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Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag till Riktlinjer 
för parkering i Kalmar kommun – i detaljplan och bygglov.  

Bakgrund 
Den senast i kommunfullmäktige antagna parkeringsnormen för Kalmar 
kommun är från 1981.  
 
De nu föreslagna riktlinjerna för parkering ska underlätta framtagandet av 
detaljplaner och handläggning av bygglov. Riktlinjerna är vägledande för att 
beräkna vilken efterfrågan på parkering som ska tillgodoses av fastighetsägaren 
eller byggherren. De vanligast förekommande byggnationerna av bostäder och 
verksamheter är sammanställda i en grundtalstabell. Grundprincipen är att 
parkeringsefterfrågan ska lösas inom den egna fastigheten.  
 
Om en fastighetsägare kan visa på åtgärder som leder till minskad parkerings-
efterfrågan för bil kan flexibla parkeringstal tillämpas. Riktlinjerna visar då 
tydliga regler för att kunna beräkna en reducering av grundtalet samt hur detta 
ska regleras i avtal.  
 
Riktlinjerna redovisar även vilka avvägningar som behöver göras vid förskolor 
och grundskolor, hur parkering kan beräknas för speciella verksamheter samt 
vid stadsdelskärnor och bykärnor. Vidare finns beskrivet olika sätt att lösa 
parkering utanför egen fastighet i de fall parkering inte kan lösas på den egna 
fastigheten. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade om ändring av intäkter från p-köp på 
sidan 27 i Riktlinjer för parkering i Kalmar kommun: Intäkterna ska användas 
till att utveckla kommunens allmänna parkeringar. I den tidigare texten stod det 
Intäkterna ska användas för att underhålla och anlägga parkeringsanläggningar. 
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1. Inledning

Syftet med riktlinjerna
Parkering är ett värdefullt styrmedel för att öka sta-
dens tillgänglighet och har stor påverkan på karaktär, 
trygghet, trafiksäkerhet och miljö. Ett parkeringssys-
tem i balans stöder stadens utveckling. Med hjälp av 
parkeringsriktlinjer stakas kommunens inriktning ut 
och det blir tydligt för tjänstemän, politiker, fastighets-
ägare och byggherrar hur parkeringsfrågor ska hante-
ras. Parkeringsriktlinjerna utgör ett viktigt underlag i 
plan- och bygglovsprocessen. För att riktlinjerna ska 
göra nytta krävs att de svarar mot kommunens nu-
varande inriktning och samspelar med dagens parke-
ringssituation. Riktlinjerna ska uppdateras när behov 
uppstår.

Riktlinjerna för parkering ska underlätta framtagandet 
av detaljplaner och handläggning av bygglov och ska 
tillämpas vid nybyggnad, tillbyggnad och vid ändrad 
användning av befintlig funktion. Riktlinjerna är väg-
ledande för att beräkna vilken efterfrågan på parke-
ringar som ska tillgodoses av fastighetsägaren eller 
byggherren. Grundprincipen är att parkeringsefterfrå-
gan ska lösas inom den egna fastigheten. Om en fast-
ighetsägare eller byggherre kan visa på åtgärder som 
leder till minskad parkeringsefterfrågan ska riktlinjer-
na ge tydliga spelregler för hur en reducering av an-
tal parkeringsplatser ska beräknas samt hur detta ska 
regleras i avtal. Möjligheten till flexibla parkeringstal 
gäller enbart för bilparkering, för cykelparkering ges 
ingen reduktion. 

I funktionsblandade stadsdelar vill kommunen sträva 
mot ett mer effektivt användande av marken och av 
parkeringsplatserna och i dessa delar vill kommunen 
öka samnyttjandet över dygnet och året vilket kan lö-
sas genom att ingå i en gemensamhetsanläggning eller 
genomföra ett parkeringsköp. I den mån parkering inte 
kan anordnas inom den egna fastigheten kan parke-
ringsefterfrågan lösas genom avtal på annan fastighet 
eller genom parkeringsköp i en parkeringsanläggning. 

Parkeringstalen ska säkerställa att det finns tillräckligt 
med parkeringsplatser för att möta den parkeringsef-
terfrågan som finns vid ny- eller ombyggnation. För 
bilparkering handlar det om att hitta en balans mellan 
parkeringsefterfrågan och en effektiv markanvänd-
ning. För cykelparkering handlar det om att se till att 
det finns många och attraktiva cykelparkeringar så att 
cyklandet kan öka.

I bilagan till Riktlinjer för parkering i Kalmar kom-
mun redovisas hur grundtalen för parkering har be-
räknats samt den statistik och de antagande som ligger 
till grund för beräkningarna. Bilagan vänder sig främst 
till de som vill ha en djupare förståelse av parkerings-
talen samt till de tjänstemän som vid behov kommer 
att räkna fram nya grundtal. 
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2. Mål och visioner

Kommunen har som övergripande mål att främja en 
god sammanvägd tillgänglighet till parkeringar. Att 
kunna nå staden, stadsdelcentrum och bykärnor och 
dess utbud är ett viktigt konkurrensmedel vid t.ex. 
handels- och företagsetableringar. Kalmar ska även i 
framtiden vara regionens främsta centrum för handel, 
administration och upplevelser. 

