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Uppdrag från Miljö- och samhällsnämnden. Överläggning i msn maj 2015, dialog med fastighetsägarna om förslaget dec 2015, information KS AU feb 2016, godkännande i msn feb 2016. Antagen KF april 2016.



Vad är parkeringstal? 

Det är enligt lag kommunen som avgör i vilken omfattning parkering ska 
anordnas. Parkeringstal ger en beskrivning av detta för både bilar och 
cyklar.  
 

De är beslutade av kommunfullmäktige.  
 

Östersunds kommun har haft parkeringstal sedan mitten på förra seklet. 



Vad säger lagen? 
 
Plan- och bygglagen (PBL) säger: 
 

- på tomten eller i närheten av den ska det finnas i skälig utsträckning 
lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon.  

 

- lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- 
och kulturvärdena. 



PBL säger också: 
 

För bostäder eller lokaler för fritidshem, förskola, skola eller annan 
jämförlig verksamhet så ska det på tomten eller i närheten av den 
finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse.  

Om det inte finns tillräckliga utrymmen för att ordna både friyta och 
parkering ska man i första hand ordna friyta. 

 

1 = 2 = 
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Det är kommunen som avgör vad som är parkering i skälig utsträckning och vad som är i närheten av tomten. I PBL står inte att kommunen måste ha miniminivåer för parkering. Kommunen har möjlighet att styra bil- och cykelparkeringens omfattning, uppåt eller nedåt.



Vad vill vi uppnå? 
• Fler invånare och fler som bor i centrum eftersom  
      boende bidrar till liv och kommers dygnet runt. 

 

• Sänkta bygg- och boendekostnader. 
 

• En tät och attraktiv stad med plats för liv mellan husen. 
 

• Parkering för besökare och boende prioriteras före arbetsplatsparkering. 
 

• Utreda hur fler besöksparkeringar för både bil och cykel kan skapas i centrum. 
 
• En livsmiljö som innebär renare luft, mindre buller och som lockar till olika 

mobilitetsformer, helst med musklerna som motor. 
 

• Ett fossilbränslefritt och energieffektivt Östersund senast år 2030. 
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Presentationsanteckningar
Både Tillväxtplanen och översiktsplanen Östersund 2040 har som mål att vi ska bli fler i kommunen. Och inte enbart i kommunen utan också i centrum eftersom vi vet att boende föder liv och kommers som i sin tur ger näringslivet ekonomisk kraft. Bilen tar plats. I Östersund 2040 är huvudfokus att staden ska byggas inåt det vill säga förtätas. Med det finns många vinster. Det betyder att vi blir fler på samma yta. Då följer den naturliga frågan vad ska marken användas till? Vad prioriterar vi? Vi vet av forskningen (LTH) att bilen står still 95% av tiden. Istället skulle marken kunna användas för exempelvis möten mellan människor och nya bostäder. Helt enkelt skapa en tät och attraktiv stad med plats för liv mellan husen. För att spara mark kan det ibland bli aktuellt med underjordiska garage. Idag är kostnaderna för lokalytor och parkeringsytor hopslagna. Hyresgäster utan bil subventionerar hyresgäster med bil eftersom de verkliga kostnaderna för bilparkering inte tas ut. Det leder generellt till högre hyreskostnader. Kommunen har därför en önskan om att fastighetsägare redovisar kostnaderna differentierat så att parkeringen bär sina egna kostnader och hyresgästen kan själv göra ett aktivt val om man vill prioritera en parkeringsplats. Det kan ge lägre boende – och lokalkostnader.Vi vill prioritera bilparkering för besökare och boende. Arbetsplatsparkering vill vi antingen flytta utanför centrum eller än hellre få bilresor överflyttade till andra färdmedel tex gång, cykel och kollektivtrafik. Forskingen visar att det finns ett tydligt samband mellan om man har en bilplats på arbetet och om man tar bilen till jobbet. Det är en fördubbling i att ta bilen. Överflyttning är fullt möjligt eftersom det finns en potential i att av alla förvärvsarbetande inom Östersunds stad så har 75 % max 5 km mellan bostad och arbetsplats. 5 km är att betrakta som cykelavstånd. Ett nytt kommunalt allmänt p-hus för både bil och cykel centrumnära medför dels fler parkeringsplatser dels möjlighet för kommunen att styra trafikflöden och söktrafik vilket i sin tur påverkar luftkvalitet och buller. Om kommunen äger p-huset kan vi själva reglera parkeringsavgiften för maximalt utnyttjande. Forskningen visar att avgifter i p-hus måste vara lägre än för markparkering för att parkeringsplatserna ska användas. Forskningsresultatet stärks av effekten av den sänkta p-avgiften i p-huset vid Clarion. Umeå kommun har arbetat aktivt med att tillskapa kommunala p-hus av ovanstående anledningar.



