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Parkeringsnorm

Dennautredning började med att undersökamöjligheten att införa
parkeringsköp i Salaochutmynnade i att parkeringsnormen har fått en översyn
med förslag på förändringar. Parkeringsköphar fått en egenskrivelse men det
finns en del kopplingar till parkeringsköp kvar i materialet men är en viktig del
av helheten.
Parkeringsnormenstyr behovetav parkeringsköp ochsomligahävdar att den ska
spegladet verkliga parkeringsbehovetmen blir då samtidigt ett instrument som
bara anpassarsig till nuvarandebehovutan att påverka mot den kommun som
eftersträvas.

Intresset för parkeringsfrågor ochmobility management har växt hossvenska
kommuner ochspeciellt inom ramen för EUprojektet MaxLupo där ett antal
svenskakommuner har prövat att tillämpa tio planeringsprinciper.
Mobility managementär ett koncept för beteendepåverkan inom transport-
området ochett komplement till mera traditionell tr afikplanering. I korthet
brukar mobility managementdefinieras sommjuka åtgärder för att påverka
resan innan den har börjat. Med mjuka åtgärder menasinformation, organisation
av tjänster ochkoordination av olika partners verksamheter.Resanhar bara
börjat för Salakommunsdel ochgrundläggandeförutsättningar måstefinnas på
plats först
Storamarkparkeringar för att klara bilismens behovär i mångafall den enda
lösningen i vissaprojekt om vi inte börjar titta på dealternativ somfinns.
Drygt 30% av arealeni detaljplanen somskapadesför Bovieran påSilvervallen är
upplåten för parkering för att klara nuvarandep-norm för bostäderpå 1,2
bilplatser per lägenhet,ochdå är detta ett projekt riktat mot de någotäldre på
central ochdyr mark.

Hur skaombyggnationerhanterasnär ett befintligt hus får annanverksamhetär
en annanfrågaatt titta närmare på.

Vilken flexibilitet ska finnas?Idag får fastighetsägarei Salaskapafler
parkeringsplatser när man byggerom en lägenhetpå 5 rok till två mindre. Detta
är dock inte vanligt enligt uppgifter från byggenheten och därför inget större
problem. Kanocksåvara såatt eftersom det ställs krav på fler parkeringar såblir
det inte såvanligt eftersom fastighetsägarenhar ingenmöjlighet pga.t.ex.
ekonomi,platsbrist.
Att ha flexibla parkeringslösningar ochatt vara förberedd somkommun när
fastighetsägarehar problem att lösaparkeringsbehovet på egenfastighet borde
vara en riktlinje för att skapaett bra exploateringsklimat i Salakommun bådeför
befintliga fastighetsägareoch för de somtittar påmöjligheten att satsai
kommunen.
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Vadsägerlagstiftningen om parkering?
Enligt 8 kap.9§ första stycket PBLgäller att en tomt somskabebyggas”ska
ordnas såatt det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns
lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon”. I 9§
framkommer ävenatt om det inte finns tillräckliga utrymmen för bådeparkering
och friyta för lek ochutevistelsesåskaman i förstahand ordna friyta. Om
fastighetsägarenanordnar för få parkeringsplatser i förhållande till det verkliga
behovetutifrån de verksamheter somfinns på fastigheten uppstår en brist på
parkeringsplatser i området. Ett sätt att motverka dessaproblem är att
fastighetsägarnaerbjuds möjligheten att lösaparkeringsbehovenpå andra
fastigheter eller på kommunalaparkeringsområdet i närheten.

Detaljplanernabör klargöra hur marken skadisponeras för bl. a
parkeringsanläggningarochom anläggningarnaskavara gemensammaeller
tillgodose endasten fastighetsbehov.
Enligt 4 kap 13 § PBLfår kommunen i detaljplan bestämmade krav på
parkeringsutrymme somavsesmed 8 kap.9§ första stycket 4 PBL,avseende
parkeringsplatsernasutformning ochplaceringochäven att viss mark eller vissa
byggnaderinte får användasför parkering. Man bör i sambandmed upprättande
av detaljplan redogöra för om kommunenhar intentioner i att anordna
parkeringsanläggningari kommunal regi.

