykelparkeringsplatser per 1 000 
m2 BTA. (Lunds kommun, 2001) 
  
Tabell 54 Cykelparkeringsnorm för 
bostäder, uttryckt per 1 000 m2 BTA 
(Lunds kommun 2001) 
 Cpl / 1 000 m2 BTA 
Boende 25 
Besökande 3 
 
Riktlinjer för maximalt gångavstånd till cykelförråd och uppställningsplatser anges också, 
där det förstnämnda inte bör överstiga 100 meter från entrén eller respektive lägenhet i 
loftgångshus och det senare bör finnas i direkt anslutning till entrén. Allmänt gäller att för 
långtids- och väderskyddad parkering kan ett längre avstånd accepteras. Avslutningsvis 
anges riktlinjer för utformning av cykelparkeringen med avseende på låsmöjligheter, 
väderskydd, funktion och övervakning. (Lunds kommun, 2001) 
 
Arbetsplatsparkering 
Den norm som antogs 1978 byggde på antaganden om en kraftigare tillväxt av bilinnehavet 
i kommunen än vad utfallet skulle visa sig bli. Dessutom låg normerna för kontor och 
industri högre vid en jämförelse med andra kommuner. Tillsammans med ambitionerna i 
översiktsplanen från 1998 och antagandet av LundaMaTs borgade detta för en revidering 
av parkeringsnormen, vilket resulterade i parkeringsnormen från år 2000. (Trivector, 2000) 
 
Zonindelningen för den nya normen är densamma för arbetsplatsparkerings- som för 
bostadsparkeringsnormen. Redovisningen av parkeringsbehovet för verksamheter görs i 
antal per 1 000 m2 BTA för arbetande och besökare. Beräkningen görs utifrån behovet av 
parkeringsplatser per anställd respektive besökare. För arbetande beräknas behovstalet 
efter bilförarandelen vid arbetspendling och viktas med avseende på samnyttjande och 
kollektivtrafikförsörjning till parkeringstal. (ibid.) 
 
Den statistik för arbetspendling som ligger till grund för beräkningarna kommer från Folk 
och bostadsräkningen 1990. Till år 2010 beräknas biltätheten ha ökat med nio procent. 
Dock görs ett hänsynstagande till LundaMaTs mål, vilka till år 2020 anger en minskning 
av biltrafiken med 14 procent genom satsningar på kollektivtrafik och gång- och 
cykeltrafik. Till år 2010 bör därmed den ökade biltätheten och den minskade biltrafiken 
kunna jämkas mot varandra, varför 1990 års biltäthet används i de fortsatta beräkningarna. 
Arbetspendlingen inom de olika zonerna redovisas i 
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Tabell 55 nedan. De stora skillnaderna kan dels förklaras med olika kollektivtrafikstandard, 
men framförallt tillgången på parkering. (ibid.) 
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Tabell 55 Arbetspendling inom Lunds kommun, fördelning i procent 
(Trivector, 2000) 
 Bilförare Kollektivt Gång- och cykel 
Stadskärnan 30 26 33
Halvcentralt 30-65 0-25 (15-20) -
Ytterområde 35-75 0-20 -
 
I särskilt bilorienterade lägen i ytterområden, exempelvis där parkeringstillgången är god 
och med närhet till en motorvägsavfart, kan det vara aktuellt att göra ett tillägg på 
beräkningarna med 0,1 parkeringsplatser per 1 000 m2 BTA. Viktigt är dock att det i 
översiktsplaneringen finns en målsättning att förlägga personintensiva verksamheter i lägen 
med god kollektivtrafikförsörjning, så att dessa lägen undviks i största utsträckning, helt 
enligt ABC-principen. (ibid.) 
 
