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Eskilstuna kommun 

Stadsbyggnadsförvaltningen, trafikavdelningen 

Flexibla parkeringsnormer  

i praktiken 



Eskilstuna  

 
100 000 inv. 
 

 

1922 p-platser 

(centrum) 
 

 

448 bilar/1000 inv. 

 

Var tredje familj i  

centrum har bil. 
 

 



Eskilstunas stadsvision 



 

Rätt traditionell syn på kapacitet och beläggning 

 

 

 

Nuläge i Eskilstuna? 



 

Rätt traditionell syn på kapacitet och beläggning 

 

Nytt P-ledningssystem 

 

 

Nuläge i Eskilstuna? 



 

Rätt traditionell syn på kapacitet och beläggning 

 

Nytt P-ledningssystem 

 

Nybyggnad – fortfarande markparkering 

 

Nuläge i Eskilstuna? 



• De gamla var kostnadsdrivande 

 

• Skapa målstyrda p-tal 

 

• Ny kunskap om parkering 

 

• Ingen uppföljning 

 

• De gamla följdes inte  

 

 

Varför nya parkeringstal? 



Kostnader för att bygga 





Färdmedelsmål 



Viktigt med samnyttjande 

• Minskar behovet av 

nya parkeringsplatser 

 

• Ökar tryggheten då 

parkeringen sällan är 

tom 

 

• Minskar kostnader 

 

• Ökar möjligheten till en 

tät stadsbebyggelse 



Exempel 



Beläggningsräkningar 

under feb-mar 2014 

 

Genomsnittlig 

överkapacitet 

18 % 

 

Markvärde 

10-15  miljoner kr 

 

Verkliga p-tal vid nya lgh 



Gamla p-normen 

Zon P-platser/1000 m² BTA 

1 7 

2 10,8 

3 11,7 



Inte särskilt flexibel…  

Gamla p-normen 



Cykelparkeringstal Bilparkeringstal 

Minimikrav Spann Utgångspunkt 

Bostäder 35 (20)  0-6 4,5 (7)  

Kontor 25 (10)  0-8 6,5 (15,3)  

Antal platser per 1000 m2 BTA 

Inom parantes = tidigare norm 

4,5 p-platser/1000 m2 BTA ~ 0,5 per lägenhet  

P-tal centrala Eskilstuna 



 

Varje fastighet bedöms individuellt 

Skapar förutsättningar för rätt åtgärd på rätt plats 

 

Fokuserar på resbehovet 

Inte på ett visst antal p-platser 

 

Maxtal 

Kräver plan för gatumarksparkering 

 

 

Flexibla p-tal 



 
 

• Hälften bör vara inomhus 

 

• Cykelrum bör placeras i bottenplan vid 

varje trappuppgång, helst med ingång 

direkt från trapphuset 

 

• Avstånd till entré för besöks-

cykelparkering bör vara < 25 m 

 

• Närmare än bilparkering och helst i den 

naturligaste färdriktningen 

 

• Lådcyklar och andra platskrävande 

cyklar ökar => skapa ytor för dem.  

 

 

Cykelparkering 



Åtgärd Möjlig påverkan på p-tal 

Avtal om bilpool för hyresgäster Upp till - 20 % 

Avstånd till bilparkering från fastighetsentré  > 400 m Upp till - 25 % 

Avstånd till bilparkering från fastighetsentré  > 200 m Upp till - 10 % 

Avstånd till viktig kollektivtrafikknutpunkt < 200 m Upp till - 15 % 

Förbättrade cykelfaciliteter (ex fast luftpump, reparationsrum, ladduttag för 

elcykel, automatisk dörröppnare för cykel m m) 

Upp till -15 % 

Mobilitetsplan/grön resplan som en del av bygglovshandlingen Upp till - 15 % 

Parkering som är öppen för allmänheten del av dygnet - 5 % 

Avstånd till bil-p ej märkbart längre än till cykel-p + x % (beroende på läge) 

Reducerande åtgärder 



Åtgärder 

 

1. Medlemskap i en bilpool i 3 år. 

2. Prova på-månad i kollektivtrafiken till alla som flyttar in. 

3. Diverse informationsinsatser om bilpoolen och möjligheten att resa med hållbara färdmedel till 

och från platsen. 

 

50 bilspoolsanslutna hushåll i 3 år ger en kostnad på ca 290 000 kr.  

Alla 50 lägenheter får två till tre prova på-kort vid inflyttningen ger det en kostnad på ca 67 500 kr 

En genomsnittlig kampanj kan antas kosta ca 75 000 kr inkl. arbetstid.  

 

Det ger en sammanlagd kostnad på ca 430 000 kr.  

 

Det räcker då att du slipper bygga 4 parkeringsplatser i parkeringshus eller 2 i källargarage 

på grund av dessa åtgärder för att du ska börja gå plus på åtgärderna! 

Räkneexempel 



Exempel 



Exempel 



 

Mer kunskap – argument 

 

Bättre utredningar 

 

Bättre stöd och samarbete  

MEX- trafik - plan - bygglov - byggherre  

 

Krav på oss? 



Hyres vs bostadsrätt 
 

Olika syn på samutnyttjande 
 

Bostadsrätt 

Reklam (säljargument) – Dedikerad plats – Motorvärmare 
 

Hyresrätt 

Mer fokus på t ex driftkostnader redan vid uppförande 

Bättre förståelse för cykeltalen 

 

Erfarenheter 



 

Mycket fokus på cykelfaciliteter – antagligen för att det 

är enkelt att förstå och ger ett fysisk resultat. 

 

Bilpooler är på gång 

 

Gröna resplaner, busskort, kampanjer har än så länge 

lägre intresse 

 

Erfarenheter 



Frukostmöten 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
http://www.trafikutredningsbyran.se/ 

http://www.mobilitymanagement.se/   

http://www.trafikutredningsbyran.se/
http://www.trafikutredningsbyran.se/
http://www.mobilitymanagement.se/
http://www.mobilitymanagement.se/


Sammanfattning 

 

Våra nya p-tal: 

• Främjar innovativa lösningar 

• Billigare byggande 

• Högre kvalitet på t ex cykellösningar 

• Bättre anpassade för framtidens behov 



TACK FÖR MIG! 
 

olov.aslund@eskilstuna.se, 016-710 11 54 