Kalmar måste vara tillgängligt för alla, även de som 
reser med bil. Om fler som har möjlighet väljer andra 
färdsätt än bil kommer det finnas god tillgänglighet till 
parkering för de som måste använda bil. Därför ska vi 
också arbeta med goda möjligheter till gång-, cykel- 
och kollektivtrafik. Men bilen kommer även i fram-
tiden att vara ett viktigt transportmedel i vår region.

Besökare och kunder ska prioriteras först i parke-
ringssystemet. I andra hand prioriteras parkering för 
boende och i tredje hand parkering för arbetstagare. 
Längre gångavstånd för boende och arbetstagare bör 
accepteras och då kan parkeringsplatser tillgodoses en 
bit ifrån bostaden eller arbetsplatsen.

En parkeringsyta som inte används är en resurs som 
kan användas till annat ändamål än parkering t.ex. bo-
städer, parker eller andra anläggningar. Genom att ha 
samlade och samnyttjade parkeringsytor så används 
marken på ett mer effektivt sätt. Genom ett mer kost-
nadseffektivt användande av parkeringsplatser vill 
kommunen skapa möjlighet till ett ökat bostadsbyg-
gande och lägre hyror.

På landsbygden är bilen ofta det enda färdmedlet. 
Kommunen kan underlätta övergång till hållbara re-
sor genom att anlägga pendlarparkeringar vid buss-
hållplatser. Kommunen verkar också för att stimulera 
bränslen som minskar utsläppen från bilarna. 
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3. Gällande regelverk

Hur bostäder och verksamheter lokaliseras har be-
tydelse för tillgänglighet, trafik och parkeringsefter-
frågan. Kommunen har genom översiktsplaner och 
detaljplaner möjlighet att styra planeringen och lokali-
seringen. Kravet på att ordna parkering regleras i PBL, 
plan- och bygglagen. 

Fastighetsägarens skyldigheter
Skyldighet att anordna parkering ligger i första hand 
på fastighetsägaren. Vid bygglov är det kommunens 
skyldighet att se till att parkeringsefterfrågan uppfylls. 
Dessa framgår antingen av detaljplanen eller av par-
keringsriktlinjerna. Parkeringsriktlinjerna har ingen di-
rekt rättsverkan utan det ankommer på samhällsbygg-
nadsnämnden att i varje enskilt fall avgöra om bil- och 
cykelplatsefterfrågan är tillgodosedd. Det är viktigt att 
beakta likställighetsprincipen i kommunallagen, som 
säger att alla ska behandlas lika om det inte finns sak-
ligt skäl för något annat. Med hjälp av parkeringsrikt-
linjer kan en fastighetsägare i god tid beräkna parke-
ringsefterfrågan som behöver tillgodoses i ett bygglov 
eller i ett avtal.

Detaljplan
I en detaljplan får kommunen bestämma krav om att 
ordna utrymme för den parkering som behövs. I de-
taljplan får kommunen också bestämma placeringen 
och utformningen av parkeringsplatser och att viss 
mark eller vissa byggnader inte får användas för par-
kering. (PBL 4 kap 13§)

Bygglov
En obebyggd tomt som ska bebyggas ska ordnas på 
ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller 
landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på 
platsen. Tomten ska ordnas så att det på tomten eller i 
närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt ut-
rymme för parkering. Kravet ska i skälig utsträckning 
också tillämpas om tomten är bebyggd. Hänsyn ska 
tas till kostnaderna för arbetet och tomtens särskilda 
egenskaper. (PBL 8 kap 9§)

Om en tomt ska bebyggas med byggnadsverk som 
innehåller en eller flera bostäder eller lokaler för fri-
tidshem, förskola, skola eller annan jämförlig verk-
samhet, ska det på tomten eller i närheten av den fin-
nas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och 
utevistelse. Om det inte finns tillräckliga utrymmen 
för att ordna både friyta och parkering ska man i första 
hand ordna friyta. (PBL 8 kap 9§)

Bygglovsbefriade parkeringsplatser
Att anlägga parkeringsplatser är bygglovpliktigt (Plan- 
och byggförordningen, PBF 6 kap 1§ 8 punkten). Det 
krävs dock inte bygglov om det på fastigheten endast 
finns ett eller två enbostadshus eller ett tvåbostads-
hus och parkeringsplatsen är avsedd uteslutande för 
fastighetens behov. Det krävs inte heller bygglov om 
parkeringsplatsen anläggs med stöd av väglagen eller 
på mark som i detaljplan har avsatts till gata eller väg. 
(PBF 6 kap 2§ 3 punkten)

Parkering för personer med nedsatt 
rörelseförmåga
Personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsför-
måga ska kunna komma fram till byggnadsverket och 
på annat sätt kunna använda tomten, om det inte med 
hänsyn till terräng och förhållanden i övrigt inte är 
orimligt. (PBL 8 kap 9§ punkt 5). 

