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Inledning
”Med mod att gå före skapar vi ett Vallentuna
där människor och idéer växer” vision beslutad
av kommunfullmäktige mars 2018
Vallentuna har ett strategiskt läge i Stockholmsregionen, en av världens mest
innovativa tillväxtregioner, och har för avsikt att växa på ett hållbart, långsiktigt och
attraktivt sätt. Kommunens långsiktiga viljeinriktning är 9000 nya bostäder och 7000
nya arbetstillfällen till 2040, vilket pekas ut i översiktsplanen.
Detta innebär ett tillskott på cirka 400 bostäder i
genomsnitt om året som främst ska ligga i
kollektivtrafiknära lägen. Centrala Vallentuna ska stärkas
som kommunens största handelsplats och kärna.
Kommunen ska utvecklas med fokus på ett hållbart och
tillgängligt transportsystem och 2050 ska nettoutsläppet
av växthusgaser vara noll.
Vallentuna ska planera för fler miljömässiga transporter,
lång- såväl som kortväga. Förbindelsen till Arlanda är
särskilt prioriterat.
Det pågår kapacitetsförstärkning på Roslagsbanan med
nya vagnar och dubbelspår och på sikt kommer
Roslagsbanan förlängas till T-centralen via Odenplan.
Detta gynnar Vallentuna med hög restidsnytta och kan på
sikt förändra behovet av parkeringsplatser. De åtagande
Vallentuna har i Sverigeförhandlingen gör också att
Vallentuna behöver ha en hög markeffektivitet, och
bostadsbyggande, grönytor, lekplatser, service och
parkeringsplatser behöver komma till i stationsnära lägen.
Som en del i Vallentunas arbete för en hållbar, långsiktig
och attraktiv stadsutveckling förtydligar denna strategi
planeringen för parkeringar för bil- och cykel.

Sverigeförhandlingen
Sverigeförhandlingen är ett
initiativ från Sveriges regering för
att bygga höghastighetsjärnväg i
Sverige och få förbättrad
kollektivtrafik och ökat
bostadsbyggande i storstäderna.
Inom ramen för
Sverigeförhandlingen har
Vallentuna tillsammans med
nordostkommunerna Täby och
Österåker samt Stockholms Stad
avtalat med stat och landsting om
finansiering och genomförande
av en förlängning av
Roslagsbanan till Stockholm
Central. Planerad projektstart är
år 2026. Kommunen åtar sig en
medfinansiering om
409,2 miljoner kronor liksom ett
bostadsåtagande om 5 650
bostäder fram till och med år
2035.

1. Bakgrund.
Vallentuna kommun har ett övergripande ansvar för planering av parkering. Det är
dock fastighetsägarnas skyldighet att ordna parkeringsmöjligheter för den
verksamhet som bedrivs på fastigheten. Parkering behandlas i Plan- och Bygglagen (8
kap, 9-10 §§, samt plan- och byggförordningen 6 kap 1-2 §§,)och parkeringsplatser är
i allmänhet bygglovspliktiga.
Behovet av parkeringsplatser påverkas av en rad faktorer som bl.a. boendetäthet,
biltäthet, bilförarandel, närhet till service, kollektivtrafiknätens och gång- och
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cykelnätens attraktivitet. Höga parkeringstal kan exempelvis förhindra möjligheter till
förtätning och utrymmesbrist medan låga parkeringstal ofta generar mer söktrafik
samt att närliggande områden belastas på ett sätt det inte var tänkt.
Vallentunas utveckling som stad och landsbygd är beroende av bra transporter och
god tillgänglighet. Strategin är en fördjupning av den övergripande trafikstrategi som
tagits fram för Vallentuna kommun 2013. Mer bakgrundsfakta och statistik finns
längst bak i dokumentet under bakgrundsfakta

2. Syfte och avgränsning
Denna strategi avser hela Vallentuna kommun. Syftet med parkeringsstrategin är att
ge en övergripande vägledning för planering av parkeringar för olika ändamål samt
uppfylla målen i trafikstrategin.
Målen i trafikstrategin kopplat till parkering:








Gå, cykla och åka kollektivt ska vara naturliga val för kommunens
invånare.
Tillgängligheten för gång- och cykeltrafikanter ska öka så att det är lätt
att förflytta sig mellan arbete, hem, fritidsaktiviteter och
serviceanläggningar.
Tryggheten i människors trafikmiljö och på offentliga platser ska öka.
Hela transportsystemet ska vara tillgängligt för alla och framför allt
grupper med särskilda behov.
Bilvägnätet ska vara tydligt och väl sammanhängande.
Transportsystemet ska vara uppbyggt så att valfriheten mellan olika
färdsätt ökar.

Under rubriken parkeringsnorm beskrivs minsta antal parkeringsplatser vid ny-, omoch tillbyggnad. Syftet med parkeringsnormen är att fungera som vägledning vid
detaljplaneläggning och som krav vid bygglov för att tillgodose parkeringsbehovet för
boende, besökande och arbetstagande, samt stödja arbetet med en hållbar planering
och utveckling av kommunen. Parkeringsnormen ersätter inte eventuella
planbestämmelser som reglerar parkering.
Dokumentet omfattar inte parkering för lastbil, buss och
husbil/husvagn/moped/motorcykel.

3. Relaterade styrdokument






Översiktsplan
Trafikstrategi
Miljöpolicy
Energiplan
Laddstationer för elfordon
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Parallellt med detta arbete pågår även en kompletterande och mer detaljerad
parkeringsstrategi för centrala Vallentuna.

4. Övergripande mål för parkering
Vallentunas parkeringssystem 2040 skapar en god och attraktiv levnadsmiljö med
stor valfrihet för användaren. Vallentunabornas parkeringsbehov är i balans med
parkeringsutbudet.
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Strategisk inriktning
Bilinnehavet påverkas av många faktorer. För
många människor är bilen en förutsättning för
att klara av vardagens ärenden, skjutsa barn till
aktiviteter, åka och handla eller som
transportmedel till och från arbetet.
De allmänna parkeringsplatserna är en viktig del i trafiksystemet för att säkerställa
tillgängligheten till och från ett område. Tydlighet, utformning, effektivitet,
tillgänglighet, valfrihet och lokalisering är de faktorer som leder till en balans i
parkeringssystemet.
Genom god tillgång till kollektivtrafik och närhet till service ökar valmöjligheten för
individen att välja transportmedel som passar bäst för den valda resan. De flesta
resorna i Vallentuna sker idag med bil, framför allt fritidsresor, samt öst-västliga
arbetsresor vilket ställer krav på kommunens parkeringsstrategi. En stor del av tiden
står bilen parkerad och det finns stora möjligheter att arbeta med samnyttjande av
parkeringsplatser och resurser för de som bor och verkar i Vallentuna.
Valfrihet skapas genom ett tillgängligt transportsystem och goda möjligheter till att
välja transportmedel utifrån behov. Lokaliseringen av parkeringsplatserna är
viktiga för att skapa tillgänglighet, ökad valfrihet, beteendepåverkan och attraktivitet.
Tydlighet skapas genom information, tydlig skyltning, hänvisning och
parkeringsreglering. Utformning är viktig för säkerhet och trygghet, social
sammanhållning, lättillgängligt och attraktivitet. Effektivitet i markanvändning,
transportsystem och parkeringsstyrning är viktigt för balansen i parkeringssystemet
men styrs också av tillgänglighet och drift av hela trafiksystemet. Tillgänglighet till
och mellan parkeringsplatser och kollektivtrafiken i strategiska lägen ger bra
möjligheter till byte av transportslag och ett sammanhållet transportsystem.
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5. Ställningstagande
Vid ny, om- och tillbyggnationer för bostäder och verksamheter ska bil- och
cykelparkeringar för personal, boende och besökare säkerställas. Hur detta ska
säkerställas är beroende av platsens förutsättningar. Parkering under mark eller i
garage ska om möjligt prioriteras, framför allt i de centrala delarna.
Behovet av att kunna ta bilen till en bytespunkt eller hela vägen till målpunkten är och
kommer fortfarande vara stort. Det behöver därför finnas infartsparkeringar för bil
på strategiskt utvalda platser, framför allt vid Roslagsbanans stationer och större
knutpunkter för kollektivtrafik. Vid nya dragningar och stationer ska behovet av
infartsparkeringar för bil och cykel utredas och möjliggöras.
I de centrala delarna av kommunen kan även annan service knytas till
infartsparkeringarna och för att främja hållbart resande. Det kan exempelvis vara
cykel- och/eller bilservice, rengöring- och däckbyte på plats, reseinformation,
biljettstationer, postboxar, laddstolpar m.m. Med detta kan infartsparkeringar också
skapa möjligheter för ett lokalt näringsliv och fler arbetstillfällen.
Infartsparkeringarna i Kragstalund, Ormsta, Lindholmen, Frösunda och centrala
Vallentuna har ett utökat behov av infartsparkeringsplatser till 2040. Sammanlagt
handlar det om att öka utbudet med minst cirka 200-250 infartsparkeringsplatser.
Det kan tillkomma behov av fler parkeringsplatser. I första hand ska detta dock lösas
med hänvisning till närliggande platser och/eller parkeringsreglering för att
säkerställa att infartsparkeringen används till rätt ändamål, och i andra hand genom
utbyggnad av infartsparkeringen.
Inom kommande utbyggnad av norra Vallentuna tätort ses ett framtida behov av ny
infartsparkering. I dagsläget är inte lokaliseringen eller antal platser preciserad men
infartsparkeringen bör lokaliseras vid ett befintligt och/eller kommande stationsläge.
Vid denna infartsparkering bör också möjligheten elladdinfrastruktur utredas.
Om välutnyttjande parkeringsplatser på centrala platser i kommunen ska tas i
anspråk för annan markanvändning ska dessa ersätta utifrån dess funktion och
behov.
Cykelparkeringarna ska lokaliseras vid Roslagsbanans stationer och vid
busshållplatser med många påstigande och kopplingar till befintlig infrastruktur.
Cykelparkeringarna bör successivt byggas ut utifrån behov. Längs de utpekade
reservaten för cykelvägar bör det även i framtiden lokaliseras cykelparkeringar vid
busshållplatser. Vid exempelvis förskolor bör cykelparkeringarna även utrustas med
plats för cykelvagnar och/eller lådcyklar.
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Nedan visas en karta där större infartsparkeringar för bil- och cykel bör lokaliseras i
framtiden. Kartan illustrerar också hur en kombinerad struktur av laddstationer
skulle kunna realiseras i Vallentuna utifrån kommunens strategi laddstationer för
elfordon.