Megatrender – världen förändras 

Ett ändrat klimat 

 

 

En globaliserad värld 

 

 

En urbaniserad värld 

 

 

En digitaliserad värld 

 Illu: Boverket 
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Samhällsplaneringen måste hela tiden stå i överensstämmelse med förändringskraven och medverka till en hållbar utveckling. Parkeringsfrågorna är en del av samhällsplaneringen. Bilen har varit norm i 50år. Det är kort i ett mänskligt perspektiv men långt i ett individperspektiv.



Vad gör andra kommuner? 

• Många kommuner ser över sina p-tal för bil och cykel i mer hållbar 
riktning. 

 

• Många inför frivilliga flexibla p-tal; dvs att p-talen kan minska om olika 
mobilitetslösningar implementeras. 

   Dessa kommuner har eller håller på att ta fram nya p-tal med flexibilitet: 
 

     



Östersundshem – Pilot Flexibla p-tal 

Nu elbilsflotta 
37 laddplatser 
19 elbilar och 2 
pluginhybrider 
 
Snart Elbilspool 
Solceller vid nybygge 
Elbilspool för 
hyresgäster 
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Remonthagen och Tallåsen. Eget initiativ från Östersundshem.



Vad innebär policyn? 
• P-talen sänks för bil och höjs för cykel. 
 

• Undantaget för p-tal vid omvandling av ex kontor till bostäder är kvar. Med 
målsättning om grönare innegårdar vilket kan innebära att 
överskottsparkering kan behöva tas bort. 

 

• Egna p-tal för student- och vårdbostäder. 
 

• Frivillig användning av flexibla p-tal för ytterligare sänkta p-tal. 
 

• Generellt minimiantal, men maxantal för markparkering för flerbostadshus, 
kontor, universitet, handel och övrig service. 

 

• Parkeringsköpsavgiften (friköp) höjs för att stå i paritet med dagens 
byggkostnader. 
 

• Utreda hur fler besöksparkeringar kan skapas för både bil och cykel i 
centrum. 
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Målsättningen om grönare innegårdar har dels sin koppling till plan- och bygglagens prioritering om friyta för lek och umgänge före bilparkering och dels i kunskapen om att gröna miljöer höjer attraktiviteten på bostaden samt även fastighetspriset. Det finns studier som visar att om bostaden har tillgång till gröna miljöer så ökar fastighetspriset med 600 kr /kvm.Maxantal för markparkering var ett önskemål från msn som framkom vid överläggningen i maj 2015.



Inventering innegårdar rutnätsstaden 
Bostadskvalitet = 1 
  

Bostadskvalitet = 2 
  

Bostadskvalitet = 3 
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Under 2015 har Samhällsbyggnad genomfört inventering av bostadskvaliteten på innegårdarna i rutnätsstaden. Generellt kan man säga att ungefär hälften av innegårdarna har acceptabel kvalitet som boendemiljö.En tredjedel har potential att höja sin kvalitet från dålig kvalitet till acceptabel eller hög kvalitet. En sådan insats skulle kunna öka attraktiviteten för fler att bo i centrum. 12 procent av innegårdarna har idag hög kvalitet på boendemiljön. Det är viktigt att ett sådant värde bibehålls vid eventuellt framtida förändringar. De kan även fungera som goda exempel för andra fastighetsägare.