Att en parkeringsanläggningmed tillgängligt utrymme kommer till stånd kan inte
ansesvara tillräckligt, utan slutligen skakrav ställaspå att utrymmet bibehålls
till förmån för fastigheten,alltså en trygghet i förhållandet mellan
parkeringsplatsenoch fastigheten.Källa: ”SOU1989:23Parkeringsköp”

Byggnadsnämnden,som kan uppfattas somen företrädare för kommunen,ska
som myndighet pröva om skyldighetenatt anordna parkeringsutrymme är
uppfyllt i sambandmed bygglovsansökan.Byggnadsnämnden kontrollerar att
erforderligt antal parkeringsplatser anordnas,antingenpå den egnafastigheten
eller genomavtal med annanfastighetsägareeller kommunen.

Salakommuns parkeringsnorm
Kommunstyrelsenbeslutade2009-02-12 att anta förslag till parkeringsnorm. Se
nedan.(detaljplanebestämmelseinom parantes).För bostadsändamålhar
gästparkering inräknats.

- Bostadsändamålenbostadshus(B) - 2,0bilplatser (bpl)/lägenhet (lgh)

- Bostadsändamålflerbostadshus(B) - 1,2 bpl/lgh
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- Handel-ochcentrumändamål(H, C)- 30 bpl/1 000 kvm byggyta(BTA)

- Kontors-, skol-,bilservice- ochvårdändamål(K, S,G,D) - 20 bpl/1 000 kvm BTA

- Industriändamål (J) - 10 bpl/1 000 kvm BTA

Nuvarandeparkeringsnorm byggerpå redan tidigare gjorda
parkeringsutredningar som redovisasnedanoch tjänstemännensbedömning i
sambandmed beslut i Kommunstyrelsen2009-02-12 att anta förslag till
nuvarandeparkeringsnorm.

Citat ” Vid framtagandeav förslag till parkeringsnorm har arbetsgruppenutgått
från följande underlagsmaterial;

- Salacentrum, förslag till områdesplan1981

- Samhällsbyggnadsförvaltningensparkeringsutredning 2004

- Parkeringsutredning utförd av Nordplan AB2006

-WSP:sutredning av parkeringsbehovet i Salakommun 2007

- Jämförelsermed andra kommuner med Salaskaraktär 2008

Salacentrum, förslag till områdesplan1981
I ”centrumplanen” för Salafrån 1981 redovisasen parkeringsnorm för parkering
inom centrum. Normen angerbl.a.antal bilplatser för bostäder,kontor och
handel.Dennanorm anserarbetsgruppenär inaktuell och är idag ersatt av en ny
norm.

Samhällsbyggnadsförvaltningensparkeringsutredning 2004
Sammanställningav kontrollräkningar av beläggningsgradenpåcentrala
parkeringsplatser på allmän platsmark i Sala.Materialet har främst användssom
planeringsunderlagför ombyggnadavRinggatanoch för att utveckla Sala
centrum.

Parkeringstal framarbetadeav Nordplan AB2006
Nordplan ABhar vintern 2006 fått uppdraget av Salakommun att ta fram förslag
till parkeringsnorm. Nordplan ABhar i detta arbetegenom”bench-marking”
undersökt hur parkeringsnormen ser ut i andra kommuner, bl.a.Uddevalla,
Örebro,Malmö,Borås,HuddingeochLaholmskommun. I materialet redovisas
olika parkeringstal för olika typer av markanvändningar som bostäder,
arbetsplatser,kommersiell service,hotell och restaurang.Exempelpå
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parkeringstal är 20-50 bilplatser (bpl)/1 000 kvm BTA butiker för dagligvaror
samt 7-10 bpl/1 000 kvm flerbostadshus.

