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PARKERING I SKELLEFTEÅ

En väl planerad trafikmiljö
stärker attraktionskraften i
Skellefteå centrum

EN STADSKÄRNA ska vara ett nav för handel, service och verksamheter. Den ska vara

tillgänglig såväl till fots, på cykel eller med kollektivtrafik och bil. Det gäller däremot att
hitta en balans mellan de olika sätten att förflytta sig.
Flera kommuner i Sverige har tidigare försökt att gynna handeln i centrum genom att
erbjuda billiga eller gratis parkeringsplatser vid tillfällen när många vill besöka centrum. Strävan efter hållbara städer och god tillväxt har nu fått många kommuner att
tänka om.
I dag är det ett trendbrott, där både större och medelstora kommuner aktivt
planerar för att utveckla städer i en riktning där bilen inte har en lika central roll. Ett
red-skap att nå dit är en medveten parkeringsstrategi. Dagens forskning inom trafikoch stadsplanering, visar vikten av en proaktiv parkeringspolitik, för de kommuner
som har ett uttalat mål att växa.

Skellefteå kommun arbetar aktivt för en ökad tillväxt, där hållbara och attraktiva livsmiljöer har en stor del i kommunens planeringsarbete. I kommunens visionsarbete,
Skellefteå 2030, är det övergripande målet att växa från cirka 72 000 till 80 000 invånare fram till år 2030.
Utgångspunkten i det fortsatta planeringsarbetet för centrala Skellefteå är att fotgängare, cyklister och kollektivtrafik ska prioriteras samt att öka bilens flexibilitet och minska dess negativa effekter. Övergripande riktlinjer för parkering och en ny parkeringsnorm är viktiga delar i detta utvecklingsarbete.
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Trender

VILKA PARKERINGSÅTGÄRDER ska en kommun göra för en växande stad som vill
uppnå en mer levande stadsmiljö, tillgänglig för alla? Varje stad och samhälle präglas
av sin egen karaktär och därför behöver varje kommun hitta sina egna parkeringslösningar, sin egen karaktär och sina egna önskemål om utveckling. Här kommer några trender och exempel (läs mer i bilaga 2):

• Flytta vissa bilparkeringar längs gator till tomtmark, för att frigöra ytor som kan användas till exempelvis uteserveringar, bredare gångbanor, planteringar och annat.
• Moderna riktlinjer för parkering med minimi- och maximikrav på antal bilparkeringar
eller flexibla nivåer.
• Mer flexibla regler som innebär att kommunen ger byggherrar större möjlighet att
påverka antalet parkeringsplatser som behöver byggas i samband med byggnation
av nya bostäder och arbetsplatser.
• Ta fram en parkeringsnorm för cykelparkeringar, så att det vid nybyggnationer blir
tillräckligt många platser med cykelparkering vid bostäder, arbetsplatser och verksamheter.
• Fastighetsägare ska få möjlighet till alternativa parkeringslösningar som innebär
att de kan ordna parkeringar i närområdet till exempel sam- nyttjande via friköp
tillsammans med andra fastighetsägare. På så sätt kan fastighets- ägare köpa
parkeringsplatser i exempelvis offentliga parkeringshus.
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Hur får
vi en levande
stadsmiljö,
tillgänglig för
alla?
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Aktuell forskning om
parkering och handel

DET FINNS en utbredd uppfattning om att biltillgänglighet är en förutsättning för

en fungerande centrumhandel. Studier av bland annat Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) och företaget TJ Kommunikation visar dock att åtgärder för att
reducera biltrafik i centrum genom att skapa fler gågator där centrumhandel sammanförs med serveringar och caféer, har haft en positiv påverkan på både den lokala
handeln och stadskärnans attraktivitet.
Det beror på att stadens invånare och besökare uppfattar förändringen som positiv
och att fler därför väljer att vistas i och besöka stadskärnan. Det är viktigt att tillgängligheten till stadskärnan bevaras och förbättras genom satsningar på kollektivtrafik,
gång- och cykeltrafik. Utifrån detta perspektiv föreslås att parkeringstaxorna ska vara
låga vid korttidsparkering (till exempel handel), och högre för långtidsparkering (till
exempel boende- och arbetsplatsparkering).