Vid utformning, dimensionering och lokalisering av 
bilparkering för personer med rörelsenedsättning ska 
Boverkets byggregler och Boverkets föreskrifter föl-
jas. Kalmar kommun rekommenderar också att hand-
boken Bygg Ikapp tillämpas. 

Parkeringsplatser för personer med rörelsenedsättning 
ska enligt Boverkets byggregler kunna ordnas inom 
25 meters gångavstånd från entréer till publika loka-
ler, arbetslokaler och bostadshus. Därutöver ska det 
finnas en angöringsplats inom samma avstånd. För en 
del människor är ett mycket nära avstånd helt avgö-
rande om en målpunkt kan besökas. Därför ska alltid 
minsta möjliga avstånd till entré eftersträvas även om 
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reglerna tillåter upp till 25 meter. Angöringsplats bör 
enligt handboken Bygg Ikapp helst anordnas närmare 
än så (år 2015 gällde inom 5 meter och parkeringsplats 
inom 10 meter från entrén). 

För utformningen av parkeringsplatser för personer 
med rörelsenedsättning hänvisas till avsnitt 3:122 i Bo-
verkets byggregler. Antalet parkeringsplatser för per-
soner med rörelsenedsättning ska anpassas efter be-
hov i det enskilda fallet enligt samma avsnitt och vara 
minst den andel som rekommenderas i Bygg Ikapp (år 
2015 var andelen 5 %). Andelen avrundas till närmas-
te heltal; dock ska alltid minst en plats avsättas. Det är 
viktigt att dimensionera antalet med tanke på samtliga 
användargruppers behov, till exempel boende, verk-
samma och besökare. 

För anläggningar och lokaler där stor andel av besö-
karna kan antas ha svårighet att röra sig längre sträck-
or, till exempel vårdinrättningar, behöver behovet av 
parkeringar studeras i en särskild parkeringsutredning. 
För sådana anläggningar och lokaler kan också en hö-
gre andel parkeringsplatser för personer med rörelse-
nedsättning än vad som rekommenderas i Bygg Ikapp 
bedömas som lämplig. 

”Bygg ikapp” är en handbok och en uppslagsbok 
som innehåller information om gällande regler och 
fördjupad kunskap om vad som behövs för att göra 
miljön tillgänglig och användbar. Den innehåller 
också en mängd exempel på lösningar som uppfyl-
ler kraven i reglerna. 

Författare: Elisabet Svensson
Förlag: Svensk byggtjänst
ISBN: 9789173336918

”Bygg ikapp”

Boktips
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4. Zonindelning

Parkeringssituationen i det allmänna systemet och på 
kvartersmark ser olika ut i olika delar av staden och av 
kommunen.  Den beror bland annat på hur gammal 
bebyggelsen är, om det är en blandning mellan bo-
städer, handel och verksamheter eller om det är mer 
funktionsuppdelade områden. Riktlinjerna för parke-
ring har därför delats in i fyra olika zoner. Zonerna 
följer kommunens områdesindelning vilket gör att 
statistik kan följas över tid. Zonindelningen speglar 
också hur vi ser på framtiden enligt kommunens över-
siktsplanering.

Zon A - stadskärnan
Zon A omfattar stadskärnan med områdena Norr-
gård, Malmen, Bremerlyckan, Gamla stan, Kvarnhol-
men, Hamnen, Ängö och Varvsholmen. I zon A finns 
en funktionsblandning av bostäder, handel, besöksnä-
ring och verksamheter. 

I större delen av stadskärnan sker en stor del av par-
kering för boende och arbetspendling i det allmänna 
systemet eftersom stadskärnan byggdes ut innan bi-
len blev lika vanlig som idag. I stadskärnan ska den 
parkeringen samsas med parkering för handel och 
besöksnäring vilket kan styras med olika avgifter och 
tidsbegränsningar. 

Kommunen gör bedömningen att utnyttjandet av de 
allmänna parkeringsplatserna är optimal på Kvarn-
holmen och Malmen där beläggningen är 70-85% vid 
maximal beläggning, (enligt studier genomförda 2012, 
se Förslag till parkeringsplan för Kvarnholmen och 
Malmen). En optimal beläggningsgrad för ett effektivt 
markutnyttjande är 80-85%.  

I stadskärnan finns mycket goda alternativ till bil i form 
av kollektivtrafik, cykel och gång. Kommunen önskar 
förtäta stadskärnan och vill se nya flexibla lösningar 
på parkeringsefterfrågan där åtgärder för att minska 
bilinnehavet och bilresor ska stimuleras.  I stadskärnan 
finns goda möjligheter att samnyttja parkeringsplatser.

Zon B - innerstaden
Zon B omfattar innerstaden med områdena Tallha-
gen, Getingen, Skälby, Oxhagen, Gamla industriom-
rådet, Tegelviken, Sandås, Stensberg, Stensö och Kal-
marsundsparken. I zon B finns en funktionsblandning 
av bostäder, verksamheter och besöksnäring. I inner-
staden finns även Södercentrum och handelsområdet 
Giraffen där parkering ordnats inom kvartersmark.