Figur 1- Konceptkarta över infartsparkeringar, ladd- och cykelinfrastruktur lokalisering i framtiden.
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Planeringsvägledning
Tydlig parkeringshänvisning, gestaltning och
samnyttjande av både parkeringsplatser och
fordon ger effekter på trafiksäkerhet,
trygghetsaspekter, stadsbyggnadskaraktär,
struktur och miljö.
Utformningen av gaturummet i kombination med en effektiv parkeringsstyrning
skapar balans och effektivitet i systemet. Söktrafik skapas av bristande information
om vart lediga platser finns eller för att det finns för få parkeringsplatser. Hög andel
söktrafik kan leda till en mer otrygg och osäker miljö i områden där många oskyddade
trafikanter rör sig. Parkeringar som inte används beskrivs ofta som otrygga.
Parkeringsplatser bör i första hand anordnas på kvartersmark. Det finns parkering för
cykel och bil för olika ändamål och för olika trafik- och fordonsslag. Beroende på hur
marken är upplåten har kommunen olika möjlighet att reglera parkering. Allmän
platsmark är avsedd för gemensamma behov och eftersom alla medborgare ska ha
lika rätt till platsen enligt likställighetsprincipen (i kommunallagen 1991:900, 2 kap.
2§) får den därför endast tillfälligt upplåtas för vissa trafikantgrupper eller ändamål.
På kvartersmark har kommunen fler möjligheter att upplåta parkeringsplatser för
särskilda trafikantgrupper och fordon.
Vid exploatering i centrala lägen kan parkering, vid brist på utrymme inom egen
kvartersmark, anordnas på annan mark. Detta behöver i så fall framgå av

Ändamål

Gångavstånd
till
bilparkering

Motivering

Besöksparkering
för bostäder och
handel

200-300 m

Besök är ofta av sällankaraktär därför
efterfrågas ofta en mer närbelägen plats.

Boendeparkering
med komplement
till
lastning/lossning

400-600 m

En resa som sker ofta så personen är
bekant med närområdet. Mer närbelägna
platser för lastning/lossning kan vara ett
komplement till platser för uppställning
om avståndet mellan bostad oh parkering
är längre.

Infartsparkering

Ca 400 meter

Det är ofta hög konkurrens om ytan
närmast stationen och därför kan även
ett längre avstånd till infartsparkeringen
medges.
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exploateringsavtalet. Tabellen nedan visar lämpliga avstånd mellan olika ändamål och
parkeringsplatser.
Detta kan tillämpas med civilrättsliga avtal där kommunen, eller annan
fastighetsägare, mot betalning från byggaktören ordnar parkering. Kommunen kan
inte upplåta allmän platsmark till parkering för fastighetsägare, men detta är möjligt
på kvartersmark som kommunen eller annan fastighetsägare förfogar över. När
kommunen mot betalning ordnar parkeringsplatser ska det ske på marknadsmässiga
villkor.
Parkeringens lokalisering i förhållande till kollektivtrafik, bostäder och besökspunkter
har betydelse för val av färdmedel. Lokaliseringen av parkeringarna bör placeras så
trafik i området minimeras där många oskyddade trafikanter rör. Cykelparkeringar
och bilpoolsplatser bör lokaliseras närmare målpunkten än parkeringsplatser för
enskild bil.
För boendeparkering och besöksparkering till bostäder ska parkeringsytor lösas i ett
tidigt planeringsskede eftersom det är svårt få till yta senare. I de fall när
parkeringsproblematik skapas senare ska detta främst lösas på egen tomt, genom
samnyttjande eller parkeringsköp. Parkeringsytor under mark alternativt genom
parkeringsköp i gemensam anläggning under eller över mark prioriteras vid
nybyggnation av flerbostadshus.
Om fler väljer att gå och cykla korta sträckor frigörs allmänna parkeringsytor för de
som har behov av eller måste använda bilen. För att fler ska vilja gå behöver gång- och
cykelvägnätet vara robust och ha en god drift året runt. Åtgärder som visar på
möjligheten till andra resvägar och resesätt kan med fördel genomföras vid
inflyttning, omläggningar vid linjetrafik och vid större infrastruktursatsningar, vilket
blir möjligt med en mobilitetsplan i nybyggnationer.
Det är prioriterat att befintligt parkeringsutbud samutnyttjas eftersom parkeringar
konkurrerar med offentliga platser, gång- och cykelvägar och sociala ytor som är
viktiga för stadsbyggnadskaraktären.
Planeringsvägledning










Vid planering för ny-, om-, och tillbyggnationer samt större infrastrukturprojekt
ska utrymme för cykel- och bilparkeringar säkerställas
Vid byggnation av flerbostadshus ska parkeringsplatser under mark prioriteras
om det går att anordna parkering under mark med tanke på platsens
förutsättningar.
Användning av parkeringar regleras utifrån ett långsiktigt perspektiv som
säkerställer parkeringsbehovet idag och för framtiden.
Parkeringsytorna ska lokaliseras och gestaltas så att det skapas trafiksäkra- och
trygga miljöer
Parkeringsytor ska i allmänhet placeras på kvartersmark
Samnyttjande av parkeringsplatser ska eftersträvas
Gemensamma lösningar ska i första hand placeras så att trafiken i området, där
oskyddade trafikanter rör sig, minimeras.
Mobilitetsåtgärder ska genomföras vid väl avvägda situationer där åtgärderna
får störst verkan, exempelvis vid inflyttning, omläggningar vid linjetrafik och
större infrastruktursatsningar
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6. Infartsparkeringar
Infartsparkeringar syftar till att underlätta för byte av trafikslag, från bil till
kollektivtrafik eller cykel till kollektivtrafik. Infartsparkeringar bör främst lokaliseras i
kollektivtrafiktäta stråk och i närhet av stationer/busshållplatser som leder till att fler
väljer att åka delar av sin resa kollektivt. Infartsparkeringarna ska tidregleras så att de
resenärer som ska vidare med kollektivtrafik gynnas1.
Infartsparkeringar bör i de lägen det är lämpligt även lokaliseras i närheten till
offentlig- och kommersiell service, dels för att underlätta livspusslet men också för att
stärka den lokala kommersiella servicen. Det finns samordningsvinster med att
placera infartsparkering intill lokal service såsom exempelvis dagligvaruhandel eller
återvinningsstationer.
Lokalisering och utformningen av infartsparkeringen är viktig för att öka tidsvinster
för resenären och för trygghetskänslan. Båda delarna ökar infartsparkeringens
attraktivitet.
Anslutande säkra och tillgänglighetsanpassade gång- och cykelvägar ökar
incitamentet att använda infartsparkeringen. För infartsparkering på mark som
kommunen har förfoganderätt över finns möjlighet att söka medfinansiering utifrån
förutsättningarna i trafikförvaltningens Riktlinjer infartsparkeringar.2.
Planeringsvägledning










