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I samband med att Kommunfullmäktige den 17 oktober 2012 antog en trafikplan för Nynäshamns 
kommun, beslutades ett antal åtgärder enligt trafikplanen. Den högst prioriterade åtgärden är enligt 
trafikplanen att ta fram nya parkeringsriktlinjer/parkeringstal varför denna policy med tillhörande norm nu 
arbetats fram. Kommunens bilparkeringsnorm från 1983 och cykelparkeringsnorm från 2011 ersätts av 
detta dokument (parkeringsnormen i denna policy kan lyftas ut som ett eget dokument).  
 
Under arbetet med Parkeringspolicyn har Andreas Ahlstam, trafikstrateg på miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen, varit projektledare. 
Förutom projektledaren har arbetsgruppen bestått av: 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen: 

 Sara Hagelin, mark- och exploateringsingenjör 
 Anna Klingebratt, byggnadsingenjör 
 Sofia Eneborg, planarkitekt 
 Birgitta Larsson, trafikingenjör 
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Sammanfattning 
Kommunens bilparkeringsnorm från 1983 ersätts av detta dokument liksom 
cykelparkeringsnormen i Gång- och cykelplanen från 2011 (parkeringsnormen i denna policy kan 
lyftas ut som ett eget dokument). Parkeringsnormen och övriga riktlinjer om parkering i detta 
dokument syftar till att bidra till att de mål och visioner som tas upp i kommunens strategiska 
planer och måldokument kan uppnås. Normen och riktlinjerna ska också verka för en god 
sammanvägd tillgänglighet som bidrar till långsiktig hållbarhet. Parkeringsnormen har, jämfört 
med den tidigare, utökats med fler lokaltyper och delar nu in kommunen i tre zoner. De 
centralaste delarna (utifrån kollektivtrafiken) i Ösmo och Nynäshamn ingår i zon 1, medan övriga 
delar av tätorterna Ösmo och Nynäshamn samt kommunens övriga sex tätorter (år 2014); 
Segersäng, Landfjärden, Grödby, Lidatorp, Sunnerby-Spångbro och Stora Vika, utgör zon 2. 
Resten av kommunen utgör zon 3. Bilparkeringsnormen har generellt blivit något lägre jämfört 
med normen från 1983, medan cykelparkeringsnormen har höjts något. 
 
Parkeringsåtgärder är enligt Sveriges kommuner och landsting ett av de effektivaste verktygen för 
att påverka bilanvändningen1, varför bilparkeringsnormen har utformats för att där det anses 
möjligt kunna påverka val av färdmedel. I städer och tätorter, där förutsättningarna för att leva 
utan bil oftast är större än på landsbygden, är utrymmet begränsat och det är därför viktigt att 
ytorna används effektivt. Bilparkeringsnormen ska vara flexibel, med hjälp av bilpoolsalternativ, 
zonindelning och samnyttjande, eftersom behovet av att resa inte är samma sak som behovet av 
att åka bil. Kan bilen bytas ut mot bilpool, attraktiv kollektivtrafik eller exempelvis god gång- och 
cykelinfrastruktur behöver inte bilparkeringsplatserna dominera fastigheternas markytor. Att 
minska andelen hårdgjorda ytor i tätorterna är också viktigt för dagvattenhantering och 
möjligheter till en sammanhängande grönstruktur. 
 
För flerfamiljshus anges cykelparkeringsnormen till 2 platser per bostad alternativt 20 platser per 
1 000 m2 BTA, oavsett zon. Bilparkeringsnormen för flerfamiljshus anges i zon 1 till 9 platser per 
1 000 m2 BTA, i zon 2 till 11 (max 12) platser per 1 000 m2 BTA, i zon 3 till 14 (max 15) platser 
per 1 000 m2 BTA. Vill en exploatör bygga fler bilparkeringsplatser än angiven minimi- eller 
maxnorm måste tillkommande platser byggas i parkeringsgarage eller parkeringshus. Förutom 
flerfamiljshus anges parkeringsnorm för enbostadshus, studentbostäder, vård- och äldreboenden, 
smålägenheter, industri/lager, kontor, sjukhus, handel, skolor, hotell och restauranger. 
 
Parkeringspolicyns huvudsakliga riktlinjer handlar om god tillgänglighet, effektivt 
markutnyttjande, minskning av biltrafiken och dess negativa effekter, attraktiva stads- och 
ortsmiljöer, utformning av handikapparkering och cykelparkering, infartsparkeringar samt om 
parkering och uppställning för husbilar, bussar och lastbilar.  
 
Kostnader för framförallt bilparkering tydliggörs i dokumentet. En ny bilparkeringsplats kostar 
minst 300 kronor och upp till fler tusen kronor per månad om den ligger under mark, om den 
helt bekostas av parkeringsanvändaren. Billiga eller gratis parkeringsplatser subventioneras alltid 
av någon, vilket är viktigt att poängtera. Även ytbehovet tydliggörs i dokumentet, vilket är viktigt 
att beakta när städers och orters ytor ska prioriteras för olika ändamål.  
 
Sist i huvuddokumentet finns en konsekvensbedömning som tar upp eventuella vinster och risker 
med förändringarna (jämfört med tidigare parkeringsnorm). Bättre ekonomi i 
samhällsbyggnadsprojekt, mer yteffektiva och hållbara städer är två möjliga vinster medan en 
eventuell risk är att kommunen får svårare att attrahera bilintensiva verksamheter och potentiella 
nya invånare i tätorterna som önskar ha fler än en bil per hushåll. 

                                                            
1 Sveriges Kommuner och Landsting (2013) Parkering för hållbar stadsutveckling, s. 11 
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1. Inledning 
”Varje bilresa börjar och slutar på en parkeringsplats. Parkeringsåtgärder är därför ett av de 
effektivaste verktygen för att påverka bilanvändningen.”2 
 
Parkeringsfrågorna är en viktig del av samhällsplaneringen och spelar stor roll för orters identitet, 
deras utseende och deras utvecklingsmöjligheter. Parkeringsåtgärder är ett viktigt styrmedel för 
att skapa en mer hållbar samhällsutveckling, där större andel av befolkningen huvudsakligen går, 
cyklar och åker kollektivt istället för att åka bil3. Samtidigt kan otillräckliga parkeringsmöjligheter 
missgynna orters utveckling och konkurrenskraft om det avskräcker besökare och potentiella 
inflyttare (även om det också finns flera exempel på städer som fått betydligt fler besökare efter 
att bilparkeringsytorna givits mindre plats i staden och då centrum gjorts helt bilfria4).  
 
Det är alltså viktigt att parkeringsplatsers lokalisering, parkeringsavgifter, tidsbegränsningar för 
parkering och parkeringsytor placeras och utformas efter de övergripande mål och visioner som 
finns på alla geografiska nivåer. Det är även viktigt att vara medveten om att fler vägar och fler 
bilparkeringar leder till ökad biltrafik, vilket inte är förenligt med varken internationella miljömål 
eller kommunens lokala mål i bland annat Trafikplan och Lokala miljömål. Därför är det viktigt 
att arbeta med parkeringsåtgärder och hållbara lösningar som både bidrar till miljömålsuppfyllelse 
samt till attraktiva och tillgängliga städer och orter. 
 
Parkeringspolicyn är den högst prioriterade åtgärden i den Trafikplan för Nynäshamns kommun 
som antogs av kommunfullmäktige 17 oktober 2012. Viktiga strategier och förhållningssätt finns 
tydliggjorda i trafikplanen och parkeringspolicyn ska bygga vidare på dessa tankegångar. Att 
parkeringspolicyn är så högt prioriterad beror bland annat på att kommunen i många år saknat en 
uppdaterad policy (och norm) för parkeringsfrågorna, även om vissa ställningstaganden görs i 
översiktsplanen och trafikplanen. 
 
Bostadspriserna och befolkningen i regionen har ökat, tidsavstånden har i många fall minskat, 
miljömedvetandet har ökat och bilinnehavet har i Nynäshamns kommun ökat marginellt under de 
senaste decennierna. Därför är det viktigt att ta fram en ny parkeringspolicy och parkeringsnorm 
som utgår från denna bakgrund, troliga framtidsscenarion samt kommunens mål och vision. Den 
bilparkeringsnorm som tillämpades vid om- och nybyggnation innan detta dokument är 
framtagen under tidigt 1980-tal och talen som används i normen bygger på prognostiserade 
siffror för år 1995. Den reviderade parkeringsnormen ska vara flexiblare och mer anpassad efter 
lokala förutsättningar. 
 

1.1 Syftet med en parkeringspolicy och reviderad parkeringsnorm 
Parkeringspolicyn är en prioriterad åtgärd enligt trafikplanen och ska bidra till att uppfylla de mål 
och visioner som tas upp i kommunens strategiska planer och måldokument. Bland annat ska 
parkeringspolicyn bidra till att kollektivtrafikresandet i kommunen ökar, att fler barn går eller 
cyklar till skolan och att ytorna i kommunens orter utnyttjas effektivare. 
   
Syftet med parkeringspolicyn är att skapa förutsättningar för att kunna planera för en hållbar och 
attraktiv samhällsutveckling. En ny parkeringsnorm för ny- och ombyggnation ingår som en 
viktig del i policyn. Genom parkeringspolicyn och parkeringsnormen kan trafiksystemet påverkas 
                                                            
2 Sveriges Kommuner och Landsting (2013) Parkering för hållbar stadsutveckling, s. 11 
3 Sveriges Kommuner och Landsting (2013) Parkering för hållbar stadsutveckling 
4 Se bl.a. fil dr Karin Book: http://www.sydsvenskan.se/omkretsen/forskare-rader-eslov-satsa-pa-bilfritt-centrum/, forskning från 
Statens väg och transporforskningsinstitut: http://www.vti.se/sv/publikationer/god-biltillganglighet-eller-god-miljo-i-centrum/ som 
menar att bilfria innerstäder ger ökad tillväxt och exempel på bilfria centrum/gator i bl.a. Lund, Umeå, Borgholm och Kalmar. 
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i riktning mot vad både människor och miljö tål. Det ger i sin tur en attraktivare miljö för 
invånare, besökare och näringsliv. Policyn ska även synliggöra kostnaderna för parkering, vilka 
parkeringsanvändare idag själva sällan helt betalar. 
 
Eftersom en hållbar kommun oftast är en attraktiv kommun och då långsiktighet är en 
grundtanke i kommunens planering är parkeringspolicyn ytterligare ett ämnesspecifikt underlag 
för att underlätta att kommunen utvecklas på ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart sätt.  
 

Övergripande förutsättningar 
Parkeringspolicyn utgår från ett antal förutsättningar. Dels tar policyn hänsyn till dagens 
resandemönster, bil- och körkortsinnehav samt befintliga parkeringsmöjligheter. Policyn tar även 
hänsyn till kommunens övergripande mål, samt regionala och nationella motsvarigheter. Det är 
bland annat miljömål, riktlinjer i Översiktsplan och Trafikplan samt den regionala 
utvecklingsplanen; RUFS 2010. I planer och måldokument på alla geografiska nivåer kan man 
generellt sett säga att miljöfrågorna har fått en allt viktigare roll. Både Sveriges nationella miljömål 
och Nynäshamns kommuns lokala miljömål är ambitiösa och förutsätter en minskning av 
biltrafikens negativa effekter; bland annat trängsel, partikelutsläpp, koldioxidutsläpp, trafikolyckor 
och folkhälsa. Vill man läsa mer om några av de mål och lagrum (främst Plan- och bygglagen) 
som påverkar parkeringspolicyn kan man läsa Bilaga 2 på sidan 42. 
 
Generöst med plats för bilparkering blir ofta en prioritering av biltrafik före andra trafikslag och 
stadsmässiga kvaliteter. Det är inte förenligt med exempelvis Översiktsplanens och Trafikplanens 
riktlinjer som bland annat säger att gång-, cykel- och kollektivtrafik ska prioriteras högre än 
biltrafik och Trafikplanens mål om att biltrafikens andel av det totala antalet resor inte ska öka. 
Dessa mål och riktlinjer påverkar denna policy med tillhörande parkeringsnorm, som i sin tur 
utgör viktiga förutsättningar för att kommunens mål ska kunna uppfyllas.  
 
 

 

Figur 1. Övergripande strategiska dokument och exempel på kompletterande dokument i förhållande till 
Parkeringspolicyn 
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Disposition 
Parkeringspolicyn inleds med den föreslagna parkeringsnorm som ska gälla vid all om- och 
nybyggnation i kommunen. Normen är uppdelad efter tre olika zoner samt efter bil, cykel och i 
vissa fall motorcykel. Övergripande strategier som ska vara utgångspunkten för parkeringsfrågor 
följer avsnittet om parkeringsnormen. I kapitel 4 tas kostnad för anläggande av parkering, 
parkeringars ytbehov samt skillnader mellan olika parkeringstyper upp. Det femte kapitlet är en 
översiktlig konsekvensanalys av policyn och parkeringsnormsförslaget. I de fyra bilagorna finner 
läsaren bland annat definitioner och begrepp, mål, planer och lagrum samt områden i 
kollektivtrafiknära lägen med goda förutsättningar för bilpool och hållbart resande. Bilaga 4 är en 
nulägesbeskrivning avseende bland annat bilinnehav, beläggningsgrad på centralt belägna 
parkeringsplatser i Ösmo och Nynäshamn samt tidigare parkeringsnorm och parkeringsriktlinjer. 
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2. Parkeringsnorm 
Parkeringsnormen gäller vid all ny- och ombyggnation i Nynäshamns kommun. Parkeringsnormen kan 
lyftas ut ur Parkeringspolicyn som ett eget dokument. Normen är inte beroende av policyn men ska 
försöka bidra till de ställningstaganden som görs i Parkeringspolicyn (som bygger vidare på 
tankegångarna i bland annat Översiktsplanen och Trafikplanen).  

Enligt plan- och bygglagen ska det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finnas 
lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon. Kommunen har ingen skyldighet att 
ordna parkering, däremot ansvarar kommunen för den övergripande parkeringsplaneringen och ska 
ange i vilken omfattning fastighetsägarna ska ordna parkering. Denna parkeringsnorm anger detta för 
Nynäshamns kommun. 
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Zonindelning 
Efterfrågan på parkering ser olika ut beroende på bland annat plats och individ. På vissa platser är 
möjligheterna att leva utan bil små, medan det på andra platser i stort sett aldrig finns ett behov 
av bil (där det med rätt insatser och alternativ skulle kunna vara en liten efterfrågan på bil). Ofta 
kan man göra en generell uppdelning mellan tätort och landsbygd, avseende behovet av bil. Men 
det finns troligtvis många undantag. 
 
Med hänsyn till skillnader i bland annat kollektivtrafikutbud, arbetsplatstäthet, serviceutbud och 
möjligheter att gå och cykla – alltså skillnader i bilbehovet/efterfrågan på bil – är det lämpligt att 
dela in kommunen i zoner med olika krav för antal parkeringsplatser. Zonerna som föreslås 
bygger delvis på de områden som i Trafikplanen har pekats ut som kollektivtrafiknära och med 
goda förutsättningar för bilpooler. I de zoner som pekats ut som kollektivtrafiknära i 
Trafikplanen (zon 1) bedöms parkeringsefterfrågan inte vara lika stor som i resten av kommunen, 
Segersäng och Sunnerby-Spångbro undantaget. Nynäshamns och Ösmos centrala delar bedöms 
alltså urskilja sig från övriga kommunen avseende kollektivtrafikutbud, service och därmed 
efterfrågan på parkeringsplatser. Övriga delar av Nynäshamn och Ösmo samt resterande sex 
tätorter i kommunen (år 2014); Segersäng, Landfjärden, Grödby, Lidatorp, Sunnerby-Spångbro 
och Stora Vika, utgör zon 2 då de skiljer sig från kommunens landsbygdsområden avseende 
parkeringsefterfrågan. Zonindelningen gäller för både cykel- och bilparkering och generellt sett 
bedöms efterfrågan på cykelparkeringsplatser vara störst i zon 1 medan efterfrågan på 
bilparkeringsplatser bedöms vara störst i zon 3. 
 
Zon 1: 
Inom 400 meter fågelvägen till busshållplats med minst 4 avgångar i timmen mellan kl. 06.30-
08.30 eller inom 1 000 meter till pendeltågsstation i Nynäshamn och Ösmo. Dessa områden 
bedöms i dagsläget (2013) ha (möjlighet till) en lägre bilparkeringsefterfrågan än övriga 
kommunen. God kollektivtrafik och service såsom livsmedelsaffär är nödvändigt för klassa 
områden som zon 1. 
 
Zon 2: 
Övriga delar av Nynäshamn och Ösmo samt resterande tätorter i kommunen enligt Statistiska 
Centralbyråns (SCB) definition5. År 2013 var även följande orter klassade som tätorter enligt 
SCB: Segersäng, Landfjärden, Grödby, Lidatorp, Sunnerby-Spångbro och Stora Vika.  
 
Zon 3: 
Resten av kommunen, som inte ingår i zon 1 eller 2. Ny bebyggelse dock inte längre från 
kollektivtrafikhållplats än 700 meter från busshållplats eller 1 000 meter från pendeltågsstation 
fågelvägen6 (gäller även zon 2). 
 
