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Förord 

Sommaren 2017 gav Eskilstuna kommun Trivector Traffic i uppdrag att ta fram en 

parkeringsstrategi för kommunen. Parkeringsstrategin innehåller en nulägesanalys, 

en boendeparkeringsutredning samt strategier för hur kommunen ska arbeta med 

parkering för att uppnå kommunens mål om en hållbar framtid. 

Utredningen har genomförts av en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från 

Eskilstuna kommun och konsulter från Trivector Traffic. Från Trivector har Paulina 

Soliman, Eric Dahlén, Karna Zerne och Johan Kerttu genomfört utredningen och 

Björn Wendle har kvalitetsgranskat arbetet och bidragit med expertkunskap. Olov 

Åslund och Petter Skarin har varit Eskilstunas projektledare, medan Joakim Dahl-

gren har bidragit med kunskap kring dagens parkeringshantering.

Slutversionen av denna rapport är färdigställd av Eskilstuna kommun.

Eskilstuna, mars 2019



Sammanfattning 

Parkeringsstrategin tas fram som en del i Eskilstuna kommuns arbete med att ut-

veckla en hållbar stad där gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras. Syftet med 

strategin är att den ska fungera som beslutsunderlag och riktlinje för hur utrymmet 

i staden ska prioriteras mellan parkering och andra färdmedel samt ytor för aktivi-

teter så som mötesplatser och vistelseytor.  

Samnyttjande av nya och befintliga parkeringsanläggningar 

För att använda både ny och befintlig parkering på ett effektivt sätt ska samnyttjande 

möjliggöras i så stor utsträckning det är möjligt. I nya anläggningar handlar det 

framförallt om att planera parkering i stora gemensamma anläggningar utan reser-

verade platser.  

Zonindelning, avgifter och tidsreglering 

En ny zonindelning föreslås med zonerna A, B och C. Zonindelningen baseras på 

avstånd från den mest centrala delen av Eskilstuna vilket gör det möjligt för kom-

munen att styra användningen av parkering i olika delar av staden. I zon A priorite-

ras hållbara färdmedel och besökare till centrum genom hög avgift och till viss del 

begräsning i tillåten tid.  

Figur 0-1 Förslag till ny zonindelning 



I zon B & C prioriteras arbetspendlare som ska lockas att parkera här istället för i 

zon A, detta görs genom lägre avgift än i zon A och möjlighet att köpa månadsbiljett. 

Zon B bör ha högre avgift än zon C. 

Boendeparkering 

Boendeparkering på gatumark eller i kommunala parkeringsanläggningar är ett sätt 

att lösa ett underskott på parkering som ofta uppstår vid gamla fastigheter som 

byggts innan moderna parkeringsnormer införts.  

Boendeparkeringstillstånd bör endast erbjudas till boende i fastigheter med under-

skott1 på parkering. En kartläggning behöver göras av var underskott finns. 

Digitala mobilitetstjänster 

Tjänster för delning av parkeringsplatser kan förenkla samnyttjande av befintliga 

parkeringsanläggningar vilket gör att platserna kan användas mer effektivt. Ytterli-

gare ett steg i utvecklingen av tjänster är att ge en person tillgång till olika typer av 

transporter och färdmedel när den efterfrågar det och bara i den utsträckning perso-

nen efterfrågar.  

Eskilstuna kommun bör uppmuntra exploatörer att inkludera denna typ av tjänster i 

framtida projekt i kommunen för att bidra till mer effektiv användning av parkering 

och fordon, samt en högre andel hållbart resande. 
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1. Inledning

1.1 Bakgrund 

Eskilstunas vision bygger på en hållbar stadsutveckling där alla tillsammans tar 

ansvar för att skapa en trygg och hållbar framtid. Eskilstunas Stadsliv- och stads-

rumsstrategier2 visar på ett behov av förändrade synsätt där bilen inte är normen 

vilket är en av utgångspunkterna i denna strategi.  

Eskilstuna kommun har arbetat aktivt med parkeringsfrågan under flera år. Flex-

ibla parkeringstal antogs 2016 för hela kommunen, de ersatte en föregångare gäl-

lande de centrala delarna som antogs 2013. P-ledningssystem har installerats och 

nya avgiftszoner införts vilket ytterligare synliggör behovet av en sammanhål-

lande strategi. 

Flera tidigare underlag kring parkering har tagits fram. Nu finns behov av att ta 

fram ett styrdokument som fungerar som beslutsunderlag och riktlinjer. Parke-

ringsstrategin ska bidra till ett mer hållbart resande (stärka stadens gång-, cykel- 

och kollektivtrafik). Genom parkeringsstrategins genomförande ska Eskilstunas 

utveckling stärkas i enlighet med Översiktsplanen. 

1.2 Syfte 

Syftet med parkeringsstrategin är att den ska fungera som beslutsunderlag och 

riktlinjer för allt som rör parkering. Strategin ska bidra till en mer hållbar stads-

utveckling och ett mer hållbart resande (således stärka stadens gång-, cykel- och 

kollektivtrafik). Strategin ska fungera som ett stöd i avvägningar mellan plats för 

parkering och andra stadsmiljökvaliteter. 

Strategin ska ange inriktning för hur tillgänglighet till olika delar av Eskilstuna 

kommun ska anordnas genom parkering och visa hur förändringar i staden som 

påverkar tillgängligheten till parkering ska hanteras. Genom att arbeta i enlighet 

med strategierna skall Eskilstunas utveckling stärkas i enlighet med Översikts-

planen. 

2 Stadslivs- och stadsrumsstrategier - för Eskilstuna centrum (2014)



2 

1.3 Eskilstunas mål 

Översiktsplan 2030 

Eskilstuna kommun har i sin översiktsplan tagit fram sju mål för den fysiska mil-

jön. Målen syftar till att skapa förutsättningar för både ”det goda livet” och en 

långsiktigt hållbar användning av mark- och vattenområden i Eskilstuna kom-

mun. I översiktsplanen lyfts vikten av ökad tillgänglighet utan bil. God tillgäng-

lighet med kollektivtrafik ska ge förutsättningar för en ökad andel kollektiva re-

sor. Attraktiva och gena stråk för gående och cyklister ska utgöra ett alternativ 

för boende inom 3 - 5 km från centrum och andra viktiga målpunkter. 

Mål för den fysiska miljön 

Stärka regionala samband 

Växa med tät stadsstruktur, stråkutveckling, resurseffektivitet och tillgänglighet 

Utveckla och stärka identitet och kulturmiljö  

Skapa mångfald av boendemiljöer och mötesplatser 

Öka samverkan med näringsliv, handel och besöksnäring 

Utveckla ett rikt och varierat kultur-, natur- och fritidsbud 

Bevara och stärka biologisk mångfald 

Trafikplan 2012 

Eskilstunas Trafikplan är ett dokument som samlar kommunens trafikfrågor och 

ställningstaganden inom området, med syfte att bidra till ett hållbart transportsy-

stem. Trafikplanen antogs i november år 2012.  

En övergripande målsättning i Trafikplanen är att andelen biltrafik ska minska 

till cirka 40 %, andelen buss- och cykeltrafik ska fördubblas jämfört med år 2010 

till 16 respektive 26 % och andelen gångtrafikanter förväntas bli oförändrad på 

cirka 20 % till år 2020. Dvs. år 2020 ska minst 61 % av resorna ske med de 

hållbara trafikslagen.3   

I trafikplanen finns även 15 konkreta mål för att uppnå ett hållbart transportsy-

stem. 

Kommunala Trafikmål för år 2020 

1. Stadsbygdens täthet ska öka och samtidigt ska andra kvaliteter förbättras.

2. Ny bebyggelse på landsbygden ska lokaliseras till befintliga och nya kollek-

tivtrafikförsörjda stråk.

3. Transportbehovet med egen bil i tillkommande bebyggelse ska i genomsnitt

vara mindre än i befintlig bebyggelse i syfte att successivt bygga en mer hållbar

struktur.

4. Nya förändringar i stadsmiljön ska bidra till attraktiva och levande städer.

3 Målåret har 2016 reviderats till år 2030 i Klimatplanen 
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5. I Eskilstuna kommun ska det finnas ett attraktivt, heltäckande, sammanhäng-

ande och gent gång- och cykelnät.

6. I Eskilstuna kommun ska det finnas ett attraktivt, effektivt kollektivtrafiknät

med god framkomlighet.

7. Andelen resor med gång, cykel och kollektivtrafik ska öka.

8. Transportsystemet ska vara lika tillgänglig för alla med särskilt fokus på barn,

personer med funktionsnedsättning och äldre.

9. Parkeringsmöjligheterna för besökande och boende ska medverka till ett at-

traktivt centrum.

10. Tryggheten ska vara hög, särskilt på gång- och cykelvägnätet.

11. Antalet trafikskadade inom kommunen ska minska.

12. Utsläppen av koldioxid från vägtrafiken i Eskilstuna kommun ska minska

med 30 % till 2020 samt med 75 % till 2050, jämfört med 2009 års nivå.

13. Godstransporternas andel på väg ska minska.

14. Personbilstransporterna (km/person) skall minska med 10 % till 2020, jäm-

fört med 2010 års nivå.

15. Till år 2020 har ingen i sin boendemiljö och skolmiljö bullernivåer översti-

gande beslutade riktvärden.

Klimatplan 2020 

En klimatplan har arbetats fram för Eskilstuna kommun för att besvara vad man 

kan och vill åstadkomma i klimatfrågan på kort och på lång sikt. I klimatplanen 

fastställs mål, strategier och åtgärder både för kommunkoncernen själva och för 

kommunens geografiska område. Planen antogs av ett enat kommunfullmäktige 

år 2012, under 2016 reviderades målen och åtgärderna.  

Planen har sju övergripande mål: 

Utsläpp av koldioxid 

Förnybar energi  

Effektiv användning av energi 

Reduktion av fossila bränslen och el för uppvärmning 

Reduktion av fossila bränslen för transporter 

Minskad klimatpåverkan av kost och konsumtion 

Aktiv upphandling 

För transporter finns målet att senast år 2030 ska minst 61 % av de lokala resorna 

vara hållbara, dvs. ske till fots, med cykel eller kollektivtrafik. 
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1.4 Metod och genomförande 

Parkeringsstrategin har skrivits av konsulter från Trivector Traffic. Uppdraget 

har löpande förankrats med en arbetsgrupp bestående tjänstemän från kommu-

nen. Förutom arbetsgruppsmöten har två parkeringsseminarium hållits, ett i form 

av en workshop med politiker och tjänstemän i Eskilstuna och ett med represen-

tanter för centrumhandeln. För att inhämta underlag till delen som rör boende-

parkering har intervjuer genomförts med tre andra kommuner. Ett möte har även 

hållits med kommunens parkeringsvakter för att inhämta deras input. 



