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Parkering något som 

engagerar!



Regeringsuppdrag

Vägledning om hur 

parkeringstal kan användas 

som effektivt verktyg vid 

planering

Hur parkering kan bidra till att:

• markytan i städer kan 
effektiviseras

• skapa bättre stadsmiljö
• bidra till hållbart resande



Att arbeta med parkering i samhällsplaneringen 

…på tomten eller i närheten av den i skälig 

utsträckning finns lämpligt utrymme för parkering, 

lastning och lossning av fordon. (Även cykel 

räknas som fordon.)

…plats för friyta kopplat till bostäder, försskola, 

skola eller liknande går före parkeringsyta

… en angöringsplats för bilar ska finnas och 

parkeringsplatser för rörelsehindrade ska kunna 

ordnas efter behov inom 25 meters gångavstånd 

från en tillgänglig och användbar entré till publika 

lokaler, arbetslokaler och bostadshus.

Vad säger BBR?
• 3:122

Vad säger PBL?
• 8 kap 9-10§ 2 



Verktyg att använda i planeringen

• Parkeringspolicy 

Parkeringstal (flexibla, max eller min, 

parkeringszon, parkeringsköp, samutnyttjande)

Parkeringstal + Mobilitetsåtgärder

• Parkeringsavgifter



Detaljplanens utformning 
(göra plats för fysiska 
mobilitetsåtgärder)
Exempel:
• Cykelparkering
• Parkeringsplats för bilpool
• Antal parkeringsplatser
• Anslutning till gångnät
• Anslutning till cykelnät
• Gemensamhetsanläggn

Tillhandahålla mobilitets-
tjänster
Exempel:
• Bilpool
• Cykelpool
• Subventionerade 

kollektivtrafikkort
• Tavlor med 

realtidsinformation för 
kollektivtrafiken

• Leveransboxar

Exempel:
• Leverantörer
• Kollektivtrafiken

Exempel:
• Exploateringsavtal
• Markanvisningsavtal
•

•

• Effektivare 
markutnyttjande 

• Ökat hållbart 
resande 

• Bättre stadsmiljö

Kommun
Extern part som erbj. 

mobilitetstjänster
Byggherre / 

fastighetsägare

Civilrättsliga avtal Civilrättsliga avtal

Ansvar och 
roller för 
reducerat 
parkeringstal



Tillsammans!

byggherre

fastighetsägare

individnäringsliv

kollektivtrafik

Kommun
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Några utmaningar

• Hitta rätt nivå på parkeringstalet

• Vilken effekt ger mobilitetsåtgärder

• Cykeln ska också parkeras

• Se planområdet i större kontext

• Begreppet ”i skälig utsträckning” i PBL



Avslutningsvis

TÄNK på att 

• Parkeringspolicy är ett litet 

dokument med stor påverkan –

ta vara på den möjligheten!

• Se till mobiliteten i stort –

tillgänglighet kan ske på många 

sätt



Tack för att du lyssnade!

För mer information kolla in www.boverket.se och PBL-
kunskapsbanken. 
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-
PBL/teman/parkering_hallbarhet/
https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/stadsutveckling/planerng-
for-okad-och-saker-cykling/

http://www.boverket.se/