 
Att längre avstånd från spårbunden kollektivtrafik accepteras beror på att den spårbundna 
kollektivtrafiken ofta är den tätaste, snabbaste och kapacitetsstarkaste samt att den upplevs som 
mer bestående än en busshållplats. Inom trafikplanering är det idag vedertaget att begreppet 
kollektivtrafiknära innebär mindre avstånd från busshållplatser jämfört med spårstationer7, även 
om inga exakta avstånd och gränser finns som gäller hela Sverige eller hela Stockholmsregionen. 

                                                            
5 En tätort har minst 200 invånare, max 200 meter mellan husen och som mest 50 procent fritidshus. Vart femte år tar SCB fram 
ny statistik för tätorter och småorter. 
6 Riktlinje för ny bebyggelse enligt kommunens översiktsplan och trafikplan 
7 Forskning visar att orter med järnvägsstation har en större andel kollektivtrafikresor till och från orten än orter utan 
järnvägsstation. Se bland annat Trafikverket (2012) Rapport 2012-12-11, Resvaneundersökning i sydöstra Sverige – Blekinge, 
Småland och Öland, s. 111 



Parkeringspolicy och parkeringsnorm för Nynäshamns kommun, MSN dnr 2013.0213 

11 
 

1 000 meters avstånd från spårstation kan bland annat hänvisas till Huddinge kommun som i sin 
trafikstrategi räknar bebyggelse inom 1 200 meters gångavstånd (fågelvägen * 1,3) till spårstation 
som kollektivtrafiknära, samt inom 600 meters gångavstånd till busshållplats som 
kollektivtrafiknära.8 Det reella avståndet till tillgänglig kollektivtrafik har empiriskt visat sig 
medföra störst positiv effekt på resande med kollektivtrafik.9 För SL-trafiken har 
Trafikförvaltningen på Stockholms läns landsting andra riktlinjer, vilka tydliggörs i RiPlan 2008. 
Deras riktlinjer utgår från bebyggelsetäthet och vilken typ av bostadshus som avses. RiPlan säger 
exempelvis att flerbostadshus med fler än 3 våningar inte bör lokaliseras längre bort än 400 
meters gångavstånd (cirka 307 meter fågelvägen) från närmsta kollektivtrafikhållplats. För villor i 
gruppbebyggelse i tätort anges däremot 900 meters gångavstånd (cirka 692 meter fågelvägen) som 
maximalt avstånd. 
 
När tätorternas gränser förändras, om nya tätorter bildas eller då service- och kollektivtrafikutbud 
förändras gör även zonerna det om det anses relevant enligt definitionerna ovan. För tydligare 
kartbilder över zon 1 och de delar av zon 2 som skulle kunna bli aktuella för bilpoolsnorm, se 
Bilaga 3. Zondefinitionerna ovan gäller, kartorna är inte exakta. 
 
 

                                                            
8 Huddinge kommun (2013) Förslag till trafikstrategi för Huddinge kommun (med tillhörande underlagsrapport) godkänd av 
samhällsbyggnadsnämnden 21 mars 2013, se även Katarina Schylberg (2008) Planindikatorer för effektiv markanvändning i 
stationsnära områden samt t.ex. Länsstyrelsen i Skåne län et.al. (2010) Stationsnära läge 
9
 Peter Hartoft Nielsen (2002) Stationsnærhedspolitikken i hovedstadsområdet  
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Zon 1 = inom svartmarkerat område i 
Ösmo och Nynäshamn 

Zon 2 = inom blåmarkerat område i 
övriga tätorter och övriga delar av 
Ösmo och Nynäshamn 

Zon 3 = resten av kommunen (utanför 
tätorterna) 
Kartbilden framtagen 2014-02-24 
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 2.1 Parkeringstal 
Parkeringstalen anger en miniminorm som anger antalet cykel- och bilparkeringsplatser (i vissa 
fall även för MC/moped) som måste byggas för respektive lokaltyp. Parkering för rörelsehindrade med 
särskilt tillstånd ska anordnas utöver parkeringstalen som normen anger, se kapitel 3.5 för exakta 
krav. Miniminormen fungerar även som en maxnorm för antalet bilparkeringsplatser per 
lokalyta/anställd (eller motsvarande) som får byggas i marknivå (dock ej för enbostadshus eller 
om annan maxnorm (gäller marknivå) eller reservyta anges). Till exempel måste flerbostadshus i 
zon 2 ha 11 bilparkeringsplatser per 1 000 m2 BTA (max 12). Om exploatören vill bygga fler än 
12 bilplatser per 1 000 m2 BTA måste det extra antalet bilparkeringar byggas under mark, i 
parkeringshus med flera våningar ovan mark eller under lokalerna. Det ger förutsättningar för en 
mer marknadsanpassad prissättning av parkeringarna(/dämpad efterfrågan) och ett effektivare 
markutnyttjande. Policyn finns även för att motverka stora hårdgjorda parkeringsytor i markplan 
som ofta är mindre estetiskt tilltalande och för att möjliggöra tät bebyggelse som ändå har 
tillräckligt stora friytor och som ligger nära natur- och rekreationsområden.  
 
Det är betydligt dyrare att bygga garage och parkeringshus jämfört med parkeringsplatser i 
markplan. Men eftersom bilparkeringsnormen föreslås bli betydligt lägre (än tidigare) för de flesta 
lokaltyper bör inte parkeringskostnaden för stads- och samhällsbyggnadsprojekt bli högre än om 
högre parkeringstal tillåts i markplan. Lägre parkeringstal är också viktigt för att nybyggda 
bostäder och företagslokaler ska kunna bli billigare att köpa och hyra. 
 
Ungefärligt ytbehov för respektive lokaltyps parkeringsnorm redovisas för både cykel och bil. 
Ytbehovet är räknat utifrån 2 m2 per cykelparkeringsplats och 25 m2 per bilparkeringsplats 
(markparkering inklusive in- och utfartsytor). Ytbehovet som anges är i första hand räknat på 
1 000 m2 BTA för den aktuella lokaltypen, alternativt på antalet platser som anges per bostad, 
elev eller anställd. 
 
Bilparkeringstalen för flerbostadshus kan reduceras vid särskilda förutsättningar beroende på 
vilken zon som avses. De särskilda förutsättningarna ska vara väl undersökta och säkerställda: 

 Byggherren garanterar miljöbilpool för bostadshus i minst fem år enligt strategi i 
Trafikplanen, se förutsättningar under Bilaga 4. 

 Samnyttjande enligt tabell 11 på sidan 19.  
 
Som PBL anger ska parkeringskraven lösas inom respektive tomt (eller i närheten av tomten) i 
skälig utsträckning. Kommunens gator är allmän platsmark och kan inte regleras så att till 
exempel endast närboende får parkera längs med gatan.  
 
Flera av parkeringstalen som anges för cykel i kommunens gång- och cykelplan från år 2011 är de 
samma i denna parkeringsnorm. Parkeringstalen för bil som anges i kommunens 
bilparkeringsnorm från år 1983 skiljer sig dock mer i den nya normen. De gamla 
parkeringsnormerna ersätts av detta dokument. 
 
 

”Miniminormen fungerar även som en maxnorm för antalet bilparkeringsplatser per 
lokalyta/anställd eller motsvarande som får byggas i marknivå (dock ej för 
enbostadshus eller om annan maxnorm (gäller marknivå) eller reservyta anges).” 
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Enbostadshus – villor, radhus och gruppsmåhus 
Ingen särskild cykelparkeringsnorm anses nödvändig då boende i enbostadshus parkerar sina 
cyklar på sin egen tomt efter behov och utrymme. Total efterfrågan på bilparkeringsplatser är för 
det mesta större för enbostadshus än för flerbostadshus. I zon 1 bedöms efterfrågan vara något 
lägre än i övriga kommunen. Vid gemensamma parkeringsanläggningar för flera enbostadshus 
kan normen sänkas för bilparkeringar. Dels bedöms bilparkeringsefterfrågan öka desto närmare 
bilplatsen är entrén till bostaden och dels kan besöksparkeringar samordnas vid gemensamma 
anläggningar. Gemensamma parkeringsanläggningar bör inte bli för stora och de måste anpassas 
så att de estetiskt passar in i orts- eller stadsbilden. Reservyta (upp till normal bilparkeringsnorm 
för enbostadshus i aktuell zon) bör om möjligt säkras vid gemensam parkeringsanläggning.  
  
 Cykelparkeringar antal  Bilparkeringar antal 

Zon Miniminorm Ytbehov Miniminorm Ytbehov 
 
1 

 
- 

 1,5 – 2 per bostad 
(1,2 vid gemensam 

parkeringsanläggning) 

 
37,5 m2 

 
2 

 
- 

 2 per bostad (1,5 vid 
gemensam 

parkeringsanläggning) 

 
50 m2 

3 -  2 per bostad  50 m2 

Tabell 1. Parkeringstal enbostadshus 

Flerbostadshus 
Det ska minst finnas två cykelparkeringar per bostad, vilket är något lågt ställt krav med tanke på 
att många hushåll har fler än två cyklar och då besöksparkeringar ingår i normen. Två 
cykelparkeringar per bostad kan översättas till 20 platser per 1 000 m2 BTA om det är större 
lägenheter som ska byggas. För små lägenheter är två platser per bostad ett bättre mått. 
Parkeringstalen för bil kan sänkas vid tillgång till bilpool (zon 1 och delar av zon 2) eller vid 
samnyttjande. Bilparkeringsnormen inkluderar besöksplatser och i lägen utan andra närliggande 
tillgängliga parkeringar bör det finnas 1-2 besöksparkeringar per 1 000 m2 BTA. 
 

 Cykelparkeringar antal  Bilparkeringar antal 
Zon Miniminorm Ytbehov Miniminorm Ytbehov 

 
1 

2 per bostad alt. 
20 per 1 000 m2 

BTA 

 
40 m2 

 
9* per 1 000 m2 

BTA 

 
225 m2 

 
2 

2 per bostad alt. 
20 per 1 000 m2 

BTA 

 
40 m2 

 
11*10(max 12) per 

1 000 m2 BTA 

 
275 m2 

 
3 

2 per bostad alt. 
20 per 1 000 m2 

BTA 

 
40 m2 

 
14**11(max 15) per 

1 000 m2 BTA 

 
350 m2 

Tabell 2. Parkeringstal flerbostadshus 

Speciella boendeformer 
Student- och ungdomsboenden innebär ofta många (små) lägenheter på en relativt liten yta och 
många studenter cyklar dagligen. Cykeln är ofta mycket viktig för studenter då de sällan har 
ekonomiska resurser att ha bil. Därför har student- och ungdomsbostäder ett betydligt större 

                                                            
* = Parkeringstalen kan i vissa fall sänkas vid bilpool eller samnyttjande 
** = Parkeringstalen kan i vissa fall sänkas vid samnyttjande 
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cykelparkeringsbehov än vanliga bostäder. Vårdbostäder kan innefatta vissa typer av äldreboende 
och sådana boenden som har viss vårdpersonal. Äldre-/seniorboenden utan särskild tillhörande 
vård har samma cykelparkeringskrav som vanliga flerbostadshus. Vårdbostäders cykelparkeringar 
kan antas främst vara till för besökande och personal. Reservyta (upp till normal 
bilparkeringsnorm för bostäder i aktuell zon) bör om möjligt säkras för alla dessa lokaltyper. 
 

 Cykelparkeringar antal  Bilparkeringar antal 
Boendetyp 

Zon 
Miniminorm Ytbehov Miniminorm Ytbehov 

Studentbostäder 
1 och 2 

1,25 per bostad 
alt. 50 per 1 000 

m2 BTA 

 
100 m2 

 
5* per 1 000 m2 

BTA12 

 
125 m2 

Vårdbostäder 
och 

äldreboenden 
1 och 2 

 
1 per bostad alt. 
10 per 1 000 m2 

BTA 

 
20 m2 

 
7* (max 8) per 
1 000 m2 BTA 

 
175 m2 

Vårdbostäder 
och 

äldreboenden 
3 

 
1 per bostad alt. 
10 per 1 000 m2 

BTA 

 
20 m2 

 
9 (max 12) per 
1 000 m2 BTA 

 
225 m2 

Smålägenheter13 
1 

1,25 per bostad 
alt. 50 per 1 000 

m2 BTA 

 
100 m2 

 
7* (max 8) per 
1 000 m2 BTA 

 
175 m2 

Smålägenheter12 
2 

1,25 per bostad 
alt. 50 per 1 000 

m2 BTA 

 
100 m2 

 
9* (max 11) per 
1 000 m2 BTA 

 
225 m2 

Tabell 3. Parkeringstal speciella boendeformer 

Industri och lager 
Industri- och lagerlokaler ligger ofta i relativt perifera lägen och har för det mesta ett större behov 
av biltransporter och bilparkeringar än cykelparkeringar. Men ett visst cykelparkeringsbehov finns 
och det ska vara möjligt för de anställda att kunna parkera sin cykel vid sin arbetsplats. 
Efterfrågan på parkering varierar mycket beroende på verksamhet och läge. För bilparkeringar 
finns ett maxtal för zon 1 eftersom antalet parkeringar vid arbetsplatser, utifrån ett hållbart 
resande-perspektiv, bör hållas lågt. Om lagerytan utgör en betydande del av de totala ytorna 
avsedda för handel, kan parkeringsplatser motsvarande lagerytans gällande norm eventuellt 
anläggas istället för normen för handel för den delen som är lager. Utgångspunkten är dock att 
inte behöva göra alltför avancerade parkeringsnormsberäkningar. 
 

 Cykelparkeringar antal  Bilparkeringar antal 
Zon Miniminorm Ytbehov Miniminorm Ytbehov 

Småindustri/ 
hantverk 

1 

 
5 per 1 000 m2 

BTA 

 
10 m2 

 
6 (max 15) per 
1 000 m2 BTA 

 
150 m2 

 
2 och 3 

 
5 per 1 000 m2 

BTA 

 
10 m2 

 
9 (Obs! inget max) 
per 1 000 m2 BTA  

 
225 m2 

Tabell 4. Parkeringstal industri och lager 

                                                            
12

 Ordinarie norm för smålägenheter kan behöva säkras med reservyta eftersom det i detaljplan inte går att reglera boendetyp 
13 Avser lägenheter med en maximal boarea kring 50 m2 

* = Parkeringstalen kan i vissa fall sänkas vid bilpool eller samnyttjande 



Parkeringspolicy och parkeringsnorm för Nynäshamns kommun, MSN dnr 2013.0213 

16 
 

Kontor 
Enligt 2011 års cykelparkeringsnorm krävs 30 cykelplatser per 1 000 m2 BTA. Att minska antalet 
bilparkeringar vid arbetsplatser är ett av de effektivaste sätten att få fler att göra hållbara 
arbetspendlingsresor. Om läget är centralt bör antalet bilparkeringar hållas nere. I zon 3 bedöms 
dock förutsättningarna för arbetspendling utan bil vara betydligt sämre än i övriga zoner. För 
bilparkeringar finns ett maxtal eftersom antalet parkeringar vid arbetsplatser, utifrån ett hållbart 
resande-perspektiv, bör hållas lågt.  
 

 Cykelparkeringar antal  Bilparkeringar antal 
Zon Miniminorm Ytbehov Miniminorm Ytbehov 

 

1 
 

30 per 1 000 m2 
BTA 

60 m2 10 (max 14) per 
1 000 m2 BTA 

 

250 m2 

 

2 
 

25 per 1 000 m2 
BTA 

50 m2 12 (max 15) per 
1 000 m2 BTA 

 

300 m2 

 

3  
 

 

5 per 1 000 m2 
BTA 

10 m2 14 (max 20) per 
1 000 m2 BTA 

 

350 m2 

Tabell 5. Parkeringstal kontor 

Sjukhus/vårdverksamhet 
Sjukhus är ofta stora arbetsplatser och har dagligen många besökare. Sjukhuspersonal ska ges 
goda möjligheter att cykla till arbetet. De besökande ska också ges goda möjligheter att ta sig till 
vårdverksamheten oavsett färdmedel. 
 

 Cykelparkeringar antal  Bilparkeringar antal 
Zon Miniminorm Ytbehov Miniminorm Ytbehov 

 

1 och 2 
 

25 per 1 000 m2 
BTA 

50 m2 12 (max 15) per 
1 000 m2 BTA 

 

300 m2 

 

3 
 

10 per 1 000 m2 
BTA 

20 m2 15 (max 25) per 
1 000 m2 BTA 

 

375 m2 

Tabell 6. Parkeringstal sjukhus/vårdverksamhet 

Butiker/handel 
Enligt 2011 års cykelparkeringsnorm krävs 20 cykelplatser per 1 000 m2 BTA vilket ska täcka 
behovet för personal och besökare. Cyklister är enligt forskning ofta återkommande kunder14 och 
till exempel handlar cykelturister ofta mer än andra turister eftersom cykelturister vanligen är ute 
på längre resor med längre transporttid mellan varje stopp.  
 