5 

2. Strategier

I detta kapitel beskrivs strategier för hur Eskilstuna kommun ska arbeta strate-

giskt med parkering som ett medel för att nå kommunens övergripande mål om 

att bland annat öka andelen hållbara transporter. I planeringen av Eskilstuna ska 

gång, cykel, kollektivtrafik och andra funktioner som skapar större värden än 

biltrafik prioriteras först, vilket är grundförutsättningen i alla följande strategier.  

2.1 Samnyttjande 

Samnyttjande av parkering innebär att bilplatserna i en parkeringsanläggning är 

tillgängliga för, och används av, olika grupper under olika tider på dygnet. En 

och samma parkeringsplats kan t ex användas som arbetsplatsparkering under 

dagen på vardagar och som besöksparkering för handel och centrumverksam-

heter under kvällar och helger. 

För att samnyttjande ska fungera optimalt måste ett antal förutsättningar uppfyl-

las: 

• De enskilda parkeringsplatserna är inte reserverade för specifika använ-

dare

• Funktionsblandad bebyggelse i anslutning till en parkeringsanläggning,

så att flera olika grupper med efterfrågan på parkering vid olika tider på

dygnet har nära mellan parkering och start-/målpunkt

• Stora parkeringsanläggningar som kan tillgodose flera olika verksam-

heter och innehåller tillräckligt många platser för att minimera risken att

efterfrågan överskrider utbudet

Nya anläggningar 

I nya parkeringsanläggningar som uppförs bör samnyttjande eftersträvas. Ef-

tersom det innebär att samma parkeringsplatser kan nyttjas av flera olika grupper 

(arbetande, besökare till handel och evenemang och i viss mån boende), möjlig-

görs hög tillgänglighet med färre parkeringsplatser än om varje användargrupp 

skulle ha sina egna, dedikerade platser. Det innebär i sin tur att värdefull mark i 

Bidrag till Eskilstunas mål 

Att planera för samnyttjande innebär att parkeringsplatserna och mar-

ken i staden kan användas mer effektivt vilket bidrar till Eskilstunas 

mål om en ökad täthet i stadsbygden. Det medför även en mer attraktiv 

och levande stadsmiljö där utrymme för mötesplatser, vistelseytor och 

andra aktiviteter kan ges mer plats. 
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större utsträckning kan användas till funktioner som berikar stadslivet och gene-

rerar skatteintäkter. 

När parkeringsanläggningen ska dimensioneras bör beräkningarna i första hand 

utgå från att samnyttjande sker mellan arbetsplats- och besöksparkering eftersom 

de generellt efterfrågar parkering vid olika tidpunkter. Boende kan också nyttja 

anläggningen, t ex om närliggande bostadsexploateringar ges möjlighet att fri-

köpa sina parkeringsplatser till anläggningen. I så fall kan en viss del av det totala 

parkeringsantalet för boende också tas med i samnyttjandet, men det är inte önsk-

värt att räkna med en allt för stor andel av boendeparkeringen i samnyttjandesy-

stemet. Detta eftersom det bygger på att de boende flyttar bilen under dagen så 

att parkeringsplatser frigörs för andra grupper (ex vis anställda), vilket innebär 

en hög bilanvändning bland boende, något som inte ligger i linje med kommu-

nens målsättning om minskad biltrafik. 

Befintliga anläggningar 

För att få ett effektivare nyttjande av den parkering som finns i Eskilstuna bör 

möjligheten till samnyttjande av privata arbetsplatsparkeringar i centrum utredas. 

Det innebär att parkeringsplatserna som tillhör en arbetsplats öppnas upp för all-

mänheten under de tider på dygnet då parkeringen inte används av de anställda. 

Det är också viktigt att parkeringsplatserna prissätts så att ett effektivare nytt-

jande, under en större del av dygnet, verkligen blir fallet. 

Nya tjänster för delning av parkeringsplatser kan förenkla samnyttjande av be-

fintliga parkeringsanläggningar, genom att erbjuda smidiga lösningar för mark-

nadsföring och administration av parkeringsplatser under de tider på dygnet då 

de idag inte används (se nedan avsnitt 2.9). 

Samnyttjande och kommunal hantering av parkering 

En kommun kan hantera sin parkering inom en kommunal förvaltning eller inom 

ett kommunalt parkeringsbolag. Det går inte att ge något entydigt svar på frågan 

om vilken av dessa organisationsformer som är bäst lämpad att hantera parke-

ringsfrågor. Erfarenheter som Trivector sammanställt på området visar att det 

finns exempel på aktivt och framgångsrikt arbete med parkering såväl i kommu-

ner som hanterar parkering inom förvaltning som i kommuner som har ett kom-

munalt parkeringsbolag. 

Det finns dock skillnader mellan förvaltning och kommunalt bolag som har be-

tydelse när det handlar om parkering och att skapa förutsättningar för samnytt-

jande. Eftersom samnyttjande av parkering förutsätter att parkeringsplatser sam-

las i större anläggningar, som tillgodoser efterfrågan från flera olika grupper, så 

förutsätts i sin tur ekonomiska resurser för att kunna investera i parkeringsan-

läggningar. Ett kommunalt parkeringsbolag har juridiska möjligheter att belåna 

befintliga parkeringsanläggningar för att frigöra medel för sådana investeringar. 

En kommunal förvaltning är en del av kommunen, som däremot inte får pantsätta 

sin egendom, enligt 8 kap. §13 Kommunallagen (SFS 1991:900). 

Parkeringsköp i kommunala anläggningar, som ett erbjudande från kommunen 

till byggherrar istället för parkering på egen tomt, är en strategi att samla parke-

ring och finansiera större parkeringsanläggningar. Även om det inte föreligger 
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något hinder för kommunala förvaltningar att arbeta aktivt med parkeringsköp 

visar erfarenheter att parkeringsbolag ofta arbetar mer konsekvent med parke-

ringsköp. Detta ger dels ökad rådighet över parkeringsmarknaden, i form av kon-

troll över fler parkeringsplatser, vilket ger möjlighet att styra efterfrågan genom 

avgifter, och dels en möjlighet att samla parkeringsefterfrågan i större anlägg-

ningar som kan samnyttjas. 

Ett antal kommuner rapporterar att de valt att lägga över parkeringshanteringen 

på ett kommunalägt parkeringsbolag istället för att hantera det inom förvaltning, 

för att det ger en möjlighet att renodla parkeringsarbetet och till specialisering 

inom parkeringsfrågor. En kommunal förvaltning, däremot, arbetar med en 

mängd olika frågor, vilket riskerar leda till att parkeringsfrågor inte ges det ut-

rymme som krävs. 

Ett exempel på en kommun som resonerar på detta sätt är Uppsala, som sedan 

2015 har ett parkeringsbolag som förvaltar alla kommunens parkeringsplatser, 

både på gatumark och på kvartersmark. Även om ett parkeringsbolag styrs av i 

stort sett samma regelverk som kommunens förvaltningar så upplever Uppsala 

att beslutsvägarna i ett bolag kortare och att fokus på parkeringsfrågor ger förut-

sättning för ett effektivare arbete. Att låta parkeringsbolaget hantera infrastruk-

turen kring parkering (P-automater, vägmärken och nya typer av betalsystem) 

upplevs också vara en fördel, eftersom beslut om dessa riskerar att ta längre tid 

på en förvaltning. Även kontakten med det privata näringslivet (t.ex. leverantörer 

av betalsystem) upplevs som mer naturlig att sköta i bolag än i förvaltning. 

Andra exempel på kommuner som hanterar parkering i bolagsform och som 

också bedriver ett mycket proaktivt arbete med parkering som ett medel för att 

stärka centrum och uppnå kommunala målsättningar vad gäller trafikutveckl-

ingen, är Umeå och Linköping. Liksom i Uppsala hanterar parkeringsbolagen i 

Umeå och Linköping övervakning och intäkter och kostnader för parkering på 

både gatumark och kvartersmark, vilket tydliggör det ekonomiska samband som 

finns mellan gatumarksparkering och parkering i anläggningar på kvartersmark. 

2.2 Cykelparkering 

Cykelparkering bör prioriteras framför bilparkering, i enlighet med trafikplanens 

prioritering av trafikslagen, vilket innebär att cykelparkering lokaliseras i attrak-

tiva lägen, nära entréer (inom 50 meter och alltid närmare än bilparkering). Cy-

kelparkering bör också utformas så att det ges gott om plats för att parkera cykeln 

Bidrag till Eskilstunas mål 

Väl utformade cykelparkeringar i bra lägen bidrar till att öka cykelns 

attraktivitet som färdmedel, vilket i sin tur har potential att minska de 

korta bilresorna och öka andelen cykelresor i Eskilstuna. Med fler in-

vånare som cyklar frigörs utrymme för vistelse, mötesplatser och en 

levande stadsmiljö då cykeln tar mindre plats än bilen både parkerad 

och under resan.    
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(min 70 cm mellan hjulhållare eller omlottlösningar), för att ytterligare stärka 

cykelns attraktivitet. 

En del av cykelparkeringarna bör vara väderskyddade och ha ramlåsmöjlighet 

för ökad stöldsäkerhet. Väderskyddade och stöldskyddade cykelparkeringar bör 

särskilt prioriteras vid arbetsplatser, skolor, större kollektivtrafiknoder och andra 

målpunkter med förväntad längre uppehållstid. 

Ytterligare en del av cykelparkeringsutbudet bör möjliggöra parkering av större 

cyklar, såsom låd-/lastcyklar och cykelkärror, som rimligt alternativ till bil när 

större last ska transporteras. 

2.3 Ny zonindelning 

De allmänt tillgängliga parkeringsplatserna i Eskilstuna regleras idag med åtta 

zoner samt separat reglering av parkeringshus. För att få ett tydligare system som 

är enkelt att förstå föreslås en princip för zonindelning baserat på gångavstånd 

från de centralaste delarna av Eskilstuna. Med dagens trafik- och parkeringssitu-

ationen föreslås tre zoner. En sammanslagning görs av allmänt tillgänglig parke-

ring i bostadsområden, i Munktell och i centrumnära lägen då skillnader i tänkt 

användning mellan de tidigare zonerna upplevs små.  

För att inte förväxla parkeringszonerna med utvecklingen av centrum föreslås 

zonerna benämnas A, B och C. Den nya zonindelningen baseras på zonernas av-

stånd från centrum där A, som avser de mest centrala områdena i Eskilstuna, ska 

präglas av hög tillgänglighet och en tydlig prioritering av hållbara färdmedel. 