I rapporten hänvisas till en studie som säger att 90 % av arbetstagare skulle tagit bilen till 
jobbet om de hade haft tillgång till gratis parkering vid arbetsplatsen. Kollektivtrafikens 
betydelse diskuteras också i rapporten, men dess betydelse relativt tillgången till gratis 
parkering anses svår att avgöra då kollektivtrafiken är som mest utbyggd i lägen där 
tillgången till parkering är sämre, och vice versa. I rapporten diskuteras vidare vilka 
områden som kan vara aktuella att reducera parkeringsnormen med hänsyn tagen till 
kollektivtrafikstandarden. Då zonindelningen tagit viss hänsyn till 
kollektivtrafikstandarden måste eventuell vidare hänsyn bedömas från fall till fall. Som 
även nämndes i kap. 4.5.1 ovan utgår bedömningen för Lunds kommun utifrån följande 
kriterier: 
 

 Stadstrafik med minst 15 minuters turtäthet 
 Regionaltrafik med högst 500 meters gångavstånd till hållplats 
 Restid med kollektivtrafik får maximalt vara dubbelt så lång som med bil 

 
I de lägen som bedöms ha en god kollektivtrafikstandard skulle en reducering av 
behovstalet med 20 procent vara möjlig enligt rapporten. (ibid.) 
 
Behovstalet för respektive verksamhet beräknas i ett första skede per anställd, för att sedan 
omvandlas till parkeringsplatser per 1 000 m2 BTA med genomsnittlig arbetstäthet för 
verksamheten. I Tabell 56 redovisas parkeringsbehovet per anställd, som alltså ligger till 
grund för vidare beräkningar av behovstalet. (ibid.) 
 
Tabell 56 Totalt parkeringsbehov per anställd (Trivector, 2000) 
 P-behov/anställd P-behov för besökare Totalt p-behov/anställd 
Stadskärnan 0,30 0,05 0,35 
Halvcentralt 0,50 0,10 0,60 
Ytterområde 0,60 0,10 0,70 
 
Arbetstätheten för kontor erhålls från Parkeringslexikon och är 30 anställda per 1 000 m2 
BTA, vilket är en schablon som, enligt rapporten, flera kommuner använder sig av. Är 
arbetstätheten känd för en nyetablering kan denna användas i det enskilda fallet om 
arbetstätheten är mycket högre eller lägre än genomsnittet. Behovstalet för besökande 
grundar sig på en besökandefrekvens på 4-5 besökande per 1 000 m2 BTA, vilket 
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motsvarar 0,16 besökande per anställd. Vidare förutsätts att 40 procent av besökarna till 
stadskärnan använder bil, liksom 70 procent till halvcentrala områden och 80 procent till 
ytterområden. Behovstalen för kontor redovisas i Tabell 57 nedan och gäller både som 
byggtal och planeringstal. (ibid.) 
 
Tabell 57 Behovstal för kontor, uttryckt per 1 000 m2 BTA 
(Trivector, 2000) 
 Anställda Besökare Totalt 
Stadskärnan 10,5 2,0 12,5 
Halvcentralt 15 3,5 18,5 
Ytterområde 18 4,0 22 
  
Vidare anges att institutioner har angetts samma behovstal som kontor, med undantag för 
särskild verksamhet som exempelvis laboratorium. Post och bank anges som mer 
besöksintensivt med 25-40 besökande per 1 000 m2 BTA för post och 10-20 besökande per 
1 000 m2 BTA för bank enligt Parkeringslexikon. Arbetstätheten skiljer sig inte nämnvärt 
från kontor. Dessa verksamheter kan dessutom ofta samnyttja parkeringsplatser med andra 
verksamheter. (ibid.) 
 
Beräkningarna av behovstal för industri baseras på en arbetstäthet på 20 anställda per 1 000 
m2 BTA, vilket är högre än vad parkeringslexikon anger (10-16 anställda per 1 000 m2 
BTA). Ligger tonvikten i industrin på handel och service föreslås en arbetstäthet på 20-35 
anställda per 1 000 m2 BTA. För lagerverksamhet har en arbetstäthet på 10 anställda per 
1 000 m2 BTA använts. Även behovstalen presenterade i Tabell 58 nedan gäller både som 
byggtal och planeringstal, då arbetsresor med bil ej bör öka. (ibid) 

Tabell 58 Behovstal för industri och lagerlokal, uttryckt per 
1 000 m2 BTA (Trivector, 2000) 
 Anställda Besökande Totalt 
Industri 
Stadskärnan* - - - 
Halvcentralt 10,0 2,0 12,0 
Ytterområde 12,0 2,0 14,0 
Lager 
Stadskärnan* - - - 
Halvcentralt 5,0 1,0 6,0 
Ytterområde  6,0  1,0  7,0 
*) Industrier/lagerlokaler lokaliseras normalt ej till stadskärnan. 
 