Infartsparkering ska regleras så att den i första hand används som
bytespunkt från bil/cykel till kollektivresande.
Infartsparkering ska om möjligt lokaliseras för att underlätta för ärenden i
samband med byta från bil/cykel till kollektivtrafikresande
Vid större nybyggnationer i lägen som skapar nya möjliga resvägar till
lokala och regionala målpunkter ska möjlighet till infartsparkeringar för biloch cykel alltid utredas
Avståndet till busshållplatsen eller stationen ska vara maximalt 400 meter
om förhållanden på platsen tillåter.
Infartsparkeringarna ska vara belysta och det ska finnas en belyst och
hårdgjord gångväg till det färdmedel som resenären ska byta till.
Vid längre avstånd bör minst en parkeringsplats för fordon med speciellt
parkeringstillstånd för resenärer med funktionsnedsättning anläggas
närmare målpunkten.
Kommunen ska aktivt söka medfinansiering för infartsparkeringar och ska
verka för att skapa rådighet över mark i strategiska lägen i närhet till
busshållplatser och stationer med hög turtäthet.

1 Det är ofta svårt att reglera och kontrollera att en infartsparkering används i rätt syfte och att den inte används för exempelvis
boendeparkering. En möjlighet är att anlägga bommar vid parkeringsytans entré eller upplåta parkeringsautomater med integrerad
kortterminal där bilisten kan ges gratis parkeringsavgift vid uppvisande av färdbevis med SL-trafiken.
2Stockholms läns landsting- trafikförvaltningen - Riktlinjer infartsparkeringar. Rinfartsparkering
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7. Cykelparkeringar
Cykelparkeringar ska anordnas i omedelbar närhet till målpunkter, dels för att det
skapar incitament att cykla men också eftersom platsbrist eller avsaknad av
cykelparkering kan skapa oreda som skapar hinder för exempelvis gående.
Cykelparkering bör delas in i lång (sex timmar eller mer)- och korttidsparkering och
båda bör finnas vid fastigheten. Långtidsparkering ska finnas vid bostaden och
arbetsplatsen. Korttidsparkeringar bör finnas vid bostäder, arbetsplatser, dagligvaruoch sällanköpshandel, serviceinrättningar samt turistmål och besöksmål.
För att cykelns attraktivitet ska öka finns det också behov av upprusta och utrusta
cykelparkeringar med cykelpumpar och inrätta mindre servicestationer längs viktiga
cykelstråk samt se över visuell utformning. Det ska även finnas väderskydd,
belysningsmöjlighet samt möjlighet att låsa fast cykeln i ramen.
Med ny teknik skapas nya och längre res- och leveransmöjligheter med cykel. Med en
elcykel kommer resenären längre med mindre ansträngning än med vanlig cykel. Med
fler elcyklar i omlopp ställs högre krav på cykelinfrastruktur och service till
cyklisterna. Lastcyklar blir också allt vanligare vilket leder till det även kan finnas ett
behov av cykelparkeringar för lastcyklar.
För cykelparkeringar på mark som kommunen har förfoganderätt över finns
möjlighet att söka medfinansiering utifrån förutsättningarna i trafikförvaltningens
Riktlinjer infartsparkeringar.3.
Planeringsvägledning











Nya och utökade cykelparkeringar ska ha cykelställ anpassat för ramlås och
god belysning samt att en del av cykelparkeringarna ska vara under tak.
Cykelparkering ska ha förtur i lokalisering i relation till bilparkering.
Utbud och efterfrågan på cykelparkeringar ska vara i balans och
cykelparkeringar ska kontinuerligt byggas ut vid busshållplatser och
stationslägen med hög turtäthet och/eller många påstigande.
Cykelparkeringarna ska vara belysta och det ska finnas en belyst och
hårdgjord gångväg till det färdmedel som resenären ska byta till.
Cykelparkeringarna ska ligga i direkt anslutning till cykel- och
gatuvägnätet samt stationen/busshållplatsen i anslutning och avståndet
ska vara cirka 25 meter om platsen tillåter.
Utformning och service i anslutning till cykelparkeringen i Vallentuna ska
successivt anpassas efter nya behov såsom exempelvis pumpmöjlighet,
möjlighet till laddning av elcyklar samt parkering av lastcyklar och
cykelvagn.
Kommunen ska aktivt söka medfinansiering för cykelparkeringar och ska
verka för att skapa rådighet över mark i strategiska lägen i närhet till
busshållplatser och stationer med hög turtäthet.

Parkeringsnorm
3Stockholms

läns landsting- trafikförvaltningen - Riktlinjer infartsparkeringar. Rinfartsparkering
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Parkeringsnormen ska fungera som vägledande
vid detaljplaneläggning och som krav vid
bygglov för att tillgodose parkeringsbehovet för
boende, besökande och arbetstagande, samt
stödja arbetet med en hållbar planering och
utveckling av kommunen.

8. Grundläggande förutsättningar
Här nedan redovisas några antaganden för parkeringsnormen för cykel och bil.
• Parkeringsnormen är baserad på antal platser per 1000 kvm BTA.
• Parkeringsnormen baseras främst på närhet till kollektivtrafik, vilket har genomförts
via en zonindelning om tre zoner. Delvis har även hänsyn till biltäthet tagits.
• Vad gäller bilparkeringsnormen för kontor har den baserats på ett antagande om 50
anställda per 1000 kvm BTA.
• Vid tillbyggnation av en byggnad ska i första hand den nybyggda delen uppfylla
parkeringsnormen. Om byggaktören kan påvisa att den äldre byggnaden har
överskott av parkering och kan nyttjas för tillbyggnaden, ska hela byggnaden
gemensamt uppfylla parkeringsnormen. Detta ska ses över i varje enskilt fall.
Motsvarande tillämpas när en byggnation sker på befintlig parkeringsyta, därvid
gäller först att varje plats som tas bort ersätts enligt principen plats för plats om inte
ny- och befintlig bebyggelse gemensamt uppfyller parkeringsnormen efteråt.

9. Zonindelning
Parkeringsnormen för cykel och bil gäller för hela kommunen indelat i zoner och olika
ändamål. Zonernas olika förutsättningar i termer av lokal service, handel, närhet till
kollektivtrafik, biltäthet och bebyggelsestruktur är anledningen till att
parkeringsnormen skiljer sig åt för olika zoner.
Utgångspunkten för värderingen av vilken zon ett område befinner sig i ska i första
hand utgå från dagens kollektivtrafiknät och tidtabell. Parkeringsnormen baseras på
kollektivtrafiksituationen under 2017. Karby/Brottby ligger i zon 2 trots den goda
kollektivtrafiken med hög turtäthet. Detta beror på att biltätheten är högre i detta
område.
Om det är sannolikt att en förändring kommer ske i kollektivtrafiken inom 5 år,
exempelvis införandet av ny stomlinje, ska platsen antas ligga i den zon som är aktuell
när förändringen har genomförts.
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FAKTA Zonindelningen
Vallentunas parkeringsnorm baseras på följande tre zoner:
Zon 1
Zon 1 är områden med 700 meter fågelvägen (drygt 900 meter gångavstånd) till någon utav Roslagsbanans stationer
Ormsta, Vallentuna, Bällsta, Kragstalund, inklusive området Kristineberg.
Zon 2
Zon 2 är områden med
a) 500 meter fågelvägen till hållplatser för bussar med turtäthet om 15 min eller tätare under rusningstrafik,
b) inom 700 meter fågelvägen till Roslagsbanans stationer Molnby, Lindholmen, Frösunda, Ekskogen och Kårsta.
c) inom 1 000 meter fågelvägen till busshållplatsen utmed E18 i Karby/Brottby, samt
d) inom 1 500 meter fågelväg till Roslagsbanans stationer Ormsta, Vallentuna, Bällsta och Kragstalund.
Zon 3
Zon 3 består av kommunens övriga delar, det vill säga de delar av kommunen som inte inkluderas i zon 1 eller 2.
Kollektivtrafiken är inte lika lättillgänglig jämfört med de andra zonerna och har en lägre frekvens på turtätheten.
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Parkeringsnorm för
bostäder
Den nya parkeringsnormen baseras på 1000 kvm BTA, förutom per småhus. I
tabellerna nedan presenteras grundnorm för de tre zonerna vid olika ändamål. Vid
framräknande av antal cykelplatser räknas endast heltal, vid decimaler avrundas
platserna upp till närmsta heltal.