Zon B avser de områden som kan nås inom ett gångavstånd på 800 meter från 

den mest centrala delen av Eskilstuna. Parkeringarna i zon B har som syfte att 

möjliggöra en utflytt av arbetspendlare från de mest centrala delarna av 

Eskilstuna till parkeringar på ett acceptabelt gångavstånd. Zon C avser områden 

i ytterkanten av staden. När Eskilstuna växer och centrum utvecklas ska zonerna 

justeras utifrån principen med rimliga gångavstånd till centrum och de attraktiva 

målpunkterna, vilket innebär att zonerna kommer att växa. 

Bidrag till Eskilstunas mål 

Zonindelningen gör det möjligt för kommunen att styra användningen 

av parkering så att parkeringsmöjligheterna för besökare bidrar till ett 

attraktivt centrum. Genom att skapa zoner som möjliggör olika an-

vändning kan parkeringen i bra lägen användas mer effektivt vilket 

kan medföra en tätare, mer attraktiv och levande stadsmiljö.  
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Figur 2-1 Princip för ny zonindelning 

Förslaget förväntas ge en effektivare användning av parkeringsplatserna där be-

sökare ges tillgång till platser med hög tillgänglighet nära målpunkten genom att 

avgift- och tidsreglering gynnar korttidsparkering. Parkeringsanläggningar i 

centrumnära lägen anpassas efter arbetspendlare och boende vilket gynnar både 

arbetspendlare och ökar tillgängligheten för besökare genom att fler platser fri-

görs i centrum. 

2.4 Nya avgiftsnivåer och tidsreglering 

Avgift- och tidsreglering har en påverkan på efterfrågan av bilparkering och kan 

användas som ett hjälpmedel för att styra användningen. I centrum bör korttids-

parkering främjas för att ge plats åt besökare och för att få arbetspendlare att i 

större utsträckning parkera utanför centrum. Därför föreslås att månadsbiljetten 

Bidrag till Eskilstunas mål 

Avgift- och tidsreglering kan användas för att styra efterfrågan på par-

kering och få fler invånare att välja hållbara alternativ så som gång, cy-

kel och kollektivtrafik. Detta medför minskade personbilstransporter 

och minskade utsläpp av koldioxid. 
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som uppmuntrar till långtidsparkering och som sällan används av besökare på 

sikt tas bort i centrum allteftersom markparkeringen i centrum byggs bort. Likt 

dagens avgiftsnivåer ska tillgänglighet styra avgiftsnivåerna så att parkering 

närmast målpunkter har hög avgift. Eskilstuna rekommenderas att fortsätta följa 

upp beläggningen och justera avgiftsnivåerna därefter på samma sätt som de gör 

idag då det visat sig vara framgångsrikt.  

Rekommendationer för gatuparkering i zon A: 

Zon A är ett attraktivt läge där utgångspunkten skall vara att så många människor 

som möjligt ska kunna nyttja marken och de funktioner som finns. Det innebär 

att gång, cykel och kollektivtrafik ska prioriteras först i dessa miljöer då de möj-

liggör tillgänglighet för fler invånare än en prioritering av biltrafiken. Det gäller 

även uteserveringar och andra funktioner som skapar ett värde i den offentliga 

miljön. Stillastående fordon ska begränsas i zon A och den gatuparkering som 

finns ska prioriteras för besökare och ge en hög tillgänglighet genom hög om-

sättning. 

 Riktlinjer för lastning och lossning bör tas fram. Den tiden på dygnet då lastzo-

nen inte används för lastning och lossning bör den kunna nyttjas för annan an-

vändning och skapa tillgänglighet för besökare i centrum. Detta kräver sannolikt 

ökade resurser för övervakning för att säkerställa efterlevnad.  

• Högst avgift

• Ingen månadsavgift

• Ingen boendeparkering

Rekommendationer för marparkering och p-hus i zon A: 

På sikt bör det inte finnas markparkeringar i zon A. Marken är mycket attraktiv 

och markparkering är inte ett effektivt sätt att använda den. 

• Hög avgift

• Ta bort månadsavgift på sikt

• Utred vilka områden som behöver boendeparkering

Rekommendationer för parkering i zon B: 

• Lägre avgift än i zon A

• Behåll månadsavgift för att få ut arbetspendlare utanför centrum

• Utred vilka områden som behöver boendeparkering

Rekommendationer för parkering i zon C: 

• Lägre avgift än i zon B

• Behåll månadsavgift för att få ut arbetspendlare utanför centrum

• Utred vilka områden som behöver boendeparkering

Beräkningar av bedömd effekt av olika avgiftsnivåer finns i Bilaga 3. 

Tidreglering bör användas där det finns behov av ökad tillgänglighet genom hög 

omsättning. Tidsregleringen bör användas lokalt där det finns ett behov och inte 
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regleras för en hel zon. Till exempel kan parkeringsplatser vid centralstationen, 

vid vårdcentraler eller eventlokaler ha ett behov av ökad tillgänglighet. 

Perioden för servicegator bör ses över och kortas ner till en period som bättre 

motsvarar den tid då det finns behov av snöröjning utifrån kommunens erfaren-

het. Om det uppstår ett behov av snöröjning och lövröjning utanför tidperioden 

för servicegator kan tillfälliga skyltar sättas ut som förbjuder parkering på en gata 

en viss dag. 

2.5 Boendeparkering 

Syftet med boendeparkering bör vara att minska biltrafiken i centrum genom att 

avhjälpa ett underskott på parkering som finns i vissa bostadsområden så att bo-

ende ges möjlighet att ställa bilen hemma och inte använda den mer än nödvän-

digt.  

Det finns idag en efterfrågan på boendeparkering i centrum, cirka 430 personer 

har idag boendeparkeringstillstånd i centrum. Om denna efterfrågan är konstlat 

hög p.g.a. den relativt låga månadsavgiften behöver studeras närmare. Ett sätt att 

undersöka detta är att se om de 430 personerna faktiskt saknar parkeringsmöjlig-

heter vid sin bostad eller om de istället väljer att använda kommunens boende-

parkering för att det är billigare än att hyra en parkeringsplats vid bostaden. Av 

de 430 boendeparkeringstillstånden i centrum tillhör 73 tillstånd personer som 

bor i nybyggda kvarter som har tillgång till parkering inom fastigheten i enlighet 

med moderna parkeringsnormer. I centrumnära lägen finns ännu inget formellt 

boendeparkeringstillstånd, däremot kan alla, oavsett var de är folkbokförd, köpa 

en månadsbiljett till relativt lågt pris. 

Eskilstuna rekommenderas att studera situationen i centrum vidare för att se vil-

ken den faktiska efterfrågan är. Troligen finns det fastigheter som saknar egen 

parkering och där de boende behöver nyttja kommunens boendeparkering. För 

dessa rekommenderas likt idag att boendeparkering endast tillåts på markparke-

ring samt i kommunala parkeringshus inom centrum.  

Utifrån befintligt underlag är det svårt att ge en rekommendation kring boende-

parkering i centrumnära lägen. Fortsatta studier behöver visa hur stor andel av de 

som köper månadsbiljett som faktiskt bor i områdena. Vid eventuellt införande 

av boendeparkering i centrumnära lägen behöver kommunen dela in området i 

mindre geografiska områden, samt endast tillåta de som är folkbokförda att få 

parkera med boendeparkeringstillstånd på gatumark i respektive delområde.  

Bidrag till Eskilstunas mål 

Boendeparkering som regleras på rätt sätt gör det möjligt för boende 

att lämna bilen hemma och resa med ett annat färdmedel vilket mins-

kar personbilstransporterna och utsläppen i staden. Boendeparkerings-

systemet kan användas för att styra parkeringsanvändningen så att par-

keringsmöjligheterna för boende och besökare bidrar till ett attraktivt 

centrum. 
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Boendeparkeringstillstånd bör endast ses som en lösning för att avhjälpa ett un-

derskott på parkering i äldre kvarter och inte användas som en standardlösning 

överallt. Eskilstuna rekommenderas att inte tillåta boendeparkering i områden 

med nybyggda bostadshus eftersom detta, enligt kommunens parkeringsnorm, 

ska lösas av exploatören på kvartersmark och inte bli ett ansvar för kommunen. 

Därför är det viktigt att diskutera hur de 73 tillstånden som tillhör personer som 

bor i nybyggda kvarter kan fasas ut.   

Avgiften för boendeparkeringstillstånd bör sättas så att den ger en rabatt jämfört 

med att betala per timme, för att uppmuntra de boende att lämna bilen. För att 

minimera kostnaderna för administration bör registrering ske digitalt.  

Rekommendationerna för boendeparkeringstillstånd i Eskilstuna kan samman-

fattas i följande punkter:   

• Utred tillgång på annan parkering för de som använder boendeparkering

i centrum idag.

o Om parkering inom fastighet saknas rekommenderas att kommu-

nen fortsätter ge boendeparkeringstillstånd för berörda boende i

centrum. Boendeparkering bör i första hand erbjudas i kommu-

nala parkeringsanläggningar.

• Boendeparkering på kantstensparkering bör inte tillåtas i centrum.

• Studera situationen i centrumnära lägen mer ingående. Vid behov bör

mindre geografiska områden införas där boendeparkeringstillstånd kan

ges till de som är folkbokförda.

• Boendeparkeringssystem ska inte vara en standardlösning som är möjlig

överallt och framförallt inte i nybyggda stadsdelar där parkeringsansvaret

ska åläggas exploatören.

• Boendeparkeringsavgiften bör ge en rabatt i förhållande till timtaxan utan

att bli orimligt låg.

• Digital registrering och avläsning via nummerskylt för parkeringsvakter.

2.6 Tillämpning av parkeringsnorm 

Parkeringsnorm kan användas som ett verktyg för att reglera utbudet av parke-

ring vid nybyggnation. Om parkeringsnormen sätts lågt för att minska resandet 

med bil, måste mobilitetsåtgärder samtidigt genomföras för att skapa bra alterna-

tiv till att resa med bil. Annars finns det risk att parkeringsnormen inte ger den 

effekt som var avsedd och att skillnaden mellan utbud och efterfrågan på parke-

ring blir allt för stor. Ett framgångsrikt arbete med låga parkeringsnormer bygger 

på att göra det enkelt att resa med hållbara alternativ för att ett rimligt antal bil-

parkeringsplatser ska kunna anläggas.  