Även laboratorium har tilldelats särskilda behovstal. Arbetstätheten som behovstalet i 
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Tabell 59 baseras på är 15 anställda per 1 000 m2 BTA. (ibid.) 
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Tabell 59 Behovstal för laboratorium, uttryckt per 1 000 m2 BTA 
(Trivector, 2000) 
 Anställda Besökande Totalt 
Stadskärnan* - - - 
Halvcentralt 7,5 1,5 9,0 
Ytterområde 9,0 1,5 10,5 
*) Laboratorium finns ej i stadskärnan. 
 
Vid behovstalsberäkningen för butiker utgår rapporten från 15 anställda per 1 000 m2 BTA, 
i större butikshallar kan den vara något lägre. Då besöksfrekvensen varierar kraftigt 
beroende på faktorer som läge och butikstyp behöver ofta en utredning göras från fall till 
fall. Antalet besökande antas dock variera mellan 35 och 75 personer. I tabellen nedan 
anges genomsnittligt antal besökande och andel besökande med bil enligt 
Parkeringslexikon. (ibid.) 
 
Tabell 60 Andel besökande med bil och besökande/1 000 m2 BTA 
(Trivector, 2000) 
 Bilkundsandel Besökande/1 000 m2 BTA 
Stadskärnor 0,25-0,60  
Stora stadsdelscentra 0,50-0,60 50-75 
Små stadsdelscentra 0,30-0,50 20-30 
Stormarknader 0,90-0,95 75-100 
 
Bilkundsandelen till Lunds stadskärna angavs i detaljhandelutredningen från 1996 till 37 
procent. Utgångspunkterna i följande beräkningar är att Lunds bilkundsandel är 0,4, i större 
stadsdelscentra är den 0,5 och i mindre stadsdelscentra 0,4 samt att antalet besökare per 
1 000 m2 BTA är mellan 20-75 har följande intervall för behovstal för butiker erhållits. 
(ibid.) 
 
Tabell 61 Behovstal för butiker, uttryckt per 1 000 m2 BTA (Trivector, 2000) 
 Anställd Besökande Totalt Bygglov* 
Stadskärnan 5,0 8,0-30,0 13,0-35,0 20 
Övriga områden** 7,5-10,5 10,0-37,5 17,5-48,0 30 
*) För bygglovshantering föreslås att 20 ppl/1 000 m2 BTA i stadskärnan och 30 ppl/1 000 m2 BTA i övriga 
områden används. 
**) Stormarknader är exkluderade. 
 
För övriga verksamheter hänvisar rapporten i första hand till specialutredningar, men 1992 
gjordes en utredning av behovstalet för LTH, universitet och Lasarett-området, vilken 
redovisas nedan. 
 
Tabell 62 Behovstal för Lasarettet, universitetet och LTH, 
uttryckt per 1 000 m2 BTA (Trivector, 2000) 
 Anställd Besökande Totalt 
Lasarettet 7,0 3,0 10,0 
Universitetet 7,0 (7,5) 2,0 9,0 (9,5) 
LTH 5,0 2,0 7,0 
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För skolor hänvisas till den äldre normen som anger 5-10 parkeringsplatser per 1 000 m2 
BTA. Samlingslokaler, hotell, restauranger och museum tillhör sådan verksamhet som 
kräver specialutredningar för att fastställa behovstalet. (ibid.) 
 
Lunds kommun eftersträvar en hög grad av samnyttjande vid varje nyexploatering, 
framförallt i centrala lägen. Vilken samnyttjandegrad som är möjlig beror dock på 
verksamhetens art. En samnyttjandetabell har tagits fram i Göteborg, vilken inte helt 
stämmer överens med rådande förhållanden i Lund. Efter viss omarbetning kan modellen 
dock vara aktuell att användas även i Lund. 
 
Tabell 63 Parkeringsbeläggning för Göteborg, uttryckt i procent (Trivector, 2000) 
 Vardag 10-16 Fredag 16-19 Lördag 10-13 Natt 
Boende 45 55 50 80 
Boendebesökare 30 70 40 50 
Industrier 60-80 10 5 10 
Kontor 60-80 20 10 20 
Livsmedelsbutiker 55 85 100 - 
Andra butiker 50 60-90 100 - 
Hotell 50 50 30 80 
Restauranger 75 40 60 - 
Skolor 90 10 5 - 
 
En zonindelning för cykelparkering har också gjorts, vilken särskiljer stadskärnan från 
övriga staden. Kommunen uttrycker som mål att cykelandelen ska öka varför 
parkeringstalen är något högre än vad dagens resvanor ger underlag för. 
 