För bilparkeringar är handelns läge av stor vikt, samt vilken typ av varor som säljs. Skrymmande 
varor kräver ibland bil (eller hemleverans) och den typen av handel bör sällan finnas i zon 1. 
Istället för att ställa höga krav på antal bilparkeringar för handel, bör rätt butik placeras i rätt läge 
och service såsom hemkörning blir allt vanligare. Enligt översiktsplanen ska handel prioriteras i 
befintliga tätorter, bland annat då det minskar resbehovet.  Till skillnad från andra lokaltyper 
används parkeringar för butiker ofta för flera ärenden och inte endast för den närmaste 
lokalen/butiken. Därför är normen så pass låg som den är. Det är viktigt att det dels finns 
tillräckligt antal parkeringsplatser vid butiker och dels att parkeringsytorna inte blir för stora och 
därmed riskerar påverka stads- eller ortsbilden negativt. Om lagerytan utgör en betydande del av 
de totala ytorna avsedda för handel kan parkeringsplatser motsvarande lagerytans gällande norm 
eventuellt anläggas istället för normen för handel för den delen som är lager. Utgångspunkten är 
                                                            
14 Handelns utredningsinstitut (2010) Konsumentundersökning: Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum 
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dock att inte behöva göra avancerade parkeringsnormsberäkningar varför handelsytor i grunden 
alltid bör klassas som handel. Nynäshamns kommun har länge haft en policy att inte tillåta 
externhandel och detta tydliggörs i ÖP. Bilparkeringsnormen för zon 3 avser därför främst 
närbutiker/lanthandel i småorter. 
 

 Cykelparkeringar antal  Bilparkeringar antal 
Zon Miniminorm Ytbehov Miniminorm Ytbehov 

 

1 
 

20 per 1 000 m2 
BTA 

40 m2 15 (max 25) per 
1 000 m2 BTA 

 

375 m2 

 

2 
 

20 per 1 000 m2 
BTA 

40 m2 20 (max 35) per 
1 000 m2 BTA 

 

500 m2 

 

3 
 

 

10 per 1 000 m2 
BTA 

20 m2 25 (max 45) per 
1 000 m2 BTA 

 

625 m2 

Tabell 7. Parkeringstal butiker/handel 

Förskola, skola och gymnasium 
Enligt 2011 års cykelparkeringsnorm krävs 0,5 cpl per grundskoleelev och 0,8 cpl per gymnasie-
elev. En norm för förskolor är ett lämpligt tillägg då förskolebarn sällan får cykla själva till 
förskolan, vilket alltså innebär ett lägre cykelparkeringsbehov. Efterfrågan på parkering vid skolor 
varierar inte bara på elevernas ålder utan även mycket beroende på läge. Vid nybyggande av 
skolor kan det vara svårt att räkna utifrån cpl per elev och för grundskola samt gymnasium kan 
normen översättas till 25-45 cpl per 1 000 m2 BTA. Bilparkeringsnormen räknar med anställda 
och besökande. Förskolor antas ha ett större bilparkeringsbehov per m2 BTA än övriga skolor då 
förskolebarnen sällan tillåts ta sig själv till skolan eller använda avlämningsplatserna en bit ifrån 
skolan. Avlämningsplatser ingår inte i normen men bör oftast finnas för förskolor och lägre 
årskurser i grundskolan (finns idag redan för alla skolor i kommunen). Avlämningsplatser ska 
dock inte ligga för nära skolan, bland annat för att inte uppmuntra extra fordonstrafik nära 
skolan. De barn, föräldrar och anställda som går, cyklar eller åker kollektivt till skolan ska 
prioriteras i trafikmiljön närmast skolan. 
 

 Cykelparkeringar antal  Bilparkeringar antal 
Skoltyp 

Zon 
Miniminorm Ytbehov Miniminorm Ytbehov 

Förskola – 
grundskola åk 3 

1 och 2 

0,4 per anställd 
alt. 20-30 per 
1 000 m2 BTA 

 
40-60 m2 

0,3-0,6 per anställd 
alt. 9 (max 11) per 

1 000 m2 BTA 

 
225 m2 

Förskola – 
grundskola åk 3 

3 

0,3 per anställd 
alt. 15-25 per 
1 000 m2 BTA 

 
30-50 m2 

0,5-0,8 per anställd 
alt. 12 (max 15) per 

1 000 m2 BTA 

 
300 m2 

Grundskola åk 
4 – åk 9 
1 och 2 

0,5 per elev alt. 
30-45 per 1 000 

m2 BTA 

 
60-90 m2 

0,3-0,6 per anställd 
alt. 7 (max 10) per 

1 000 m2 BTA 

 
175 m2 

Grundskola åk 
4 – åk 9 

3 

0,5 per elev alt. 
25-40 per 1 000 

m2 BTA 

 
50-80 m2 

0,4-0,8 per anställd 
alt. 12 (max 15) per 

1 000 m2 BTA 

 
300 m2 

Gymnasium 
1 och 2 

0,8 per elev alt. 
30-45 per 1 000 

m2 BTA 

 
60-90 m2 

0,3-0,7 per anställd 
alt. 10 (max 15) per 

1 000 m2 BTA 

 
250 m2 

Tabell 8. Parkeringstal förskola, skola och gymnasium 
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De högre cykelparkeringstalen är avsedda för de högre årskurserna. Vid gymnasium och 
grundskolor med högre årskurser (högstadium) bör MC/mopedparkerings anordnas. 

Hotell 
Hotellbesökare når ofta sin destination med hjälp av andra färdmedel än cykel. Det i kombination 
med stora skillnader i förutsättningar för cykeltrafik beroende på läge, gör det svårt att bestämma 
ett fast minimital. Ett centralt beläget hotell med restaurang och andra faciliteter som är öppna 
för allmänheten har ett betydligt större cykelparkeringsbehov än ett mer naturnära hotell utan 
exempelvis restaurang. Desto centralare läge desto färre bilparkeringar antas behövas. 
Motorcykelparkering bör finnas vid hotell, motsvarande 5-10 platser per 1 000 m2 BTA. 
 

 Cykelparkeringar antal  Bilparkeringar antal 
Zon Miniminorm Ytbehov Miniminorm Ytbehov 

 

1 
 

10 per 1 000 m2 
BTA 

20 m2 18 (max 30) per 
1 000 m2 BTA 

 

450 m2 

 

2 
 

Särskild utredning  25 (max 40) per 
1 000 m2 BTA 

 

625 m2 

 

3 
 

Särskild utredning  26 (max 45) per 
1 000 m2 BTA 

 

650 m2 

Tabell 9. Parkeringstal hotell 

Restauranger 
För restauranger inom zon 1 och 2 har en skillnad mellan restauranger med respektive utan 
utskänkningstillstånd gjorts. Restauranger med utskänkningstillstånd antas ha färre besökare som 
efterfrågar (bil)parkering jämfört med restauranger utan utskänkningstillstånd, till exempel 
renodlade lunchrestauranger. 
 

 Cykelparkeringar antal  Bilparkeringar antal 
Restaurangtyp 

Zon 
Miniminorm Ytbehov Miniminorm Ytbehov 

Restaurang utan 
utskänkningstillstånd 

1 och 2 

20-50 % av antalet 
bordsplatser alt. 
15 per 1 000 m2 

BTA 

 
30 m2 

10-40 % av antalet 
bordsplatser alt. 
35 per 1 000 m2 

BTA 

 
875 m2 

Restaurang med 
utskänkningstillstånd 

1 och 2 

20-50 % av antalet 
bordsplatser alt. 
20 per 1 000 m2 

BTA 

 
40 m2 

10-30 % av antalet 
bordsplatser alt. 
25 per 1 000 m2 

BTA 

 
625 m2 

 

Alla restauranger 
3 

 

5 per 1 000 m2 
BTA 

10 m2 40 (max 45) per 
1 000 m2 BTA 

 

1 000 m2 

Tabell 10. Parkeringstal restauranger 

Samlingslokaler och övrigt 
För lokaltyper som inte anges ovan, till exempel samlingslokal, biograf, idrottsanläggning och 
besöksanläggning, ska särskild utredning genomföras för att fastställa lämpliga parkeringstal.  
 
Nynäshamns kommuns förra parkeringsnorm från år 1983 hade 150 parkeringsplatser per 1000 
m2

 BTA som minimital för samlingslokaler. Det är ett högt tal för de flesta av samlingslokalerna i 
kommunen. För vissa större arenor/idrottsanläggningar kan fler parkeringsplatser vara motiverat, 
men i Nynäshamns kommun är idrottshallarna och samlingslokalerna (än så länge) inte av den 
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storleken att så många parkeringsplatser är motiverat. Idrotts- och besöksanläggningar har i stor 
utsträckning väldigt olika förutsättningar. Därför är även parkeringsefterfrågan väldigt olika och 
bör utredas för varje specifikt fall. Förutsättningar som geografiskt läge, antal sittplatser och typ 
av evenemang bör vägas in vid planeringen av antalet parkeringsplatser. Bilparkeringarna ska 
dock inte dimensioneras efter säsongstoppar utan efter mer regelbundna aktiviteter och 
maxbelastning för en ”vanlig” vecka. 
 

2.2 Parkeringsnorm motorcykel 
Motorcyklar används allt större del av året och antalet motorcyklar har ökat med 98,5 % i Sverige 
mellan åren 2000 - 201015. Vid bostäder (flerbostadshus) bedöms efterfrågan på parkeringsplatser 
för motorcykel vara cirka 8-10 % av den totala parkeringsefterfrågan (eller 1 MC-plats per 
1 000 m2 BTA). Motorcykelplatser bör alltid anordnas vid flerbostadshus utöver bil- och 
cykelparkeringsnormen. Vid planering av arbetsplatser kan en särskild utredning behövas, men 
kommunen ställer inte krav på motorcykelparkeringar vid arbetsplatser. 
 

2.3 Flexibla lösningar 
”Grundtanken bakom flexibla parkeringstal är att de boende efterfrågar rörlighet och inte per 
definition bilparkering.”16 Alltså; kan efterfrågan av rörlighet tillgodoses utan bil så sänks kraven 
på parkering. 
 
Utöver geografiskt anpassade parkeringstal för flera lokaltyper är samnyttjande av parkering och 
bilpooler smarta och effektiva lösningar som kan tillämpas i Nynäshamns kommun. Samnyttj-
ande kan till exempel utgöra ett incitament att uppnå mer funktionsblandade städer och orter. 

Samnyttjande för bilparkeringar 
 Beläggning i procent 

Lokaltyp Vardag dagtid Fredag 16-19 Lördag dagtid Natt 
Bostäder 50-7517 55-7014 50 100 

Industri/lager 90 10 5 - 
Kontor/arbetspendling 90 20 10 - 

Butiker/handel 30 90 100 - 
Skolor 100 10 5 - 
Hotell 50 50 40 70 

Restaurang 60 30 55 - 
Samlingslokal 10 10 20 - 

Tabell 11. Tabell för samnyttjande, ungefärlig beläggningsgrad i procent. 

Tabellen för samnyttjande bygger på den gamla normens samnyttjandefaktorer, andra 
kommuners samnyttjandetabeller och genomförda parkeringsinventeringar i centrala Nynäshamn 
och Ösmo. 
 
Reducerad parkeringsnorm genom samnyttjande uppnås genom att bilplatserna inte är 
reserverade för en viss persons/företags bil utan kan nyttjas av olika personer/fordon vid olika 
tillfällen och att olika lokaltypers maximala parkeringsefterfrågan infaller vid olika tidpunkter. På 

                                                            
15 Trafikanalys (2011) Fordon i trafik efter fordonsslag och kommun vid slutet av år 2010, samt SIKA/SCB (2001) Fordon i län 
och kommuner vid årsskiftet 2000/2001 SSM 01:4 
16 Sveriges Kommuner och Landsting (2013) Parkering för hållbar stadsutveckling, s. 14 
17 Grundregeln är att den högre beläggningsgraden (75 % eller 70 %) används som beläggningsgrad, bland annat för att inte 
tvinga boende att flytta sina bilar dagtid. 
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kvartersmark är det dock svårt att kontrollera upplåtelseformerna, men om samnyttjande är 
aktuellt måste det gå att säkra att inte alla platser blir reserverade. För bostäder samnyttjas i första 
hand gästparkeringar, då boende inte ska känna sig tvungna att flytta på bilen varje dag. Förutom 
att de boende inte ska känna sig tvungna att flytta bilen dagtid, är det också viktigt att inte 
påverka konkurrensmöjligheterna för kollektivtrafik och cykel samt att inte diskriminera de som 
inte arbetar dagtid.  
 
Nedan följer ett antal exempel på hur samnyttjande för bilparkeringar ska räknas ut (cykel- och 
MC-parkering inkluderas ej i exemplen). Alla fallen förutsätter att alla berörda lokaltyper kan 
samnyttja med varandra på något sätt. Vid beräkning av antal platser som inte är möjliga att 
samnyttja (som är belagda) vid de olika tidpunkterna avrundas antalet upptagna platser uppåt från 
0,5. Är det många beläggningssiffror som har decimaler mellan heltal och 0,5 kan det vara 
nödvändigt att ta till lite marginal så att det inte räknas med för stort samnyttjande. 
Förutsättningarna för samnyttjande måste vara väl utredda eftersom det kan innebära betydligt 
lägre bilparkeringsnorm vid samnyttjande. Desto effektivare utnyttjande av parkeringsplatserna, 
desto mindre marginaler finns att räkna med och det kan vara svårt att räkna med att alltför 
många olika lokaltyper ska kunna samnyttja. 
 

Räkneexempel 1: Ett område planeras för 1 000 m2 BTA flerbostadshus och 500 m2 kontor i zon 1.  
I detta fall blir de ordinarie parkeringstalen för  
bostäder 9 platser, (9 platser per 1 000 m2 BTA) 
för kontor 5 platser, (10 platser per 1 000 m2 BTA) 
 

  Beläggning 
Lokaltyp Behov enl. 

P-norm 
Vardag dagtid Fredag 16-19 Lördag 

dagtid 
Natt 

Bostäder 9 0,75*9 = 7 0,70*9 = 6 0,50*9 = 5 1*9 = 9 
Kontor 5 0,90*5 = 5 0,20*5 = 1 0,10*5 = 1 - 
Totalt 14 12 6 6 9 

 
12 platser behövs den tidpunkten då de två lokaltyperna tillsammans har den högsta 
beläggningsgraden för sina parkeringar. I detta fall kan därmed cirka 15 % av platserna tas bort 
om samnyttjande är möjligt; 12 platser istället för 14. 
 
Räkneexempel 2: Ett område planeras för 1 500 m2 BTA bostäder, 2 000 m2 BTA butiker och 
2 000 m2 förskola i zon 2.  
I detta fall blir de ordinarie parkeringstalen för  
bostäder 17 platser, (11 platser per 1 000 m2 BTA) 
för butiker 40 platser, (20 platser per 1 000 m2 BTA) 
för förskola 18 platser, (9 platser per 1 000 m2 BTA) 
 

  Beläggning 
Lokaltyp Behov enl. 

P-norm 
Vardag dagtid Fredag 16-19 Lördag 

dagtid 
Natt 

Bostäder 17 0,75*17 = 13 0,70*17 = 12 0,50*17 = 9 1*17 = 17 
Butiker 40 0,30*40 = 12 0,90*40 = 36 1*40 = 40 - 

Förskola 18 1*18 = 18 0,10*18 = 2 0,05*18 = 1 - 
Totalt 75 43 50 50 17 
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Butiker har under vissa lördagar fullbelagda parkeringsplatser och den totala maxbeläggningen 
infaller i detta fall just på lördagar och på fredagseftermiddagar. Beroende på hur butikernas 
parkeringsplatser regleras skulle flera av dem kunna nyttjas av boende eller intilliggande förskola 
under dagtid på vardagar och under nätter. I detta fall krävs totalt minst 50 bilparkeringsplatser 
istället för 75 enligt ordinarie parkeringstal, en minskning med nästan 30 %.  
 
Räkneexempel 3: Ett område planeras för 2 500 m2 BTA bostäder, 3 000 m2 BTA industri och 
2 000 m2 förskola i zon 2.  
I detta fall blir de ordinarie parkeringstalen för  
bostäder 28 platser, (11 platser per 1 000 m2 BTA) 
för industri 27 platser, (9 platser per 1 000 m2 BTA) 
för förskola 18 platser. (9 platser per 1 000 m2 BTA) 
 

  Beläggning 
Lokaltyp Behov enl. 

P-norm 
 

 

Vardag dagtid Fredag 16-19 Lördag 
dagtid 

Natt 

Bostäder 28 0,75*28 = 21 0,70*28 = 20 0,50*28 = 14 1*28 = 28 
Industri/lager 27 0,90*27 = 24 0,10*27 = 3 0,5*27 = 1 - 

Förskola 18 1*18 = 18 0,20*18 = 4 0,10*18 = 2 - 
Totalt 73 63 27 17 28 

 
63 platser behövs den tidpunkten då parkeringarna totalt är som mest belagda.  
 