Bidrag till Eskilstunas mål 

En parkeringsnorm som används på rätt sätt och kombineras med mo-

bilitetsåtgärder bidrar till minskade personbilstransporter och minskade 

utsläpp av koldioxid samt minskar andelen bilresor till fördel för andra 

mer hållbara färdmedel.  
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En fortsatt satsning från kommunen krävs på förbättrad möjlighet att gå, cykla 

och resa med kollektivtrafiken i kombination med höjda parkeringsavgifter samt 

krav på exploatörerna att bidra till ökat hållbart resande genom sin planering, 

kommunikation och att erbjuda hyresgäster/bostadsköpare olika mobilitetstjäns-

ter som t ex bilpool. För att hålla efterfrågan på parkering på en låg nivå är det 

också viktigt att parkeringsplatserna prissätts utan subvention och att det inte är 

tillåtet med reserverade platser – alla användare i en anläggning ska kunna an-

vända alla platser. 

2.7 Parkering för utpendlare 

Pendlarparkering för de som pendlar ut ur Eskilstuna med tåg behöver finnas i 

anslutning till centralstationen för att uppmuntra utpendlare att pendla med tåg 

istället för att ta bilen hela vägen. För att de attraktiva platserna i centrum inte 

ska fyllas med pendlare kan möjligheten till att ordna pendlarparkering med rim-

liga gångavstånd på södra sidan av resecentrum ses över. En lämplig lokalisering 

bör utredas i samband med resecentrumprojektet. 

2.8 Ny kommunal parkeringsanläggning 

Marken i centrala Eskilstuna är värdefull och bör planeras så att den kan nyttjas 

av många i samhället. Hållbara färdmedel ska därför prioriteras först då de ger 

ett effektivare markutnyttjande än biltrafik. Gatuparkering på kommunens mark, 

s.k. kantstensparkering, bör reserveras för besökare som parkerar under en kort

tid för att parkering i ett sådant läge ska kunna nyttjas av så många som möjligt.

Större markparkeringsytor bör generellt undvikas eftersom det ger ett ineffektivt

markutnyttjande. När nya allmänt tillgängliga bilparkeringsplatser behöver till-

föras rekommenderas dessa att anordnas i större gemensamma parkeringsanlägg-

ningar utanför centrum. Syftet är att inte föra in mer trafik och på så vis öka de

negativa konsekvenserna på miljö, trafiksäkerhet och kapacitet för samtliga tra-

fikslag i de mest centrala delarna. Det gäller både vid exploatering av nya bostä-

der och verksamheter samt vid planering av parkering för att kompensera för de

parkeringar som byggs bort i centrum.

Bidrag till Eskilstunas mål 

Genom att skapa möjlighet för utpendlare att resa med tåg på delar av 

sträckan istället för att ta bil hela vägen kan personbilstransporterna 

och utsläppen av koldioxid minska. Samtidigt ökar andelen resor med 

hållbara färdmedel. Attraktiva platser i centrum kan frigöras i och med 

en överflyttning av utpendlare som tidigare parkerat i centrum. 

Bidrag till Eskilstunas mål 

En strategisk placering av en ny kommunal parkeringsanläggning med-

för att stadsbygdens täthet kan öka och att stadsmiljön kan utvecklas till 

en mer attraktiv och levande plats. 
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Var en lämplig lokalisering för en framtida anläggning är beror både på vart par-

kering försvinner i och med ombyggnationer och varifrån den största inpend-

lingen sker. En studie4 av arbetspendlingen i Eskilstuna visar att av de som arbe-

tar i centrum bor 40 % inom 3 km och 50 % inom 5 km från centrum, dvs varan-

nan resa skulle kunna ske med cykel. Inpendlingen som sker från ett längre av-

stånd är något större från söder än från norr, framförallt är inpendlingen relativt 

liten från nordväst. Utifrån att inpendlingen är något större från söder och att viss 

parkering kan komma att byggas bort på parkeringsanläggningarna Tullkamma-

ren och Nyforstorg söder om centrum rekommenderas att en framtida kommunal 

parkeringsanläggning förläggs söder om centrum. För att minimera genomfarts-

trafik bör en framtida anläggning placeras så att den kan nås av de större inpend-

lingsflödena utan att de behöver köra igenom de centralare delarna av Eskilstuna. 

En rekommenderad placering är därför sydöst om centrum där väg 53 kopplar 

samman norr och sydväst och Stålforsbron skapar en länk mellan sydväst och 

sydöst. Den framtida anläggningen skulle med fördel kunna placeras i närheten 

av sjukhuset för att möjliggöra ett högt samnyttjande. Storlek för framtida an-

läggning/-ar behöver utredas vidare med hjälp av nya beläggningsstudier som 

omfattar alla parkeringsplatser utanför centrum (även de som idag går under bil-

jettområdena B1 och B2) samt mer information om hur många platser som byggs 

bort och inte ersätts i kommande stadsutvecklingsprojekt.  

Figur 2-2 Inpendling och rekommenderad placering av framtida parkeringsanläggning. 

4 Studien är baserad på sysselsättningsregistret RAMS (2007) och används i denna parkeringsstrategi för att 
jämföra storleken av arbetspendling i olika relationer, då det antas vara möjligt att säga något om andelarna i 
olika reserelationer även om studien baseras på data som är 10 år gammal.    
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Lokalisera utanför centrum med acceptabla gångavstånd 

Framtida parkeringsanläggningar föreslås tillkomma utanför centrum med ett ac-

ceptabelt gångavstånd från parkering till målpunkt. Vad som är ett acceptabelt 

gångavstånd skiljer sig mellan olika användargrupper, till exempel kan boende 

acceptera ett något längre gångavstånd jämfört med besökare. För kommunen 

handlar det även om vilken tillgänglighet de vill erbjuda respektive användar-

grupp och färdmedel.  

Besökare ska ges en god tillgänglighet för att gynna centrumhandeln och därför 

hänvisas till parkering nära målpunkten, så som kanstensparkering och centrala 

parkeringsanläggningar. För att lösa detta i praktiken behöver regleringen av 

dessa parkeringar gynna besökare och uppmuntra till korttidsparkering genom 

att avgift och tidsreglering, se reglering av zon A i kapitel 4.3. Ett rimligt gång-

avstånd för besökare anses vara 200 meter, vilket motsvarar gångavståndet från 

Vildsvinet till Fristadstorget.  

Parkering för boende kan med fördel friköpas till en parkeringsanläggning en bit 

ifrån bostaden eftersom det ökar incitamenten att gå och cykla, jämfört med om 

bilen står parkerad direkt vid bostaden. Ett avstånd på 600 meter ses som ett rim-

ligt gångavstånd från bostaden till kollektivtrafikens stomlinjer och kan därför 

anses vara ett rimligt avstånd att gå från bostad till bilparkering.  

För arbetsplatser är det rimligt att jämföra gångavståndet till bilparkering med 

gångavståndet till centralstationen för att öka kollektivtrafikens konkurrenskraft. 

Avståndet från centralstationen till Gallerian motsvarar ungefär 800 meter.  

För resenärer som ska vidare med tåg från centralstationen bedöms 400 meter 

som ett acceptabelt gångavstånd för att skapa en tillräckligt bra tillgänglighet, 

men samtidigt inte bjuda in till att den stationsnära marken tas i anspråk för par-

kering. Det motsvarar ungefär avståndet från Vildsvinet till Centralstationen. 

Riktlinje – acceptabelt gångavstånd till bilparkering 

I samband med ny exploatering eller ersättning av parkerings som byggs bort bör 

gångavståndet från bilparkering till målpunkt maximalt vara:  

Besökare, upp till 200 meter5 

Pendlarparkerare, upp till 400 meter6 

Boende, upp till 600 meter7 

Arbetspendlare, upp till 800 meter7 

Pendelparkering utanför centrum för inpendling 

I Eskilstunas översiktsplan beskrivs att bil- och cykelparkering ska anläggas i 

anslutning till hållplatser och stationer för att underlätta byte mellan trans-

portslag. I översiktsplanen finns även en karta som illustrerar tänkbara lägen och 

som ska utredas vidare, se bruna cirklar nedan. 

5 Motsvarar avståndet från Vildsvinet till Fristadstorget.  
6 Motsvarar avståndet från Vildsvinet till Centralstationen. 
7 Motsvarar avståndet från Centralstationen till Gallerian. 
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Figur 2-3 Bruna cirklar är utredningsplatser som kan bli aktuella för byte mellan transportslag. Källa: 
Översiktsplan, del 2, sid 47 

Inför pendelparkering i takt med att centrumparkering för 

arbetspendlare byggs bort 

Att införa pendelparkering utanför centrum, där resenärer kan parkera sin bil för 

att sedan fortsätta in till centrum med buss eller cykel är ett sätt att minska efter-

frågan på parkering inne i centrum och minska biltrafiken i centrum. Åtgärden 

riktar sig främst till de som arbetspendlar med bil till centrum.  

I dagsläget är det troligtvis svårt att locka särskilt många bilister att parkera ut-

anför centrum, för att sedan åka buss eller cykla sista biten, delvis på grund av 

att parkeringsmöjligheterna i centrum är väldigt goda. Men åtgärden bedöms 

kunna ge effekt på sikt och skapa bättre förutsättningar för att hela resa ska fun-

gera, från dörr-till-dörr.  

Anläggandet av pendelparkering utanför centrum bör genomföras i takt med att 

centrumparkering för arbetande försvinner inne i centrum i och med Eskilstunas 

bebyggelseplaner. Detta visar att kommunen har en strategi för att ta hand om 

arbetspendlarnas resor och att kommunen kan erbjuda attraktiva alternativ, som 

även är i linje med kommunens översiktliga mål om hållbart resande och mindre 

biltrafik i centrum. 

Eskilstuna föreslås börja med att anlägga en pendelparkering som pilot för att 

kunna utvärdera försöket inför att fler pendelparkeringar anläggs. Inför anläg-

gandet behöver de platser som pekats ut i översiktsplanen studeras i detalj, till-

sammans med ett antal frågor:  

• Varifrån kommer de som pendlar in till Eskilstuna centrum?

• Vilken turtäthet har kollektivtrafiken till och från centrum vid de utpe-

kade platserna?
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• Hur många bilparkeringsplatser finns det behov av och vilka tillgängliga

ytor finns?

• Finns tillgängliga ytor för att anlägga stöldsäker cykelparkering och hur

ser anslutning ut till cykelvägnätet?

• Hur ska pendelparkeringsplatserna regleras; gratis, avgift eller mot upp-

visande av giltigt kollektivtrafikkort?