 
Tabell 64 Parkeringstal för cykel uttryckt i antal cykelplatser per  
1 000 m2 BTA (Trivector, 2000) 
 Stadskärnan Övriga staden 
Handel   
- anställda 5 5 
- besökande 20 15 
Kontor   
- anställda 10 9 
- besökande 2 2 
Samlingslokaler Särskild utredning 
Institutioner Särskild utredning 
 
Cykelplatserna vid handel och kontor bör lokaliseras i direkt närhet till entréerna såvida 
inte platsbristen är påtaglig. Ett avstånd inom 50 meter anses vara rimligt. För skolor anges 
att 0,6-0,7 cykelplatser per elev skall användas i hela staden. Något särskilt parkeringstal 
för stadskärnan anges inte. 
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Bilaga 2: Karta över Landskrona kommun 
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Bilaga 3: Underlag för framtagande av boendetäthet 
För att kunna ta fram underlag till behovstalsberäkning, i detta fall boendetäthet, använde 
vi oss av databashanteraren Microsoft Office Access. Programvaran tillät oss att 
sammanfoga och koppla tabeller via gemensamma attribut (skapa relationer). Dessa 
attribut, som kallas identitetsnycklar, måste ha unika värden inom respektive tabell för att 
en entydig koppling ska kunna göras. Kopplingen tabellerna emellan gjordes med hjälp av 
Structured Query Language (SQL) som tillåter användaren att ställa frågor i 
relationsdatabasen. (Microsoft, 2009) 
 
Det material som fanns att tillgå var information i form av fem tabeller från 
fastighetsregistret, folkbokföringsregistret samt det nationella adressregistret. Tabellerna 
redovisas nedan: 
 
PUBLIC_FOLKBFOLKBOKFORINGSADRESS 
Tabellen innehåller bland annat invånare-id och adress. Denna tabell är dock inte tvättad 
med hänsyn till avlidna invånare. 
 
PUBLIC_FOLKBINVANARE 
Innehåller bland annat invånare-id (folkbokförd adress-id). Tabellen är tvättad med hänsyn 
till avlidna invånare. 
 
TEFAT_TAX_TYPKOD 
Denna tabell består endast av beskrivning till respektive typkod. 
 
TEFAT_TF_FASTADRESS_V1 
Innehåller bland annat fastighetsnummer och adress (uppdelat på adressområde och 
adressplats). Här finns det totala antalet adresser till fastigheter i Landskrona till vilka 
Landskronas invånare är folkbokförda. En fastighet kan ha flera adresser, exempelvis 
flerbostadshus med flera trappuppgångar. 
 
TEFAT_TAX_TAXENH 
Innehåller bland annat fastighetsnummer och typkod. Antalet poster är lika många som 
antalet fastigheter i Landskrona kommun. 
 
Nedan beskrivs de SQL-frågor som vi har konstruerat för att slutligen erhålla ett mått på 
totalt antal boende i flerbostadshus respektive småhus. 
 

1. SQL-fråga: LANDSKRONABOR 
Det första steg som behövde göras var att koppla samman 
PUBLIC_FOLKBFOLKBOKFORINGSADRESS med 
PUBLIC_FOLKBINVANARE för att erhålla data utan poster med avlidna invånare med 
hjälp av attributet invånareid. Totalt antal poster som redovisas nedan motsvarar antalet 
kommuninvånare i slutet av 2008. 
Totalt antal poster: 40 641 
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2. Sedan tvättades adressdata, då de uppgifter som skrivits in i folkbokföringsregistret 
inte höll en enhetlig standard. 
 