Billiga parkeringar minskar handeln
För att besöksparkeringen i centrum ska fungera bra ska de parkeringsplatser som
finns tillgängliga användas så effektivt som möjligt. Flera kommuner har försökt att gynna centrumhandeln genom att erbjuda billiga eller gratis parkeringsplatser.
Utvärderingar av Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) visar dock att gratis
och billiga parkeringar istället minskar handelns omsättning, eftersom parkeringsplatserna används relativt lång tid och hindrar därför fler besökare från att parkera och
utföra sina ärenden/handel. Utifrån detta perspektiv föreslås att parkeringstaxorna bör
vara låga vid korttids-parkering (till exempel handel), och högre för långtidsparkering (till
exempel boende – och arbetsplatsparkering).

Trafikmiljön i centrum – vad tycker medborgarna?
Tack vare enkätundersökningar med olika framtida scenarier kan kommuner ta reda
på hur medborgarna anser att stadstrafiken ska utformas. Denna metod har ett antal svenska kommuner låtit Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) genomföra, bland annat Sundsvall, Linköping, Örebro, Helsingborg och Lidköping. Tre olika
förslag för framtida trafiklösningar presenterades och därefter fick medborgare i en
enkät välja vilket av förslagen de föredrog.
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Ökad biltrafik och mer gatuutrymme
åt bilarna
Gatumiljön utformas så att det blir enkelt att köra bil
i och genom centrum. Bilisterna får goda möjligheter
till parkering med låga avgifter.
Befintliga gågator behålls, men ökad biltrafik gör att
framkomligheten för gående och cyklister minskar.

Färre bilparkeringar och lägre
hastigheter
Innerstadens gator är öppna för biltrafik, men en del
av gaturummet minskar för att ge plats för cykel- och
gångbanor.
Antalet parkeringsplatser längs med gator minskar
och parkering sker i högre utsträckning än idag i parkeringshus och på större parkeringsplatser.
Hastighetsgränserna sänks generellt, och det är bra
för cyklister och fotgängare samt att det minskar bullernivåerna.

Mer gatuutrymme för gång, cykel
och buss
Det blir fler gågator och gångfartsområden för att
fotgängare och cyklister ska kunna ta sig fram enkelt
och säkert. Kollektivtrafiken får bättre framkomlighet.
Delar av gaturummet används för planteringar, mötesplatser och uteserveringar. Minskad biltrafik i
centrum medför lägre bullernivåer.
De som bor i området och servicefordon får köra bil
på vissa gator och tillfälligt stanna på särskilda platser. All övrig parkering sker på parkeringsplatser i
utkanten av centrum.
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För varje kilometer vi cyklar,
istället för att resa med bil,
sparar vi 55 öre.

Resultatet av VTI-undersökningen
Majoriteten av de tillfrågade medborgarna är för en utformning av trafiken i centrum
som är mer restriktiv när det gäller biltrafik och bilparkering.
I Helsingborg och Linköping stödjer närmare hälften av de tillfrågade långtgående
förändringar där fotgängare, cyklister och busstrafik prioriteras högt. I de övriga kommunerna förespråkar de tillfrågade något mer försiktiga åtgärder där lägre hastighetsgränser och begränsat utrymme för biltrafik används för att prioritera fotgängare
och cyklister.

Rimligt antal minuter att gå från parkeringsplatser
Enkätundersökningarna visade att mellan 30–40 procent av de tillfrågade accepterade en gångtid på 4–6 minuter från parkeringsplatsen och besöksmålet. Med normal
gångfart (5 km/timme) hinner en person gå cirka 500 meter på sex minuter.

Om resultatet appliceras på Skellefteå
Kartan visar gångavstånd på 3 respektive 6 minuter från korsningen Torget.
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Sjukhuset

500 meter
6 minuter
Balderskolan
Torget

250 meter
3 minuter

Stads
Stadsparke
parken

PARKBRON

Nordanå
Nordanå

På bara sex minuer
hinner en person, med
normal gångfart, gå
cirka 500 meter.