Figur 2-4 I Linköping finns 10 pendelparkeringsplatser utanför staden där resenärer kan byta från bil till 
buss, pendeltåg eller cykel. På vissa platser finns cykelgarage där resenären kan hämta ut 
sin egen cykel för att fortsätta sin resa i staden. Resenären betalar en månadsavgift som 
gäller för bil- och cykelparkeringen. Källa: www.linkoping.se 

2.9 Digitala tjänster för delning av parkering och mobilitet 

Under senare år har ett antal tjänster och plattformar för delning av parkering och 

bilar lanserats. Nästa steg är vad som går under namnet ”transport som tjänst” 

(”mobility as a service”), det vill säga tjänster som ger en person tillgång till olika 

typer av transporter och färdmedel, när de efterfrågas och bara i den utsträckning 

de efterfrågas. Dessa tjänster kan ge helt nya möjligheter till ett mer effektivt 

nyttjande av befintliga resurser (såsom parkeringsplatser och bilar) och förutsätt-

ningar för fler människor att välja bort bilägande och istället använda sig av en 

betydligt bredare samling färdmedel för olika resor (se figur Figur 2-5). 

Parkeringstjänster 

Digitala tjänster för att hitta ledig parkeringskapacitet och för att enklare och 

snabbare betala för parkering, kan leda till att det upplevs som lättare att hitta 

parkering vilket riskerar ge ökad bilanvändning i staden, något som går emot 

kommunens målsättningar om minskad bilanvändning till förmån för mer håll-

bara färdmedel. 

Bidrag till Eskilstunas mål 

De mobilitet- och parkeringsmöjligheter som finns kan användas mer 

effektivt genom digitala tjänster för delning vilket medför att andelen 

hållbara resor kan öka och personbilstransporterna minska. 
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Andra nya, digitala plattformar och mobilapplikationer kan emellertid ge effekter 

i linje med kommunala målsättningar om effektivare markanvändning och nytt-

jande av befintliga parkeringsplatser. Till exempel finns nya tjänster som möj-

liggör för privatpersoner och företag att registrera sina parkeringsplatser och göra 

dem tillgängliga för andra att använda dem, mot en parkeringsavgift. Idén bakom 

dessa tjänster bygger på att privatpersoner och företag som har tillgängliga par-

keringsplatser kopplas samman med privatpersoner och företag som efterfrågar 

tillgänglig parkering. Parkeringsinnehavarna får hjälp med att marknadsföra sin 

parkering och administrera parkeringsavgifter och de som efterfrågar parkering 

erbjuds en samlad plattform för att hitta en parkeringsplats som passar deras öns-

kemål. 

Exempel på tjänst för delning av parkering: Parkando  

Parkando har utvecklat en digital plattform för att kunna distribuera och admini-

strera garage och parkeringsplatser. Systemet bygger på att hyrestagaren använder 

sin mobiltelefon som garageöppnare eller nyttjandebevis. Genom appen kan använ-

daren checka in på sin plats och garaget öppnas om man har tecknat ett avtal med 

fastighetsägaren.  

Eftersom hela processen är digitaliserad kan man erbjuda olika nyttjandeformer på 

en plats, från 24h parkering med månadskontrakt till timdebiterad parkering.  

Vidare finns en lösning för att effektivt distribuera parkeringsplatser med el-

bilsladdning. Genom att använda samma plattform kan hyresgäster i garaget välja 

olika platser med olika laddeffekter efter behov.8  

Transportdelningstjänster 

Utöver traditionella bilpoolstjänster finns idag även ett antal så kallade peer to 

peer-bilpoolstjänster tillgängliga. Precis som för parkeringstjänsterna ovan byg-

ger de på att personer med tillgängliga resurser (i detta fall bilar) kopplas samman 

med personer som vill hyra dessa för en begränsad tidsperiod. Detta innebär ef-

fektivare nyttjande av befintliga resurser och ger människor möjlighet att an-

vända bil, utan att behöva äga en själva. Tjänsten tillhandahåller bilar för de som 

efterfrågar dem och administrerar betalning för de som har en bil att hyra ut. 

Transport som tjänst (TST eller Mobility as a service, MaaS) är ett begrepp som 

snabbt håller på att etableras och bli viktigt i utvecklingen av hållbara transport-

lösningar. Konceptet kan beskrivas som en samlad tjänst där flera mobilitetsbe-

hov tillgodoses av en och samma serviceleverantör. Enskilda transporttjänster 

som utförs av olika leverantörer samordnas i ett gemensamt system där kundens 

aktuella behov står i centrum och där gränser mellan olika trafikslag suddas ut. 

Utvecklingen sker snabbt, men ännu finns inga fullständiga system. I Sverige har 

konceptet Ubigo testats under en försöksperiod med rekryterade verkliga famil-

jer. EC2B (Easy to B) är ytterligare ett projekt som ligger i startgroparna. EC2B 

är ett utvecklingsprojekt som testar hur transport som tjänst kan integreras i bo-

endet. 

8 Källa: mailkonversation med Parkandos VD Pelle Sjögren 
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Figur 2-5 Typskiss över hur privatpersoners färdmedelsval påverkas av valet att äga egen bil eller ej. 
TST = transport som tjänst. P2P = peer to peer-bilpool. Illustration: Ida Blank. 
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Bilaga 1 - Nulägesbeskrivning och 
framtida planer 

Planering och styrning av parkering är en central del i kommunens arbete för att 

nå ett hållbart transportsystem och en attraktiv stad. Parkeringsstrategin ska bidra 

till stadens arbete med att nå målsättningar på en mer övergripande nivå, t ex att 

andelen resor med hållbara färdmedel ska öka samt att trafikslagen prioriteras i 

enlighet med stadens trafikplan: 

1. Gångtrafik

2. Cykeltrafik

3. Kollektivtrafik

4. Biltrafik

Utbudet och regleringen av parkeringsplatser påverkar tillgängligheten med cy-

kel och bil till olika delar av staden, för olika användargrupper, liksom den rela-

tiva attraktiviteten mellan olika färdmedel. 

I dagsläget finns det ledig bilparkeringskapacitet centralt i Eskilstuna, men i takt 

med att staden förtätas uppkommer frågan om hur och var befintliga parkerings-

platser som exploateras ska ersättas av ny kapacitet. 

Cykelparkering i Eskilstuna 

Eskilstunas trafikplan identifierar brister i cykelinfrastrukturen i staden och dess 

omland, däribland vad gäller cykelparkeringars standard generellt. Mer specifikt 

rapporteras brister i tillgången på säkra cykelparkeringar i anslutning till buss-

hållplatser utmed viktiga kollektivtrafikstråk, en viktig faktor för möjligheten att 

skapa attraktiva alternativ till bilresor i form av sammankopplade cykel- och kol-

lektivtrafikresor. 

Bilparkering i Eskilstuna 

Parkeringen i Eskilstunas stadskärna är fördelad på kanstensparkering, markpar-

kering och parkeringsanläggningar. Det finns fyra parkeringshus, varav ett (Vild-

svinet) är kommunalt och resterande tre (Cityhuset, Gallerian och Smedjan) drivs 

av privata aktörer. Det finns drygt 1870 parkeringsplatser i centrum och närmare 

770 parkeringsplatser i centrumnära lägen samt 190 oreglerade parkeringsplatser 

längs Gredbyvägen, därutöver finns ett stort antal allmänna parkeringsplatser i 

bostadsområden. I centrum är en tredjedel av alla platser privata. De fyra parke-

ringshusen som alla är lokaliserade i centrum står för över 50 % av platserna i 

centrum.  
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Figur 0-1 Parkeringshus i centrum. 

Parkeringsavgifter och tillåten tid 

En zonindelning har gjorts av mark- och kantstensparkeringen i Eskilstuna som 

utgår från tre övergripande geografiska lägen, centrum, centrumnära, bostadsom-

råde och andra områden. Inom dessa geografiska lägen finns en ytterligare zo-

nindelning med olika prissättning, se Figur 2-2. 

Figur 0-2 Zonindelning av mark- och kantstensparkering. 

Parkeringshusen inkluderas inte i de geografiska zonerna utan regleras enskilt 

vad gäller avgift och tid. Där parkering är tillåten finns en avvägd tidsbegräns-

ning (mellan 5 minuter och 7 dygn) vilket regleras genom trafikförordningen, 

lokala trafikföreskrifter eller lag om kontrollavgift vid olovlig parkering. 

Eskilstuna har dock valt att till stor del styra användningen av parkering med 

hjälp av avgift och inte genom tillåten tid. En sammanställning av avgift och 

zoner för parkering i Eskilstuna visas i Tabell 2.1.  

Parkeringsbiljett till de kommunala parkeringsplatserna går att köpa i biljettau-

tomat och via applikationen EasyPark. 

Centrum

•C1

•C2

•C3

Centrumnära

•CN1

•CN2

Bostadsområde

•B1

•B2

Andra områden 

•M1
(Munktellstaden)
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Tabell 0-1  Zoner och avgift för parkering i Eskilstuna. 

Parkeringszon Avgift korttid Avgift mån Kommentar 

C=Centrum 

C1 12 kr/h 800 kr/30d (mån-fre) 
900 kr/30d (mån-lör) 
400 kr/30d (boende) 

C2 12 kr/h - 

C3 18 kr/h - 

CN=Centrumnära 

CN1 7 kr/h 450 kr/30d 

CN2 7 kr/h - 

B=Bostadsområde 

B1 5 kr/h 300 kr/30d 

B2 5 kr/h - 

M=Munktellstaden 

M1 12 kr/h 
20kr=3h 

450 kr/30d 

Parkeringshus 

Vildsvinet 
(Kommunal) 

10 kr=2h (kl. 08-18, lör kl. 8-15) 
12 kr/h (kl. 08-18, lör kl. 8-15) 
5 kr/h (övrig tid) 
100 kr=24h 

Öppettider: 
06-21.30
08-21.30 (lör,
sön)

Cityhuset 
(Privat) 

20 kr=3h (första 3 h) 
15 kr/h (efter 3h) 
10 kr/h (kl.19-08) 
0 kr/h (Sön kl. 08-19) 

Öppettider: 
06-23

Gallerian 
(Privat) 

Pllan 1-3: 
20 kr/h (kl. 07-19) 
10 kr/h (kl.19-07) 
110 kr/12h 
Plan 5:  
15 kr=2h, därefter 15 kr/h 

Öppettider: 
06-23

Smedjan 
(Privat) 

15 kr/h 
110 kr=24h 

Öppettider: 
06-22
07-20 (lör,sön)

Användning av allmänt tillgänglig parkering 

Eskilstuna kommun genomför en parkeringsräkning varje år i oktober som visar 

beläggningen på parkeringsplatserna i centrum och på centrumnära parkeringar. 