3. SQL-fråga: LANDSKRONABORMEDADRESS 
Föregående steg behövde göras för att senare kunna koppla LANDSKRONABOR med 
TEFAT_TF_FASTADRESS_V1. Här föll 80 poster (invånare) bort p.g.a. att data 
fortfarande var smutsig. Hade data inte tvättats alls hade bortfallet varit ca 17 000 poster.  
Totalt antal poster: 40 561 
 

4. SQL-fråga: MATCHNING_FNR_FNR 
I nästa steg var det möjligt att koppla LANDSKRONABORMEDADRESS med 
TEFAT_TAX_TAXENH via attributet fastighetsnummer, FNR. Resultatet av denna 
operation är en tabell innehållandes bland annat invånare-id, adress, fastighetsnummer och 
typkod. Antal poster ökar här med 3 040 eftersom ett fastighetsnummer i 
TEFAT_TAX_TAXENH kan förekomma i flera poster fast med olika typkod. En person i 
LANDSKRONABORMEDADRESS kan alltså vara knuten till ett fastighetsnummer som 
i TEFAT_TAX_TAXENH således figurerar mer än en gång, fast med olika typkod. 
Dessutom är 152 personer skrivna på ett fastighetsnummer som inte finns i tabellen 
TEFAT_TAX_TAXENH. Detta kan exempelvis bero på felaktig inskrivning. 
Totalt antal poster: 43 601 
 

5. SQL-fråga: MATCHNING_FNR_FNR_ORDNAD 
Då varje koppling slagit samman de båda tabellernas kolumner finns flera kolumner med 
överflödig data som inte behövs i detta projekt. Ett urval av kolumner gjordes därför och 
resulterade i denna tabell. Här visas invånare-id, fastighetsnummer, fullständig adress, 
typdel och typkod. 
Totalt antal poster: 43 601 
 

6. SQL-fråga: LANDSKRONABOR_ENBOSTAD 
Genom att från MATCHNING_FNR_FNR_ORDNAD välja ut de typkoder mellan 0-299 
erhålls de poster som innehåller fastigheter som utgörs av enbostad.  
Totalt antal poster: 18 436 
 

7. SQL-fråga: LANDSKRONABOR_ENBOSTAD_DISTINCT 
Med hjälp av kommandot DISTINCT urskiljs antalet unika invånare-id. 

Totalt antal poster: 17 950 
 

8. SQL-fråga: LANDSKRONABOR_FLERBOSTAD 
Genom att från MATCHNING_FNR_FNR_ORDNAD välja ut de typkoder mellan 300-
399 erhålls de poster som innehåller fastigheter som utgörs av flerbostad.  
Totalt antal poster: 22 416 
 

9. SQL-fråga: LANDSKRONABOR_FLERBOSTAD_DISTINCT 
Med hjälp av kommandot DISTINCT urskiljs antalet unika invånare-id. 

Totalt antal poster: 22 268 
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Vid addition av LANDSKRONABOR_ENBOSTAD_DISTINCT med 
LANDSKRONABOR_FLERBOSTAD_DISTINCT erhålls 40 218 poster (17 950 + 
22 268), vilket blir slutresultatet av våra beräkningar över antalet invånare i Landskrona 
kommun. Enligt folkbokföringsstatistik skulle motsvarande siffra vara 40 641, men p.g.a. 
bland annat oren data och viss ofrånkomlig redundans vid koppling av tabeller är detta det 
bästa resultat vi kunnat åstadkomma. Tilläggas bör att folkbokföringsstatistiken även den 
är behäftad med fel. Exempelvis kan det förekomma registreringar på adress där folk de 
facto inte har sin dygnsvila.  
 
SQL-frågor 
Nedan redovisas de SQL-frågor som har genomförts i Microsoft Access och hur de 
formulerats. Data är taget från folkbokföringsregistret (Skatteverket, 2008) samt 
fastighetsregistret (Landskrona kommun, 2008D) 
 
LANDSKRONABOR (40 641) 
SELECT * 
FROM PUBLIC_FOLKBFOLKBOKFORINGSADRESS, PUBLIC_FOLKBINVANARE 
WHERE PUBLIC_FOLKBFOLKBOKFORINGSADRESS.INVANAREID = 
PUBLIC_FOLKBINVANARE.INVANAREID; 
 
LANDSKRONABORMEDADRESS (40 561) 
SELECT * 
FROM LANDSKRONABOR, TEFAT_TF_FASTADRESS_V1 
WHERE 
LANDSKRONABOR.utdelnadress2=TEFAT_TF_FASTADRESS_V1.adressomr & " " & 
TEFAT_TF_FASTADRESS_V1.adressplats; 
 