Om det teoretiskt är en markparkering med ovan nämnda bostäder, industri och förskola på 
varsin sida om parkeringsplatsen skulle endast 63 platser behöva byggas istället för 73 platser som 
normen säger (en minskning med cirka 15 %). Det måste dock vara rimliga avstånd, lämpliga 
parkeringsutformningar och möjligt att reglera. 
 
För att läsa mer om samnyttjande, se avsnitt 4.3. I vissa fall kan samnyttjande tillämpas för 
lokaltyper eller ytor som inte anges ovan. Bostäder med bilpool kan endast samnyttja de 
parkeringsplatser som inte är bundna till bilpoolsbilar.   
 

Lägre norm för bostäder med tillhörande miljöbilpool 
Om en exploatör för ett nytt område, där det ska byggas bostäder, initierar en miljöbilpool18 med 
minimum 1 bilpoolsbil per 15 lägenheter19 (vilket motsvarar cirka 1 000-1 500 m2 BTA) kan 
byggnormen för bostadsytorna sänkas till 6 platser per 1 000 m2 BTA (inklusive besöksplatser, 
exklusive bilpoolsbilplatser). Totalt 7 platser per 1 000 m2 BTA. Lösningen kan tillämpas i zon 1 
och i vissa fall i zon 2. För smålägenheter kan normen sänkas ytterligare något om 
förutsättningarna utreds noggrant. För att läsa mer om bilpool och förutsättningarna för att 
kunna sänka bostadsparkeringsnormen vid införande av bilpool, se bilaga 4 på sidan 50. 
 

”Grundtanken bakom flexibla parkeringstal är att de boende/invånarna efterfrågar 
rörlighet och inte per definition bilparkering.”  

                                                            
18 Miljöbil enligt senaste definitionen från Svensk författningssamling alternativt Transportstyrelsen. Bilpoolen ska vara stängd, 
alltså endast avsedd för boende i ett visst hus/område. 
19 Lämpligt antal lägenheter per bilpoolsbil enligt bl.a. Stockholms bilpool. 
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3. Parkeringspolicy 
Detta avsnitt innehåller ett antal riktlinjer och förhållningssätt fördelat på åtta rubriker. I vissa fall 
anges tydliga prioriteringar, som för prioriterade parkeringsanvändare på tomtmark respektive 
gatumark, medan det i andra stycken mer översiktligt resoneras kring ämnet. Policyn bör alltid 
beaktas vid trafik-, samhälls- och parkeringsplanering. 

3.1 God tillgänglighet 
För städer och orters attraktivitet och utvecklingsmöjligheter är det viktigt att orterna och deras 
målpunkter är lättillgängliga för både invånare, besökare och företag. För att uppnå en god 
tillgänglighet behöver bland annat orterna kunna nås och användas av alla möjliga trafikanter och 
trafikslag. För miljöns och yteffektivitetens skull är det bästa om så många som möjligt tar sig till 
målpunkter via gång, cykel eller kollektivtrafik. Dock är alternativen i vissa fall få, till exempel är 
bilen ofta det enda rimliga färdmedelsalternativet på landsbygden. Därför är det viktigt att 
offentlig och privat service samt platser dit allmänheten har tillträde kan nås av både de som har 
alternativ till bilen och de som inte har det. God tillgänglighet är alltså inte alltid förenligt med 
miljö- och klimatmål, även om den bästa tillgängligheten alltid uppstår då folk har möjlighet att 
till fots gå till alla lokala målpunkter och nödvändig service. 
 

Prioritering mellan olika parkeringsbehov 
På tomtmark: 

1. Parkering för boende 
2. Besöks- och kundparkering 
3. Arbetsplatsparkering 

 
På gatumark: 

1. Angöring och korttidsparkering 
2. Parkering för boende  
3. Arbetsplatsparkering 

 

 

3.2 Effektivt markutnyttjande 
Ett fordon används för förflyttning men ändå är det stillastående stora delar av dygnet. Den 
privatägda bilen används endast under cirka 4 % av tiden, vilket innebär att den all övrig tid 
behöver en parkeringsplats. Utöver en plats i anslutning till hemmet/företaget behöver ett fordon 
även en tillfällig plats vid destinationen.   
 
Det finns betydligt fler bilparkeringsplatser än bilar i alla svenska kommuner. År 2010 fanns det 
drygt 4 300 000 bilar i Sverige, vilket betyder att det finns en väldig stor areal hårdgjord mark 
avsedd för parkering i landet. Om man räknar med att varje svenskregistrerad bil har en egen 
gatuparkeringsplats (vilken är den parkeringstyp som tar minst plats i anspråk) finns det minst 
64 500 000 m2 parkeringsyta i hela landet, troligtvis betydligt mer (mellan 4-8 platser per bil).  
 
För att städer och orter ska kunna utvecklas på ett hållbart sätt är det viktigt att de har en viss 
grad av täthet, vilket bland annat innebär mindre transportarbete (fler målpunkter inom gång- 
och cykelavstånd). Att ha närhet till mycket är både eftertraktat bland bostadsspekulanter och 
viktigt för hållbara städer. Dessutom kan handel, kollektivtrafik och annan service få bättre 
underlag genom tätare bebyggelse, som också innebär att odlingsmark och oexploaterade 
grönområden inte behöver tas i anspråk. 
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Gång-, (motor)cykel- och kollektivtrafik är yteffektiva färdmedel. Till exempel åker bussar in till 
centrum för att lämna och hämta passagerare för att sedan åka ut från centrum igen. En bil som 
ska till centrum står däremot ofta kvar på en centralt belägen parkeringsplats (som upptar en yta 
av minst 10 m2) under en viss tid. För att det ska vara ekonomiskt försvarbart (bortsett från 
handelns vinster av fler potentiella kunder tack vare möjligheten att parkera) att låta bilar och 
parkeringsplatser ta upp stora arealer på attraktiv mark bör parkeringsavgifter som avspeglar 
markvärdet tas ut.20 
 
Genom samnyttjande av parkeringsplatser kan varje parkeringsplats utnyttjas mer effektivt. 
Oftast finns olika anspråk vid olika tidpunkter och vid olika platser. Till exempel skulle 
arbetsplatsparkeringar kunna användas av närboende och deras besökare under helger då många 
arbetsplatser är stängda. Samutnyttjande av parkeringsplatser innebär både samhällsbyggnads-
mässiga, samhällsekonomiska såväl som företagsekonomiska vinster och ska eftersträvas i den 
mån det är möjligt och rimligt. 
 
Parkeringshus möjliggör samutnyttjade parkeringsplatser och parkering för flera funktioner kan 
rymmas i ett parkeringshus. För det mesta är det också yteffektivare att bygga parkeringshus och 
parkeringsgarage än mycket stora och/eller utspridda markparkeringar. 
 

3.3 Minskning av biltrafiken och dess negativa effekter 
”Varje bilresa börjar och slutar på en parkeringsplats. Parkeringsåtgärder är därför ett av de effektivaste 
verktygen för att påverka bilanvändningen.” 21 Citatet från inledningen tål att upprepas, men frågan är 
hur mycket morot respektive piska som är optimalt för att styra samhället i en mer hållbar 
riktning? 
 
I Nynäshamns kommuns översiktsplan och trafikplan diskuteras hållbara samhällen ur flera 
aspekter. Bland annat förs resonemang kring vad kommunen kan göra för att minska antalet 
resor och transporter. Transportarbetet (främst vägtrafik, utrikes sjöfart och flygtrafik) står för en 
stor andel av koldioxidutsläppen på alla geografiska nivåer. Förutom koldioxidutsläppen som 
påverkar vårt klimat leder biltrafiken även till andra negativa effekter som buller, vibrationer och 
höga partikelhalter. Även för privatekonomin är biltrafiken negativ och antalet trafikolyckor 
skulle kunna minska avsevärt om färre åkte bil och istället till exempel började använda kollektiva 
färdmedel. 
 
Både Trafikverket, klimatforskare och Sveriges nuvarande miljöminister har kommit fram till att 
biltrafiken måste minska, bland annat på grund av de negativa effekter som nämndes ovan men 
även på grund av kapacitets- och trängselproblem. Det går inte att bygga bort trängseln eftersom 
fler vägar på sikt leder till fler bilar, så kallad inducerad trafik, och då den byggbara marken till 
slut tar slut. För att försöka styra färdmedelsfördelningen i önskvärd riktning kan både ny 
infrastruktur, ombyggnad av befintlig infrastruktur och beslut att inte bygga ny infrastruktur (som 
alstrar biltrafik) vara tänkbara åtgärder, liksom bebyggelseförtätningar. 
 
Antalet parkeringsplatser, parkeringsavgifter och parkeringars läge kan också vara sätt att styra 
trafikutvecklingen. Ett tydligt exempel på det är Stockholms innerstad, som har begränsade 
markytor att tillgå, höga parkeringsavgifter och förhållandevis få parkeringsplatser. Inom och till 
Stockholms innerstad görs en förhållandevis låg andel av resorna med bil, bland annat på grund 

                                                            
20 Obs! Notera att detta dokument inte har som syfte att behandla parkeringsavgifter, men styrmedlets effekter är ändå viktiga 
att nämna 
21 Sveriges Kommuner och Landsting (2013) Parkering för hållbar stadsutveckling, s. 11 
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av parkeringssituationen. Även väl utbyggd kollektivtrafik spelar in på färdmedelsfördelningen i 
Stockholm. Få och dyra parkeringsplatser i kombination med väl utbyggd kollektivtrafik kan alltså 
leda till färre bilresor, utan att besöksmålet för den sakens skull blir mindre attraktivt. 
 

3.4 Attraktiva stads- och ortsmiljöer 
Parkeringar associeras sällan med vacker stads- eller kulturmiljö. Men det finns exempel på både 
vackert och smart utformade parkeringsplatser och parkeringsanläggningar. Det kan kortsiktigt 
vara dyrare att lägga resurser på parkeringars utseende och utformning, men i längden är det 
positivt för omgivningen och de som nyttjar parkeringarna. Stora parkeringsanläggningar i grå 
betong eller andra mindre estetiskt tilltalande fasader bör inte anläggas på platser där de riskerar 
att störa omgivningen och platsens helhetsbild. I stadsmiljöer och i värdefulla kulturmiljöer är det 
ofta olämpligt med parkeringsanläggningar som har fler än ett plan ovan mark och som inte 
smälter in i miljön. Kommunen ställer krav på att nya hus ska smälta in i miljön och det bör inte 
vara några större bedömningsskillnader för ett parkeringshus. Att lägga vikt vid en parkerings-
anläggnings utseende behöver inte vara kostsamt i förhållande till grundkostnaden. 
 
För öppna markparkeringar, både större anläggningar och gatuparkeringar, är det ofta lämpligt 
med gröna inslag som gräsmattor, buskar eller träd. Dels kan gröna ytor ta hand om dagvatten 
och dels blir miljön mindre ”steril” och mer omväxlande.  
 

- Parkering ska anpassas till den stads-/ortsbild som präglar det aktuella området 
- Parkeringsefterfrågan bör tillgodoses så att stads-, orts- och känsliga natur- och 

kulturmiljöer störs så lite som möjligt. 
- Parkering i markläge bör i centrala delar ha minst tio procent avsatt för grönyta för att 

öka attraktiviteten och kunna ta hand om dagvattnet på ett bra sätt. 
 
Olika typer av parkeringar är utifrån stadsbild och närmiljö olika lämpliga på olika platser. Stora 
ytkrävande parkeringsanläggningar nämndes ovan, men det är också viktigt var gatuparkeringar 
lokaliseras. 
 
I vissa fall innebär gatuparkeringar mindre effektivt markutnyttjande. Fotona, i figur 2, på nästa 
sida visar Forshagagatan i stockholmsförorten Farsta vid två olika tidpunkter. Den vänstra bilden 
är tagen en vardag mitt på dagen, medan den högra är tagen dagtid på en lördag samma vecka. I 
områden som på bilderna nedan (med liten blandning mellan bostäder och verksamheter) och på 
gator som inte har stadskaraktär är det oftast mindre effektivt (och attraktivt?) med gatu-
parkeringar eftersom parkeringsplatserna inte används under stora delar av dygnet. Gatan är 
därför onödigt bred vilket för det mesta innebär större barriäreffekt för gående och leder till 
sämre hastighetsefterlevnad. I en stadsmiljö kan gatuparkeringar däremot användas av 
butikskunder dagtid och av boende kvälls- och nattetid. Om utrymmet för bostadsparkeringar är 
begränsat kan gatuparkeringar vara ett alternativ, men om stora asfalterade ytor står tomma under 
stora delar av dygnet blir gatan och området ofta mindre trivsamt. Det finns också 
rättviseaspekter kring gatuparkeringsfrågan eftersom gatuparkeringar ofta ligger på allmän 
platsmark som är till för allmänheten och sköts med hjälp av skattepengar. 
 
 Jämför Figur 2 med Figur 3 på nästa sida. Båda bilderna visar exempel på gatuparkeringar, men 
de flesta skulle nog anse att miljön i Figur 3 är betydligt attraktivare än i Figur 2. Jämförelsen är 
kanske inte helt rättvis utifrån gatornas funktioner och läge i respektive stad. Men det är viktigt 
att fundera över vilken inverkan på stadsbilden gatuparkeringar och andra parkeringstyper har. 
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Bildexempel på parkeringsplatser i olika miljöer 
 

 

Figur 2. Foton på gata med gatuparkering i en Stockholmsförort vid olika tidpunkter 
 

 

Figur 3. Gatuparkering i Freiburg, Tyskland 
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Figur 4. Exempel på parkeringsanläggningar i Kapstaden, Sydafrika respektive Amsterdam, Holland 

 

 

Figur 5. Diskret men ändå tydlig avgränsning av bilparkeringsplats i Tübingen, Tyskland 
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Figur 6. Stor markparkering för bilar med gröna inslag vid köpcentrum utanför San Diego, USA 
 

 

Figur 7. Måste parkeringens beläggning alltid vara asfalt? I detta fall en bilparkering på grus i Tübingen, 
Tyskland 
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Figur 8. Bilparkering på gräs samt cykelparkering med tak och reklam (i bakgrunden) i Houten, Holland 
 

 

Figur 9. Stationsnära cykelparkering (under stationsplattformarna) i Houten, Holland 
 
Parkeringsplatsers funktion är viktigt att känna till och det är viktigt att utifrån deras funktion 
lokalisera platserna ”rätt”. Bilar och cyklar utgör rörliga element i stadsbilden men varje enskilt 
fordon är oftast ett statiskt inslag i stadsbilden. Till exempel står den privatägda bilen still under 
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cirka 96 % av tiden, vilket betyder att det är ganska få timmar om dygnet bilen inte behöver en 
parkeringsplats – trots att fordons grundläggande syfte är att användas för förflyttning.  
 

3.5 Parkering för rörelsehindrade med särskilt tillstånd 
I kommunens tillgänglighetsplan från år 2010 finns ett antal riktlinjer för utformning av 
utomhusmiljön. Riktlinjerna utgör en stor del av tillgänglighetsplanen och innehåller bland annat 
ett avsnitt om parkering för rörelsehindrade. Dessa riktlinjer gäller för handikapparkering: 

- Handikapparkering bör anordnas inom 10 meter från entrén till målpunkten eller 
maximalt 25 meter bort.  

- Bredden på en parkeringsruta för handikapparkering ska vara minst 5 meter (i vissa fall 
kan intilliggande ytor utnyttjas).  

- Vid parkeringsytor med 20 parkeringsplatser eller fler ska minst 5 % av det totala antalet 
parkeringsplatser vara handikapparkering. 

- Vid mindre antal parkeringar på offentliga platser ska minst en vara handikapparkering.  
 
Dessa riktlinjer bygger på föreskrifterna i Boverkets författningssamling 2004:15, där det även 
klargörs att markbeläggningen på parkeringsplatser för rörelsehindrade skall vara fast, jämn och 
halkfri. Minst en plats ska utformas så att den medger att rullstolen, med ramp eller lift, tas in från 
sidan av ett fordon – vilket normalt medges om parkeringsplatsen är 5 meter bred. 
 

3.6 Cykelparkering 
Nynäshamns kommuns tillgänglighetsplan för utemiljön innehåller även riktlinjer för utformning 
och placering av cykelparkeringar: 

- Cykelparkering vid gångbana ska tydligt avgränsas från gångytan. 
- Undvika att cyklar behöver ställas längs med fasader, vilket hindrar framkomligheten för 

synskadade.  
- Cykelparkeringar ska om möjligt vara väderskyddade, med belysning och möjlighet att 

låsa fast ramen.  
- Låga och tunna cykelställ kan vara svåra för synskadade att upptäcka och skall därför 

undvikas.  
 
Cykelparkering ska (liksom handikapparkering för bil) tilldelas de ytor som ligger närmast mål- 
och startpunkten. 
 