Zonindelning 

Zon 1 Centrum 
 

Zon 2 Innerstaden 
 

Zon 3 Staden i övrigt 
samt tätorter 
 

Zon 4 Landsbygden 
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Idag tre zoner. Nu har vi delat dagens zon tre och förslagit en fjärde zon för landsbygden.



Flexibla p-tal  -  Frivilligt erbjudande 
 

Jobba med mobiliteten. Skapa förutsättningar för beteendeförändring. Sänkta byggkostnader som morot. 
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Maximal reduktion är 30% om man inkluderar en bilpool, annars 25%. Detta är ett smörgåsbord av exempel men det är även möjligt för fastighetsägaren att komma med egna förslag på åtgärder.



Bygga nytt flerfamiljshus, 70 hyresrätter i centrum.  
Totala bruttoarean är 7000 kvm.  
42 bilparkeringsplatser behövs.  
Finns inte plats på tomten; bygga underjordiskt garage eller minska byggytan.  
Kostnaden för 42 bilplatser i underjordiskt garage 10,5 miljoner kronor. 
  
Bilpool: medlemskapet för hyresgästen ingår i hyran i 5 år.  
Elcykel till hyresgästen som ingår i hyran, men som tillhör lägenheten  
(en tredjedel av lägenheterna). 
= Sänkt krav med 30 procent, 31 p-platser (varav 1 bilpoolsplats) 
 
Sammantaget, med betalda åtgärder,  en besparing på 1 755 000 kronor. 
  

Flexibla p-tal  -  Två exempel 
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Regleras genom avtalsskrivning i samband med bygglovet.



Bygga nytt flerfamiljshus med hyresrätter.  
Byggnad, parkeringsplatser och gröna friytor  = 18 lägenheter.  
 
Bättre ekonomi i projektet bygga fler lägenheter.  
 
Satsa på olika mobilitetslösningar = kravet på bilplatserna sänkt 
med 25 procent = 24 lägenheter. 

Flexibla p-tal  -  Två exempel 
 



Parkeringsfokus                Mobilitetsfokus 
 

Fram tills nu: 
• Bilen det självklara valet för att resa 

 

• P-tal ett naturligt sätt att planera 
 

• Kostnaderna var exploatörens 

Tänk nytt: 
Andra premisser för mobilitet 
 

Bilen och p-platsen underordnade andra 
trafikslag 
 

Bättre information om parkeringsmöjligheter –  
bättre service för bilister – ökad upplevd 
tillgänglighet 
 

Vi löser inte nutidens utmaningar med  
dåtidens lösningar 
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Det handlar om ett fotbyte, från parkeringsfokus till mobilitetsfokus.Samhället stället andra krav idag, jämför megatrenderna.Bilen inte fortsatt norm.Just nu håller en konsult på att analysera hur vi kan förbättra den upplevda tillgängligheten till våra centrumparkeringsplatser.



Samordnad parkering ger flera fördelar           
 
Samutnyttjande över tid 
Ökad upplevd tillgänglighet 
Minskad söktrafik 
Minskade luftföroreningar och buller 
Frigör mark för bostäder, besökare och  
gröna friytor 

Kvarteret ABC-boken 
Bil- och cykelp-hus 

GIII-torg 
Cykelp-hus 

Utreda byggande av 
allmänna p-hus 
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Vi ska titta vidare på nya anläggningar för att lösgöra fler tillgängliga bilplatser i framförallt centrum för besökare genom att flytta arbetsplatsparkering till dessa anläggningar.
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