Inom zon B varierar svårigheterna att hitta parkering 
men överlag finns det parkering på kvartersmark för 
de boendes eller verksamheternas efterfrågan. 

I innerstaden finns goda möjligheter till kollektivtra-
fik, cykel och gång då det finns närhet mellan bostä-
der, service och handel. 

Zon C – övriga Kalmar stad
Zon C omfattar Berga, Funkabo, Djurängen, Berga 
industriområde, Krafslösa, Vimpeltorpet, Norrliden, 
Bergavik, Björkudden, Björkenäs, Snurrom, Hansa 
city, Flygstaden, Hagbygärde samt Svaneberg. Be-
byggelsen inom zon C är idag funktionsuppdelad i 
bostads- och verksamhetsområden och parkerings-
efterfrågan är nästan alltid tillgodosedd inom kvar-
tersmarken. Här uppstår sällan konflikter mellan den 
allmänna efterfrågan och fastighetens efterfrågan. I 
denna zon finns relativ god tillgång till stadsbussar.
Inom zon C finns två stadsdelscentra, Berga Centrum 
och Norrliden centrum. Principer för att lösa parke-
ring i dessa beskrivs i kapitel 9. 
 
I norra Kalmar finns stora möjligheter till ny bebyg-
gelse, både som förtätningsprojekt och som nya ex-
ploateringsområden. I framtiden vill kommunen pla-
nera för en ökad blandning mellan olika former av 
bostäder, verksamheter och service vilket kan leda till 
större samnyttjande av parkeringslösningar och ett 
mer effektivt markutnyttjande.
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Stensö

Berga

Tallhagen

Ängö

Hamnen

Bergavik

Snurrom

Svaneberg

Flygstaden

Björkenäs

Vimpeltorpet

Malmen

Norrliden

Hansa City

Hagbygärde

Skälby

Tegelviken

Djurängen

Oxhagen

Björkudden

Krafslösa

Norrgård

Gamla stan

Sandås

Kvarnholmen

Berga industriområde

Gamla industriområdet

Funkabo

Kalmarsundsparken

Stensberg

Getingen

Varvsholmen

Bremerlyckan

Lindsdals omland

Smedbys omland

Dunö

Lindsdal

Smedby

Läckebys omland

Rinkabyholms, Boholmarnas och Dunös omland (Hossmo)

Boholmarna

Rinkabyholm

Zon A

Zon C

Zon B

Zon D

Bild 1. Zonindelning för parkering

Zon D – övriga Kalmar kommun 
Zon D omfattar övriga bostads- och verksamhets-
områden inom planlagt område i övriga tätorter i 
Kalmar kommun. Parkeringsefterfrågan är nästan all-
tid tillgodosedd inom kvartersmark och det uppstår 
sällan konflikt mellan den allmänna efterfrågan och 

fastighetens efterfrågan. Tillgången till kollektivtrafik 
varierar kraftigt och bilberoendet är högre jämfört 
med Kalmar stad. Inom zon D finns stadsdelscentra 
och bykärnor. Principer för att lösa parkering i dessa 
beskrivs i kapitel 9.
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5. Parkeringstal för bil och cykel - grundtal

BTA - Bruttoarea

Vad är?

BTA, bruttoarea, är en grundläggande term i 
parkeringssammanhang och är summan av arean 
för alla våningsplan i en byggnad och begrän-
sas av de omslutande byggnadsdelarnas utsida. 
Om det finns flera funktioner i en byggnad, t ex 
både bostäder och lokaler, dras gränsen mitt i 
den skiljande väggen. Bruttoarean används som 
term när man uttrycker parkeringsefterfrågan, t 
ex att det krävs 20 bilplatser per 1 000 m² BTA 
kontor. Det används också som ingångsparame-
ter för beräkning av parkeringsefterfrågan t ex 
antal anställda per 1 000 m² BTA kontor.

BTA beräknas enligt svensk standard
SS21054:2009.

Ny- och tillbyggnad
Grundtalen är avsedda att användas vid beräkning 
av vilken parkeringsefterfrågan som finns för olika 
typer av bostäder (gäller alla upplåtelseformer) och 
verksamheter. Grundtalen används för både nybygg-
nation och om- eller tillbyggnad.

I tabell 1 redovisas grundtal för bostäder, kontor, 
industri, handel, restaurang, hotell, utbildning och 
vårdboende. Grundtalen är avsedda att användas 
som generell utgångspunkt vid bedömning av par-
keringsefterfrågan i såväl detaljplan som bygglov. De 
finns framtagna för cykel respektive bil och varierar i 
zonerna A, B, C och D. 