3.7 Infartsparkeringar 
För att minska antalet långa bilresor ser kommunen positivt på att det finns och anläggs nya 
infartsparkeringar i direkt anslutning till knutpunkter för kollektivtrafiken (trots att viss risk finns 
att fler gör korta bilresor istället för att exempelvis cykla eller gå till stationen). Stora delar av 
landsbygden har bristfällig kollektivtrafik och det är ibland svårt att ekonomiskt motivera 
kollektivtrafik i vissa områden, varför infartsparkeringar kan fylla en viktig funktion. 
Infartsparkeringar kan också underlätta trängselproblem i tätorter. I dagsläget finns större 
infartsparkeringar vid Nynäshamns station och Ösmo station, där också laddstolpar för elbilar 
finns. Mindre infartsparkeringar finns vid de övriga pendeltågsstationerna i kommunen; 
Gröndalsviken, Nynäsgårds station samt Segersäng. Även vid vissa större knutpunkter för 
busstrafiken kan infartsparkeringar på sikt behöva anläggas för att underlätta resor med kollektiva 
färdmedel. 
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I kommunens gång- och cykelplan från 2011 anges 10 cykelplatser per 100 påstigande per dygn 
vid kollektivtrafikhållplats som norm. Cykelparkeringar som motsvarar 10 % av antalet 
påstigningar under en dag bör alltså finnas vid hållplatser, främst vid de mest använda 
hållplatserna men med fördel även mindre cykelparkeringar vid mindre frekvent använda 
hållplatser.  
 

3.8 Parkering och uppställning för husbilar, turistbussar och lastbilar 
Kommunen bör i lämpliga lägen kunna erbjuda parkering eller uppställningsplatser för 
turistbussar, husbilar och lastbilar. Bussar bör ha möjlighet att parkera vid besöksintensiva 
målpunkter såsom konferensanläggningar. För turister som färdas via buss eller husbil bör det 
finnas lättillgängliga parkeringsplatser i halvcentrala lägen. Även lastbilsuppställning bör kunna 
göras i halvcentrala lägen där stads- eller ortsbilden inte riskerar att påverkas negativt. 
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4. Parkeringslösningar, kostnader och ytbehov 
Eftersom markanvändning och trafiksystem bör vara så effektiva som möjligt bör smarta 
lösningar eftersträvas utan att samhällsekonomin påverkas negativt. Därför kommer det här 
kapitlet fokusera på att tydliggöra vad parkeringsplatser kostar att anlägga och driva samt hur 
mycket plats parkeringar behöver. Det finns många möjliga åtgärder för att effektivisera 
transportsystemet och hur ytorna i städer och orter används. Några möjliga lösningar kommer 
beskrivas och diskuteras. 
 

4.1 Kostnader för parkering 
Efterfrågan på parkeringsplatser hänger till viss del ihop med kostnaden för parkeringsplatser. 
Idag betalar sällan eller aldrig parkeringsanvändarna fullt pris för vad det kostar att anlägga och 
sköta de parkeringsplatser som de nyttjar. En parkeringsplats är aldrig gratis, antingen betalas den 
av användarna, ingår i lokal-/bostadshyra, läggs på varupriser eller subventioneras/betalas av 
skattemedel. I tabell 12 nedan redovisas kostnaden för olika typer av parkeringar, enligt Malmö 
stads parkeringspolicy. I totalkostnaden inkluderas byggkostnad, markpris, ränta, avskrivning och 
driftskostnader. Markpriserna och kostnaderna varierar i olika delar av landet, men tabellen ger en 
fingervisning om vad parkeringsanvändare skulle behöva betala för att parkeringskostnaden inte 
ska sponsras av till exempel varupriser, hyror, lägenhetspriser, grannar eller skattebetalare. 
Externa handelsområden har för det mesta ett antal timmar gratis parkering vilket betyder att 
parkeringskostnaderna läggs på hyrorna. Det leder i sin tur till att det främst är större 
butikskedjor som har råd att etablera sig i dessa handelsområden.  
 
Tabell 12. En grov beräkning av kostnaderna för olika sorters parkeringslösningar. (I totalkostnaden ingår 
såväl ett uppskattat markpris, ränta, avskrivning och driftskostnader. Ett samnyttjande av parkeringen har inte 
beräknats. Markpriserna skiljer sig åt jämfört med Nynäshamn, men siffrorna är från år 2010 eller tidigare) Källa: 
Malmö stads parkeringspolicy 2010 

Typ av parkering Byggkostn./bpl Totalkostn./bpl och 
år 

Totalkostn./bpl och 
månad 

Markparkering 15 000 3 500 – 8 000 300 – 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 

 
En bilplats i garage utgör cirka 12 procent av byggkostnaden för en 3:a på 75 m2 (25 000-30 000 
kr/m2). Få förväntas betala 2 500-3 000 kr/månad så den rabatteras ofta till cirka 900 kr/månad 
eller mindre. Resten slås ut på samtliga boende. De som använder parkeringen behöver sällan 
eller aldrig betala den fulla kostnaden för parkeringen.  
 

En parkeringsplats är aldrig gratis, antingen betalas den av användarna, ingår i 
lokal-/bostadshyra, läggs på varupriser eller subventioneras/betalas av skattemedel. 
 
De som parkerar bilen får sällan möjlighet att göra en avvägning mellan den egna nyttan av att 
parkera och den faktiska kostnaden för att tillhandahålla parkeringsplatsen, enligt en rapport från 
VTI år 2010. Enligt VTI:s rapport blir därför efterfrågan på parkeringsplatser i städer onaturligt 
hög, i en samhällsekonomisk mening.22 Villkoren för att parkera har stor betydelse för individers 
                                                            
22 VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut (2010) Parkering – Politik, åtgärder och konsekvenser för stadstrafik. VTI 
notat 23-2010 
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val av färdmedel för arbetsresor, vilket också många resvaneundersökningar visar. Till exempel 
gjorde Malmö stad en resvaneundersökning 2008 som visade att vid fri tillgång till bilparkering 
vid arbetsplatsen väljer över 80 % att ta bilen till jobbet medan endast 45 % väljer bilen till jobbet 
om det inte är fri tillgång till bilparkering vid arbetsplatsen. 
 

4.2 Ytbehov 
Bilparkeringsplatser ianspråktar för det mesta stora arealer i städer och orter. När bilismen slog 
igenom och då många svenska städers centrum delvis revs och byggdes om på 1960-talet byggdes 
stora parkeringsanläggningar. Det sågs som mer eller mindre självklart att bilarna och den 
infrastruktur som är kopplad till biltrafik skulle få ta den plats den behövde. Idag har många 
städer brist på attraktiv mark i centrala lägen och av ekonomiska (samt även av 
planeringsidealsrelaterade och flera andra) skäl försöker planerare och exploatörer att inte 
överdimensionera parkeringsplatser eller andra samhällsfunktioner. Trots denna förändring tar 
bilparkeringsplatser för det mesta upp stora arealer i nya detaljplaner. Måtten nedan kan 
underlätta förståelsen för detta. 
 

 
Figur 10. Utrymmesbehov vid uppställning av personbilar (angivet i meter). Källa: VGU 

 
Enligt VGU23 bör en vinkelrät bilparkeringsplats vara 5 meter lång och 2,5 meter bred samt ha ett 
fritt utrymme bakom platsen som är minst 6 meter långt. Om parkeringsplatserna görs smalare 
behövs mer utrymme bakom parkeringsplatserna, till exempel behövs 7 meter långt fritt utrymme 
                                                            
23

 VGU står för Vägar och gators utformning och är en nationell handbok för bland annat utformning av vägar 
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bakom platser som endast är 2,3 meter breda. Sneda parkeringsplatser behöver ungefär lika 
mycket utrymme, men de innebär att ytorna behöver vara bredare men kortare än vid vinkelräta 
parkeringar. Vid för smala parkeringsplatser ökar riskerna med plåt- och lackskador. 
 
Bilparkeringsplatser längs med gatan ianspråktar mindre mark eftersom gatan används vid 
angöring av parkeringsplatsen. Längsparkeringar upptar totalt cirka 15 m2 per plats och är således 
den mest ytsnåla bilparkeringsvarianten. Stora parkeringsanläggningar, både enplans och 
flerplans, innebär dock att varje parkeringsplats ianspråktar minst cirka 25 m2. Själva 
parkeringsplatsen upptar en yta av cirka 12,5 m2 men med infart, utfart och tillfartsvägar blir den 
totala ytan per plats alltså dubbelt så stor. Lägg därtill att genomsnittsbilisten använder 2-5 
parkeringsplatser om dagen24, så blir det ganska tydligt att biltrafiken kräver stora ytor. 
 

 
Figur 11. Cykelparkeringar i Malmö på motsvarande yta av två bilparkeringar 

 
Enligt intresseföreningen Sveriges MotorCyklister bör en parkeringsplats för motorcykel ha 
måtten 1,5 * 2,5 meter25. Arean kan, precis som bilparkeringsplatser, variera beroende på om det 
är vinkelparkering eller inte. Men något mindre eller i vissa fall något större än de 3,75 m2 som 
Sveriges MotorCyklister föreslår kan anses rimligt. Parkeringsplatser för motorcyklar är mindre 
ytkrävande än bilparkeringsplatser men något större än cykelparkeringsplatser. 
 

Tabell 13. Ytbehov (inklusive tillfartsväg) för olika typer av parkeringar vid god standard 

Parkeringstyp Ytbehov per plats 
Längsparkering bil (gatuparkering) 15 m2 
Markparkering/p-hus/garage bil 25 m2 
Motorcykelparkering 3 - 4,5 m2 
Cykelparkering 2 - 2,5 m2 

 
Cykelparkeringar är betydligt ytsnålare än bilparkeringar och något mindre än 
motorcykelparkeringar. I regel tar en cykelparkeringsplats endast upp en tolftedel av en 

                                                            
24 Sveriges Kommuner och Landsting (2013) Parkering för hållbar stadsutveckling, s. 11 
25 Sveriges MotorCyklister (2011) Infoblad ”Utformning av MC-parkering” 
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bilparkeringsplats. I Nynäshamns kommuns gång- och cykelplan från 2011 fastslås att minst 40-
60 centimeter per cykel behövs på bredden. För bättre standard kan man dock räkna med 60-100 
centimeter per cykel. Vid större cykelparkeringsplatser bör det finnas 2 meter fritt utrymme 
mellan varje rad av cykelparkeringsplatser. En vanlig cykel är cirka 2 meter lång. 
 

4.3 Samnyttjande 
Ett bra sätt att inte riskera att bygga för många parkeringsplatser och att utnyttja parkeringsplatser 
effektivt är att räkna med samnyttjande. Med samnyttjande menas att två eller flera olika 
behov(/efterfrågan på parkering) kan dela på parkeringsplatser om efterfrågan ser olika ut vid 
olika tidpunkter på dygnet, vid olika dagar eller eventuellt vid olika årstider för olika lokaltyper. 
Till exempel finns stor efterfrågan av parkeringsplatser vid bostäder under nätter och helger, 
medan affärslokaler oftast har som störst efterfrågan av parkeringsplatser på dagtid vardagar och 
lördagar. Vid planering av parkeringsplatser kan samnyttjande därför vara en effektiv och optimal 
lösning då efterfrågan på parkeringsplatser varierar beroende på tidpunkt, plats och användning.  
 
Att en centrumgatas parkeringsplatser används för butiker på dagtid och för boende nattetid är 
ett exempel på en smart lösning som dels är effektiv (både kostnadsmässigt och ytmässigt) och 
dels kan ge tryggare utemiljöer genom att gatan används under större delen av dygnet. 
Samnyttjande kan också vara mer säsongsanpassat. Till exempel är skolor stängda under stora 
delar av sommaren, medan många turistattraktioner under sommaren har som störst 
parkeringsefterfrågan. En skolas parkeringsplats kan därför med fördel användas för en 
närliggande besöksattraktion under sommarlovet. 
 

Tabell 14. Några olika lokaltyper och tider för maximal parkeringsefterfrågan vid dem 

Lokaltyp Årstid då 
parkerings-
efterfrågan 
är störst 

Veckodag 
då 
parkerings-
efterfrågan 
är störst 

Tid på 
dygnet då 
parkerings-
efterfrågan 
är störst 

Tidsbehov 
användare 

Bostad Alla Alla Kväll och natt Korttid, hela 
nätter, långtid 

Butik Alla Mån – Lör (ev 
även Sön) 

Dagtid Korttid, < 3 h 

Skola Höst, vinter 
och vår 

Mån - Fre Dagtid 
(morgon 
särskilt) 

Korttid, hela 
dagar 

Småbåtshamn Sommar Fre - Sön Dagtid Korttid, hela 
dagar, långtid 

Kontor Höst, vinter 
och vår 

Mån - Fre Dagtid Hela dagar 

Industri Höst, vinter 
och vår 

Mån - Fre Dagtid Hela dagar 

Restaurang Alla Fre – Lör 
(beror på typ 
av restaurang) 

Kvällstid 
(beror på typ 
av restaurang) 

< 3 h 

Ishall Vinter Alla (men Lör 
– Sön oftast 
matchdagar) 

Kvällstid < 3 h 

Djurpark Sommar Lör- Sön Dagtid Hela dagar 
Biograf/teater Alla Fre - Sön Kvällstid < 3 h 



Parkeringspolicy och parkeringsnorm för Nynäshamns kommun, MSN dnr 2013.0213 

35 
 

 
Tabellen ovan visar ett antal olika lokaltyper och deras i huvudsak mest parkeringskrävande tid på 
året, i veckan och på dygnet. Tabellen visar även ungefär hur lång tid lokaltypens användare för 
det mesta behöver parkera vid besök/vistelse. Tiderna och tidsbehoven kan naturligtvis variera 
även för verksamheter och lokaler av samma typ. Men för det mesta ser parkeringsefterfrågan ut 
som ovan och för det mesta finns ett visst utrymme för samnyttjande.  
 

4.4 Fler yteffektiva lösningar 
Förutom samnyttjande kan parkeringsnormen även påverkas vid införande av miljöbilpool 
kopplad till ett visst bostadsområde. Samnyttjande är ett sätt att använda markytor så effektivt 
som möjligt medan bilpooler framförallt syftar till att minska bilinnehavet och transportarbetet. 
Många människor behöver inte bil varje dag men vissa dagar, varför bilpooler är effektiva och 
smarta lösningar för de som inte behöver bil varje dag. Bilpooler kan med fördel också samnyttjas 
av företag/organisationer och privatpersoner. Till exempel kan ett företag ha en bilpool eller hyra 
in sig på en bilpool under vardagar dagtid, medan bilpoolen är öppen för allmänheten på kvällar 
och helger. År 2013 finns exempel på flera kommuner i Sverige som via en extern aktör har en 
bilpoolsflotta inbokad under vardagar 07.00-17.00, vilken kan bokas av privatpersoner övrig tid. 
Lösningen, som till exempel finns i Botkyrka kommun, är ett bra sätt att nyttja bilarna under en 
större del av dygnet – så att de inte står parkerade majoriteten av tiden. I större omfattning kan 
sådana lösningar ge stora miljövinster eftersom de totala koldioxidutsläppen under en bils livstid 
numera till hälften eller mer sker innan bilen har körts en meter av sin första ägare. Sedan är det 
naturligtvis också yteffektivt. 
 
En lösning för att sänka parkeringsantalet som liknar bilpoolslösningen är att subventionera 
kollektivtrafikkort för boende eller anställda. I den föreslagna normen finns denna lösning inte 
med, men den bör studeras och skulle inom en snar framtid eventuellt kunna vara ett fungerande 
alternativ i kommunens bästa kollektivtrafiklägen. Denna lösning är, precis som bilpooler, 
beroende av attraktiv kollektivtrafik. För människor efterfrågar rörlighet och inte per definition 
bilresor, varför bilresor kan ersättas med bland annat kollektivtrafikresor om de innebär ett 
tillräckligt attraktiv alternativ. Att erbjuda boende eller anställda kollektivtrafikkort under ett visst 
antal månader eller år och därmed slippa anlägga normal parkeringsnorm tjänar exploatörerna på, 
framförallt om det rör sig om många parkeringar som de inte behöver anlägga. Det kan också 
vara attraktivt för de som vill flytta till området eller börja arbeta i området. Synergieffekter i form 
av större resenärsunderlag för kollektivtrafiken vilket kan leda till bättre kollektivtrafik samt 
attraktivare innergårdar och grönare stads- och ortsrum finns också. 
 