MATCHNING_FNR_FNR (43 601) 
SELECT * 
FROM LANDSKRONABORMEDADRESS, TEFAT_TAX_TAXENH 
WHERE TEFAT_TAX_TAXENH.FNR=LANDSKRONABORMEDADRESS.FNR; 
 
MATCHNING_FNR_FNR_ORDNAD (43 601) 
SELECT * 
FROM LANDSKRONABORMEDADRESS, TEFAT_TAX_TAXENH 
WHERE TEFAT_TAX_TAXENH.FNR=LANDSKRONABORMEDADRESS.FNR; 
 
LANDSKRONABOR_FLERBOSTAD (22 416) 
SELECT * 
FROM MATCHNING_FNR_FNR_ORDNAD 
WHERE TYPKOD > '300' AND TYPKOD < '400'; 
 
LANDSKRONABOR_FLERBOSTAD_DISTINCT (22 268) 
SELECT DISTINCT INVANAREID 
FROM LANDSKRONABOR_FLERBOSTAD; 
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LANDSKRONABOR_ENBOSTAD (18 436) 
SELECT * 
FROM MATCHNING_FNR_FNR_ORDNAD 
WHERE TYPKOD > '0' AND TYPKOD < '300'; 
 
LANDSKRONABOR_ENBOSTAD_DISTINCT (17 950) 
SELECT DISTINCT INVANAREID 
FROM LANDSKRONABOR_ENBOSTAD; 
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Bilaga 4: Trafikmängder 
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Bilaga 5: Cykelnätet i Landskrona tätort 
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Bilaga 6: Tidsreglerad parkering i Landskrona innerstad 

 



 145

Bilaga 7: Översiktsplan 2000+ 
Översiktsplan 2000+ antogs i april 2002 av Landskronas kommunfullmäktige och är den 
idag gällande översiktsplanen i kommunen. Översiktsplanen har ingen juridisk legitimitet 
utan ska istället ses som en vägvisare som pekar ut kommunens vision och ambition. I 
Översiktsplan 2000+ sägs det att planen utöver att vara administrativ även skall vara en 
handlingsplan som är trovärdig för invånare och näringsliv. (Landskrona kommun, 2002) 
 
Som grund för översiktsplanearbetet ligger flera dokument, bland annat kommunens miljöpolicy. 
Denna anger att (Landskrona kommun, 2002, s.21): 
 

 ”Landskrona kommun skall sträva efter ett uthålligt och bärkraftigt samhälle.” 
 ”I Landskrona kommun strävar vi mot ett samhälle med hög livskvalitet och en miljö som 

är hälsosam för alla.” 
 ”Landskrona kommun skall i sin verksamhet vara en förebild och underlätta för andra att 

pröva nya vägar.” 
 ”Arbetet för hållbar utveckling skall kontinuerligt förbättras.” 

 
Det övergripande målet Landskrona kommun eftersträvar är att uppnå ett ”Landskrona i 
balans” genom en hållbar samhällsutveckling, såväl ekologiskt och socialt som ekonomiskt 
hållbar utveckling. Som huvudstrategier för ekologiskt hållbar samhällsutveckling nämns 
bland annat följande punkter som viktiga (Landskrona kommun, 2002, s.39): 
 

 ”Satsning på ny bebyggelse ska ske i första hand i anslutning till goda resmöjligheter med 
kollektivtrafik.” 

 ”En funktionsintegrerad kommun skall åstadkommas där olika funktioner såsom post, 
affärer m.m. kan nås inom ett rimligt avstånd för gång- och cykeltrafikanter.” 

 ”Satsa på att ett nätverk för buss, pågatåg, båttrafik tillskapas tillsammans med ett väl 
utbyggt gång- och cykelnät som ger goda kollektivtrafikmöjligheter även för samhällen 
utan pågatågsstation, vilket bidrar till att minska användningen av fossila bränslen. Det är 
väsentligt att kommunen tar ett helhetsgrepp kring frågorna om Miljöanpassat 
transportsystem (MaTs).” 

 
För en ekonomiskt hållbar samhällsutveckling, såväl som för en socialt hållbar utveckling, 
framhålls bland annat vikten av ett väl fungerande vägnät och kollektivtrafik. Landskrona kommun 
avser att satsa på ett nätverk för buss, pågatåg och färjetrafik samt ett väl utbyggt gång- och 
cykelnät vilket ger goda möjligheter för kollektivtrafiken. Ett livskraftigt näringsliv kan stimuleras 
bland annat genom ett fungerande transportsystem, vari parkering är en ingrediens. 
 