Kommunen har valt att inte ta fram grundtal för stu-
dentbostäder på grund av att det inte går att fastställa 
att mindre lägenheter hyrs ut till studenter. Det sak-
nas även statistik för bilinnehav hos studenter. Men i 
de fall en fastighetsägare kan påvisa att de planerade 
bostäderna varaktigt kommer att hyras ut till enbart 
studenter och att bilinnehavet kommer att vara lägre, 
kan ett nytt grundtal räknas fram. Grundtalet för cy-
kelparkering beräknas enligt grundtalstabell.

För verksamheter räcker oftast de generella grund-
talen för att göra en bedömning, men det finns 
undantagsfall. För andra verksamheter än de som 
angetts i grundtalen, till exempel extern handel, bib-
liotek, sport- och nöjesanläggningar m.m. krävs en 
särskild utredning, se kapitel 7. Det krävs också en 
särskild utredning vid planering av stadsdelscentra 
och bykärnor där specifika förutsättningar och mål 
råder, se kapitel 9.

Ombyggnad/ändrad användning
Om parkeringsefterfrågan ökar vid ombyggnad eller 
ändrad användning av en fastighet kan nya parkerings-
platser krävas som motsvarar skillnaden mellan den 
gamla och nya efterfrågan. För äldre fastigheter kan 
det hända att parkeringsefterfrågan för den befintliga 
fastigheten inte är tillgodosedd. Samhällsbyggnads-
nämnden har då rätt att hävda PBL:s parkeringskrav 
för hela fastigheten i skälig utsträckning, men praxis är 
att man endast ställer krav på de extra parkeringsplat-
ser som ombyggnaden medför.
 
Vid ombyggnad beräknas ett grundtal för dagens an-
vändning och ett grundtal för den nya användningen 
som planeras. Dessa jämförs med varandra och om 
skillnaden är mindre än 10 procent antas befintligt 
parkeringsutbud motsvara efterfrågan och inga nya 
parkeringsplatser behöver anläggas.
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Tabell 1. Grundtal för parkering vid bedömning av parkeringsefterfrågan för både cykel och bil i zon A, B, C och D.

FLERBOSTADSHUS 
P-platser per 1000 m2 BTA 24 + 12 23 + 12 24 + 12 23 + 12 8 + 1 10 + 1 11 + 1 13 + 1
P-platser per 1 rum och kök
P-platser per 2 rum och kök 
P-platser per 3 rum och kök 
P-platser per 4 rum och kök

SMÅHUS
P-platser per 1000 m2 BTA 16 + 8 20 + 10 20 + 10 21 + 10 7 + 1 8 + 1 9 + 1 12 + 1
P-platser per hus 

KONTOR OCH INDUSTRI
Kontor: P-platser per 1000 m2 BTA 20 + 2 16 + 2 12 + 1 8 + 1 14 + 1 20 + 2 22 + 2 26 + 3
Industri: P-platser per 1000 m2 BTA 8 + 1 6 + 0,4 3 + 0,2 3 + 0,2 5 + 0,4 8 + 1 8 + 1 10 + 1

HANDEL
Generellt: P-platser per 1000 m2 BTA 8 + 25 6 + 20 5 + 15 3 + 10 5 + 25 8 + 30 8 + 32 10 + 33
Dagligvarubutik: P-platser per 1000 m2 BTA  10 + 35 8 + 28 6 + 21 4 + 14 7 + 35 10 + 42 11 + 44 13 + 46
Sällanvarubutik: P-platser per 1000 m2 BTA 5 + 15 4 + 12 3 + 9 2 + 6 4 + 15 5 + 18 6 + 19 7 + 20

RESTAURANG OCH HOTELL
Restaurang: P-platser per 1000 m2 BTA 5 + 35 4 + 28 3 + 14 2 + 14 4 + 32 5 + 35 6 + 39 7 + 42
Hotell: P-platser per 1000 m2 BTA 2 + 15 1 + 12 1 + 9 1 + 6 1 + 14 2 + 15 2 + 17 2 + 18

SKOLVERKSAMHET
Förskola: P-platser per 1000 m2 BTA 10 + 49 8 + 48 6 + 48 4 + 48 7 + * 10 + * 11 + * 11 + *
Grundskola: P-platser per 1000 m2 BTA 5 + 47 4 + 47 3 + 47 3 + 46 3 + ** 5 + ** 5 + ** 7 + **
Gymnasieskola: P-platser per 1000 m2 BTA 5 + 57 4 + 56 3 + 42 2 + 28 4 + 0,4 5 + 1 6 + 1 7 + 1

ÄLDREVÅRDBOENDE***   
P-platser per 1000 m2 BTA 4 + 1 3 + 1 2 + 0,3 1 + 0,4 2 + 0,9 4 + 1 4 + 1 5 + 1

*** Vårdboende utöver äldrevårdboende kräver speciell utredning

Anställda + besökare Anställda + besökare

Anställda + besökare Anställda + besökare

Anställda + elever/besökare Anställda + elever/besökare

Anställda + besökare Anställda + besökare

* Plats för hämtning/lämning bör omfatta 1,5 bilplats per avdelning plus en hkp-plats
** Plats för hämtning/lämning bör omfatta ca 8 bilplatser till 14 klasser, dvs en tvåparallellig skola, eller ca 0,58 bilplatser per klass.