Både i centrum och i centrumnära lägen belastas parkeringarna högst under var-

dagar då beläggningen ligger runt 70 %, se Figur 0-3 och Figur 2-4. Räkningen 

omfattar dock inte de allmänt tillgängliga parkeringsplatserna i bostadsområdena 

(B1 och B2) eller de oreglerade parkeringsplatserna längs Gredbyvägen vilket 

kan leda till en missvisande bild av den totala beläggningen på parkeringsplat-

serna utanför centrum. Sannolikt är beläggningen på de allmänt tillgängliga par-

keringsplatserna i bostadsområdena inte för hög. 
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Skillnaden mellan centrum och de centrumnära parkeringarna är framförallt att 

beläggningen är högre i centrum på vardagskvällar och lördagar än på de cent-

rumnära parkeringarna. Beläggningen under vardagar har ökat något i centrum 

de senaste åren vilket kan bero på att antalet parkeringsplatser blivit färre under 

samma period. Under lördagar har beläggningen minskat i centrum de senaste 

åren enligt parkeringsräkningarna. Vardagkvällar och lördagar ligger belägg-

ningen på mellan 50 och 60 %. Under vardagar, när beläggningen är som högst, 

används runt 75 % av parkeringsplatserna i centrum vilket innebär att cirka 470 

parkeringsplatser står tomma. 

Figur 0-3  Beläggning av allmänt tillgängliga platser i centrum år 2012 - 2016. Bildkälla. Eskilstuna kom-
mun (2017) Trafiken i Eskilstuna – Trafikstatistik. 

På nästa sida visas motsvarande statistik för parkeringsplatser i centrumnära 

lägen. 
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De centrumnära parkeringsplatserna har varierat i beläggning under de senaste 

åren och låg relativt högt år 2016 jämfört med tidigare år. Beläggningen på de 

centrumnära parkeringsplatserna ligger runt 30 % vardagskvällar och lördagar. 

Beläggningen som visas i Figur 0-4 visar endast beläggningen på allmänt till-

gängliga parkeringsplatser i biljettområdena CN1 och CN2, för att få en helhets-

bild av beläggningen behöver även beläggningen på allmänt tillgängliga platser 

i bostadsområden och icke reglerade parkeringar studeras. Totalt antal lediga 

platser är sannolikt betydligt fler än 230.  

Figur 0-4  Beläggning av allmänt tillgängliga platser på centrumnära parkeringar år 2012 - 2016. Bild-
källa. Eskilstuna kommun (2017) Trafiken i Eskilstuna – Trafikstatistik. 

Gatorna i bostadsområdena (B1 och B2) samt vissa gator i biljettområde CN2 i 

centrumnära lägen är reglerade som servicegator viket innebär att det är förbjudet 

att parkera på gatuparkeringen en dag i veckan under perioden 15 oktober – 15 

april. Under denna period är det cirka 15 – 20 % av platserna på dessa gator som 

inte går att nyttja vilket påverkar beläggningen på parkeringarna runt omkring. 

Beläggningsstudien gjordes under perioden när servicegator gäller vilket betyder 

att beläggningen resterande delen av året kan antas vara lägre utanför centrum än 

vad som visas i Figur 0-4. 

Ett parkeringsledningssystem infördes i Eskilstunas centrum i april 2013 för att 

få en effektivare användning av parkeringsplatserna och minska söktiden. Led-

ningssystemet består av 22 skyltar som visar var det finns lediga parkeringsplat-

ser i parkeringshusen (1049 platser) och på parkeringsplats Valören (144 platser). 
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Beläggningen på platserna som inkluderas i ledningssystemet ligger över 80 % 

under perioden kl 11- 15, se Figur 0-5. 

Figur 0-5  Beläggningsgrader i parkeringshusen som är anslutna till parkeringsledningssystemet från 
mätningar år 2016. Bildkälla. Eskilstuna kommun (2017) Trafiken i Eskilstuna – Trafikstatistik. 

Beläggningen i centrum skiljer sig mellan olika anläggningar9, se Figur 0-6. 

Närmast stationen är beläggningen hög, runt 95 % medan beläggningen är låg i 

norra delen av centrum. I parkeringshusen är beläggningen inte lika hög som på 

närliggande markparkeringar, bortsett från markplan i Vildsvinet där belägg-

ningen ligger runt 90 %. Beläggningen är lägre i parkeringshusen Smedjan och 

Cityhuset än Gallerian och Vildsvinet.  

9 Enligt beläggningsräkning vardag i oktober 2016. 
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Figur 0-6  Beläggning under vardag i oktober 2016 på markparkering och anläggningar i centrum9. 

Biltätheten i Eskilstuna uppgick till 0,46 bilar per invånare10 vid årsskiftet 

2016/2017 vilket är en ökning från tidigare år, se Figur 0-7.  

Figur 0-7  Biltäthet för personbilar i Eskilstuna 1960 – 2016. Bildkälla: Eskilstuna kommun (2017) Trafi-
ken i Eskilstuna – Trafikstatistik. 

Bebyggelseplaner och konsekvens på parkeringsutbudet 

Eskilstuna kommun växer med cirka 1100 invånare per år och behovet av nya 

bostäder är stort. Kommunens ÖP tar planeringshöjd för 5000 bostäder fram till 

år 2030. En revidering av ÖP pågår och en inriktning som nu utvärderas är ett 

nytt planeringsmål med 10 000 - 15 000 bostäder. Nya bostäder planeras genom 

10 Eskilstuna kommun (2017) Trafiken i Eskilstuna – Trafikstatistik 
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förtätning och stadsläkning i centrala delar och mer perifera miljonprogramsom-

råden vilket innebär att viss parkeringsmark tas i anspråk. Totalt uppskattas cirka 

700 bilparkeringsplatser försvinna inom 1 - 3 år, varav 355 (av 1870) platser 

byggs bort i centrum och 344 (av 960) platser i centrumnära läge (770 + 190 

oreglerade platser längs Gredbyvägen). Detta innebär att nästan var femte parke-

ringsplats i centrum försvinner och att nästan var tredje plats i centrumnära läge 

försvinner 

Figur 0-8 Stadsutvecklingsområden som medför för att parkering tas bort 

I centrum byggs följande parkeringar bort inom 1- 3 år: 

• Valören - 145 parkeringsplatser försvinner på kort sikt under byggti-

den, men när tomten är bebyggd kommer den även att innehålla all-

männa parkeringsplatser likt idag. Det är ännu inte klart exakt hur

många allmänt tillgängliga parkeringsplatser som kommer iord-

ningsställas eller hur de kommer att regleras men inriktningen är att

det ska finnas ungefär lika många som i nuläget.

• Kungsplan - 14 parkeringsplatser försvinner

• Valsverket - 70 parkeringsplatser försvinner

• Sporthallen - 46 parkeringsplatser försvinner, eventuellt kan några få

platser användas som besöksparkering
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• Strömsholmen – Upp till 80 parkeringsplatser kan försvinna beroende

på val av markanvändning vid kommande ombyggnation

I centrumnära läge byggs följande parkeringar bort inom 1 - 3 år: 

• Vapnet – 74 parkeringsplatser försvinner

• Slottskolan/Nymånen – 60 parkeringsplatser

• Nystavaren – 50 parkeringsplatser

• Gredbyvägen – 160 parkeringsplatser, Det finns cirka 340 parkerings-

platser längs Gredbyvägen idag, varav 190 är oreglerade. I de tidiga skis-

serna ersätts cirka 180 - 190 platser vilket innebär att det kommer finnas

150 – 160 platser färre än idag.

I Munktell byggs ett nytt parkeringshus som ska stå färdigt december 2018. De 

200 befintliga parkeringsplatserna i Munktell är inte möjliga att använda under 

byggtiden men kommer att finnas tillgängliga tillsammans med 140 nya platser 

när parkeringshuset öppnar. Totalt kommer parkeringshuset i Munktell in-

rymma 340 parkeringsplatser. 

På längre sikt finns planer på att bygga bort ytterligare parkering i centrum som 

en del av förtätningen av staden, under en tidsperiod på 10 år handlar det om 

totalt cirka 250 platser utspridda på mindre markanläggningar i centrum. Det gäl-

ler även områden i centrumnära lägen som planeras att bebyggas på lång sikt. 

Framförallt är det tre större parkeringsanläggningar söder om centrum som pla-

neras att bebyggas, Sveaplan, Tullkammaren och Nyforstorg. Det är ännu inte 

klart i vilken utsträckning platserna kommer att ersättas inom projekten men tro-

ligtvis kommer inte alla de 470 platserna på Tullkammaren och Nyforstorg att 

försvinna. Sveaplan är ett externt handelsområde där det idag är tillåtet att par-

kera i 3 timmar, varpå parkeringen kan antas användas mest av besökare och inte 

arbetspendlare eller boende. I närheten av Rothoffsparken, väster om centrum, 

försvinner parkeringen Vapnet 2. Parkeringen är reglerad för privat bruk under 

dagtid och är endast öppen för allmänheten under kvällar och helger. Under dag-

tid är beläggningen på Vapnet 2 hög men eftersom det är en privat parkering är 

det upp till fastighetsägaren att visa hur parkeringsefterfrågan dagtid ska lösas 

om parkeringen bebyggs. På kvällar och helger när Vapnet 2 är öppen för all-

mänheten är beläggningen i närområdet låg varpå ombyggnaden inte väntas på-

verka parkeringssituationen på allmänt tillgänglig parkering i Eskilstuna.  

Slutsats nuläge och framtida planer 

Relativt gott om lediga platser idag, men vissa parkeringar har 

högt utnyttjande 

Det finns cirka 1870 allmänt tillgängliga parkeringsplatser i centrum och belägg-

ningen är som högst under vardagar. Beläggningen ligger då runt 75 % men kan 

vara högre under vissa tider. De mer detaljerade beläggningsräkningarna som 
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gjorts på parkeringsledningssystemet visar att den dimensionerande tiden är mel-

lan klockan 10 och 14. Som det beskrivits ovan står de privata parkeringshusen 

för en tredjedel av alla parkeringsplatser i centrum, vilket gör att kommunens 

rådighet över parkeringssituationen till viss del är begränsad. I centrumnära lägen 

finns cirka 960 allmänt tillgängliga parkeringsplatser och beläggningen är även 

där högst under vardagar men något lägre än i centrum.    

Dagens utbud av parkering i Eskilstuna medför en god tillgång till parkerings-

platser. Beläggningsstudier visar att cirka 470 platser står lediga i centrum när 

beläggningen är som högst. Det skiljer sig dock från inkomna synpunkter från 

invånare som upplever att det är ont om parkering11, vilket till viss del kan för-

klaras genom skillnaderna i beläggning på olika anläggningar (se Figur 0-6). På 

vissa parkeringar är beläggningen nära 95 % medan andra parkeringar har en så 

låg beläggning som 7 %. Parkeringsledningssystemet som infördes år 2013 har 

potential att motverka upplevelsen av bristande tillgång till parkering men det 

verkar finnas ett problem i att invånarna inte litar på parkeringsledningssystemet 

och att de privata parkeringshusen som ingår i systemet delvis upplevs som 

otrygga.  