Södertorg

Campus
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Nuläget i Skellefteå
Cykelparkering
I kommunens arbete för hållbart resande är en ökad användning av cykeln vid kortare
resor en nyckelfråga.
I Sverige är cirka 30 procent av antalet resor med bil kortare än tre kilometer och
hälften är kortare än fem kilometer.
För att göra cykling mer attraktivt är cykelparkeringar viktigt. I mindre tätorter är det
viktigt med cykelparkeringar exempelvis vid busshållplatser.
Efterfrågan på cykelparkeringar är störst i Centrum, och där används en stor del av
cykelparkeringarna av de som cyklar till arbetsplatser. Cyklarna är ofta parkerade hela
dagen och blockerar parkering för tillfälliga besökare. Det finns därför en konkurrens om
cykelparkeringar i Centrum.
På Trädgårdsgatan finns det cykelparkeringar från Kanalgatan i norr till Strandgatan i
söder. De används mycket och är särskilt betydelsefulla för ordningen i centrum. På
Nygatan finns cykelparkeringar öster om Hörnellgatan samt väster om Stationsgatan.
På delen mellan Hörnellgatan och Stationsgatan saknas av utrymmesskäl cykelparkeringar.

Moped- och motorcykelparkering
Efterfrågan på parkeringsplatser för mopeder och motorcyklar har ökat. I centrala
Skellefteå finns parkeringsplatser för mopeder och motorcyklar på en parkering precis öster om Balderskolan, på CK-parkeringen och inom Campusområdet.

Bilparkering
Parkering i Skellefteås centrum består av parkeringshus, parkeringsplatser längs gator och olika markparkeringar.
Flera lokala undersökningar visar att det finns tillräckligt med bilplatser, men ett ökat
bostadsbyggande och ett utökat handelsutbud ställer krav på en förändrad användning av befintliga platser.
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Hur gör vi
cykling mer
attraktivt?

Parkering för boende och besökare till Centrum behöver prioriteras före arbetsplatsparkering. Det innebär att en del av arbetsplatsparkeringarna kan behöva flyttas till
Centrums utkanter. Parkeringsplatserna för besökare behöver användas på ett
effektivare sätt.

Parkeringshus
I centrala Skellefteå finns det sex parkeringshus för besöksparkering. Fyra finns
i Centrum (Arkaden, Brinken, Ekorren och Pantern) och två strax utanför Centrum
(Campus och Viktoria). Alla parkeringshus utom Ekorren ligger helt under marknivå. I
parkeringshusen Ekorren och Viktoria, som inte är varmgarage, erbjuds eluttag.
Parkeringshuset Ekorren som är byggt i trä och ligger i västra utkanten av Skellefteås
centrum. I bottenvåningen finns lokaler för verksamheter, vilket bidrar till att göra
byggnaden mer fylld med liv och rörelser i stadsrummet.
Taxorna mellan parkeringshusen varierar mellan 8-12 kr, vissa parkeringshus har
taxan första två timmarna mellan 10 och 15 kr. Det är billigare att parkera i
parkeringshus än att parkera på gatan i den mest centrala zonen. Det beror på att
parkeringshusen inte haft så god beläggning som förväntat, och det i sin tur beror
exempelvis på höga förväntningar hos bilister på närhet från bil till målpunkt, eller
en viss ovana att parkera i parkeringshus.
Periodparkering är möjligt i parkeringshus. Kostnaden för månadskort ligger mellan
600–800 kronor och används mest som arbetsplatsparkering.
www.skelleftea.se/trafik/parkering/betala-parkering/avgifter-parkeringar
www.skelleftea.se/trafik/parkering/betala-parkering/avgifter-parkeringshus

Hur tillgodoser vi den
ökade efterfrågan på
parkeringsplatser för
mopeder och motorcyklar?

Hur gör vi för att
parkeringsplatserna
ska användas på ett
mer effektivt sätt?

Hur får vi besökare att i
större grad använda
parkeringshusen?
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Bussstation

Bibliotek
Parkeringshuset
Viktoria

Parkeringshuset
Ekorren

Torget
Parkeringshuset
Arkaden

Parkeringshuset
Pantern

Moped- och
motorcykelparkering

Parkeringshuset
Brinken

E4

PARKBRON

VIKTORIABRO

N

Stadsparken

Parkeringshuset
Campus

Södertorg

Campus
Moped- och
motorcykelparkering

SIDA 12

PARKERING I SKELLEFTEÅ

Parkeringszoner för offentlig parkering
Det finns behov av att öka kunskapen hos invånarna om zonindelningen och hur avgifterna skiljer sig. Det skulle öka benägenheten att parkera i de billigare zonerna och
därmed styra bort en del biltrafik från stadskärnan. Avsikten med de olika taxorna är
främst en ambition att begränsa biltrafiken i de mest centrala zonerna samt att skapa
bättre omsättning på parkeringsplatser där.