Nordplans rapport har varit på remiss till Tekniskanämndensamt Bygg-och
miljönämnden. I inkommande yttranden angavsbl.a.att de parkeringstal som
föreslåsär för generellt hållna ochbör preciseras.Fråganhar dessutomvarit
föremål för diskussionpå planeringssamverkanmed lik nandesynpunkter att
preciseraparkeringsnormen.Enmer preciseradparkeringsnorm skaparen
tydlighet för deaktörer somplanerar nya verksamheter i stadenochsöker
bygglovsamt för de somarbetar fram nya detaljplaner för bostäder,handel och
annanverksamhet.

WSP:sutredning av parkeringsbehoveti Salakommun 2007
WSP:suppdrag var att utifrån tidigare utförda parkeringsinventeringar göraen
riktad utvärdering av handelnsnuvarandeoch framtida behovav parkering och
att föreslå åtgärder somskall tillgodose behovetav kundparkering för handeln i
Salacentrum.

Utredningen verifierar i huvudsakvad som framkommit i de tidigare
utredningarna.

Utredningarnasslutsatserdaterasupp med hänsyntill Gallerianstillkomst och
att det skapats30 nya bilplatser vid Idrottshallen kan parkeringssituationen
sammanfattassom att;

• Settpå hela stadskärnanfinns det ett litet överskott på parkeringsplatser
för handeln i centrum.

• Parkeringarnaär utspridda påmångaplatser i centrum ochdet är inte
självklart hur bilisterna skall åkaför att hitta parkering.

• Parkeringenpå Fredstorgetär fullbelagd i större utsträckning nu än den
var innan Gallerianöppnades.

• För att stävjaparkeringsöverträdelser påcentrala parkeringar bör tider
sesöver ochövervakningenutökas.

Jämförelsermed andra kommuner med Salaskaraktär 2008
Med hjälp av Sverigeskommuner & landsting (SKL),kommunernashemsidor och
uppringning av berörda tjänstemänhar arbetsgruppenfått fram
parkeringsnormer från 23 kommuner. Dessakommuner är jämförbara med Sala
när det gäller folkmängd i hela kommunensamt i huvudorten. Deflesta
parkeringsnormerna är mellan 10-20 år gamlaochdet kan påpekasgenerellt att
ju äldre normen är destohögre är parkeringstalet. Snittvärden för dessa
parkeringstal är: Handel:34,Kontor: 20, Industri: 13 bpl/1 000 kvm.
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Stadsplanering
För att skapaen attraktiv stad med ett levandestadsliv skadet vara lätt att nå
affärer, restauranger,kulturevenemango.s.v.För desom väljer att åkabil måste
det vara enkelt att hitta en parkeringsplats.Enstad behöver ävenvara hållbar
och klimatsmart. Därför är det viktigt att ävensatsa på en ökad gång-,cykel- och
kollektivtrafik.

Enparkeringsplats tar upp ca30 kvm ochvarje bili st använder i snitt 2-5
parkeringsplatser om dagen.Regleringav parkering är ett bra styrmedel för
kommun att påverkahur mycket trafik det blir i staden. Detta möjliggör att
trevligare sakerkan prioriteras såsom cykelbanoroch uteserveringar.

För att stimmulera mindre bilism kan det gessubventioner för fastighetsägare
som tar fram andra lösningar än bilparkering. Exempelvis bil pool,
cykelparkering av högstandardeller rabatterad kollekt ivtrafik.

Anpassaparkeringen till ett hållbart transportsystem
• Utökaochhöja kvalitén på cykelparkeringen

• Laddplatser för elbilar bör utredas

• Stödjautbyggnadav bilpooler

• Anpassasuccessivtantalet allmänt tillgängliga parkeringsplatser i stadskärnan

• Medverkatill samnyttjandeav parkering

• Reduceraantal p-platser vid arbetsplatserdär det finns godafärdalternativ

• Erbjuda perifera parkeringsplatser för längre uppställningstider

• Utökaoch reglera infartsparkeringen vid kollektiv trafiken
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Mobility Management
Ursprunget till MaxLupoSEär EU-projektet MAX,det största forskningsprojektet
inom mobility managementinom EU:ssjätte ramprogram.
Slutprodukten blev en rad användbaraverktyg inom mobility management,
varav ett av verktygen,MaxLupo
Somtidigare nämnts såär Mobility managementettantal mjuka åtgärder för att
påverka resaninnan den har börjat.
Med mjuka åtgärder menasinformation, organisation avtjänster och
koordination av olika partners verksamheter.

