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FLEXIBLA PARKERINGSTAL 

• Hur fungerar det? 
• Tre nya synsätt 

•Fungerar traditonella p-normer i tät attraktiv 
stadsmiljö? 

• Ekonomiska drivkrafter 

• Hur skala upp? 
• Slutsatser 
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HUR FUNGERAR DET? 

Flexibla parkeringstal innebär att kommunen ger 
byggherrar möjlighet att plats- och 
målgruppsanpassa antalet parkeringsplatser i 
samband med uppförandet av nya lägenheter och 
kontorshus. Kommunen ger ’rabatt’ på 
parkeringstalet där byggherren väljer att 
tillhandahålla positiva mobilitetstjänster.  

Gör också parkeringsköp 
mer attraktivt och 

strategiskt.  
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FLER MÖJLIGHETER TILL 
GODA LÖSNINGAR 

Fordonspool, parkeringsköp, transportcyklar, centrala anläggningar, samutnyttjande 

http://www.flickr.com/photos/16nine/3043075201/
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SYNSÄTT 1 
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SYNSÄTT 2 och 3 

• Totalt sett högre mobilitet och/ 
eller högre boendekvalitet. 
 
• I gengäld bär parkeringen sina 
egna kostnader. Marknadspris på 
parkering. 
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Gatan utanför 
bostaden 
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Bostad! 
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Bostad! 

http://www.innpark.se/index.php


 

Mötesplats 

Restaurang 
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UTBYTE AV PARKERING 

Källa: Envall P. (2010) Parkering i Norra Djurgårdsstaden: -Valmöjligheter och åtgärder inom parkeringsområdet 

för att svara mot uppställd miljöprofil. Slutlig version, december 2010. 

Baserat på anläggningskostnad för garage om 250 tkr.  
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BILPOOL 
 
•Värdeminskning 
•Banklån 
•Försäkring 
•Parkeringsplats 
•Fordonsskatt 
•Däckbyte 
•Tvätt 
•Besiktning 
•Stenskott i framrutan 
•Trasig spolarvätskepump... 
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40 % av män och kvinnor  
mellan 18-24 år i Stockholms 
län hade körkort år 2009 (SIKA 
2010, sid 8). 

SIKA (2010) Fordon 2009: Tema motorcyklar, mopeder och terrängskotrar. Publicerad 2010-03-30. 
Statens institut för kommunikationsanalys, Östersund 

Diagram visar andel i olika 
åldersgrupper med körkort 
för personbil i riket 

TRENDER I 
KÖRKORTSINNEHAV 
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FUNGERAR P-NORMER? 
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1300 P-PLATSER PÅ GATUMARK 



P-NORMER MED MINIMINIVÅ 
FUNGERAR INTE BRA 



SKALA UPP 

• Fungerande avtal, t.ex. bilpool. 
• Hur mycket ”rabatt”? 
• Var och för vilka målgrupper? 
• Hur bra måste kollektivtrafiken vara? 
• Bara storstad? 
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SLUTSATSER 

• Parkeringsnormer med miniminivåer är en 
(allt) sämre lösning 
• Måste våga testa nya sätt. 
• Viktigt att verifiera och utvärdera. 
• Fungerande avtal! 
• Underlätta bilpoolsexpansion stor 
möjlighet. 
• Kollektivtrafikutbud central fråga. 
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Hälften av alla hushåll boende i lägenhet i 
Stockholms län äger ej egen bil. Med flexibla 
parkeringstal kan de spara en kostnad 
motsvarande en måltid på  
en finare restaurang en  
gång i månaden, vid boende  
i en nybyggd lägenhet. 
 

 
Tack för att ni lyssnat! 
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TACK! 

• Läs mer: www.innpark.se 
 

 
Pelle Envall 
 
TUB Trafikutredningsbyrån AB 
Bysistorget 8 
118 21 Stockholm 
 
Tel. 070-65 10 194 
p.envall_@_trafikutredningsbyran.se 
 
www.trafikutredningsbyran.se 
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INNOVATIV PARKERING 

Innovativ Parkering finansieras av Vinnova inom utlysningen 
Utmaningsdriven Innovation. Trafikverket, Landstinget Stockholms Län 
(Tillväxt, Miljö och Regionplanering), NCC, Riksbyggen, Stockholms stad, 
ShowPark och övriga partners 
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