En jämförelse av parkeringstaxor med andra städer
En kartläggning har gjorts av parkeringstaxor för kommunala parkeringar i andra norrländska kuststäder för att skapa en jämförande bild av hur taxor hanteras på olika sätt.

STAD

Gatuparkering (timme)

P-hus
(timme)

Luleå

8–15 kr

12 kr

Piteå*

13 kr
(1:a okt kommer P-skivan att
ersättas med 2 timmar gratis
parkering)

Gratis

Skellefteå

3–15 kr, första två timmarna i
centrum totalt
10-15 kr

8–12 kr, vissa p-hus i centrum två
första timmarna totalt 15 kr

Umeå

18–25 kr

18 kr
(första 2 timmarna 15 kr/tim)

Örnsköldsvik

10–20 kr

10 kr (på vissa ställen 10 kr första
två timmarna)

Gratis med p-skiva
(30 min–4 tim)

Inte möjligt

5–15 kr

6 kr

Härnösand
Sundsvall

Parkeringstaxor för kommunal parkering i ett urval norrländska kuststäder. Utgångspunkten är aktuella taxor under dagtid, vardagar. Avgifterna avser de mest
centrala delarna i respektive stad.
*) Piteå kommun arbetar med en parkeringsutredning.
**) OBS! Jämförelsen haltar, vissa kommuner erbjuder exempelvis elektroniskt
årskort för gatumarksparkering i centrala staden. Kostnad cirka 5000-6000 kr/år.
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Så här används parkeringsplatser i Skellefteå
Flera undersökningar av hur de offentliga parkeringarna i Skellefteå används har genomförts. Resultatet av dessa räkningar visar att det finns lediga parkeringsplatser
inom 200 meters radie från torget, även vid tider när många besöker Centrum. Dessa
undersökningar visar att det i grunden inte finns någon brist på parkeringsplatser i
centrala lägen. Om det visar sig att vissa parkeringar ofta står oanvända även när efterfrågan är hög bör kommunen överväga att använda marken till annat än
parkering.

Parkering på tomtmark
På tomtmark finns de flesta allmänna parkeringsplatserna i parkeringshus. Tillgången på
parkeringsplatser för besökare på markparkeringar är begränsad inom kvartersmark (se definition i bilaga 1). Parkeringsplatserna på kvartersmark i markplan är huvudsakligen för boendeparkering och arbetsplatsparkering. I centrala Skellefteå
finns större arbetsplatsparkeringar på obebyggda eller delvis obebyggda tomter.
Framtida förtätningar och tillbyggnader av befintliga fastigheter i centrum kommer
att ställa krav på nya parkeringslösningar för boende- och arbetsplatsparkering. Ofta
finns det inte utrymme att bygga fler markparkeringar, och det är inte dagsläget
ekono-miskt rimligt att bygga garage under jord. Alternativet då är parkeringshus
tillsammans med andra fastighetsägare eller köp av parkeringsplatser.

Parkeringsbehov
År 2005 genomfördes en inventering av parkeringssituationen på kvartersmark i
Skellefteå centrum. Via en enkät fick fastighetsägarna redovisa tillgängliga
parkeringsplatser och hur lokalytorna disponerades för olika ändamål. Utifrån
nuvarande krav i parkeringsnormen gjordes en beräkning av fastigheternas
parkeringsbehov jämfört med tillgängliga parkeringsplatser. Resultatet antyder att
gällande
parkeringsnorm
överskattar
parkeringsbehovet.
Det
verkliga
parkeringsbehovet är sannolikt lägre än normens nivå. Idag bedöms antalet
parkeringsplatser i Centrum vara mer än tillräckligt i förhållande till behovet.
Tidigare analyser av parkeringsbehov enligt nuvarande parkeringsnorm visar att normen inte är tillräckligt flexibel, och därför inte helt användbar för vissa typer av
lokaler. En ny parkeringsnorm för Skellefteå bör tas fram som på ett bättre sätt
tillgodoser det verkliga behovet av parkeringsplatser.
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Offentliga parkeringsplatser på gatumark i centrala Skellefteå.