Anställda + besökare Anställda + besökare

1,2 1,2 1,6

Boende + besökare 
varav besökare cykel 50 %

Boende + besökare
varav besökare bil 10%

3,2 3,9 3,7 3,6 1,0

1,4 1,7
2,6 3,0 3,1 3,0 0,7 0,9 1,0 1,3
3,5 4,0 4,1 3,9 0,9 1,2

1,7 2,0 2,0 2,0 0,4
0,9 1,0 1,0 1,0 0,2 0,3 0,3 0,4

0,7 0,80,6

Boende + besökare 
varav besökare cykel 50 %

Boende + besökare
varav besökare bil 10%

GRUNDTAL FÖR PARKERING

CYKEL BIL
ZON A ZON B ZON C ZON D ZON A ZON B ZON C ZON D

Kalmar kommun 2016
Grundtal för parkering

Kalmar kommun 2016
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Räkneexempel 

I zon A ska ett flerbostadshus kombinerat med kontor byggas. Den totala bruttoarean (BTA) uppgår 
till 5 000 m² för bostäderna och 3 000 m² för kontoren.  

Av tabell 1 framgår att grundtalet för flerbostadshus i zon A är 24+12 cykelplatser och 8+1 bilplatser 
per 1 000 m² BTA. Parkeringsefterfrågan för flerbostadshus blir då 5*(24+12)=120+60 cykelplatser 
och 5*(8+1)= 40+5 bilplatser.  

Av tabell 1 framgår att grundtalet för kontor i zon A är 20+2 cykelplatser och 14+1 bilplatser per 1 000 
m² BTA. Parkeringsefterfrågan för kontor blir då 3*(20+2)=60+6 cykelplatser och 3*(14+1)=42+3 
bilplatser.  

Den totala parkeringsefterfrågan på fastigheten blir 180+66=246 cykelplatser (varav 66 besöksparke-
ringar) och 45+45=90 bilplatser (varav 8 besöksparkeringar).
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Steg 1. Grundtalet för antal bilplatser räknas fram utifrån geografiskt läge,  
 typ av bebyggelse samt bruttoarea, enligt tabell 1.

Steg 2. Reduktion med hänsyn till utbud av kollektivtrafik. 

Steg 3. Reduktion för bilpool 

Steg 4. Reduktion för beteendepåverkande åtgärder 

Steg 5. Reduktion för samnyttjande 

Steg 6. Reduktionen säkerställs genom avtal och reservplan

Kommunen och fastighetsägaren kommer att skriva avtal där det framgår hur många parkeringsplatser som 
fastighetsägaren har fått reducerat och hur detta ska följas upp.

6. Flexibla parkeringstal för bil

Räkneexempel 

För att lättare kunna följa de olika stegen illustreras varje steg med hjälp av ett räkneexempel:

I zon A ska ett flerbostadshus kombinerat med kontor byggas. Den totala bruttoarean (BTA) 
uppgår till 5 000 m² för bostäderna och 3 000 m² för kontoren. 

Ny- och tillbyggnad
Det beräknade grundtalet visar hur många bilplatser 
som ska anordnas. Kraven på antalet parkeringsplatser 
för bil kan sänkas om förutsättningar skapas för håll-
bart resande. I dessa fall tillämpas flexibla parkeringstal 
och kommunen kan tillåta en reduktion av bilplatser. 

Beräkning av reduktionen görs i 6 steg, och i varje steg 
ställs särskilda krav. Erfarenheter visar att användning 
av kollektivtrafik och bilpool ökar om även beteende-
påverkande åtgärder tillämpas.
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Steg 1 - Beräkna grundtal
Den generella efterfrågan på parkeringsplatser beräknas med hjälp av grundtalen, se tabell 1, kapitel 5

Räkneexempel 2.1

I zon A ska ett flerbostadshus kombinerat med kontor byggas. Den totala bruttoarean (BTA)  
uppgår till 5 000 m² för bostäderna och 3 000 m² för kontoren. 
 
Grundtalen för zon A är 8+1 bilplatser per 1 000 m² BTA flerbostadshus och 14+1 bilplatser per 1 
000 m² BTA kontor. Efterfrågan på bilparkering för byggnaden uppgår till (8+1)*5=40+5 bilplat-
ser för bostäder och (14+1)*3=42+3 bilplatser för kontor. 
 
Den totala parkeringsefterfrågan är 82 bilplatser plus 8 för besökare.

Steg 2 - Reduktion kollektivtrafik
Reduktion av grundtalet kan ske om någon av nedanstående förutsättningar uppfylls: 

• Fastigheten ligger inom 300 meter (faktiskt avstånd) från en hållplats med lokalbusstrafik eller pendeltåg 
där turtätheten är minst 3 turer per timme i vardera färdriktningen i högtrafik. 

• Fastigheten ligger inom 500 meter (faktiskt avstånd) från Kalmars centralstation.