10. Flerbostadshus
Parkeringsnorm för bilplatser och cykelplatser för flerbostadshus. Se räkneexempel
nedan.
Cykelplatser per 1000 m² BTA (flerbostadshus)

Zon 1- 3

Cykeltal

Andel
inomhus
(cykelrum
eller
cykelförråd)

Andel
utomhus

Andel
utomhus i
väderskydd

28

2/3

1/3

3/4

10.1.1 Räkneexempel

Räkneexemplet visar hur antalet cykelplatser beräknas utifrån parkeringsnormen för
flerbostadshus. Metoden kan användas för de olika ändamålen för cykelparkering

FAKTA

Räkneexempel cykelparkering
flerbostadshus

Totalt utbud 100 cykelplatser (3571 m² BTA)
-> 66 st inomhus (2/3 av totala utbudet)
-> 34 st utomhus (1/3 av totala utbudet)
-> av de 34 utomhusparkeringarna ska 26 st vara väderskyddade (det vill säga 3/4 av de 34
utomhusparkeringarna)
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Bilplatser per 1000 m² BTA (flerbostadshus)
Parkeringstal

Varav besöksparkering

Zon 1

12*

2*

Zon 2

13*

2*

Zon 3

15*

2*

*Byggaktörerna får möjlighet att genom en mobilitetsplan påverka de ovan givna
parkeringstalen.

Småhus
Cykelparkering för radhus eller parhus ska i första hand ordnas på tomtmark och för
det anges därför ingen norm. Om tomterna är små eller om en gemensam yta för
cykelparkering anses lämpligt ska antalet cykelplatser motsvarande det antal som
gäller i flerbostadshus.
Parkeringsnorm för bilar i småhus baserat per bostad redovisas i tabellen nedan.
Parkering för småhus ska antingen anordnas på tomtmark eller genom gemensam
parkeringsyta på kvartersmark.
Om möjlighet finns kan besöksparkering ordnas på lokalgata där körbanebredden
inte understiger 6,5 meter, samt att inga busslinjer trafikerar gatan. På huvudgata och
bussgata krävs utmarkerad parkering. Om placeringen inte är lämplig på gata ska
besöksparkering för småhus anordnas på fastigheten. I småhusområden innehållande
gemensamhetsanläggningar ska bilplatser finnas för besökare.
Bilplatser per bostad
Parkeringstal

Småhus med gemensam
parkeringsyta inklusive
besöksparkering

Zon 1

2

1,7*

Zon 2

2

1,7*

Zon 3

2

-

*Byggaktörerna får möjlighet att genom en mobilitetsplan påverka de ovan givna
parkeringstalen.
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11. Studentbostäder
Studenter efterfrågar generellt färre bilplatser och använder i högre utsträckning
cykel och kollektivtrafik som huvudsakligt färdmedel. Detta motiverar en högre
cykelparkeringsnorm än för andra bostäder.
Cykelplatser per 1000 m² BTA (studentbostäder)

Zon 1- 3

Cykeltal

Andel
inomhus
(cykelrum
eller
cykelförråd)

Andel
utomhus

Andel
väderskydd
(Utomhus)

40

2/3

1/3

3/4

Studenter efterfrågar sällan parkeringsplatser i samma utsträckning som boende i
exempelvis flerbostadshus. Studenters efterfrågan på parkering kan uppskattas
motsvara drygt hälften av flerbostädernas efterfrågan. Parkeringsnormen baseras på
bilplatser per 1000 BTA. Om behov finns att frångå parkeringsnorm för
studentboende ska en särskild utredning redovisas.
Bilplatser per 1000 m² BTA (studentbostäder)
Parkeringstal

Varav besöksparkering

Zon 1

7*

3*

Zon 2

8*

3*

Zon 3

8*

3*

* Byggaktörerna får möjlighet att genom en mobilitetsplan påverka de ovan givna
parkeringstalen.
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12. Vårdboende
De personer som bor i vårdboenden har generellt inte lika goda möjligheter att cykla
som boende i andra bostadstyper. En cykelnorm för sådana boenden finns således
främst för att säkerställa parkering för personal och besökare.
Cykelplatser per 1000 m² BTA (vårdboende)

Zon 1- 3

Cykeltal

Andel
inomhus
(cykelrum
eller
cykelförråd)

Andel
utomhus

Andel
väderskydd
(Utomhus)

15

1/3

2/3

1/3

Boende i vårdboende har ofta inte samma möjligheter att ha en egen bil som för
boende i exempelvis flerbostadshus. Om det är ett seniorboende som inte är ett
vårdboende kan av parkeringsnorm för antingen flerbostadshus eller vårdboende
användas. Detta ska ses över i varje enskilt fall.
Bilplatser per 1000 m² BTA (vårdboende)
Zon 1

9,9*

Zon 2

10,8*

Zon 3

12,6*

*Byggaktörerna får möjlighet att genom en mobilitetsplan påverka de ovan givna
parkeringstalen. För vårdboenden anses möjligheten till besöksparkering mycket
viktig och en reduktion bör inte ge inverkan på möjligheten att besöka boende.
Parkeringstalen kan därför endast reduceras med maximalt 10 % för detta ändamål.
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13. Handel
En parkeringsnorm för cykel vid centrumhandel redovisas för zon 1–2 då
centrumhandel inte förekommer i zon 3. För dagligvaror redovisas alla zoner och för
sällanköp redovisas zon 2–3 vilka innehar sällanköpshandel.
Då parkering för handel generellt sker under kortare tidsperiod är kravet på
väderskyddade platser lägre än för bostäder.
Cykelplatser per 1000 m² BTA (handel)
Centrumhandel

Dagligvaror

Zon 1

20

20

Zon 2

15

15

10

1/3

15

10

1/3

Zon 3

Sällanköp (ej
livsmedel)

Andel
väderskyddade
1/3

En parkeringsnorm för tre typer av handel föreslås. Möjlighet till centrumhandel
anses finnas i zon 1 och 2. För handel som avser sällanköp finns normer för zon 2 och
3 eftersom sådan handel ofta kräver mer yta än vad som är lämpligt i centrumlägen.
Parkeringsnormen inkluderar både besöksparkering och arbetsplatsparkering. Om
behov finns att frångå parkeringsnorm för handel ska en särskild utredning redovisas.
Bilplatser per 1000 m² BTA (handel)
Centrumhandel

Dagligvaror

Zon 1

15*

20*

Zon 2

20*

30*

20*

30*

20*

Zon 3

Sällanköp (ej livsmedel)

* Byggaktörerna får möjlighet att genom en mobilitetsplan påverka de ovan givna
parkeringstalen. Gäller endast personalparkering och ej besöksparkering.
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14. Kontor, småindustri och sjukvård
Parkeringsnormen för arbetsplatser inkluderar arbetsplats- och besöksparkering.
Kontor anses möjliga för kommunens zon 1 och 2 medan småindustrier anses
koncentreras till zon 2 och 3. Parkeringsnormen för kontor avser zon 1–3 och anger
särskilda behov av väderskyddade platser och platser i cykelrum. Cykelparkeringarna
för sjukvård avser personal och besökare på vårdcentraler. Även för denna grupp är
väderskyddade platser viktiga. Parkeringsnormen för småindustrin är låg men för
besökare- och personal ska det finnas väderskyddade platser.
Cykelplatser per 1000 m² BTA
Kontor

Småindustri

Sjukvård

Andel
inomhus

Andel
utomhus

Andel
väderskyddade

Zon 1

20

20

15

½

¼

¼*

Zon 2

15

15

10

½

¼

¼*

15

10

½

¼

¼*

Zon 3

*Andel väderskyddande cykelplatser utomhus
En parkeringsnorm för sjukvård är beroende av vilken form av vård som avses och
normen för sjukvård föreslås därför som två alternativ. Parkeringsnormen för
sjukvård gäller vårdcentraler samt mottagningar och är inte begränsad till någon
särskild zon och föreslås därför för samtliga zoner.
Bilplatser per 1000 m² BTA (utbildning)
Kontor