Lasarettsvägen

Zon 1
Här parkerar du:
en timme för 10 kr
två timmar för 15 kr
från timme 3 för 15 kr/tim

Norra Jär

E4

nvägsgat

an

OBS! CK-parkeringen se nedan

Nordlan

dergat

Zon 1
CK-parkeringen
Avgift hela dygnet
måndag - lördag

Södra Jär

nvägsgat

Magasingränd

Lasarettsvägen

Måndag-fredag 09-18
Lördag 09-15

an

Kanalgatan

Dagparkering
måndag-fredag 07-19
lördag 09-16

Kanalgatan

en timme för 10 kr
två timmar för 15 kr
från timme 3 för 15 kr/tim.

Nordanå
kulturcentrum

Gågata

Gågata

CK-parkeringen

Storgatan

Stadsparken

Nygatan
Skeppargatan

Stationsgatan

Köpmang.

P-hus
Arkaden

P-hus
Pantern
Storgatan
Polisstation

P-hus
Brinken

é

s all

und

sterl

t We

Erns

Tjärhovsgatan

S:a Lasarettsvägen

P-hus Ekorren

Hörnellgatan

Nygatan

Zon 2
en timme för 8 kr
två timmar för 10 kr
från timme 3 för 10 kr/tim

P-hus
Viktoria

Torget

Nattparkering 5 kr/tim
måndag-fredag 19-07
lördag 00-09, 16-24

Här parkerar du:

an

Strandgatan

E4

Måndag-fredag 09-18
Lördag 09-15
Strandpromenaden

Måndag-fredag 09-18
Lördag 09-15

Brinken (Strandgatan 31)
Pantern (Skeppargatan 8)
Arkaden (Stationsgatan 9)
en timme för 10 kr
två timmar för 15 kr
från timme tre 12 kr/tim

Avgift hela dygnet
måndag-söndag
Här parkerar du:
1 maj - 31 oktober
för 3 kr/tim, 30 kr/dygn
1 november - 30 april
inkl. motorvärmare
för 5 kr/tim, 50 kr/dygn

P-hus
Campus

Ekorren (S:a Lasarettsv. 10)
en timme för 8 kr
två timmar för 10 kr
från timme tre 8 kr/tim

Bockholmsvägen

Viktoria (Kanalgatan 56)
en timme för 8 kr
två timmar för 10 kr
från timme tre 10 kr/tim

Forskargränd

Zon 4

Viktoriabron

Avgift hela dygnet
måndag-söndag

Parkbron

Här parkerar du för
5 kr per timme

Campus (Laboratorgränd 13)
8 kr/tim
För dygnspris, öppettider mm:
www.skelleftea.se/parkering

Brogatan

Zon 3

Parkeringshusen

E4

Skråmträskvägen
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Utmaningar
för Skellefteå
STÄRKT ATTRAKTIONSKRAFT för Centrum i Skellefteå – Centrum ska vara ett
nav för handel, service och verksamheter som ska vara lättåtkomliga till fots, på cykel
eller med kollektivtrafik. Den ska vara tillgänglig såväl till fots, på cykel eller med
kollektiv-trafik och med bil. Det gäller däremot att hitta en balans mellan de olika
sätten att förflytta sig.
STÄRKT HANDEL i Centrum – Gatumark bör i första hand användas för av- och på-

stigning samt av- och pålastning eller för ärenden det vill säga korttidsparkering för
handel och olika former av besök.

FLER BOSTÄDER i centrum – Efterfrågan på bostäder är stor i centrala Skellefteå och
det kan tillgodoses genom förtätningar och tillbyggnader av fler våningar på befintliga
byggnader.

Hur kan vi tillgodose de boendes
efterfrågan av parkeringar och
kan det innebära att det blir
dyrare att bygga?

FÖRBÄTTRAD PARKERINGSNORM – Normen ska tillgodose det verkliga behovet av
parkering utan onödigt slöseri med mark och ökade kostnader för exploatör, boende
eller näringsidkare. Nya parkeringsnormer bör utformas så att de inte bidrar till ökat
nyttjande av bilar och bilresande.