Räkneexempel 2.2

Parkeringsefterfrågan för fastigheten uppgår till 90 bilplatser enligt steg 1. Eftersom området är be-
läget inom 300 m från en busshållplats som uppfyller kraven ovan görs en reduktion med 5 % för 
flerbostadshuset, det vill säga parkeringsefterfrågan uppgår till (40+5)*(1-0,05)=38+5 bilplatser. På 
motsvarande sätt görs en reduktion på 10 % för kontor på (42+3)*(1-0,10)=38+3 bilplatser. 
 
Den totala parkeringsefterfrågan efter reduktionen är 76 bilplatser plus 8 besökande.

Kollektivtrafikens påverkan
Utbud och standard på kollektivtrafiken antas påverka 
efterfrågan på bilparkering. Det finns ett flertal para-
metrar som påverkar attraktiviteten i kollektivtrafiken. 
Bland dessa kan nämnas restid, turtäthet och komfort. 
Kollektivtrafiken har sannolikt störst påverkan på 
färdmedelsvalet som ligger till grund för efterfrågan 

på parkering vid olika målpunkter såsom verksamhe-
ter, handel och liknande. En viss påverkan på efter-
frågan vid bostaden, det vill säga själva bilinnehavet, 
kan också förväntas. Påverkan på färdmedelsvalet är 
sannolikt större än motsvarande på bilinnehavet. Re-
duktionen blir därför större för verksamheter jämfört 
med bostäder. 

 Reduktion av bilplatser

Bostäder

Verksamheter

5 %

10 %
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Bild 1. Bilden visar de busshållplatser som trafikeras minst 3 gånger per timme och 
som därmed uppfyller kraven för reduktion. Aktuell situation september 2015.

Kollektivtrafik på landsbygd
All kollektivtrafik är inte tillräckligt konkurrenskraftig 
gentemot bilen. De flesta linjer på landsbygden, har 
längre resväg och är inte tidsmässigt effektivare än bi-
len. Flera busslinjer har också ett svagt reseutbud med 
få resor per timme eller per dygn. Dock kan vissa regi-
onala busslinjer ge reduktion i de fall då en stor andel 

av de anställda eller besökarna kommer att resa med 
bussen. Detta kan tillexempel gälla Länssjukhuset i 
Kalmar och gymnasieskolorna som idag trafikeras av 
regionala bussar. Observera att reduktionen för regio-
nala bussar endast avser verksamheter, inte bostäder.

Avstånd till busshållplats

300m

400m

500m

Teckenförklaring
Busshållplatser Linjetrafik

Busslinjer Linjetrafik
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Steg 3 - Reduktion bilpool
I steg 3 reduceras grundtalet om fastighetsägaren an-
ordnar en bilpool som ska finnas i minst 10 år, efter 
bygglovets slutbesked. Medlemskapet i bilpoolen ska 
ingå i hyran för hyresgästerna. Genom medlemskap i 

en bilpool har boende och verksamma tillgång till bil 
utan att behöva äga den. På så sätt minskar efterfrågan 
på parkeringsplatser. Läget för bilpoolplatserna ska re-
dovisas i avtalet kring reduceringen. Se steg 6.
 
För att beräkna antalet bilar i bilpoolen gäller följande:

Parkeringsefterfrågan beräknad  
enligt grundtalstabellen (antal parkeringsplatser)

1-10

11-40

Minst 5 % (med avrundning uppåt)

Minst 2 bilar

Storlek på bilpoolen

41-60

>60

Minst 1 bil

Minst 3 bilar

Tabell 3.1

Om en fastighetsägare själv inte anser sig kunna stå 
för bilpoolen finns det ett antal fristående operatörer 
som kan stå för driften. 

Om bilpoolsplatser samordnas i en närliggande bil-
pool som är gemensam med andra fastigheter utökas 

bilpoolen enligt tabell 3.1. Ifall bilpoolsplatserna inte 
anordnas på aktuell fastighet ska det redovisas var när-
maste anläggning med ett visst utbud av bilpoolsbilar 
finns. Utgångpunkten är att de ska ha ett attraktivt 
läge i förhållande till övriga parkeringsplatser i syfte 
att gynna användandet av bilpool. 

 Reduktion av bilplatser

Verksamheter

Bostäder i zon A

20 %

20%

Bostäder i zon B, C, D 10%

Antalet bilpoolplatser tillkommer till det reducerade antalet parkeringsplatser.
Reduktionen gäller endast för boende och sysselsatta i verksamheter (ej besökare).

Räkneexempel 2.3
Parkeringsefterfrågan för fastigheten uppgår till 82+8 bilplatser enligt steg 1. Det har i steg 2 redu-
cerats till 76+8 bilplatser, varav 38+5 för bostäder och 38+3 för kontor. Fastighetsägaren åtar sig 
att teckna ett avtal med ett bilpoolsföretag på tio år, avsett för både boende och företag på fastig-
heten. Därför kan en ytterligare reduktion tillgodoräknas, 20 % för bostäder och 20 % för kontor, 
dock ej för besökare. Parkeringsbehovet för bostäder uppgår till 38*(1-0,2)=31 bilplatser. För kon-
tor reduceras parkeringsefterfrågan till 38*(1-0,2)=31 bilplatser. 