Småindustri

Varav
besöksparkering

Sjukvård

5*

12 alt. 50% av
arbetande och 15 %
av max. antal
besökare

Zon 1

20**

Zon 2
och 3

20**

20*

5*

12 alt. 60% av
arbetande och 20 %
av max. antal
besökare

Zon 3

35*

25*

5*

15 alt.
60 % av arbetande
samtidigt och
25 % av maximalt
antal besökare

*Byggaktörerna får möjlighet att genom en mobilitetsplan påverka de ovan givna
parkeringstalen. Gäller endast personalparkering och ej besöksparkering.
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15. Utbildning
Barn och ungdomar cyklar i stor utsträckning till skolan, både med och utan
vårdnadshavare. Detta ska möjliggöras genom en generös cykelparkeringsnorm för
grundskola och andra lokaler för utbildning. Parkeringsnormen för förskola avser
främst personal och viss möjlighet för barn att parkera cykeln vid förskolan. I
grundskolan finns ökade möjligheter för barn att själva cykla till skolan vilket innebär
en högre cykelparkeringsnorm. Detta gäller även möjligheten att parkera cykeln vid
andra lokaler för utbildning. I båda dessa fall omfattar normvärdena även personal.
Dessutom ska en stor andel platser vara väderskyddade.
Cykelplatser per 1000 m² BTA (utbildning)
Förskola

Grundskola

Andra lokaler
för utbildning

Andel väderskyddade

Zon 1

15

30

30

¾*

Zon 2

15

25

25

¾*

Zon 3

12

20

25

¾*

*Andel väderskyddande cykelplatser utomhus
Parkeringsnormen för förskola och grundskola baseras på läget, korta besök och
möjlighet för personalen att parkera under arbetsdagen. Orsaken till en lägre
parkeringsnorm för andra utbildningslokaler är att parkeringen i högre utsträckning
avser personalparkering, att färre elever får skjuts till skolan och att ett fåtal elever
kan köra själva. Tabellen nedan redovisar parkeringsnorm för utbildning.
Om det finns idrottsanläggningar vid skolan måste en enskild parkeringsutredning tas
fram eftersom det påverkar parkeringsbehovet.
Bilplatser per 1000 m² BTA (för anställda)
Förskola

Grundskola

Andra lokaler för
utbildning

Zon 1

7* **

7* **

5* **

Zon 2

8* **

8* **

6* **

Zon 3

9* **

9* **

7* **

* Förskolan bedöms även ha ett behov av 1 bilplats per 18 barn för av- och
upphämtning för förskola och 1 bilplats per 30 barn för grundskola och andra lokaler
för utbildning Denna norm ska läggas på siffran i ovanstående tabell. Detta kan med
fördel lösas genom samnyttjande av befintliga parkeringsplatser.
**Byggaktörerna får möjlighet att genom en mobilitetsplan påverka de ovan givna
parkeringstalen.
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16. Idrottsanläggningar
En parkeringsnorm för idrottsändamål skulle innebära ett stort intervall eftersom typ
av anläggning och antal besökare samtidigt kan variera mycket. Till
idrottsanläggningar som exempelvis simhallar förekommer ofta barn och fler
personer per fordon. För att uppskatta antal besökare ska besökarantal vid en
genomsnittlig maxperiod per dygn användas.
Inför dialog med kommunen kan följande riktvärden användas:

16.1

CYKEL

• Zon 1 - 0,4 cpl per besökare
• Zon 2 - 0,3 cpl per besökare
• Zon 3 - 0,2 cpl per besökare.

16.2

BIL

• Zon 1 - 0,2 bpl per besökare
• Zon 2 - 0,3 bpl per besökare
• Zon 3 - 0,4 bpl per besökare.

21

Mobilitetsplan
Skapar incitament för ett hållbart resande.
Vallentuna kommun vill bidra till hållbarhet och erbjuder därmed byggaktörer att
arbeta med en mobilitetsplan som säkerställer möjligheten till en ökad flexibilitet och
valmöjlighet för individens resvägar. Det kan exempelvis vara en individanpassad
resplan, bilpool, elcykel m.m.
Byggaktörerna får möjlighet att genom en mobilitetsplan påverka de ovan givna
parkeringstalen. Det är flera faktorer som påverkar behovet av antal
parkeringsplatser, exempelvis närhet till service och tillgänglighet till kollektivtrafik
(ej fågelvägen).
Bilen och således parkeringsplatser kommer att vara fortsatt viktigt i Vallentuna.
Bilen kommer fortfarande vara i fokus samtidigt som andra och nya resvägar skapas
och möjliggörs. Det ska vara enkelt och tryggt hela resan.
Incitament till att arbeta med en mobilitetsplan skapas genom att frigöra ekonomiska
resurser från ett visst antal parkeringsplatser till att öka boendes och verksammas
möjlighet till flera resvägar och alternativa färdmedel.
Fler alternativa resvägar och möjligheter ger ett förändrat behov av parkeringsplatser
som i sin tur ger mervärde till utemiljöer, gestaltning, natur, folkhälsa och miljö.
Genom bättre förutsättningar och en ökad kollektivtrafikandel skapar även
Vallentuna en bättre sits för framtiden. I samband med framtagandet av
mobilitetsplaner måste kommunen och byggaktörerna samtidigt arbeta med att
säkerställa trygga och säkra gång- och cykelvägar och faciliteter till och kring
stationerna för att detta ska bli möjligt.
I och med åtagande Vallentuna kommun har i Sverigeförhandlingen behöver resurser
frigöras för att säkerställa ekonomi i projekten. Genom att arbeta med en
mobilitetsplan frigörs ekonomiska utrymmen för byggaktörerna att kunna bidra till
våra gemensamma åtaganden i Sverigeförhandlingen.
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17. Hur fungerar en mobilitetsplan?
I mobilitetsplanen bestämmer sig byggaktören för vilka mobilitetsåtgärder de kan
tänka sig att åta i projektet. Mobilitetsåtgärderna ger i sin tur ett förändrat behov av
parkeringsplatser, vilka byggaktören då får tillgodoräkna sig. Åtgärderna poängsätts
och leder till att en procenthalt kan beslutas.
Förutsättningar för reduktion


I zon 1 kan reduktion upp till 40 %, zon 2 upp till 20 %, zon 3 kan upp till 10
% bli aktuellt. Reduktion kan inte ges till småhus utan
gemensamhetsparkering.



För att få maxreducering i zon 1, måste bilpool och samnyttjande användas.
Annars kan enbart 20 % uppnås.



För vårdboenden anses möjligheten till besöksparkering mycket viktig och en
reduktion bör inte ge inverkan på möjligheten att besöka boende.
Parkeringstalen kan därför endast reduceras med maximalt 10 % för detta
ändamål.



Cykelfaciliteter är alltid ett grundkrav för att få reduktion, både för bostäder
och verksamheten.



För verksamheten är information om hållbara resor ett grundkrav för att få
reduktion.

Poängtabell
Zon 1
5- 10 p = 5 %, 11- 15 p = 10 %, 16- 20 p = 15 %, 21- 35 p = 20 %, 36 -49 p = 30 % , ≥50 p = 40 %
Zon 2
5- 10 p = 5 %, 11- 15 p = 10 %, 16- 20 p = 15 %, 21- 35 p= 20 %,
Zon 3
5- 10 p = 5 %, 11- 15 = 10 %,

Mobilitetsplanen redovisas normalt i samband med att detaljplan upprättas och
innehåller planerade åtgärder med syfte att öka ett hållbart resande. Därefter
godkänner samhällsbyggnadsförvaltningen mobilitetsplanen och fastställer hur stor
reducering av parkeringstalet som kan medges. Godkänd mobilitetsplan bifogas
fastställd detaljplan och skrivs in exploateringsavtalet. Byggaktören tar fram verifikat
som visar att föreslagna åtgärder kommer att genomföras och ska redovisas i
samband med ansökan om bygglov och är en förutsättning för att bygglov ska medges.
I verifikatet ska det också finnas med information om hur alla åtgärder ska fungera på
lång sikt.
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18. Vilka åtgärder fungerar för att minska
behovet av parkeringsplatser?
För bostäder är den grundläggande utgångspunkten att bilen fortsatt kommer att vara
viktig och att det är viktigt att åtgärderna minskar behovet av parkeringsplatser. En
reduktion av parkeringsplatser ska inte leda till att parkeringsbehovet måste lösas
någon annanstans.
För samtliga verksamhetstyper bör den grundläggande utgångspunkten vara att hålla
nere p-talen för långtidsparkering och personalparkering men inte besöksparkering.
Föreslagna åtgärder beskrivs nedan, varje åtgärd ger en poäng som sedan räknas
samman till ett slutresultat som sedan översätts till reduktion.
Byggaktörer och fastighetsägare är välkomna att själva ge förslag på kreativa
lösningar som kan minska bilbehovet. Dessa kan då ersätta åtgärder. Poängsättningen
beslutas då av samhällsbyggnadsförvaltningen.
Listan på åtgärder ska kontinuerligt hållas uppdaterad av
samhällsbyggnadsförvaltningen och ska finnas tillgänglig för intressenter. Nya
åtgärder som poängsätts läggs in i förslagna åtgärder.