Detaljerad zonindelning 

För en person som inte är insatt eller van vid att parkera i Eskilstuna kan en zo-

nindelning med åtta avgiftszoner samt olika avgiftsbeläggning i de fyra parke-

ringshusen upplevas som komplex. Om parkeringssystemet på grund av detta 

inte ses som en helhet kan tillgången på lediga platser upplevas som mindre än 

vad den egentligen är. Det kan dessutom vara svårt att förstå zonindelningen när 

parkeringar på samma gångavstånd har skilda avgiftsnivåer vilket i sig kan med-

föra en negativ upplevelse av parkeringssystemet. 

Många arbetspendlar med bil och parkerar i centrum 

En stor användargrupp kan antas vara arbetspendlare då beläggningsstudien vi-

sade att parkeringsplatserna används mest under dagtid på vardagar samt att 30 

% av de som parkerar köper allmän månadsbiljett12 (icke boendebiljett). Ar-

betspendlare som parkerar under en längre tid än besökare är ofta villiga att gå 

en längre sträcka från parkeringsplatsen till målpunkten om det innebär att de får 

en lägre avgift. Kommunen har tidigare genomfört höjningar av avgiften i cent-

rum för att anpassa parkeringen mer till besökare vilket gett ett lyckats resultat 

där arbetspendlare i större utsträckning börjat parkera utanför centrum. Detta lig-

ger helt i linje med Eskilstunas mål om parkeringsmöjligheter för besökande som 

medverkar till ett attraktivt centrum. Sammantaget betyder det att det finns möj-

lighet att flytta en del av användningen från centrum till centrumnära lägen ge-

nom tid- och avgiftsreglering samt en potential för överflyttning till mer hållbara 

trafikslag.  

11 Synpunkter angående parkering som kommunen fått in från invånare  
12 Beläggningsstudie från oktober 2017. 
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Förtätning i centrum minskar utbudet av parkering 

Förtätningen av Eskilstuna kommer leda till att parkeringsplatser byggs bort, 

både i centrum och i centrumnära läge. På kort sikt förväntas cirka 700 parke-

ringsplatser byggas bort vilket innebär cirka 25 % av alla platser i centrum och 

centrumnära (allmänt tillgänglig parkering i bostadsområden ej inräknat). 

Centrum – ingen parkering behöver tillföras 

Med 355 färre parkeringsplatser i centrum skulle beläggningen på parkerings-

platserna öka från 75 % till 93 %, vilket är en ansträngd men hanterbar nivå. Om 

beläggningen skulle öka ytterligare finns möjlighet att förändra avgiftsregle-

ringen för att minska efterfrågan på parkering och på så vis tillgängliggöra fler 

platser till framförallt besökare. Troligen kommer dessutom byggnationen i sig 

föra med sig en allmänt lägre framkomlighet för biltrafiken i form av lokala av-

stämningar, byggtrafik och likande vilket bör leda till något färre bilresor till 

centrum.  

Parkeringsplatserna i Valören bör om möjligt ersättas utanför centrum för att 

minska trafiken i de centralaste delarna och för att marken ska kunna användas 

till ett bättre ändamål än parkering. Om platserna ersätts i centrum bör de regleras 

så att de främst används av besökare till centrum.   

Utanför centrum – parkering behöver tillföras inom ett par år om behov fortfa-

rande finns 

Det nya parkeringshuset i Munktell kommer att tillföra 140 nya parkeringsplat-

ser, vilket till viss del kommer att kunna ersätta de parkeringsplatser som byggs 

bort på kort sikt. Med 344 färre bilparkeringsplatser i centrumnära lägen samt 

tillförandet av 140 platser i Munktell skulle beläggningen öka från 70 % till 89 

% i centrumnära lägen. Det är en för hög beläggning med tanke på den geogra-

fiska spridningen av platserna samt målsättningen om att få fler arbetspendlare 

att parkera i centrumnära lägen istället för i centrum. Det bör noteras att de all-

mänt tillgängliga parkeringsplatserna i bostadsområden och de oreglerade plas-

terna inte inkluderas i beräkningen. Detta medför att den totala beläggningen kan 

vara lägre. 

Problem kan uppstå lokalt då parkeringsplatser försvinner i ett område och be-

läggningen på det kvarvarande platserna ökar. Information om andra parkeringar 

i närheten kan då behövas, till exempel kan det finnas allmänt tillgängliga parke-

ringsplatser i bostadsområdena omkring.  

På längre sikt (tre år och framåt) finns planer på att bygga bort ännu fler parke-

ringsplatser i centrum och i centrumnära lägen. Under de kommande tre åren 

behöver nya beläggningsstudier genomföras där alla allmänt tillgängliga parke-

ringsplatser inkluderas (även bostadsområden och oreglerade parkeringar) för att 

se hur situationen ser ut. Om efterfrågan är allt för hög, trots höjd parkeringsav-

gift och ändrad reglering, bör en eller flera nya parkeringsanläggningar uppföras. 

Dessa föreslås anläggas strax utanför centrum och främst fungera som parkering 

för arbetspendlare, för att på så vis fortsatt möjliggöra en hög tillgänglighet för 

besökare till centrum. Ett mer utförligt resonemang om placering av nya parke-

ringsanläggningar förs i kapitel 4.5.   
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Bilaga 2 - Boendeparkeringsutredning 

Boendeparkering på gatumark och på kommunala 

parkeringsanläggningar 

Systemet med boendeparkering på allmänt tillgänglig parkering är tänkt att lösa 

ett parkeringsbehov där det saknas parkering på kvartersmark. Ett underskott på 

parkeringsplatser uppstår ofta i äldre bostadsområden där det inte planerats till-

räckligt med parkering inom fastigheten. I nybyggda områden är det exploatö-

rens ansvar att lösa den efterfrågan på parkering som fastigheten medför i enlig-

het med parkeringstalen.   

Kommunen kan enligt trafikförordningen13 skriva bestämmelser i lokala trafik-

föreskrifter för att underlätta för boende i ett visst område att parkera i området, 

vilket boendeparkeringstillstånd är ett exempel på.    

Lokala trafikföreskrifter om parkering får innefatta särskilda bestämmelser för 

att underlätta för dem som bor i ett visst område att parkera inom detta område. 

Om det behövs av särskilda skäl får vissa parkeringsplatser i området reserveras 

för de boende genom sådana bestämmelser. Frågor om tillstånd att parkera enligt 

föreskrifterna prövas av kommunen. 

Boendeparkering innebär att personer som är folkbokförda i ett visst område får 

möjlighet att använda allmänt tillgänglig parkering som boendeparkering genom 

att ansöka om ett boendeparkeringstillstånd. Hur systemet med boendeparkering 

fungerar skiljer sig mellan olika städer, ofta innebär tillståndet att den boende 

kan betala avgiften månadsvis istället för att betala per timme samt att den bo-

ende får parkera under en längre tid för att inte uppmuntras till att flytta på bilen. 

Situationen i Eskilstuna 

Idag finns det möjlighet att som boende ansöka om parkeringstillstånd i centrum, 

vilket innebär att du kan köpa en subventionerad månadsbiljett för att parkera på 

allmänt tillgängliga platser. Parkeringstillståndet gäller inom det befintliga bil-

jettområdet C1 eller i parkeringshuset Vildsvinet på platser som är tillåtna att 

använda med parkeringstillstånd. Nedan följer en sammanställning av förutsätt-

ningarna för boendeparkering inom C1 respektive Vildsvinet. 

Boendeparkering i biljettområde C1 

Totalt antal platser i biljettområdet C1 359 platser 

Antal boendetillstånd i biljettområde C1 226 boendetillstånd 

13 Trafikförordning (1998:1276) 10 kap. §2 
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Månadsavgift med boendetillstånd 400 kr 

Boendeparkering i parkeringshuset Vildsvinet 

Totalt antal platser för boende i Vildsvinet  223 platser 

Antal boendetillstånd i Vildsvinet  201 boendetillstånd 

Månadsavgift med boendetillstånd 550 kr 

På de parkeringsplatser där boendeparkeringstillstånd får användas upptas cirka 

20 % av bilar med boendeparkeringstillstånd14, se Figur 0-1.  

Figur 0-1 Andel platser som används med boendeparkeringstillstånd under dagtid14. 

Boendeparkeringstillstånd gäller endast i centrum men det finns möjlighet att 

köpa vanlig månadsbiljett i områden utan för centrum. I centrumnära lägen 

(CN1) och i Munktell (M1) kan månadsbiljett köpas för 450 kr och i bostadsom-

råden utanför centrum (B1) kan månadsbiljett köpas för 300 kr.  

Erfarenheter av boendeparkering från andra kommuner 

Tre kommuner har intervjuats om deras interna resonemang och erfarenheter av 

boendeparkering för att leda fram till en samlad bild av för- och nackdelar. De 

kommuner som har intervjuats är Linköping, Gävle och Örebro.  

Linköping 

I Linköping erbjuds boendeparkeringstillstånd för boende i Vasastaden, Hejde-

gården, Ramshäll, norra Vimanshäll, Tannefors och Råberga samt i ytterligare 

två områden till hösten 2017. Områdena ligger innanför yttre ringled men inklu-

14 Enligt beläggningsräkningar 2017-09-26 kl. 11 och 2017-09-28 kl.14. 
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derar inte innersta centrum där parkering ska prioriteras för besökare. Boende-

parkeringstillståndet gäller endast för parkering inom det aktuella boendeparke-

ringsområdet på kommunal gatuparkering som är utmärkt med vägmärke om bo-

endeparkering. 

Boendeparkering infördes i samband med att halvcentrala områden som tidigare 

inte haft någon avgift skulle avgiftsbeläggas. Parkeringarna är idag avgiftsbe-

lagda dygnet runt med en timtaxa på 5 kr/h dagtid och 1 kr/h nattid samt en max-

imal tillåten tid på 24 h. För att boende inte ska uppmuntras till att ta bilen till 

arbetet, utan istället lämna den hemma och flytta på den så lite som möjligt er-

bjuds boendeparkeringstillstånd. Det innebär att du som boende parkerar för 370 

kr/mån och får stå på samma plats i maximalt 7 dygn. Avsikten är att minska 

antalet bilresor in till centrum och göra det möjligt för boende i områden med ett 

lågt utbud på parkering att lämna bilen hemma. Parkering på gatumark är egent-

ligen inte eftersträvansvärt utan något Linköpings kommun vill undvika och där-

för är planen att inte införa boendeparkering i nya områden utan istället se till att 

parkering löses på andra sätt. 