Kommunikationer: Trafik och IT 
Landskrona kommun har listat fem punkter under målsättning för trafikens utveckling 
(Landskrona kommun, 2002, s.85): 
 

 ”Bidra till att uppfylla regeringens mål om stabilisering av energiförbrukning, 
minskning av luftföroreningar och bullerpåverkan samt minskning av antalet 
skadade i trafiken.” 

 ”Att trafiken inte ska utgöra en hälsorisk och inte vålla besvär för de boende och 
för de som vistas tillfälligt eller ofta i kommunen. Alla åtgärder som vidtas skall ta 
hänsyn till astmatiker och andra känsliga personer.” 
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 ”Kollektivtrafiken skall utvecklas så att kommunens alla bostadsområden 
utvecklas och att det är möjligt att bo utan tillgång till eget fortskaffningsmedel.” 

 ”Att sörja för erforderlig infrastruktur och därmed skapa förutsättningar för att 
tillgodose alla befolkningsgruppers och näringslivets behov av transporter.” 

 
För att uppnå sina uppsatta målsättningar har både allmänna och specifika strategier angetts. De 
specifika strategierna avser bland annat parkering, kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik. De 
allmänna strategierna är (Landskrona kommun, 2002, s.85): 
 

 ”God tillgänglighet: Transportsystemet skall utformas och organiseras så att enskilda 
människor såväl som näringslivet ges möjligheter att tillgodose sina grundläggande 
transportbehov.” 

 ”Ökad trafiksäkerhet: trafiksäkerhetsaspekterna skall tydligt prioriteras i enlighet med 
nollvisionens mål.” 

 ”Minskad miljöpåverkan: planeringen i Landskrona kommun skall medverka till att 
trafikens miljöbelastning minskas.” 

 ”God stadsmiljö: transportsystemet skall utformas med hänsyn till den estetiska miljön 
och stadsbildsmässiga förutsättningar.” 

 
De strategier som direkt syftar till att utveckla parkering listas under Parkering. Dessa är 
följande (Landskrona kommun, 2002, s.86):  
 

 ”Lokalisering och dimensionering av parkering skall användas som ett medel för att 
påverka biltrafikens omfattning framförallt i innerstaden och nybyggda stadsdelar.” 

 ”Centrala stadens parkering skall i första hand användas för boendeparkering samt besöks- 
och kundparkering.” 

 ”Pendlarparkering skall etableras i anslutning till kollektivtrafikstråk. Inrätta 
infartsparkering. Dessa kan underlätta samåkning, som minskar markbehovet för 
parkering och resandet.” 

 
Även under rubriken Kollektivtrafik redovisas följande strategier som kan kopplas till 
parkeringsfrågan (Landskrona kommun, 2002, s.86): 
 

 ”Bebyggelseplaneringen skall gynna kollektivtrafiken.” 
 ”Kollektivtrafikens attraktivitet skall ökas genom att byten mellan olika trafikslag blir 

enkla och bekväma.” 
 ”Landskrona skall verka för ett väl utbyggt kollektivtrafiknät dels på landsbygden/mindre 

tätorterna och dels i staden. Den fysiska planeringen skall understödja kollektivtrafiken.” 
Under Gång- och cykeltrafik presenteras bland annat strategierna (Landskrona kommun, 2002, 
s.86): 
 

 ”Landskrona kommuns cykelvägar skall byggas ut och kompletteras så att ett finmaskigt 
cykelnät uppnås.” 

 Cyklister skall erbjudas tillfredställande parkering vid viktiga målpunkter. För att 
säkerställa detta måste både strategier för cykelparkering och cykelparkeringsplan tas 
fram. Cykeltrafiken skall vara ett bra komplement till kollektivtrafiken, hela reskedjan 
skall fungera. De miljövänliga transportslagen cykel och kollektivtrafik skall inte 
konkurrera.” 

 ”Kombinera strukturåtgärder och åtstramning av framkomlighet för biltrafik genom 
fysiska åtgärder i gaturummet, som gynnar gång- och cykeltrafiken på lämpliga ställen.” 
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