Parkeringsplaner kan också vara ett smart sätt att lösa parkeringsfrågorna på, för ett större 
område. Till exempel kan det i en stadsdel finnas flera detaljplaner och samhällsbyggnadsprojekt 
intill varandra som på många sätt berörs av samma trafiksystem och har nära till samma grönytor. 
Då kan det finnas många vinster med att ta fram en gemensam parkeringsplan som tar hänsyn till 
hela områdets parkeringsefterfrågan. Parkeringsplaner skulle kunna liknas vid samnyttjande, men 
i större omfattning. Planerna kan innehålla mer än gemensamma lösningar för parkeringar, till 
exempel kan planerna innehålla åtgärder som syftar till att minska bilparkeringsefterfrågan. 
Bilpool som är kopplad till alla fastigheterna i de olika detaljplanerna, eller gemensamma 
reservytor för parkering, är åtgärder som skulle kunna ingå. Parkeringsplaner bör kunna användas 
i sammanhängande stads- och ortsdelar men beslut om detta bör tas för varje 
område/parkeringsplan när förutsättningarna är utredda och goda för gemensamma 
parkeringsplaner. Enligt Plan- och bygglagen ska parkeringsbehovet lösas på respektive tomt eller 
i närheten av tomten, vilket kan försvåra arbetet med parkeringsplaner för större områden.  
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4.5 Gångavstånd till parkering 
När kommunen planerar för nya bostäder och verksamheter finns ett krav om maximalt avstånd 
från kollektivtrafikhållplats. Detta krav formulerades först i kommunens lokala miljömål och 
finns även med i ÖP och trafikplanen. Kravet finns bland annat för att det är ineffektivt att starta 
nya kollektivtrafiklinjer om det finns ledig kapacitet på befintliga linjer och då det är 
eftersträvansvärt att alla kommuninvånare ska kunna välja bland olika transportslag. Eftersom ett 
visst gångavstånd (700 meter fågelvägen till busshållplats eller 1 000 meter fågelvägen till 
pendeltågsstation) till kollektivtrafikhållplatser accepteras är det rimligt att ett visst gångavstånd 
till bilparkeringsplatser också accepteras. Dock finns en riktlinje i ÖP och trafikplanen, om att 
varje exploatering ska täcka sitt eget parkeringsbehov. Riktlinjen syftar framförallt till att inte 
skapa ett parkeringskaos på grund av parkeringsköp, markbyten och friköp som kan leda till att 
en för stor och för invecklad parkeringsbrist skapas. Riktlinjen innebär att gångavstånden till 
parkeringar i stort sett alltid är små. Även i Plan- och bygglagen anges att parkeringsbehovet ska 
lösas på respektive tomt, eller i närheten av tomten. I vissa fall bör bilparkeringsplatser kunna 
lokaliseras utanför tomten eftersom det till flera lokaltyper får anses rimligt med upp till några 
hundra meters gångavstånd. Vid samnyttjande kan det exempelvis bli aktuellt med något längre 
gångavstånd till bilparkering. Det bör dock göras en särskild utredning vid sådana fall och finnas 
en samsyn kring detta i kommunen, eftersom riktlinjerna i ÖP och PBL ska följas.  
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5. Konsekvensbedömning 
Föreslagen parkeringsnorm är för flera lokaltyper betydligt lägre än den gamla normen. I flera fall 
är normen också helt ny, det vill säga kommunen har inte haft en parkeringsnorm för flera av 
lokaltyperna som nu finns i föreslagen norm. Förhoppningsvis kan den nu mer omfattande 
normen ge ökad tydlighet och vara mer användbar.  
 
Den nya parkeringsnormen anses ge förutsättningar för en mer marknadsanpassad prissättning av 
parkeringarna(/dämpad efterfrågan) och ett effektivare markutnyttjande. Policyn om att inte 
tillåta större markparkering än normens parkeringstal finns för att motverka stora hårdgjorda 
parkeringsytor i markplan (i framförallt centrala delar) som ofta är mindre estetiskt tilltalande och 
för att möjliggöra tät bebyggelse som ändå har tillräckligt stora friytor och som ligger nära natur- 
och rekreationsområden.  
 
Den föreslagna parkeringsnormen ger tillsammans med policyn ökade möjligheter för kommunen 
att nå sina mål (enligt bland annat översiktsplan, trafikplan och lokala miljömål) samtidigt som 
samhällsbyggandet och samhällsutvecklingen kan ske mer hållbart. Som tidigare har nämnts är 
parkeringspolicyn ett av de viktigaste verktygen för att försöka styra resandet mot mer hållbara 
alternativ. Frågan om hur mycket denna policy styr och vilka effekter den sänkta 
bilparkeringsnormen har är dock inte helt självklart. Dokumentet tar inte upp några riktlinjer eller 
förslag på var avgifter och tidsstyrning borde införas för bilparkering. Det kan komma att bli 
nödvändigt att undersöka utifrån den befintliga parkeringssituationen och förutsättningarna som 
parkeringspolicyn och parkeringsnormen skapar. 
 
En risk med låga bilparkeringstal är alltid att efterfrågan på bilparkering är större än parkerings-
talen. Det kan leda till att bilister söker parkering på gator och allmänna parkeringsplatser istället, 
vilket innebär att deras parkering betalas av skattemedel och att en alltför stor brist på allmänna 
bilparkeringsplatser riskerar att uppstå. Problemet borde dock inte bli för stort om både 
bilparkeringsavgifterna och antalet platser motsvarar efterfrågan. Men naturligtvis påverkar 
möjligheterna till gång- och cykeltrafik samt hur attraktiv kollektivtrafiken är (och även hur dyrt 
bilinnehavet är), hur stor parkeringsefterfrågan och eventuell bilparkeringsbrist blir. Det är bland 
annat därför normen är indelad i tre olika zoner.  
 
Om efterfrågan på bilparkering är stor och parkeringsnormen inte motsvarar den efterfrågan 
finns förutom risken om parkeringsbrist även en risk att lokal- och bostadshyror blir dyrare. Den 
risken finns om exploatörer vill bygga fler parkeringar per 1 000 m2 BTA än normen anger och 
då måste bygga garage eller parkeringshus. Om då parkeringsplatserna i parkeringshuset inte 
finansieras genom marknadsmässiga/självfinansierande parkeringsavgifter kommer troligtvis 
kostnaderna fördelas ut genom exempelvis högre hyror. 
 
Enligt översiktsplanen och trafikplanen ska förutsättningarna att inrätta bilpool främjas. 
Parkeringspolicyn kan både förbättra och försämra förutsättningarna för bilpooler. En risk är att 
färre exploatörer ser bilpoolslösningen som ett bra alternativ då bilparkeringsnormen för 
bostäder är sänkt och i zon 1 inte skiljer sig mycket mot den norm som gäller vid införande av 
bilpool. Det kan alltså vara för få bilparkeringsplatser som exploatören ”tjänar”/inte behöver 
bygga i bilpoolsalternativet jämfört med den vanliga normen, särskilt i zon 1. Men samtidigt kan 
bilpooler som inte är kopplade till någon särskild förening eller fastighet bli mer 
aktuella/lönsamma eftersom antalet parkeringsplatser per 1000 m2 BTA generellt minskar vid ny- 
och ombyggnation och på sikt troligtvis också bilinnehavet. Den nya bilparkeringsnormen kan 
stimulera öppna bilpooler eftersom den kräver färre bilparkeringsplatser och syftar till att 
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stimulera byggande i goda kollektivtrafiklägen och i lägen där människor lätt kan ta sig till 
målpunkter utan fordon. 
 
Det är betydligt dyrare att bygga garage och parkeringshus jämfört med parkeringsplatser i 
markplan. Men eftersom bilparkeringsnormen föreslås bli betydligt lägre (än tidigare) för de flesta 
lokaltyper bör inte parkeringskostnaden för stads- och samhällsbyggnadsprojekt bli högre än vid 
högre parkeringstal i markplan, snarare lägre. Lägre parkeringstal är också viktigt för att nybyggda 
bostäder och företagslokaler ska kunna bli billigare att köpa och hyra. Risk finns dock att företag 
eller exploatörer väljer bort Nynäshamn, på grund av normen och parkeringspolicyn, om de vill 
bygga stora bilparkeringar i markplan som innebär högre parkeringstal än angiven minimi- eller 
maxnorm. 
 
För både samnyttjande och bilpoolsalternativet finns risken att antalet bilparkeringsplatser blir 
lägre än vad som efterfrågas. Desto effektivare marken och parkeringsplatserna utnyttjas, desto 
mindre blir marginalerna. Men generellt är bilpooler och samnyttjande av parkeringsplatser 
effektiva lösningar som kan få flera positiva följdeffekter. Till exempel behöver inte alla 
människor bil varje dag, men kanske ibland. Istället för att då ha en egen bil (vilket troligtvis gör 
att människor åker mer bil än om de endast bokar och betalar för bil när de verkligen behöver 
bil) kan kollektivtrafiken utnyttjas mer, som i förlängningen kan ge fler avgångar då underlaget 
blir större. 
 
Sammanfattningsvis är de största möjliga vinsterna med föreslagen parkeringspolicy och ny 
parkeringsnorm att: 

 Kunna bygga mer yteffektiva städer och samhällen 
 Stimulera byggande i kollektivtrafik- och servicenära lägen 
 Stimulera hållbart resande (vilket i sin tur har en mängd följdeffekter avseende bland 

annat folkhälsa, jämställdhet, buller, luftkvalitet, klimatpåverkan och privatekonomi) 
 I mindre utsträckning behöva ianspråkta orörda grönområden på grund av 

parkeringstalen 
 Mindre andel hårdgjorda ytor i kommunens orter 
 Fler öppna bilpooler initieras 
 Ekonomin i samhällsbyggnadsprojekt torde bli bättre eftersom parkeringskostnader ofta 

utgör en betydande del av kostnaderna vid ny- och ombyggnation. 
 
Sammanfattningsvis är de största eventuella riskerna med föreslagen parkeringspolicy och ny 
parkeringsnorm att: 

 Parkeringsbrister skapas i vissa områden, vilket bland annat kan uppstå om prissättningen 
mellan privata och allmänna parkeringar skiljer sig mycket (främst om fler privata garage 
för flerbostadshus och arbetsplatser byggs). 

 Högre hyror om fler parkeringshus eller garage byggs men inte finansieras genom 
parkeringsavgifter från dem som använder parkeringsplatserna 

 Färre bostäder med tillhörande bilpool byggs (färre stängda bilpooler tillskapas) då 
exploatörerna eventuellt ”tjänar” för få platser vid ”bilpoolsnormen” 

 Kommunen får svårare att attrahera bilintensiva verksamheter och potentiella nya 
invånare i tätorterna som önskar ha fler än en bil per hushåll. Exploateringar (exempelvis 
nya stormarknader) där verksamheten vill bygga stora parkeringar i marknivå kan bli 
dyrare om kommunen kräver att parkeringsytorna i marknivå begränsas. 
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Bilaga 1. Definitioner och begrepp 
Barriäreffekt Avskärmande eller uteslutande inverkan av en barriär i 

landskapet, vilket exempelvis kan vara en större väg eller 
järnväg. Om en väg eller motsvarande känns svår eller otrygg 
att passera, skapas en barriäreffekt av vägen. 

 
BTA Bruttototalarea, area av våningsplan begränsad av omslutande 

väggars utsida. 
 
Dimensionerande timtrafik Antalet fordon/trafikanter under den timme som valts för den 

trafiktekniska dimensioneringen. Vanligtvis är 
dimensionerande timtrafik 10 – 12 % av årsdygnstrafiken, 
ÅDT. Dimensionerande timme är ofta en morgon- eller 
eftermiddagstimme då mycket trafik är i rörelse. 

 
FÖP Fördjupad översiktsplan, kan till exempel göras för ett 

avgränsat geografiskt område. 
 
GCM Gång, cykel och moped  
 
GC-väg Gång- och cykelväg. GC som står för gång och cykel kan även 

användas för att benämna korsningar, passager, broar osv. Till 
exempel är en GC-bro en smalare bro som endast är avsedd 
för gång- och cykeltrafik. 

 
Oskyddade trafikanter Gående, cyklister och mopedister (GCM-trafikanter) 
 
Kollektivtrafiknära läge I Nynäshamns kommun definieras kollektivtrafiknära lägen 

som områden inom 400 meter från en busshållplats med 
minst 4 bussavgångar i timmen mellan 06.30-08.3026 eller 
inom 1 000 m från en pendeltågsstation (fågelvägen). Även 
inom dessa avstånd kan det finnas platser som inte kan 
definieras som kollektivtrafiknära, till exempel då branta 
lutningar, vattendrag eller andra betydande barriärer finns 
inom avgränsningen.  

 
LTF Lokal trafikföreskrift 
 
Maxbeläggning parkering Med en parkerings maxbeläggning avses i detta dokument den 

högst uppmätta andelen upptagna parkeringsplatser. 
Maxbeläggningen är inte nödvändigtvis samma sak som full 
beläggning. Om en parkeringsinventering visat att en 
parkering under någon tid på dygnet är helt fullbelagd är 
maxbeläggningen 100 %. Om det maximalt uppmätta antalet 
parkerade bilar uppgår till hälften av det totala antalet 
parkeringsplatser är maxbeläggningen 50 %.  

 

                                                            
26 Utifrån SL:s riktlinjer i RiPlan08 ska stomtrafik i Storstockholm trafikeras med 15 minuters turtäthet och högtrafik definieras 
som vardagar kl. 06.00-09.00 och kl. 15.00-19.00. 
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Mobility management (MM) Åtgärder som inte är fysiska vilka syftar till att påverka 
människors val av färdmedel och resesätt. Information om 
hållbart resande, införande av bilpool eller 
informationskampanjer för att ändra trafikanters attityder kan 
vara åtgärder inom mobility management.  

 
Målpunkt En målpunkt är inom trafikplaneringen en plats dit en 

trafikant är på väg. Vanligtvis avses platser som många åker till 
regelbundet när man talar om målpunkter eftersom sådana 
målpunkter, såsom skolor, större arbetsplatser och 
idrottsanläggningar, genererar mycket trafik. 

 
Parkering En uppställning av ett fordon med eller utan förare av någon 

annan anledning än som 1) föranleds av trafikförhållandena, 
2) sker för att undvika fara, eller 3) sker för på- eller avstigning 
eller på- och avlastning av gods. 

 
Parkeringsplats Ett område som är anvisat för parkering. 
 
PBL Plan- och bygglagen. Innehåller regler gällande mark- och 

vattenanvändning.  
 
Primära stråk De stråk som binder samman de viktigaste start- och 

målpunkterna i kommunen, där störst trafikflöden för det 
mesta sker. 

 
Restidskvot Restidskvot är kvoten av två olika färdmedels restid. Om det 

tar 60 minuter att åka från A till B med kollektivtrafik och 30 
minuter mellan samma platser med bil blir restidskvoten 
kollektivtrafik/bil (60/30=) 2. Det är ett sätt att sätta siffror 
på restidsskillnader mellan olika trafikslag, vilket underlättar 
jämförelser mellan både trafikslag och platser. 

 
RUFS 2010 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 2010. 
 
RVU Resvaneundersökning  
 
Stråk En sammanhängande förbindelse mellan start- och målpunkt, 

oavsett förflyttningens längd.  
 
TRAST Står för Trafik för en attraktiv stad och är en handbok för 

trafik- och stadsplanering i Sverige. TRAST har tagits fram av 
bland annat Sveriges kommuner och landsting (SKL) och 
Trafikverket.  

 
Tättbebyggt område Inom tättbebyggt område gäller automatiskt högsta tillåtna 

hastighet 50 km/h, om inget annat anges. Inom tättbebyggt 
område får kommunen besluta om annan hastighet än 50 
km/h. Ofta är kommunen väghållare för de flesta gatorna 
inom det tättbebyggda området, men inte alltid. Den 1 
oktober 2013 fanns sju stycken tättbebyggda områden i 
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Nynäshamns kommun: Nynäshamn, Ösmo, Hoxla-Torp-
Sunnerby, Grödby, Stora Vika, Segersäng samt Landfjärden. 
Tättbebyggt område enligt lokal trafikföreskrift är ej att 
förväxla med begreppet tätort, vilket inte har med trafik att 
göra utan ortens storlek och täthet. 

 
VGU Står för Vägar och gators utformning och är ett hjälpmedel 

för att utforma vägar och gator. VGU har tagits fram av bland 
annat Trafikverket och Svenska kommunförbundet.  

 
Väghållare Den som är väghållare ska säkerställa att vägen sköts och 

utformas på ett trafiksäkert och framkomligt sätt. Väghållare 
har det juridiska ansvaret för sina vägar. I Nynäshamns 
kommun är Trafikverket väghållare för huvudvägnätet på 
landsbygden, medan kommunen är väghållare för en stor del 
av gatorna i Nynäshamn och Ösmo. Utöver statens och 
kommunens vägar finns många enskilda vägar, vars ansvar kan 
ligga på enskilda markägare eller organisationer. 

 
ÅDT Årsdygnstrafiken är det genomsnittliga trafikflödet per dygn 

under ett år. 
 
ÖP Översiktsplan 
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Bilaga 2. Mål, planer och lagrum 
Ett antal lagar samt kommunala strategier, planer och policydokument berör parkeringsfrågor. 
Trafikförordningen, kommunallagen samt plan- och bygglagen berör planering, placering och 
utformning av parkeringsplatser på olika sätt, direkt eller indirekt. Dessa lagar utgör tillsammans 
med kommunens beslutade strategier och policydokument viktiga underlag och förhållningssätt 
för parkeringsfrågor. Som tidigare nämnt är syftet med policyn delvis att bidra till att kommunen 
ska kunna uppfylla de mål som antagits i strategiska planer och måldokument. Nedan redogörs 
kortfattat för hur de olika lagarna och kommunala dokumenten berör parkeringsfrågor. 
 