Avgiften på 370 kr per månad kan jämföras med 72 kr/dygn (2160 kr/30dygn) 

som det kostar med timtaxan eller de kommunala parkeringsanläggningars må-

nadsavgift som ligger mellan 800 och 1300 kr. Avgiften för att hyra parkerings-

plats på tomtmark eller i fastighetens garage skiljer sig åt och är därför svår att 

jämföra med. 

Ansökan om tillstånd kan göras via hemsidan eller blankett och registreras sedan 

på registreringsnumret så att parkeringsvakterna kan se vilka bilar som har till-

stånd. 

För att utvärdera effekterna av avgiftsbeläggningen och boendeparkeringstill-

stånden görs en beläggningsräkning i områdena innan och efter införandet. Be-

läggningsräkningen efter införandet av avgift och boendeparkeringstillstånd är 

inte genomförd än men parkeringsvakterna ser en tydlig minskad beläggning. 

Gävle 

I Gävle är grundprincipen för boendeparkeringstillstånd att boende ges möjlighet 

att parkera på gatan, där äldre fastigheter saknar möjlighet att anordna parkering 

inom den egna tomten. En stor del av den centrala bebyggelsen i Gävle är till-

kommen innan 1950/60 och alltså inte planerade för dagens bilinnehav. Det går 

att ansöka om boendeparkeringstillstånd för boende som är folkbokförda i cen-

trala bostadsområden i Gävle (gul, blå och vit zon) men inte i den mest centrala 

delen av Gävle (röd zon). Tillståndet gäller endast i den zon som tillståndet är 

sökt. Riktlinjerna i parkeringspolicyn15 säger att avgiftsnivån ska sättas så att 

parkering på privat tomtmark premieras.  

Boendeparkeringstillstånd kostar 50 kr oavsett zon och biljetten som gäller i 30 

dagar kostar 650 kr för gul zon, 500 kr för blå zon och 350 kr vit zon. Timtaxan 

för parkering inom zonerna ligger på 2, 5 respektive 10 kr och gäller vardagar kl. 

15 Gävle kommun (2015) Parkeringspolicy – Riktlinjer för parkering i Gävle kommun. 
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9-18 samt lördagar kl. 9-15. Det innebär att kostnaden för att parkera ett dygn

blir 90, 45 respektive 18 kr (2700, 1350, 540 kr/30 dagar).

I Gävle gäller en 24-timmarsregel som innebär att du på vardagar får parkera 

högst 24 timmar i sträck på allmän plats inom tätbebyggt område. Denna regel 

gäller för parkering med boendeparkeringstillstånd och det gör även datumpar-

keringsregeln som innebär att det är förbjudet att parkera på gatusida med jämna 

husnummer under jämnt datum och motsvarande på gatusida med udda nummer 

under udda datum. 

Gävle parkeringsservice har ett samarbete med EasyPark för ansökan och betal-

ning av boendeparkeringstillstånd samt biljett, vilket görs via en hemsida. Till-

ståndet kommer sedan att registreras på registreringsnumret som parkeringsvak-

terna kollar mot en databas.  

Enligt Gävles parkeringspolicy ska parkeringstillstånd för boende vara ett sätt att 

lösa parkeringen där det inte går att lösa på andra sätt, men ska inte användas 

som en standardlösning för boende i centrala områden. Detta skulle i så fall ris-

kera att urholka lagen om att fastighetens behov av parkering ska lösas inom den 

egna fastigheten eller i närheten av denna i samband med byggnation. Gävle ser 

även att det är viktigt att det finns zoner för boendeparkering så att personer som 

bor i ena änden av centrum inte kan arbetsplatsparkera med boendeparkerings-

tillstånd i andra delen. 

Örebro 

Örebro har valt att inte införa boendeparkeringstillstånd med dagens förutsätt-

ningar, då avgiften (2 kr/h kl. 8-18) i bostadsområdena är så pass låg att det inte 

skulle löna sig att skaffa ett tillstånd. Däremot ser Örebro boendeparkeringstill-

stånd som ett möjligt framtida medel för att undvika att boende kör iväg med sina 

bilar under dagtid när avgiften höjs. Örebro uppskattar att det kan bli aktuellt 

med boendeparkeringstillstånd när avgiften höjts till 10 kr/h.  

Enligt dagens resonemang i Örebro skulle boendeparkering i så fall införas i fem 

områden runt centrum men inte inkludera innersta centrum som ska prioriteras 

för besökare. Boendeparkeringstillståndet skulle endast gälla inom området som 

tillståndet är sökt, för att inte kunna användas till arbetsparkering i andra områ-

den med boendeparkeringstillstånd. Boendeparkeringstillståndet ska prissättas så 

att det ger en rabatt jämfört med timavgiften för motsvarande tidsperiod. 

De positiva effekter som boendeparkering förväntas leda till är minskat bilre-

sande genom att boende kan lämna bilen hemma samt att underskottet av bo-

stadsparkering på tomtmark kan avhjälpas. De negativa effekter som Örebro ser 

med införandet av boendeparkering är extra administration för kommunen och 

att avgiftssystemet blir mer komplicerat för boende. 

Örebro ser att en alltmer strikt parkeringsreglering och parkeringsnorm kommer 

att bli nödvändigt för att lösa trafiksituationen i städer i framtiden.  
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Sammanfattning av intervjuerna 

Erfarenheterna från Linköping, Gävle och Örebro sammanfattas i Tabell 3 som 

utgår ifrån de befintliga systemen för boendeparkering i Linköping och Gävle. 

För Örebro utgår svaren ifrån deras resonemang om ett eventuellt framtida boen-

deparkeringstillstånd.  

Tabell 3 Sammanfattning av boendeparkeringsuppläggen i Linköping, Gävle och Örebro. 

Linköping Gävle Örebro 

Kostnad boendeparke-
ring 
(kr/ 30 dagar) 

370 650, 500, 350 Prissättas så det 
ger en rabatt i för-
hållande till tim-
taxan  

Kostnad timtaxa  
(kr/h) 

5 (dag) 
1 (natt) 

10,5,2 (dag) 
0 (natt) 

Geografisk begräsning Centrala bostadsom-
råden, ej den mest 
centrala delen 

Centrala bostadsom-
råden, ej den mest 
centrala delen 

Centrala bostads-
områden, ej den 
mest centrala delen 

Tidsbegränsning (max-
tid utan att flytta bilen)  

7 dygn 1 dygn - 

Administration Digitalt via hemsida 
eller blankett, regi-
streras på registre-
ringsnumret 

Digitalt via hemsida 
(EasyPark), registre-
ras på registrerings-
numret 

- 

Fördelar/ Avsikt Boende lämnar bilen 
hemma, mindre bilre-
sor till centrum 

Boende lämnar bilen, 
mindre resor till cent-
rum, avhjälpa under-
skott på tomtmark 

Boende lämnar bi-
len, mindre resor till 
centrum, avhjälpa 
underskott på tomt-
mark 

Nackdelar/ Risker Parkering på gatu-
mark är egentligen 
inte eftersträvans-
värt, finns risk att bo-
ende väljer gatumark 
istället för tomt-
mark/garage 

Finns risk att urholka 
lagen om att fastig-
hetens behov av par-
kering ska lösas 
inom den egna fas-
tigheten om det inte 
regleras ordentligt 

Extra administrat-
ion för kommunen 
och att avgiftssy-
stemet blir mer 
komplicerat 

Summering boendeparkering 

Boendeparkering bör syfta till att minska biltrafiken i centrum genom att möjlig-

göra parkering på gatumark eller i kommunal parkeringsanläggning för boende i 

områden där det finns ett underskott av parkering på kvartersmark så att de ges 

möjlighet att ställa bilen hemma och inte använda den mer än nödvändigt. Boen-

deparkeringstillstånd bör endast ses som en lösning för att avhjälpa ett underskott 

på parkering i äldre kvarter och inte användas som en standardlösning överallt. 

Små geografiska områden där tillståndet gäller är att föredra då det förhindrar att 

tillståndet används för arbetsparkering på andra sidan staden. Boendeparkeringen 

administreras enklast digitalt och avgiften bör ge en rabatt i förhållande till tim-

taxan för att inte uppmuntra till onödig bilkörning. 
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Bilaga 3 - Avgiftsnivåer och bedömd effekt 

För att få en uppfattning om hur avgiftsreglering kan påverka efterfrågan på bil-

parkering i Eskilstuna har en beräkning av priselasticitet gjorts. En jämförelse 

görs mellan nuläge och två avgiftsnivåer för centrum respektive centrumnära 

läge. 

Avgiftsnivå centrum – nuläge 12 kr/h 

Kostnad resa   157516 kr /mån 

Kostnad parkering  2268 kr/mån 

Total månadskostnad 3843 kr/mån 

Priselasticiteten för arbetspendling med bil sätts vanligen till -0,4. Det innebär i 

princip att när bilkostnaden höjs 1 % minskar resandet med 0,4 %. I jämförelsen 

beräknas månadskostnaden som baseras på att arbetspendlare i genomsnitt par-

kerar 9 timmar per dag 21 dagar i månaden.   

Följande resultat fås beroende på avgift för parkering i centrum: 

Tabell 1 Räkneexempel ändrade avgiftsnivåer 

Räkneexemplet utgår ifrån att alla som parkerar i centrum påverkas lika av en 

höjd parkeringsavgift.    

En dygnsbiljett kan eventuellt införas istället för månadsbiljett i zonen utanför 

centrum för att det ska löna sig att lämna bilen hemma vissa dagar. Nedan visas 

ett räkneexempel på hur månadskostnaden för att parkera varierar med olika av-

giftsnivåer och olika användning.  

16 Den genomsnittliga reslängden uppskattas till 15 km och med en genomsnittlig kilometerkostnad på 2,5 kr 
/km fås en total kostnad på 38 kr/resa.   

Avgiftsnivå centrum 12 kr/h 
Nuläge 

 15 kr/h 20 kr/h 

Kostnad resa kr/mån 1575 1575 1575 

Kostnad parkering kr/mån 2268 2835 3780 

Totalt kr/mån 3843 4410 5355 

Förändring i efterfrågan -5 % -12 %

Frigjorda platser  platser 75 174
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Tabell 2 Räkneexepel för hur månadskostnaden för parkering påverkas av olika avgiftsnivåer och 
användning. 

Antal parkerade dagar per månad Total månadskostnad för parkering med olika avgifts-
nivåer 

800 kr/mån 
Nuläge 

 50 kr/d 60 kr/d 70 kr/d 

21 (5 dagar i veckan) 800 1050 1260 1470 

19 (4,5 dagar i veckan) 800 950 1140 1330 

17 (4 dagar i veckan) 800 850 1020 1190 

15 (3,5 dagar i veckan) 800 750 900 1050 
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