Detio planeringsprinciperna somingår i MaxLupooch somkommunerna har fått
möjlighet att testaochutvärdera är:

1) Hållbar lokalisering ochplanering
2) Tydliga kriterier för när MKBskagöras
3) Funktionell ochorganisatorisk integrering
4) Mobility managementrådgivningtill byggherrar
5) Mobility managementplanersom krav eller förhandlingsfråga
6) Främja bilfria bostadsområden/områdenmed lågt bili nnehav
7) Flexiblaparkeringsnormer med avstegför t.ex.MM-plan
8) Parkeringsköp
9) Maxantal parkeringsplatser
10) Maxtak för biltrafik till besöksintensivaanläggningar

Tidigare har beteendepåverkaninom transportområdet ofta använtsi
avgränsadeprojekt i svenskakommuner. Det har då i mångafall handlat om
kampanjer,påverkansåtgärder,mm. för att få olika grupper av resenärer att
ändra färdmedelsvalochval av transportsätt inom det befintliga
transportsystemet.Det finns dock en stor potential att ocksåarbetamed mobility
managementintegrerat med planering av bebyggelseoch transportsystem, för
att på såsätt förbättra förutsättningarna för mer hållbara ochenergieffektiva
resmönster.
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Analys

Somframgår tidigare såär p-normen för bostäder i flerbostadshus1,2bpl/lgh i
Salakommun idag.

Såledeshar bådelägenhetenpå 5 rok och1 rok ett krav på 1,2bpl, Små
lägenheterfår såledesbäraen större andelav kostnadernaför att anlägga
bilplatser. Detta ger incitament för att byggastora bostäder.Att bygga
ungdomslägenhetereller att dela upp större lägenheter i mindre finns det sämre
ekonomi för, ävenfast att det skulle finnas ett behov.Vi behöveren
parkeringsnorm somtar hänsyntill bostädernasstorlek, ochsom ligger i nivå
med Salasfaktiska bilinnehav.

Antal bilar per 1000 kvm BOAär ett annat sätt att räkna på ochsom ger en exakt
anpassningefter bostadsarean.Enytbaseradnorm innebäratt det går att skapa
fler lägenheterinom husetsskal utan att det ställs krav på fler parkeringar.

Tex16 bpl. per 1000 kvm BOAger för en lägenhetpå 50 kvm. ett behovav
50*16/1000=0,8 bilplatser. En lägenhetpå 70 kvm som antasvara en snittstorlek
påen lägenheti Salafår ett behovav 70*16/1000=1 ,12bilplatser. Dennanorm
stödjer ett antagandeom en parkeringsplats för en normalstor lägenhetsamtett
tillägg på 10% för besökare.

Det går ävenatt göraandra modeller där antalet rum blir vägledande.
Tex1rok = 0,8 bilplatser
2 rok = 1,0 bilplatser
3 rok = 1,2 bilplatser tex.

Rimligtvis bör anpassningentill BOAgeen stabilare modell.

Kopplingen till användaremålgrupp borde vara tydligare. Tex.Målgruppen
studenter, enligt studentbostadsföretagen”Enstudentbostadär en
bostadslägenhetför personinskrivenvid studiemedelsberättigandeeftergymnasial
utbildning. Studentbostadenskall upplåtasmedhyresrätt ochpå villkor om
begränsadbesittningsrätt,vilken är koppladtill hyresgästensfortsatta studier”

Med andra ord är studentbostadenen genomgångsbostadavsedd att bo i under
den tid man ägnarsig åt eftergymnasialastudier.