18.1

Samnyttjande (max 21 p)

Syftet med samnyttjande är att skapa ett resurseffektivt parkeringsutbud som kan
nyttjas av olika användare vid olika tidpunkter. Genom att använda sig av denna
metod kan man uppnå en högre och mer konstant beläggning på en parkeringsplats
och därmed också minska behovet av parkeringsplatser.
En förutsättning för samnyttjandet är att alla platser står till förfogande och att inga
platser reserverats, samt att det finns förutsättningar för olika grupper av användare
att parkera under olika tider på dygnet. Vid beräkning av samnyttjande inkluderas
inte bilpoolsplatser och ska därför genomföras exklusive dessa platser. För samtliga
zoner erhålls reducering av parkeringstalen vid samnyttjande enligt tabell nedan. Där
utgår samnyttjande utifrån två användargrupper vilka använder parkeringsplatserna
olika tider på dygnet, se Begreppsförklaring under samnyttjande för definition av
de olika användargrupperna. Beroende på vilken typ av användargrupper som avses
kan parkeringen samnyttjas i olika grad.
Varje påbörjad 10 % samnyttjande ger 3 p. Samnyttjande kan högst ge 21 poäng.
Exempelvis ger 20 % samnyttjande 6 poäng och 30 % samnyttjande ger 9 p
Användare 1

Användare 2

Samnyttjande

Dag

Kväll/helg

70 %

Boende

Dagsverksamhet

20 %

Handel

Dagsverksamhet

20 %
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Handel

Kvällsverksamhet

10 %

För att få en bättre förståelse över hur samnyttjandet fungerar redovisas
räkneexempel i nästa avsnitt samt i bilaga.
Räkneexempel samnyttjande
Exempel

Antal platser

Samnyttjande

Platser efter
reducering

1

Dag- 100 pl
Kväll- 75 pl
Totalt- 175

70 %

123 pl krävs
(52,5 pl
samutnyttjas)

2

Boende- 100 pl
Dagverks.- 80 pl
Tot: 180

20 %

164 pl krävs (16
pl krävs
samutnyttjas)

3

Handel- 240 pl
Kvällsverks. -25 pl
Tot. 265

10 %

236 (22,5
samutnyttjas)

18.2

Bilpool (max 25 p)

För att få möjligheten att tillämpa denna reducering krävs en långsiktig plan av
exolpatörn och ett åtagande om betalt medlemskap i minst 10 år. Bilpoolsplatsen/platserna ska vara lättillgänglig och ha en attraktiv placering nära entréer eller andra
målpunkter. Byggaktörer ska föra diskussion om införandet av bilpool med
kommunen.
Avståndet till bilpoolen bör inte överstiga 400 meter räknat från centrumpunkt i
fastigheten/kvartere. Med avstånd menas det verkliga avståndet (ej fågelvägen).
Användningen av bilpoolen ska följas upp av förvaltaren varje år. Utgångspunkt är 1
bilpoolsbil per 50 lägenheter.
Varje bilpoolsplats ger 5 poäng. Maxpoäng 25.

18.3

Cykelpool (max 15 p)

För att få möjligheten att tillämpa denna reducering krävs en långsiktig plan av
exolpatörn och ett åtagande om betalt medlemskap i minst tio år. Cykelpoolsplatsen/platserna ska vara lättillgänglig och ha en attraktiv placering nära entréer eller andra
målpunkter. Byggaktörer ska föra diskussion om införandet av cykelpool med
kommunen. I cykelpoolen ska det framför allt ingå elcyklar och lådcyklar.
Moderna och trafiksäkra bokningsbara cyklar i olika varianter bör finnas för att täcka
olika behov. Kravet är att standarden på cyklar och drift ska motsvara en kommersiell
aktörs nivå. Vid frånvaro av goda rutiner för drift sjunker attraktiviteten. Cykelpoolen
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ska helst finnas inom fastigheten och vara väderskyddad. Med avstånd menas det
verkliga avståndet (ej fågelvägen). Användningen av cykelpoolen ska följas upp av
fastighetsägaren varje år.
Cykel 1 p
Elcykel 2 p
Ellådcykel 3 p
Maxpoäng: 15 p.

Kollektivtrafikkort eller cykel som
löneförmån i företaget (5 p)
18.4

Företaget lånar ut, leasar eller ser till att busskort och/eller cykel kan användas för
resor på fritid och från- och till arbete som löneförmån för anställda.

18.5

Kollektivtrafikkort för anställda (1 p)

Årskort eller annat lämpligt periodkort hos SL erbjuds anställda i verksamheten och
ska förnyas i minst 5 år. Verksamhetstyp avgör hur många som är lämpligt. Som
utgångspunkt gäller 1 kort per 10 anställda. Dessa ska användas för enbart
tjänsteresor.

18.6

Bilpool för anställda (max 25 p)

Medlemskap ska omfatta minst 10 år och vara knutet till fastigheten. I egen regi ska
fordon, drift och underhåll motsvara kommersiell aktörs nivå. Avståndet till bilpool
ska inte överstiga 800 meter räknat från centrumpunkt i fastigheten/kvarteret. Med
avstånd menas det verkliga avståndet (ej fågelvägen). Användningen av bilpoolen ska
följas upp av fastighetsägaren varje år. För parkeringsanläggningar större än 9 platser
bör antalet platser för bilpool uppgå till minst 5 % av den oreducerade efterfrågan.
För anläggningar på fastigheten med 9 platser eller färre anläggs 1 bilpoolplats. Vid
samordning gäller samma princip.
Varje bilpoolsplats ger 5 poäng. Maxpoäng 25.

18.7

Cykelpool för anställda (10 p)

Moderna och trafiksäkra bokningsbara cyklar i olika varianter för att täcka företagets
behov. Kravet är att standarden på cyklar och drift ska motsvara en kommersiell
aktörs nivå. Vid frånvaro av goda rutiner för drift sjunker attraktiviteten. Cykelpoolen
ska finnas inom fastigheten och vara väderskyddad. Användningen av cykelpoolen ska
följas upp av fastighetsägaren varje år.
Cykel 1 p
Elcykel eller ellådcykel 2 p
Maxpoäng: 10 p.
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18.8

Information om hållbara resor (max 6 p)

Informationsinsatser om möjligheterna att resa med hållbara färdmedel vid
försäljning/uthyrning och inflyttning för boende eller verksamheter är viktigt för att
förbättra effekten av åtgärder. Exempel på informationsinsatser som exolpatörn kan
genomföra är följande:


Marknadsföring om de goda förutsättningarna för hållbart resande inför och vid
inflyttning.



Resplaner



Realtidsinfo om kollektivtrafiken genom välexponerad skylt i fastigheten.



Hållbarhetscoaching – råd och information vid inflyttning om var och hur de
boende kan resa hållbart och minska sin bilanvändning.



Hållbart resande-ambassadörer svarar på eventuella frågor och delar ut
marknadsförings-material. Kan vara någon av de boende.

En genomsnittlig insats enligt ovanstående kostar cirka 75 000 kr (år 2019) inklusive
arbetstid. Dialog bör ske med mäklare om hur hållbart resande ska säljas in.
För varje uppfylld punkt ges 1 poäng. Uppfylls alla ges 6 p.

18.9

Kollektivtrafikkort i hyran (max 5 p)

Årskort hos SL medföljer lägenhetsköpet/hyreslägenheten och ska förnyas i minst 5
år.
Ett årskort per lägenhet = 3 p
Årskort till alla över 18 i hushållen = 5 p.

18.10

Cykel och/eller elcykel i hyran (max 5 p)

Vid inflyttning erbjuds cyklar med eller utan elfunktion i hyran/avgift/köpet.
Marknadsvärdet på en elcykel ska ej understiga 8 000 SEK (2019). Med
marknadsvärde menas cykelns riktpris och kan komma att bli billigare beroende av
strategi för inköp. Detta villkor gäller endast för första inflyttningen.
1 cykel per bostad = 1 p
1 elcykel per bostad = 2 p
Cykel per individ över 15 år = 3 p
Elcykel per individ över 15 år = 5 p
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18.11

Realtidsskyltar (2 p)

Ett effektivt sätt att visa på tillgängligheten för kollektivtrafik är att ha realtidsskyltar
som visar de närmaste avgångarna på en strategiska vald plats.