Behöver vi ta bort
bilparkering längs
gator så att utrymme
frigörs för gång och
cykel samt olika former
av verksamheter
som exempelvis
uteserveringar?

Hur skapar vi
parkeringslösningar
som stärker handeln i
Centrum?

Hur blir det lika smidigt
att ta bussen som bilen?

PLACERING AV parkeringsplatser – Gångavståndet till parkeringsplats kan användas

för att påverka efterfrågan på parkering och alternativa transporter. Ett längre eller
kortare avstånd ger minskad eller ökad efterfrågan.
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Hur kan vi få fler att gå
och cykla till arbetet
och vilka möjligheter
stödjer en sådan
önskan?
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SAMNYTTJANDE AV parkering – I Centrum kan kommunen verka för att stimulera

Hur kan regler för
parkeringsköp / friköp
och samnyttjande
förbättras?

samordning och samnyttjande av parkeringar för att på så sätt effektivisera markanvändningen och sänka kostnaderna för parkeringar.

HELA RESAN – Parkering kan stödja en positiv utveckling av de kollektiva trans-

porterna, gång och cykel samt göra dem till ett attraktivt val. Platser där människor
byter transportsätt är strategiskt viktiga för att hela resan ska bli attraktiv.
UTFORMNING AV parkeringsplatser och anslutande gångvägar – När bilisterna

Vilka strategiska
viktiga punkter har vi?
Hur hittar vi dem?

lämnat bilen vid parkeringsplatsen blir de ofta gångtrafikanter. Om exempelvis en
arbetsplatsparkering placeras längre från arbetsplatsen är det viktigt att gångvägen
däremellan är säker och upplevs trygg och trevlig.

Finns det anledning att stärka gångstråk
till och från parkering? Behöver vi se över
kommunens arbetsplatsparkeringar?

Hur kan vi möta behov
av väderskyddade
parkeringsplatser?
Kan antalet cykelparkeringar utökas i
centrala Skellefteå?

CYKELPARKERINGAR – Cykelparkeringens betydelse för valet av cykel som färdmedel bör förtydligas. Cykelparkering vid bostäder och arbetsplatser bör i högre grad än
idag ordnas på kvartersmark.
PARKERINGSPLATSER FÖR grupper med tillstånd – De prioriterade ska uppleva att
de tagits om hand och att deras behov har tillgodosetts på ett rimligt sätt.
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Definitioner
av begrepp
PARKERINGAR HAR tre funktioner; bostadsparkering,

arbetsplatsparkering och korttidsparkering (till exempel
för handel och evenemang).

När gatumark används för parkering kommer det i konflikt med behov av korttidsparkeringar och exempelvis
taxi, lastning och lossning av gods, gaturenhållning och
snöröjning.
Kommunens besökparkeringar i Skellefteå tätort finns på
gatumark och i parkeringshus.
Nedan följer en beskrivning av vissa begrepp som används i denna rapport:

SIDA 18

PARKERING I SKELLEFTEÅ KOMMUN BILAGA 1

Parkering på gatumark

Arbetsplatsparkering

I den här skriften används ordet gatumark som gemensam
benämning på trafik- och parkeringsytor inom allmänna
platser såsom gator, vägar, torg och andra områden som
är allmänt tillgängliga och avsedda för gemensamma behov.

Det är upp till varje arbetsgivare att erbjuda sina anställda
att ställa sina fordon på anvisad plats då de arbetar. Vissa
personalparkeringar är avgiftsfria och vissa är avgiftbelagda.

Parkering inom kvartersmark
Kvartersmark är mark avsedd för bebyggelse eller annat ändamål. Kvartersmark inom ett område omfattar
all mark som inte är allmän mark. Inom kvartersmark är
det normalt fastighetsägaren som har ansvaret för att
det finns parkeringsplatser i tillräcklig omfattning. Denna
grund-regel tillämpas vid ny- och ombyggnad.