Det kan konstaterasatt byggandeav studentbostäderär orealistiskt i Sala
kommun med nuvarandeparkeringsnorm, speciellt somett byggandei första
hand är ett alternativ till det sombyggsi Västerås.Västeråshar valt att ha olika
p-norm beroendepåvilken av de 5 zoner somtätorten är uppdelad i. Normen för
studentbostäder ligger mellan 3-5 bilplatser/1000 kvm BTAberoendepåzon
med lägst tal i absolutacentrum. Förhållandetmellan BOAochBTAovanmark är
ca.0,80.Påen lägenhetpå40 kvm såblir det med den lägre normen 3
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parkeringar för 20 lägenheteri Västeråsatt jämföra med nuvarandep-norm i
Saladär det krävs 24 parkeringar för 20 lägenheter.

Salasaktuella norm för kontor-, skol-,bilservice- och vårdändamål(K, S,G,
D)ligger på - 20 bpl/1 000 kvm BTA

Somframgår av ovanståendesåhar man gjort bedömningen att behovetvid vård
och kontor är densamma.Avestahar i sin norm sombyggerpå jämförelsetal från
Strömstad,Trelleborg, Vellinge,Lund,Huddinge,Solna,Borås,Kiruna kommun
mfl. gjort bedömningenatt för äldreboende/vård ochgruppboenderäcker det
med 5 p-platser per 1000 kvm BTA.

Boverket definierar benämningenvård som all öppenoch sluten hälso-,
sjuk eller kriminalvård.
Vid behovkan användningenpreciserasexempelvistill : barnavård,
ungdomsvård,äldrevård, sjukhusvård,psykisk vård ochkriminalvård.

Äldreboende

Definitionen från Socialstyrelsenär ”boendesomtil lhandahåller bostädereller
platser för heldygnsvistelsetillsammansmed insatser i form av vård ochomsorg
för äldre personer med behovav särskilt stöd”

Gruppboende

Definitionen från Socialstyrelsenär ”bostad med särskild servicesom är avsedd
för ett begränsatantal personer somhar omfattande tillsyns- och
omvårdnadsbehov”

Mångakommuner arbetar aktivt med parkeringsfrågan,bl.a.Eskilstunakommun
som använderMaxLupo som handledning.målet är att komma ned till 6 platser/
1000 kvm BTA,idag ligger man i absolutacentrum på 7 platser/1000 kvm BTA.
Antalet parkeringar skaminska ochmöjligheterna att åkakollektivt eller cykla
skaöka.
Att det är rätt vägför Salakommun att komma ned på dessanivåer vill jag inte
påståmen på sikt kommer det att krävasen parkeringsstrategi som tittar
närmare påhur Salakommun skavisa vägenmot ett mer hållbart och
energieffektivt resande.

Det går att seöver p-normen som detta arbete gör utan en parkeringsstrategi
men man når inte ändafram, det blir någotav en gissning för Salasmål är inte
satt. Någonstrategi finns inte. SomPaulinaSoliman på Trivector uttryckte sig.
P-norm utan strategi är märkligt.
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Medhänvisningtill ovanståendeföreslåsatt kommunstyrelsenhemställeratt
kommunfullmäktigebeslutar:

Att vid bygglovsprövning i fall där parkeringsnormen uppenbart inte är relevant
för byggnadensanvändningeller lägemöjliggöra enparkeringsutredning för att
fastställaen p-norm utifrån bedömt verkligt eller långsiktigt behov.

Att anta ny parkeringsnorm för bostadsändamåli flerbostadshus
(B) på 16 bpl/ 1000 kvm BOA.

Att anta ny parkeringsnorm för äldreboende/vårdboende/gruppboende
(D) på 5 bpl/ 1000 kvm/BTA.

Att anta en särskild parkeringsnorm för studentbostäder på5 bpl/1000kvm BTA

Följandeparkeringsnormer hanteraslika:

Handel-ochcentrumändamål(H, C)- 30 bpl/1 000 kvm (BTA).Bostadsändamål
enbostadshus(B) - 2,0bilplatser (bpl)/lägenhet (lgh).Kontors-, skol-,och
bilservice (K, S,G,)- 20 bpl/1 000 kvm BTA

KOMMUNSTYRELSENSFÖRVALTNING
Planering& Utveckling

AndersDahlberg
Markingenjör