18.12

Resepolicy (2 p)

Ett ramverk för att styra möten och resor för att få bättre kontroll på effektivitet,
ekonomi och miljöbelastning.

Återbruk, grovavfall, elavfall och
trädgårdsavfall (max 10 p)
18.13

Tillgång till yta för att hantera grov-, el-, och trädgårdsavfall samt för återbruk är
positivt för ett hållbart resande. För återbruk ska det finnas avtal för hämtning av
produkter som inte återbrukas inom samfälligheten eller bostadsrättsföreningen.
Förutsätter att det finns fastighetsnära insamling med källsortering.
4 p för återbruk 2 p för varje del, och 12 p om alla delar uppfylls

18.14

Leveransskåp

(2 p)

Tillgång till leveransskåp för både kylvaror- och större paket i entré.

18.15

Plusfaciliteter för cykel (max 19 p)

För att kunna tillgodogöra sig en reducering av parkeringsplatser måste projektet vara
uppbyggt så att det är enklare att använda sig av andra färdmedel än bilen, men utan
att försvåra för bilen. Åtgärder som kan anses ligga utanför grundläggande behov
såsom cykelpump, reparationsrum, automatiska dörröppnare, parkeringsplatser för
specialcyklar, cykelboxar osv ger poäng. För att kunna få tillgodogöra sig poängen för
plusfaciliteter ska grundkraven för kort- och långtidsparkering vara uppfyllda.
Grundkrav långtidsparkering
Måste finnas för att tillgodogöra sig reducering











Minst 0,7 m i C/C-bredd
Minst 2 m i längd per plats
Plats för minst 1 specialcykel/cykel med kärra per 10 cyklar
Kortare avstånd till entré än för bilparkeringar
Högst 100 m till entré
Lättillgänglig cykelparkering i eller i direkt anslutning till fastigheten och
helst på markplan.
Genomtänkta lösningar för att minimera branta kanter, trånga passager osv
Vid trappa ska det finnas cykelbar ramp
Automatiska dörröppnare
Väderskyddad parkering
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God belysning invändigt samt vid entréer
Möjlighet till ramlåsning
Möjlighet till tvättmöjligheter

Plusfaciliteter cykel (1 p för varje) uppfylls alla ges 10 p.










God insyn för ökad trygghetskänsla
Installerad luftpump
Möjlighet till lättare service av cykel
Reperationsrum
Design och funktion ska ha samma status
Inomhusförvaring i uppvärmt utrymme
Möjlighet att ladda elcykel (minst 1 plats per 10 cyklar)
Egen väderskyddad cykelbox

Grundkrav korttidsparkering












Minst 0,6 m i C/C-bredd
Minst 1,85 m i längd per plats
Plats för minst 1 specialcykel/cykel med kärra per 10 cyklar
Max 25 m till entré
Tydlig och god koppling till cykelinfrastrukturen
Cykelparkering i eller i direkt anslutning till fastigheten
Genomtänkta lösningar för att minimera branta kanter, trånga passager osv
Vid trappa ska det finnas cykelbar ramp
Automatiska dörröppnare
Väl upplyst som känns trygg och säker
Möjlighet till ramlåsning

Plusfaciliteter cykel (1 p för varje) uppfylls alla ges 9 p.








Tydlig visualisering av cykelparkeringen
Hög kvalité på cykelställen
Design och funktion ska ha samma status
Lyfta konstnärlig utformning
Väderskyddade
Installerad luftpump
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Bakgrundsinformation
19. Bilinnehav
Bilinnehavet i kommunen har studerats i föregående parkeringsnorm och
inventeringen avsåg flertalet områden i zon 1 och 2. Studien visar att bilinnehavet är
lägre i stationssamhällena än vad det är på landsbygden.
Inventeringen i zon 1 presenterar ett genomsnittligt bilinnehav på 0,69 bilar per
lägenhet. I inventeringen finns vissa områden inom zon 1 som utmärker sig från de
andra på grund av det höga bilinnehavet, ett sådant är Murstensvägen med 0,94 bilar
per lägenhet. Området har också den högsta boendetätheten inom zon 1.
Färre områden är inventerade för zon 2. Det som däremot visas är att bilinnehavet i
zon 2 inte skiljer sig så mycket från zon 1. Det genomsnittliga bilinnehavet i zon 2 är
0,75 bilar per lägenhet. Det område som har högst bilinnehav av de inventerade
områdena är Karby har 0,92 bilar per lägenhet.
Den studie som genomfördes om bilinnehav ligger till grund för denna
parkeringsnorm, med beaktande av resonemanget ovan, diskussioner inom
kommunens organisation samt en omvärldsbevakning från andra kommuners
erfarenheter.

20. Inventering
Under 2016 gjordes en inventering av cykel- och infartsparkeringar i Vallentuna
kommun. Inventeringen innehåller en beläggningsinventering, en förinventering, en
nummerräkning, samt en observationsstudie. I kommunen finns det 11
infartsparkeringar. I de fall nummerskrivning är gjort visar det att det på ett flertal
parkeringar borde finnas stor möjlighet för resenären att byta från bil till cykel. Det
finns även ett flertal cykelparkeringar vid busshållsplatser runt om i kommunen.
Exempelvis är det en stor andel som parkerar i Kragstalund som har cirka två
kilometer (8 min4) mellan infartsparkering och hemmet. Ormsta har liknande
förutsättningar. Andel under 2,5 km (10 min cykel): 42 % (162 st), enligt
inventeringen som gjordes under 2017.

4

Beräknat på en medelhastighet om 15 km/h
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I kommunen finns det sammanlagt 875 infartsparkeringar, varav 190 finns belägna i
centrala Vallentuna och denna siffra kan komma att förändras. I tabellen ovan visas
hur många platser det finns på respektive infartsparkering samt om det finns tillgång
till cykelparkering.
Infartsparkering

Antal
platser

Cykelparkering

Ekskogen
Frösunda
Gillinge
Karby
Brottby
Kragstalund
Kårsta
Lindholmen
Ormsta
Söderhalls trafikplats
Vallentuna station

12
12
70
54
94
78
18
59
77
223
190

Ja
Ja
Ja
Utbyggnad på gång
Ja
Ja
Ja
Utbyggnad på gång
Utbyggnad på gång
Utbyggnad på gång
Ja

7

Finns lediga
platser?
Bil
Cykel
Ja
Nej
Få
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja

Ja
Nej
Ja

Nej

Ja

21. Resandestatistik
År 2017 var biltätheten i kommunen 473 personbilar/1000 invånare, vilket ligger
något högre än närliggande kommuner och länssnittet. Bilinnehavet per 1000
personer har ökat med cirka 5 % sedan 2013.5
Under 2015 gjorde Stockholms läns landsting en reseundersökning. Vid jämförelse av
bil och kollektivtrafik är det 79 % i Vallentuna som använder bilen och 21 % åker
kollektivt.
Det är cirka 42 % som åker till och från Vallentuna till kommuner inom samma
länshalva, 30 % reser inom Vallentuna komun och cirka 17 % som reser till och från
Stockholms innerstad. För tvärresande sker de flesta resorna med bil (77-80%) och
från och till Stockholms innerstad är det 25 % som reser med bil och den största
andelen via tåg.
För fritidsresor är bilen mer dominerande än för arbetsresor. Det kollektiva resande
är högre för arbetsresor än fritidsresor och resor till fots är större för fritidsresor än
för arbetsresor. Män åker mer bil än kvinnor under vardagar men under helgerna är
bilanvändningen relativt lika för män (73 %) och kvinnor (74 %). 6
Tabellerna nedan visar andel resande med bil, kollektivt, cyklister och gående i
jämförelse med andra närliggande kommuner samt restidskvoten och genomsnittlig
restid för bilresande och kollektivt resande.