Kommunallagen 
Kommunerna har planmonopol, vilket innebär att de kan styra bebyggelseutvecklingen och på så 
sätt även transportarbetet inom, till och från kommunen i viss mån. Vid ny- och ombyggnation 
ser kommunen i bygglovskedet till att parkeringssituationen för ändamålet är tillfredsställande 
enligt de riktlinjer eller krav som kommunen har. Enligt kommunallagen måste kommunen 
behandla alla medlemmar och invånare lika (om det inte finns sakliga skäl för något annat), samt 
ge alla samma service27. Det innebär bland annat att kommunen bör ha samma eller likvärdiga 
krav på parkeringstal (om kommunen har sådana krav) för alla exploatörer, företag och invånare. 
Till exempel ska kommunen ställa samma krav på antal parkeringsplatser vid om- och 
nybyggnation för byggnationer som är av liknande karaktär. Många kommuner ställer olika krav 
på antal parkeringsplatser beroende på lokaltyp, läge och andra särskilda förhållanden (såsom 
tillgång till bilpool, gratis/subventionerade kollektivtrafikbiljetter för de boende med mera). Men 
kraven ska alltså vara de samma för alla exploatörer, företag och invånare.  
 

Plan- och bygglagen 
I plan- och bygglagen (PBL) finns bestämmelser om byggande och planläggning av mark och 
vatten. Lagen syftar till att främja en långsiktigt hållbar livsmiljö för såväl dagens samhälle som 
kommande generationer.  
 
I PBL:s kapitel 4, som handlar om reglering med detaljplan och områdesbestämmelser, finns ett 
avsnitt om parkering som säger att kommunen får bestämma de krav i fråga om att anordna 
utrymme för parkering, lastning och lossning som behövs med hänsyn till lämpligheten utifrån 
stads- och landskapsbilden samt till natur- och kulturvärdena på platsen. I detaljplaner får 
kommunen också bestämma placeringen och utformningen av parkeringsplatser samt att viss 
mark eller vissa byggnader inte får användas för parkering. Plan och bygglagen säger också att 
tomter ska ordnas så att det i skälig utsträckning finns lämpligt utrymme för parkering, lastning 
och lossning på tomten eller i närheten av den. Men lagen säger också att en tomt som ska 
bebyggas med flerbostadshus, lokaler för fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig 
verksamhet, ska ha en tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse på eller i 
närheten av tomten. Om det inte finns tillräckliga utrymmen att anordna både friyta och 
parkering ska man i första hand ordna friyta.28  
 
Fastighetsägaren bär ansvaret att anordna parkeringsplatser i skälig utsträckning för 
tomten/tomterna. Det är inte kommunen som är skyldiga att ordna parkeringsplatser till andra 
fastighetsägare, men kommunen ställer vissa krav på fastighetsägarens parkeringsplatser, till 
exempel antal, utseende och läge. Kommunens krav och riktlinjer finns ofta formulerade i en 
parkeringspolicy och parkeringsnorm, vilka inte är bindande för kommunen och de har inte 

                                                            
27

 Kommunallag (1991:900) 2 kap. 2 § 
28 Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap. 13 § och 8 kap. 9 § 



Parkeringspolicy och parkeringsnorm för Nynäshamns kommun, MSN dnr 2013.0213 

43 
 

någon direkt rättsverkan. Men som kommunallagen säger måste kommunen behandla invånare, 
exploatörer och fastighetsägare lika och ställa samma eller likvärdiga krav på parkeringstal för alla. 
 

Parkering i kommunens Översiktsplan och Trafikplan 
Kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun har i september 2012 antagit dels en ny 
översiktsplan och dels en ny trafikplan för kommunen. Översiktsplanen (ÖP) ersätter den 
tidigare från år 1991, medan trafikplanen är den första i nuvarande format. I båda dessa 
dokument finns vissa riktlinjer och ställningstagande som direkt eller indirekt berör parkering.  
 
Riktlinjerna under avsnittet Transporter och hållbart resande i ÖP anger bland annat att: 

 Cykelparkeringar vid målpunkter prioriteras och ska finnas vid viktiga målpunkter såsom 
hållplats för kollektivtrafik, handel, service, skola och arbetsplatser. 

 Varje exploatering ska täcka sitt eget parkeringsbehov och förutsättningarna för att inrätta 
bilpool ska främjas. 

 I områden inom 400 meter (fågelvägen) från busshållplatser med minst fyra avgångar 
under morgonens rusningstid och i områden inom 1 000 meter från tågstationer kan en 
lägre parkeringsnorm tillämpas om bilpool införs. 

 Yteffektiva infartsparkeringar ska finnas vid strategiska hållplatslägen. 
 
Att främja bilpooler i kollektivtrafiknära lägen är dessutom en strategi i trafikplanen som 
återkommer under avsnitt 2.3 och Bilaga 4 i denna policy.  
 
I trafikplanen finns också ett avsnitt om parkeringar och infartsparkeringar under kapitlet nuläge. 
I avsnittet nämns bland annat att kommunens parkeringsnorm (från 1983), jämfört med andra 
kommuner, för vissa lokaltyper ligger ganska högt medan den för andra lokaltyper ligger ungefär 
som många andra liknande kommuners parkeringsnorm.  
 
Något som genomsyrar både ÖP och trafikplanen är vikten av ett hållbart transportsystem och 
hållbara resor. Resor och transporter står för en stor andel av koldioxidutsläppen på alla 
geografiska nivåer. Därför är det viktigt att även denna policy med tillhörande parkeringsnorm 
utgår från målet att skapa ett mer hållbart resande, samtidigt som efterfrågan på parkering och 
parkeringsplatsernas samhällsnytta has i åtanke och vägs mot vikten av minskad biltrafik. 
Minskad vägtrafik och ökat kollektivtrafikresande är två långsiktiga mål som följs upp i 
trafikplanen. 
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Bilaga 3. Avgränsning av områden i kommunen med 
kollektivtrafiknära läge och goda förutsättningar för bilpool 
Den definition som har gjorts av (bra) kollektivtrafiknära lägen bygger på närheten till 
pendeltågsstationer och de busshållplatserna i kommunen med flest avgångar (minst fyra 
avgångar per timme under morgonens rusningstid, se sidan 39 under definitioner och begrepp). 
För att det ska vara lämpligt att införa bilpool i ett område är det utöver att området uppfyller 
kriteriet för kollektivtrafiknära läge även viktigt att viss service och goda möjligheter för gång- 
och cykeltrafik finns. Nedan visas de områden som i trafikplanen definierats som de med bäst 
kollektivtrafikförsörjning i kommunen.29. 
 

Följande busshållplatser har minst 4 avgångar i timmen mellan kl. 06.30-08.30: 
Nynäshamn: Fredsgatan, Nynäshamns station, Skeppargatan, Kullstaplan, Backluravägen, 
Sandtorp. 
Ösmo: Ösmo trafikplats, Nibble gård, Ösmo station, Ösmo centrum. 
Sunnerby/Spångbro: Spångbro, Sorunda kyrka, Torp, Sorunda pensionärshem, Sunnerby 
malm. 
 
Pendeltågsstationer finns i: 
Nynäshamn: Nynäshamns station, Gröndalsviken, Nynäsgårds station 
Ösmo 
Segersäng 
  

                                                            
29 Segersäng anses ha god kollektivtrafikförsörjning i och med pendeltågstrafiken till och från orten. Men innan viss nödvändig 
service finns inom gångavstånd för ortens invånare anses bilpoolslösningar inte vara rimliga. 
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Kommunen 
Karta 1 
Kollektivtrafiknära lägen i Nynäshamns kommun (närhet till busshållplatser med minst 4 
avgångar i timmen mellan kl. 06.30-08.30 eller till pendeltågsstation) 

 
 

Kartan visar områden i kommunen som antingen ligger inom 400 meter till busshållplats med 
minst 4 avgångar i timmen mellan kl. 06.30-08.30 eller inom 1 000 meter till pendeltågsstation. 
Cirka 63 % av kommunens befolkning bor i dessa områden.  
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Nynäshamn (zon 1) 
Karta 2 
Kollektivtrafiknära lägen i Nynäshamn 

 
 

Kartan visar områden i Nynäshamn som antingen ligger inom 400 meter till busshållplats med 
minst 4 avgångar i timmen mellan kl. 06.30-08.30 eller 1 000 meter till pendeltåg. Cirka 88 % av 
ortens befolkning bor inom markerat område. 
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Ösmo (zon 1) 
Karta 3 
Kollektivtrafiknära lägen i Ösmo 

 
 

Kartan visar de områden i Ösmo som har antingen 400 meter till busshållplats med minst 4 
avgångar i timmen mellan kl. 06.30-08.30 eller 1 000 meter till pendeltåg. Cirka 80 % av ortens 
befolkning bor inom markerat område. 
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Sunnerby-Spångbro (zon 2) 

Karta 4 
Kollektivtrafiknära lägen i Sunnerby-Spångbro 

 
 

Kartan visar de områden i Sunnerby-Spångbro som har max 400 meter till busshållplats med 
minst 4 avgångar i timmen mellan kl. 06.30-08.30. Cirka 72 % av tätortens befolkning bor inom 
markerat. I dagsläget (2013) är detta den enda orten i zon 2 som har tillräckligt goda service- och 
kollektivtrafikförutsättningar för att bilpoolslösningar kopplat till parkeringsnormen ska kunna 
prövas. 
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Segersäng (zon 2) 

Karta 5 
Kollektivtrafiknära lägen i Segersäng 

 
 

Kartan visar de områden i Segersäng som har max 1 000 meter till pendeltåg. I dagsläget (2013) 
har orten inte tillräckligt goda service- och kollektivtrafikförutsättningar för att bilpoolslösningar 
kopplat till parkeringsnormen ska kunna prövas.  
 



Parkeringspolicy och parkeringsnorm för Nynäshamns kommun, MSN dnr 2013.0213 

50 
 

Bilaga 4. Nuläge, underlag och tidigare parkeringsriktlinjer 
I detta avsnitt redovisas den parkeringsnorm som tidigare har tillämpats i Nynäshamns kommun 
vid om- och nybyggnationer. I kapitlet redovisas även resultatet från de parkeringsinventeringar 
som har gjorts i Ösmo och Nynäshamn för att ett aktuellt underlag över hur 
parkeringssituationen ser ut.  
 

1983 års bilparkeringsnorm 
Den bilparkeringsnorm som tillämpas vid om- och nybyggnation i kommunen är framtagen i 
början på 1980-talet och sedan justerad efter prognostiserade behovstal för år 199530. Normen 
säger att per 1 000 m2 BTA ska för respektive lokaltyp följande antal parkeringar anläggas (inkl. 
besökande): 
 

Bostäder  12 st. 
Industri  13 st. 
Kontor  20 st. 
Butiker  31 st. 
Hotell   28 st. 
Restauranger  70 st. 
Samlingslokaler  150 st. 

 
Parkeringsnormen (miniminorm) är jämfört med andra kommuner i länet och angränsande län 
varken hög eller låg för bostäder och industri31. Avseende andra lokaltyper är dock normen 
jämförelsevis hög. I FÖP Nynäshamn från år 2004 anses parkeringsbehovet för bostäder i 
Nynäshamn uppgå till 12,5 bilplatser per 1 000 m2 BTA, vilket alltså är ett något högre 
parkeringstal än vad kommunen idag planerar utifrån.  
 

Komplettering till 1983 års bilparkeringsnorm i kommunens trafikplan 2012 – 
främja bilpooler i kollektivtrafiknära lägen 
I Nynäshamns kommuns trafikplan, som antogs av kommunfullmäktige 17 oktober 2012, 
kompletterades den gamla parkeringsnormen med en strategi för att främja bilpooler i 
kollektivtrafiknära lägen. Kompletteringen innebär en möjlighet för exploatörer att bygga färre 
parkeringsplatser än vad som vanligtvis krävs, om en miljöbilpool införs. Kompletteringen gäller 
enligt trafikplanen endast för nybyggnation av bostäder och förutsättningarna är formulerade 
enligt följande: 
 

 Om en exploatör för ett nytt område, där det ska byggas bostäder, initierar en 
miljöbilpool32 med minimum 1 bilpoolsbil per 15 lägenheter33 (vilket motsvarar cirka 
1 000-1 500 m2 BTA) kan byggnormen för bostadsytorna sänkas till 6 platser per 1 000 
m2 BTA (inklusive besöksplatser, exklusive bilpoolsbilplatser).  

 
Förutsättningar:34 Varje bilpoolsbil ska ha en egen parkeringsplats. Området med tillgång till 
bilpoolen ska ha en fast avgift för bilpoolen som ingår i hyran/avgiften, precis som exempelvis 
bredband och andra tjänster i vissa fall gör, för att avsteget från parkeringsnormen ska kunna 
                                                            
30 Normen gällde vid planens antagande, men nya riktlinjer för parkeringstal är en prioriterad åtgärd. 
31 Se exempelvis Täby, Haninge (Vegastaden), Huddinge, Tyresö, Österåker, Norrtälje, Sigtuna, Nykvarn och Strängnäs. 
32 Miljöbil enligt senaste definitionen från Svensk författningssamling alternativt Transportstyrelsen. 
33 Lämpligt antal lägenheter per bilpoolsbil enligt bl.a. Stockholms bilpool. 
34 Lägre parkeringsnorm till följd av bilpool går inte att kombinera med samnyttjande av parkeringsplatser 
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göras. Uppföljning och utvärdering måste ske och områdets läge måste vara lämpat för bilpool; 
ligga kollektivtrafiknära35, ha god tillgång till gång- och cykelvägar, cykelparkeringar samt till 
samhällsservice. Utrymme bör i vissa fall säkras så att fastighetsägaren kan hantera den 
parkeringssituation som uppstår ifall försöket med bilpooler inte faller väl ut eller avtalsbrott sker. 
Reservytan ska vara möjlig att göra om till parkeringsplatser om det i framtiden anses nödvändigt. 
Det kan exempelvis vara ett grönområde. Vid planläggning bör utbyggnad enligt den ordinarie 
gällande parkeringsnormen redovisas. Efter särskild prövning kan utbyggnad få begränsas till 
föreslagen byggnorm i samband med bygglov (om avtal mellan bilpoolsföretag och exploatör 
finns).  
 
Byggherrarna måste garantera bilpoolen under minst fem år för att parkeringsnormen för 
bostäder ska kunna sänkas36. Förutom avtalet mellan exploatör och bilpoolsföretag bör även en 
säkerhet skrivas in i exploateringsavtalet genom att en inteckning görs i fastigheten för att 
garantera att en eventuell utbyggnad av reservparkeringarna kan finansieras. Det innebär att 
exploatör eller bostadsrättsförening/fastighetsägare i framtiden måste bygga ut parkeringsplatser 
enligt gällande plannorm om bilpoolen (i området) försvinner och om det då finns en stor 
efterfrågan på parkeringsplatser.  
 
Detta undantag, från den tidigare parkeringsnormen från 1983, ingår i trafikplanens strategi för 
att bland annat främja hållbart resande, öka orternas attraktivitet och stimulera etableringar i 
kollektivtrafiknära lägen. Det finns flera möjliga vinster med avsteget från parkeringsnormen. 
Med hjälp av bilpooler kan exempelvis byggkostnaderna, parkeringsytorna, bilanvändningen och 
på sikt bilinnehavet minska (vilket i sin tur bidrar till att kommunala miljö- och klimatmål om 
minskade utsläpp kan uppnås). Mindre parkeringsytor kan innebära fler gröna gårdar och parker 
som fyller en viktig social funktion i samhället. Reservytorna för parkering begränsar dock en del 
av vinsterna med bilpoolsalternativet varför de bör kunna redovisas men inte nödvändigtvis 
måste säkras, vilket skrivelsen i Trafikplanen kräver. 
 

2011 års cykelparkeringsnorm 
I samband med att kommunens Gång- och cykelplan reviderades och uppdateras år 2011 tillkom 
en cykelparkeringsnorm i planen. Normen gäller endast för bostäder, kontor, handel, skolor och 
kollektivtrafikhållplatser varför normen föreslås kompletteras med ytterligare lokaltyper. 
 

Norm för cykelparkering i Nynäshamns kommun 
Lokaltyp Antal cykelplatser 

(cpl) 
Bostad (cpl/bostad) 2 
Kontor (cpl/1 000 m2) 30 
Handel (cpl/1 000 m2) 20 
Grundskola (cpl/elev) 0,5 
Gymnasium (cpl/elev) 0,8 
Kollektivtrafik (cpl/100 påstigande per dygn) 10 

 
  

                                                            
35 Se bilaga 1 för definition av kollektivtrafiknära läge och bilaga 3 för nuvarande områden i kommunen som kan definieras som 
kollektivtrafiknära (alla platser inom avgränsningen definieras ej som kollektivtrafiknära då definitionen bygger på vissa kriterier). 
36 Sådana avtal mellan exploatör och bilpoolsföretag har bland annat skrivits för kvarteret Fullriggaren i Malmö. 
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Genomförda parkeringsinventeringar 
Enligt en inventering från år 2006 fanns det då cirka 450 bilparkeringsplatser på allmän plats och 
cirka 130 bilparkeringsplatser på gatumark i centrum (kvartersmark ej medräknat). I både Ösmo 
och Nynäshamn har parkeringsinventeringar genomförts efter år 2006, där ett av områdena utgör 
ungefär samma område som år 2006 alltså hade 450 bilparkeringsplatser. Parkeringsinventeringar 
utgör ett viktigt underlag för att få en så tydlig uppfattning om parkeringars beläggning (vid 
tidpunkten) som möjligt. Genom beläggningsstatistik (för parkeringar med olika ändamål) från 
parkeringsinventeringar kan väl motiverade samutnyttjandefaktorer utformas, vilket är viktigt för 
att planera för så effektiv mark- och parkeringsanvändning som möjligt. Statistik över 
parkeringarnas beläggning vid olika tider på dygnet kan ofta visa vilken huvudsaklig funktion 
parkeringsplatsen fyller i verkligheten. 
 