Parkeringsnorm
Som stöd för att göra en bedömning av parkeringsefterfrågan tar många kommuner fram en parkeringsnorm
som används i detaljplanering och bygglovprövning. Där
redovisas vilka krav som ska ställas på byggherrar och
fastighetsägare, så att en rimlig efterfrågan på parkering
kan tillgodoses. Parkeringsnormen är riktlinjer som til�lämpas vid myndighetsutövning (till exempel bygglov och
fastighetsbildning).

Parkeringshus
I städer finns ofta parkeringshus därför att möjligheterna
till parkering på gatumark inte räcker till för att klara efterfrågan. Parkeringshusen kan ägas av privata företag eller
av kommunen.

Boendeparkering
I en del kommuner har man infört boendeparkering för
boende i centrala delar av staden där det saknas platser
på kvartersmark. Som boende betalar man ofta en lägre
parkeringsavgift än besökare till området. Avgiften för boendeparkering bör ligga i nivå med omgivande anläggningars taxor så att ingen konkurrens uppstår.

Nyttoparkering
För näringsidkare finns i många kommuner så kallade nyttokort som ger ett undantag från vissa parkeringsbestämmelser på gatumark. Förutsättningen för detta undantag
är förstås att fordonet används i yrkesutövandet. Det är
vanligt att nyttokortet ger rätt till 2–3 timmars uppställning på parkeringsplatser oavsett den tidsbegränsning
som gäller där.

Parkeringstaxor
Parkeringstaxor är ett verktyg för att skapa omsättning på
parkeringsplatser och samtidigt skapa bättre framkomlighet, luftkvalitet och bättre trafiksäkerhet i en stad.
Kostnadsfria eller billiga gatuparkeringsplatser kan leda
till problem med långtidsparkering och låg omsättning
på parkering. Det blockerar möjligheten att bygga attraktiva stadsrum med god tillgänglighet och säkerhet för alla
färdmedel. Det hindrar även ett effektivt utnyttjande av
parkeringar i parkeringshus och garage på kvartersmark.
Gatuparkeringen i centrala delar skapar biltrafik och ofta
även söktrafik, som också ger en negativ upplevelse av
stadskärnan för fotgängare och besökare. Med hjälp av
olika parkeringstaxor kan en del trafik styras till parkeringar utanför centrum, och det leder till bättre trafiksäkerhet
och luftmiljö. Samtidigt ökar tillgängligheten till centrum
för de som önskar korttidsparkera där.

Flexibel parkeringsnorm
Flexibla bilparkeringsnormer innebär att kravet på antalet
parkeringsplatser kan variera utifrån behov. Det finns inget
maximalt eller minimum av antalet parkeringsplatser som
i en traditionell parkeringsnorm. Några skäl till att sänka
parkeringsnormen kan vara: närhet till god kollektivtrafik,
möjligheter till samnyttjande, cykelparkeringar och bilpoolslösningar med mera.
Grundtanken med flexibel parkeringsnorm är att de
boende efterfrågar rörlighet och inte per definition bilparkering. Det innebär att om byggherren i samarbete
med kommun och kollektivtrafikens huvudmän kan ta
fram en lösning som innebär att de boende kan tillgodose
sitt behov av rörlighet utan bil, så sänks minimikraven på
parkering. Det innebär också att exploatörernas kostnader för att bygga parkeringar vid nybyggnation minskar.

* Eftersom flexibel parkeringsnorm är ett relativt nytt koncept är det i dagsläget svårt att utvärdera de långsiktiga
effekterna.
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Trender
Vilka parkeringsåtgärder ska en växande kommun göra
för att uppnå en mer levande stadsmiljö tillgänglig för
alla? Varje stad och samhälle präglas av sin egen karaktär,
därför behöver varje enskild kommun hitta sina egna
parkeringslösningar. Nedan finns några trender och exempel
som kan användas som referenspunkt för en framtida
planering av parkering i Skellefteå.

Från gata till tomt

Skapa normer för cykelparkering

Dagens utveckling av nya parkeringskoncept handlar om
att flytta fler parkeringsplatser från gatumark till tomtmark. Många av dagens stadskärnor och tätbebyggda
områden runt om i Sverige tas upp av bilparkeringar längs
gatorna. Genom att styra fler bilparkeringar till tomtmark,
frigörs yta på gatumark. Marken blir mer tillgänglig för andra saker än för bara bilar, till exempel cykelbanor, bredare trottoarer, uteserveringar med mera.