5
6

SCB
Resevaneundersökning Stockholms län, 2015
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Tabell 2- Andel resande per färdmedel per kommun

Kommun

Bil

Kollektiv

Cyklister

Gående

Vallentuna

70 %

19 %

4%

6%

Norrtälje

64 %

25 %

2%

8%

Sigtuna

60 %

23 %

7%

11 %

Täby

63 %

24 %

5%

7%

Upplands
väsby

68 %

19 %

5%

8%

Österåker

68 %

19 %

5%

8%

K AP I T EL

7

Tabell 3- Restidskvoter och genomsnittlig restid per kommun

Kommun

Restidskvot

Genomsnittlig
tid bil

Genomsnittligt tid
kollektiv

Vallentuna

2,4

26

63

Norrtälje

2,3

31

71

Sigtuna

2,1

28

58

Täby

2,2

21

47

Upplands
väsby

2,0

25

50

Österåker

2,0

30

61
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Begreppsförklaring
Allmän plats- Med allmän plats menas i plan- och bygglagen ”en gata, en väg, en park,
ett torg, eller annat område som enligt detaljplan är avsedd för ett gemensamt behov”.
Angöring- Kortvarig uppställning av fordon för av- och påstigning eller för lastning och
lossning
Bilplats (bpl)- utrymme för uppställning av en bil, en ”parkeringsplats”.
Bilpool- en bilpool gör det möjligt att ha tillgång till bil när det behövs utan att behöva
äga en själv. Gemensamt med andra medlemmar kan en nyttja bilen mot en avgift.
Biltäthet- Antal bilar per 1000 invånare
Bruttoarea (BTA)- Bruttoarea utgörs av mätvärda delar av våningsplan, begränsas av
omslutande byggdelars utsida eller annan angiven begränsning för mätvärdhet. BTA ska
beräknas exklusive yta för parkeringsplatser, oavsett vad svensk standard anger. För
mer information se Svensk standard. Area och Volym för husbyggnader. Den senaste
utgåvan är alltid den som gäller.
Centrumhandel- Med centrumhandel avses detaljhandel som sker i stadsdelscentrum
eller tätortscentrum. Det är dock viktigt att inte räkna dagligvaruhandeln hit.
Cykelplats (cpl)- utrymme för uppställning av cykel. Se Sverige Kommuner och
landstings GCM- handbok för mer information om utformning.
Dagligvaruhandel- Till dagligvaror brukar bland annat livsmedel, hygienartiklar,
hushållspapper och blommor räknas, sådana saker som är förbrukningsvaror och
handlas ofta
Kvartersmark- mark som enligt detaljplan inte ska vara allmän plats eller
vattenområde
Mobility management- Att påverka människors resebeteende genom att visa på
möjligheten till mer hållbara transportalternativ.
Mobilitetshub- En mobilitetshub underlättar för växling mellan trafikslag och syftar
till att öka ett hållbart resande och servar stora områden med exempelvis
parkeringsplatser för främst cykel men även bil. Det kan även finnas service kopplat till
de olika trafikslagen såsom terminaler att köpa busskort, service för cykel- och bil m.m.
Ombyggnad- En ombyggnad är en ändring av en byggnad som innebär att hela
byggnaden eller en del av Byggnaden påtagligt förnyas. Observera att även
parkeringsnormen kan påverkas..
Parkering- Uppställning av fordon, dock ej för tillfällig angöring. För utformning se:
Krav för vägars och gators utformning, Trafikverkets publikation 2015:086.
Parkeringsnorm- en parkeringsnorm är en kommuns riktlinje för hur cykel- eller
bilparkering ska ordnas vid ny- eller ombyggnation. Normen visar ett minsta antal
parkeringsplatser som krävs för bygglov. Normen kan ange olika parkeringstal på olika
platser i kommunen och typ av bebyggelse (bostad, kontor osv.)
Parkeringstal- Parkeringstal anger hur många parkeringsplatser för cykel och bil som
ska tillhandhållas i samband med nybyggnation. Flexibla parkeringstal innebär att
antalet parkeringsplatser som ska anlägga varierar med den specifika platsernas
förutsättningar och de mobilitetstjänster som genomförs.
Parkeringsköp- Avtal där fastighetsägaren löser den egna fastighetens
parkeringsbehov på annan plats än inom den egna fastigheten enligt vad Plan- och
bygglagen (PBL) kräver. Avtal kan tecknas med annan fastighetsägare alternativt med
kommunen. Möjliggör samnyttjande.
Parkeringsplats- Utrymme för parkeringsplatser för en eller flera fordon.
Restidskvot Är ett mått på hur konkurrenskraftig kollektivtrafiken är i förhållande till
bilen som färdmedel utifrån restid. En restidskvot på mindre än 1,5 (restid med
kollektivtrafik/restid med bil) anses vara acceptabel. Det finns ett starkt samband
mellan färdmedelsandelar och restidskvoter.
Samnyttjande- gemensam användning av parkeringsplatser för två eller flera
byggnader, lokaler, verksamheter eller användare. Platserna reserveras inte för någon
användare. Förutsätter en kartläggning av beläggningstiden för olika användare vid

7
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olika tidpunkter och att dessa inte sammanfaller. Nedan följer exempel på olika
användargrupper.







7

Dag: användare som använder parkering på dagen, exempelvis verksamhet som inte har
öppet kvällstid.
Kväll: Boende som använder bil i tjänsten vilka arbetspendlar
Boende: Boende som ibland använder bilen i veckorna och ofta på kvällar/helger
Dagverksamhet: Användare vilka använder parkerings dagtid för exempelvis
verksamheter som endast har öppet dagtid.
Handel: Handelsverksamhet vilka ofta har öppet från förmiddagen och en bit inpå kvällen.
Kvällsverksamhet: Användare vilka är i behov av parkering på kvällstid, exempelvis
idrottsverksamhet eller kvällsöppen handel som har öppet samtidigt som behovet
sammanfaller med dem boendes.
Småindustri: en småskalig industri, med relativt få anställda.
Väderskyddad cykelparkering- En väderskyddad cykelparkering är en parkering
för cykel utomhus där den skyddas mot bland annat regn och snö. Platsen kan
utformas med et skärmtak eller vara inbyggt under en byggnad.
Studentbostad- Bostadslägenhet för person inskriven vid studieberättigande
eftergymnasial utbildning. Studentbostaden skall upplåtas med hyresrätt och på
villkor om begränsas besittningsrätt, vilken är kopplad till hyresgästens fortsatta
studier.
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Räkneexempel

7

Exempel 1.
Förutsättningar
Användare 1 = dag (behov av 100 platser)
Användare 2 = kväll (behov av 75 platser)
Reducering = 70 %
Totalt behov: 175 platser (utan reducering)
Vi vet att behovet är 100 platser på dagen och frågan är hur många av dem 75 platserna på
kvällen vi kan samnyttja.
Med reducering
Eftersom 70 % kan samnyttjas (enligt tabell 16) kommer vi behöva beräkna dem överskridande
30 % för att se behovet.
Vi får att:
75 pl x 0,7 = 52,5 pl samnyttjas.
75 pl x 0,3 = 22,5 pl är överskridande.
100 pl + 22,5 pl = 122,5 pl är det totala behovet.
Totalt behov efter reducering: ~123 platser (varav 52,5 platser samnyttjas) krävs totalt, efter
reducering av samnyttjande.
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Räkneexempel 2-

7

Förutsättningar
Användare 1 = boende (behov av 100 platser)
Användare 2 = dagverksamhet (behov av 80 platser)
Reducering = 20 %
Totalt behov: 180 platser (utan reducering)
Vi vet att behovet är 100 platser för boende och frågan är hur många av de 25 platserna för
dagverksamhet vi kan samnyttja.
Med reducering
Eftersom 20 % kan samnyttjas (enligt tabell 16) kommer vi behöva beräkna de överskridande
80 % för att se behovet.
Vi får att:
80 pl x 0,2 = 16 pl samnyttjas.
80 pl x 0,8 = 64 pl är överskridande.
100 pl + 64 pl = 164 pl är det totala behovet.
Totalt behov efter reducering: 164 platser (varav 16 platser samnyttjas) krävs totalt, efter
reducering av samnyttjande.

36

K AP I T EL

Räkneexempel 3

7

Förutsättningar
Användare 1 = handel (behov av 240 platser)
Användare 2 = kvällsverksamhet (behov av 25 platser)
Reducering = 10 %
Totalt behov: 265 platser (utan reducering)
Vi vet att behovet är 240 platser för handel och frågan är hur många av de
25 platserna för kvällsverksamhet vi kan samnyttja.
Med reducering
Eftersom 10 % kan samnyttjas (enligt tabell 16) kommer vi behöva beräkna
dem överskridande 90 % för att se behovet.
Vi får att:
25 pl x 0,1 = 2,5 pl samnyttjas.
25 pl x 0,9 = 22,5 pl är överskridande.
240 pl + 22,5 pl = 262,5 pl är det totala behovet.
Totalt behov efter reducering: ~263 platser (varav 22,5 platser samnyttjas)
krävs totalt, efter reducering av samnyttjande.
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