Inventeringarna genomfördes som aktiva observationer varför metoden får anses effektiv. Både i 
Ösmo och i Nynäshamn gjordes parkeringsinventeringarna under totalt sex olika dagar; två 
vardagar under olika veckor, två fredagar under olika veckor och två lördagar under olika veckor 
(helgdagar, klämdagar och evenemangsdagar har undvikts i möjligaste mån). I Ösmo räknades 
även parkerade bilar under ett klockslag (13:30) på en söndag. Under vardagar och fredagar 
räknades parkerade bilar på de valda parkeringsplatserna vid åtta olika klockslag; 07:30, 08:30, 
11:30, 12:30, 16:30, 17:30, 18:30 samt 20:30. Under lördagar räknades parkerade bilar vid fyra 
olika klockslag; 09:00, 12:00, 15:00 samt 18:00. Klockslagen för parkeringsinventeringarna valdes 
för att få en spridning över stora delar av dygnet samt med hänsyn till affärers och annan services 
öppettider. Eftersom en person ensam räknade parkerade bilar vid varje klockslag (och 
transporterade sig mellan de olika parkeringarna) är klockslagen endast ungefärliga. Vid mycket 
regnigt och blåsigt väder senarelades inventeringarna.  
 

Bilparkeringsinventering Ösmo (centrum och stationsområde) 
Inför samrådsversionen av detaljplan för delar av Nibble 1:1, Vansta 5:2 med flera (centrala och 
södra Ösmo) gjordes en parkeringsinventering under november och december 2010. 
Parkeringsinventeringen innefattade infartsparkeringarna kring Ösmo station, parkeringarna vid 
Birkavägen (mellan stationen och centrum) samt parkeringarna vid Ösmo centrum och 
Vanstaskolans idrottshall. Se figur 12 nedan. 
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Figur 12. Inventerade parkeringsplatser i Ösmo 

Slutsatser och analys 

Vid i stort sett alla inventerade parkeringar i Ösmo verkar ett överskott av platser finnas. Dock är 
parkeringarna närmast matvarubutiken i centrum och parkeringarna närmast stationsentréerna 
under vissa tidpunkter nästan eller helt fullbelagda. Vid klockan 12:30 på vardagar inföll 
maxbeläggningen för infartsparkeringarna vid stationen och för de flesta centrumparkeringarna. 
Vid parkeringen närmast matvarubutiken (Ö2) inföll dock maxbeläggningen under fredagar 
klockan 16:30. 
 
Möjligheter till att samutnyttja parkeringsplatser i Ösmo verkar utifrån inventeringen relativt 
stora. Parkeringarna vid Birkavägen som främst används som boendeparkering hade många 
lediga platser under dagtid på vardagar. Däremot hade infartsparkeringarna vid stationen och 
centrumparkeringarna färre lediga platser under dagtid på vardagar, men fler lediga platser under 
kvällar och helger. För bostadsområden i närheten av infartsparkeringar och parkeringar avsedda 
för handel skulle man alltså kunna räkna med att en del av bostadsparkeringarna kan samutnyttja 
infarts- eller handelsparkeringar. Men det är viktigt att inte räkna med för hög samutnyttjandegrad 
för bostadsparkeringar då det kan leda till platsbrist under dagtid vilket kan leda till att de boende 
känner sig tvingade att använda bilen under dagtid (om tidsbegränsning). 
 
Sen Ösmo station byggdes om och dess huvudentré flyttades söderut (mot Nyblevägen) har 
infartsparkeringarna väster om stationen blivit mindre belagda än tidigare. Parkeringarna Ö16 och 
Ö14 var, vid inventeringstillfällena, under dagtid i stort sett fullbelagda medan Ö17 alltid var i 
stort sett tom. Sedan inventeringen gjordes har en infartsparkering vid Ösmo trafikplats anlagts, 
vilken nyttjas av de som använder direktbussarna till Gullmarsplan. Den parkeringen har med 
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stor sannolikhet minskat belastningen på infartsparkeringarna vid Ösmo station något. Men trots 
att det idag finns överdimensionerade parkeringar vid Ösmo station kan de i framtiden komma 
att bli fullt utnyttjade, bland annat då detaljplaner med relativt mycket ny bostadsbebyggelse 
planeras i södra och centrala Ösmo samt på andra sidan Ösmo trafikplats; vid 
Källberga/Vidbynäs. 
 

Bilparkeringsinventering Nynäshamn (centrum, stationsområde, gästhamn och Nynäsvägen) 
I Nynäshamn har en parkeringsinventering genomförts som ett underlag till denna 
parkeringspolicy. Inventeringen genomfördes på samma sätt som inventeringen i Ösmo 2010, 
dock har räkningarna utförts vid dubbelt så många tillfällen som i Ösmo, totalt tolv olika dagar. 
Under maj, början på juni samt i augusti 2012 genomfördes parkeringsinventeringen och 
innefattade parkeringarna vid gästhamnen/Nynäshamns station, i centrum och vid Nynäsvägen. 
Se figur 13 och figur 14 nedan. 

 
 
 

Figur 13. Inventerade parkeringsplatser vid Nynäshamns station, gästhamn och centrum 
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Slutsatser och analys 

Den genomsnittliga beläggningsgraden var något högre än vid inventeringen i Ösmo 2010. I 
Nynäshamn var också flera parkeringar fullbelagda vid flera tillfällen, dock långt ifrån en majoritet 
av de inventerade parkeringarna. De parkeringar som vid ett eller flera tillfällen var fullbelagda är 
de som benämnts som P4, P5, P6, P7, P8 och H2. Det rör sig alltså om korttidsfickorna vid 
stationen/gästhamnen samt om parkeringsplatser på/vid Hamngatan, Nynäshamns kyrka, 
Floravägen, Fredsgränd och Fredstorget. Av dessa parkeringsplatser används flera för korta 
ärenden i centrum eller i gästhamnen. P4, P5, P6, P7 och P8 ligger alla nära centrum och används 
troligen främst för besök i centrum, för besök i kommunhuset, som boendeparkering (P4) eller 
för besök i kyrkan (P5).  
 
P4 och P5 är även utmärkande i resultatet då dessa parkeringar hade en hög beläggning under i 
stort sett alla inventeringstillfällen. Många bilar observerades på samma plats vid flera olika 
tidpunkter och till och med vid flera olika dagar eller veckor inom dessa två områden. Att dessa 
två parkeringar hade en hög genomsnittlig beläggning kan förklaras av deras närhet till centrum 
och andra målpunkter samt att de utnyttjas för flera olika ändamål. Men parkeringsytorna verkar 
inte nyttjas optimalt då många bilar står parkerade mycket längre tid än vad som är tillåtet. 
Parkeringen P14, alldeles intill Hamngatan och P4, är inte tillgänglig för allmänheten och var 
aldrig ens mer än halvfull. 
 
Några parkeringsplatser verkar däremot vara överdimensionerade. Parkeringen vid Alkärrsplan 
(P1) hade en maxbeläggning på 64 % och var under sena kvällar oftast mycket ödslig. Även 

Figur 14. Inventerade parkeringsplatser vid Nynäsvägen 
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parkeringarna på och kring Lövlundsvägen/kvarteret Tallkotten (P11, P12 och P13) hade en låg 
maxbeläggning och en låg genomsnittlig beläggning. Ingen av dessa parkeringar hade en 
maxbeläggning på över 58 %. Dessa parkeringar ligger precis intill centrum, de var vid 
inventeringstillfällena gratis att ställa sin bil på och de allra flesta är tillgängliga för allmänheten. 
Att dessa parkeringsplatser inte används mer kan bero på läget, men de ligger inom 150 meter 
från Coop Konsums entré vid Alkärrsplan så det kan också bero på bristande skyltning och 
informationstavlor. P10, som ligger alldeles intill dessa parkeringar var betydligt mer utnyttjad 
både vid maxtillfällena och i genomsnitt. P10 antas dock i större grad än P11-P13 nyttjas av 
boende. 
 
Parkeringsplatserna på Mörbyvägen och parkeringshuset med anslutning från Mörbyvägen (P2 
och P15) hade en relativ hög genomsnittlig beläggning såväl som en hög maxbeläggning. Av 
antalet parkerade bilar under dagtid respektive kvällstid att döma, används dessa parkeringar i stor 
utsträckning som arbetsparkeringar. 
 
Parkeringarna längs med Centralgatan och Fredsgatan var aldrig helt fulla men hade ofta en hög 
beläggningsgrad, mellan 80-95 %. Vissa parkeringsplatser på dessa gator var nästan alltid 
upptagna, medan vissa andra inte alls utnyttjades lika mycket. En notering som gjordes på dessa 
gator var att samma bilar ofta sågs på samma parkeringsplats vid flera olika tidpunkter på dagen, 
trots att man endast får stå en timme under dagtid på vardagar och lördagar på dessa gator. 
 
Parkeringsplatserna vid Nynäshamns gästhamn hade en låg genomsnittlig beläggningsgrad under 
inventeringstillfällena i maj och början av juni år 2012. Vid inventeringstillfällena i augusti var 
dock beläggningsgraden betydligt högre. Sommarsäsongen, då många fler parkeringsplatser vid 
gästhamnen utnyttjas än under övriga året, är relativt kort. Under cirka två månader verkar dessa 
parkeringar ha en betydligt högre genomsnittlig beläggningsgrad än under övriga året. Under 
övriga året borde därför dessa ytor kunna utnyttjas mer effektivt, till exempel genom 
samutnyttjande. Under vinterhalvåret borde dessa parkeringsplatser i högre grad kunna utnyttjas 
som centrumparkeringar eftersom de som mest ligger drygt 400 meter från korsningen 
Centralgatan/Floravägen. Parkering H1 var dock relativt välutnyttjad även innan 
sommarsäsongen under dagtid. Under augusti inföll maxbeläggningen för parkeringarna vid 
hamnen mitt på dagen medan maxbeläggningen under maj och juni inföll sent på kvällen. Detta 
berodde troligtvis på skärgårds- och gotlandsresenärer. 
  
Parkeringarna längs med Nynäsvägen används i stor utsträckning för angöring och kortare stopp. 
Parkeringsplatserna vid Malmtorget verkade dock ha många långtidsparkerade bilar, vilket bland 
annat gör torget mindre livligt. Maxbeläggningen för parkeringarna längs med Nynäsvägen låg 
mellan cirka 30-75 %, förutom för Malmtorget som vid ett tillfälle hade 96 % beläggning. 
 

Cykelparkeringsinventeringar 
Cykelparkeringarna vid kommunens pendeltågsstationer och större busshållplatser har 
inventerats. Cykelparkeringsinventeringarna gjordes oberoende av bilparkeringsinventeringarna. 
Metoden för cykelparkeringsinventeringarna skiljer sig åt från bilparkeringsinventeringarna. Det 
totala antalet parkerade cyklar (både i ställ/bågar och strax utanför) har räknats vid 
kollektivtrafikhållplatser sedan år 2006. Inventeringarna har gjorts under en enda dag i september 
år 2006, 2007, 2010 och 2012. De kan därför vara något känsliga för till exempel skolaktiviteter 
och störningar i kollektivtrafiken. Men inventeringarna har gjorts då vädret varit cykelvänligt och 
då skolterminen har startat. 
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Tabell 15. Antal parkerade cyklar och antal cykelparkeringsplatser per station och år. 

Station Park-
erade 
cyklar 
2006 

Antal 
cykelpar
-keringar 

2006 

Park-
erade 
cyklar 
2007 

Antal 
cykel-

parker-
ingar 
2007 

Park-
erade 
cyklar 
2010 

 

Antal 
cykel-

parker-
ingar 
2010 

Park-
erade 
cyklar 
2012 

Antal 
cykel-

parker-
ingar 
2012 

Nynäshamn 22 40 22 40 34 130 50 170 

(Nynäs 
havsbad)/ 
Gröndalsvik
en 

68 105 79 77 46 110 37 110 

Nynäsgård 20 41 16 41 16 12 18 30 

Ösmo 24 48 21 48 42 110 58 110 

Segersäng 12 24 13 24 22 40 31 40 

         
Summa 146 258 151 230 160 402 194 460 
 
Som tabell1 visar har antalet cykelparkeringar vid stationerna ökat kraftigt sedan 2006/2007. 
Kommunen hade till år 2012 byggt cykelparkeringar med tak, belysning och låsbara bågar vid alla 
stationer förutom Nynäsgård (som under 2013 fick få nya infartsparkeringar för cykel och bil). 
Antalet cykelparkeringar har nästan fördubblats sedan 2006/2007. Antalet parkerade cyklar vid 
pendeltågsstationerna har också ökat, men inte lika mycket procentuellt.  
 
Slutsatser och analys 

Förutsättningarna för att parkera cykeln vid någon av pendeltågsstationerna i kommunen har 
förbättrats avsevärt. Dels har många cykelparkeringar fått nya ställ med låsbara bågar, belysning 
och väderskydd och dels har antalet cykelparkeringar ökat markant. År 2007 fanns totalt 230 
cykelparkeringsplatser vid pendeltågsstationerna i kommunen. År 2012 hade den siffran ökat med 
96,5 % till totalt 452 platser.  
 
Antalet parkerade cyklar har dock totalt sett inte ökat lika mycket proportionellt sett. Den station 
där antalet parkerade cyklar framförallt har ökat vid är Ösmo station. Jämförs 2012 års 
inventering med 2006 års inventering har antalet parkerade cyklar vid Ösmo station ökat med 142 
% och utifrån 2007 års siffror har antalet parkerade cyklar ökat med 176 % till år 2012. Vid 
Segersäng och Nynäshamns station har en ökning av antalet parkerade cyklar skett. Den 
procentuella ökningen är för båda stationerna relativt stor, men inte jättestor i absoluta tal. Vid 
Nynäs havsbad/Gröndalsviken och Nynäsgårds station har dock en minskning av antalet 
parkerade cyklar skett. Minskningen vid Nynäsgård är marginell men minskningen vid Nynäs 
havsbad/Gröndalsviken är större. När Nynäs havsbads station ersattes av Gröndalsviken 
”försvann” en del parkerade cyklar och minskningen kan inte förklaras helt i ökningen vid 
Nynäshamns station. 
 
En tydlig slutsats utifrån en analys av cykelparkeringsinventeringarna är ändå att fler och bättre 
cykelparkeringar tillsammans med annan ny cykelinfrastruktur leder till ökat cyklande. 
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Bilinnehav i Nynäshamns kommun och Stockholms län 

Tabell 16. Bilinnehav år 2012 (källa: Trafikanalys) 

Kommun/ 
område 

Person-
bilar i 
trafik 

därav  
Taxi 

Taxi per 
1000 
invånare 

Person-
bilar i 
trafik per 
1000 
invånare 

ägda av 
kvinnor 

ägda av 
män 

ägda av 
juridisk 
person 

därav 
personliga 
företag 

Nynäshamn 11093 3041 6366 1686 1240 37 1,40 419 
Stockholms län 829469 189511 375038 264920 75773 6126 2,89 391 
 

Tabell 17. Bilinnehav år 2005 (källa: SIKA/SCB) 

Kommun/ 
område 

Person-
bilar i 
trafik 

därav  
Taxi 

Taxi per 
1000 
invånare 

Person-
bilar i 
trafik per 
1000 
invånare 

ägda av 
kvinnor 

ägda av 
män 

ägda av 
juridisk 
person 

därav 
personliga 
företag 

Nynäshamn 10220 2759 6065 1396 997 55 2,23 415 
Stockholms län 759096 177074 358539 223483 67403 5107 2,70 402 
 

Tabell 18. Bilinnehav år 2000 (källa SIKA/SCB) 

Kommun/ 
område 

Person-
bilar i 
trafik 

därav  
Taxi 

Taxi per 
1000 
invånare 

Person-
bilar i 
trafik per 
1000 
invånare 

ägda av 
kvinnor 

ägda av 
män 

ägda av 
juridisk 
person 

därav 
personliga 
företag 

Nynäshamn 9709 - - 1213 841 52 2,18 406 
Stockholms län 715924 - - 196757 55790 4681 2,57 392 
 

Övriga fordonstyper 

Tabell 19. Fordon i trafik efter fordonsslag vid slutet av år 2011 (källa Trafikanalys) 

Kommun/ 
område 

Motor-
cyklar  

Mopeder 
klass 1 

Bussar 

Nynäshamn 932 142 57 
Stockholms län 40101 12085 2901 
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