Många kommuner arbetar aktivt för att minska bilanvändandet vid framförallt korta resor. För att få en hållbar
och trevlig stad att leva i krävs att fler väljer andra färdmedel än bilen. För sin samhällsplanering har allt fler kommuner valt att ta fram en norm för cykelparkering. Med
normen kan kommunen till viss del styra så att det vid nyexploatering blir tillräckligt många cykelparkeringsplatser
vid bostäder, arbetsplatser och verksamheter.

En modern parkeringsnorm

Alternativa parkeringslösningar

Från att tidigare utgått från ett minimikrav, börjar det i
dag bli allt vanligare att kommuner i stället sätter maximikrav på antalet bilparkeringar. Genom att sätta fristående eller flexibla nivåer, hoppas kommunerna att istället
kunna reducera antalet bilparkeringar och i utbyte kunna
erbjuda alternativa lösningar som till exempel bilpooler,
cykelparkeringar, rabatterat pris på kollektivtrafik etcetera. Dagens forskning understryker också detta genom
att påvisa att efterfrågan av bilparkeringar – paradoxalt
nog – minskar för till exempel ett nytt kontor, om det är
ont om parkeringsplatser i närområdet. Anledningen tros
vara att parkeringstillgången oftast styr färdmedelsval på
korta och långa resor.

Fastighetsägaren ska ordna parkering på tomten eller i
närheten av denna. En fastighetsägare som inte kan ordna
parkerings-utrymme på den egna tomten behöver skaffa
sig tillgång till parkeringsplatser på annat håll, ensam eller
tillsammans med andra fastighetsägare. Det kan huvudsakligen ske genom friköp eller olika fastighetsrättsliga
lösningar som, servitut eller gemensamhets-anläggning.
Friköp innebär ofta att bilplatserna kan samnyttjas över
dygnet av boende, anställda och besökande, vilket är ett
effektivt sätt att använda parkeringsplatser.

Mer flexibla regler
En del kommuner har börjat tillämpa flexibla bilparkeringstal, och det innebär att kommunen ger byggherrar möjlighet att påverka antalet parkeringsplatser som behöver
byggas i samband med uppförandet av nya bostäder och
arbetsplatser. Det ska vara platsens förutsättningar och
behov som styr och inte enbart en generell norm. (Läs
mera i bilaga 1.)
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Kostnader
för parkeringsplatser
KOSTNADERNA FÖR att bygga parkeringsplatser i exem-

pelvis parkeringshus ovan mark och parkerings-garage
under mark, är relativt stora och innebär ofta så höga
kostnader att de inte bedöms vara möjliga att ta ut av de
som använder dem, oavsett om det är de som bor, arbetar eller besöker staden.
I och med det uppkommer dolda subventioner som belastar andra som inte använder parkerings-platserna exempelvis skattebetalarna, företag och hushåll utan bil.
Det leder till en markanvändning som inte är anpassad
till den verkliga betalningsviljan och därför riskerar att bli
ineffektiv.

Kostnaden för att lösa parkeringsbehovet varierar stort
beroende på hur man väljer att gå tillväga. Markparkeringar är billigast att anlägga och är en lösning som kan
fungera i ytterområdena där marktillgången är god och
bostadsefterfrågan är lägre. För centrumbebyggelse är
dock gemensamma lösningar med parkeringsgarage att
föredra för att förtäta staden och effektivt utnyttja värdefull mark.

Byggkostnad
per bilplats

Totalkostnad
per bilplats och år

Totalkostnad
per bilplats och
månad

15 000

8 000

700

P-hus

120 000

20 000–25 000

1 500–2 000

Garage plan 1

250 000

30 000–35 000

2 500–3 000

Garage plan 2

350 000

35 000–45 000

3 000–4 000

Garage plan 3

450 000

45 000–55 000

4 000– 4 500

TYP AV
PARKERING
Markparkering

En grov beräkning av kostnaderna (2009) för olika sorters parkeringslösning. I totalkostnaden ingår såväl ett uppskattat markpris, ränta, avskrivning och driftskostnader.
Ett samnyttjande av parkeringen har inte beräknats.
Källa: Malmö stad – Parkeringspolicy och parkeringsnorm för bil, mc och cykel i Malmö. September 2010.
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