Antalet platser för bilpoolen ska vara enligt tabell 3.1, dvs. 2 bilplatser för bostäder 3 bilplatser för 
kontor. Det totala parkeringsbehovet efter reduktionen är 62 +8 bilplatser, plus 5 som är särskilt 
avsedda för bilpool.
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Kostnaden för en bil
Att äga en bil har för många ett stort symbolvärde. Relativt få känner dock till den verkliga kostna-
den för bilägandet i form av driftskostnader och värdeminskning. Genom att arrangera en bilpool 
med fasta platser som brukas av ett flertal familjer kan ett antal bilplatser frigöras. 

En bilpool behöver inte bli mer komplicerad än organisationen av en tvättstuga. Man bokar tid, ut-
för transporten, gör i ordning efter sig och lämnar över fordonet till nästa brukare. En bilpool kan 
erbjuda olika fordon som passar för den transport som man behöver göra. Dessutom skulle även 
elmopeder, elcyklar och vanliga cyklar kunna ingå poolen. Om fastighetsägaren själv inte anser sig 
kunna stå för bilpoolen finns det numera ett antal fristående operatörer som kan stå för poolen.

Många företag och organisationer har idag tjänstebilpooler för sina anställda. Personalen delar då 
på tjänstebilarna och behöver inte använda sin egen bil i tjänsten. Dessutom får de anställda större 
möjlighet att kunna välja ett annat transportmedel till och från arbetet. Tjänstebilpoolen kan med 
fördel även erbjudas till privatpersoner utanför normal arbetstid. (detta gäller dock inte verksam-
heter i den offentliga sektorn, eftersom de då skulle konkurrera med privata verksamheter t.ex. 
biluthyrningsfirmor).



18Riktlinjer för parkering i Kalmar

Steg 4 - Reduktion för beteendepåverkande åtgärder för hållbart resande
Även kallat MM, mobility management.
Om fastighetsägaren åtar sig att långsiktigt arbeta för hållbart resande ges följande reduktion: 

 Reduktion av bilplatser

Bostäder

Verksamheter

10 %

10 %

För att kommunen ska tillåta en reduktion ska fast-
ighetsägaren genomföra minst 3 långsiktiga MM-åt-
gärder som kommunen bedömer leder till en minskad 
parkeringsefterfrågan. I tabellerna nedan presenteras 
flera förslag men fastighetsägaren kan gärna komma 
med egna förslag.

Ifall ett företag redan har ett omfattande/dokumen-
terat hållbarhetsarbete inom resor och transporter 
kan det finnas anledning till högre reduktion. Här kan 
fastighetsägaren på ett tidigt skede föra en dialog med 
kommunen.

Räkneexempel 2.4

Parkeringsefterfrågan för fastigheten uppgår till 82+8 bilplatser enligt steg 1. Det har i steg 2-3 
reducerats till 62+8 bilplatser, varav 31+5 för bostäder och 31+3 för kontor. Fastighetsägaren åtar 
sig att genomföra tre MM-åtgärder, för både bostäder och kontor, som godkänns av kommunen. 
En ytterligare reduktion på 10 % kan därför tillgodoräknas. Parkeringsefterfrågan reduceras till 
(31+5)*(1-0,1)= 28+5 bilplatser för bostäder och (31+3)*(1-0,1)=28+3 bilplatser för kontor 

Den totala parkeringsefterfrågan efter reduktionen är 56+8 bilplatser.

Nyttan med MM-åtgärder 
för företag
Åtgärder som påverkar nyttan för det enskilda 
företaget kan t.ex. vara hälsotrampare/testrese-
närer. Flera utvärderingar visar att 60-85 % av de 
bilister som deltar bibehåller sitt nya beteende, 
dvs fortsätter att cykla eller åka kollektivt efter 
avslutad kampanj. Dessutom kan antalet sjukda-
gar bland hälsotrampargruppen minska med 
75 %. 
För företag och kommuner kan tjänstebilpooler 
och resepolicy bidra till att de anställda kör säkra 
bilar, administrationen förenklas och kostnader-
na minskar.
 
Hämtat från www.mobilitymanagement.se

Mobility Management
Mobility management (MM) är ett koncept för 
att främja hållbara transporter och påverka bil-
användningen genom att förändra resenärers 
attityder och beteende. Syftet är att påverka re-
san innan den har börjat. 

Erfarenheter hittills visar att synergieffekter 
ofta uppstår om flera åtgärder genomförs till-
sammans. 
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Åtgärd Anställda/besökare Exempel/beskrivning
Cykelfaciliteter för cykelpendlare Anställda Omklädningsrum, duschmöjligheter, 

verktyg, luftpump m.m.
Resepolicy Anställda Att resepolicyn för företagets personal 

ska framhålla de hållbara transport- 
sätten.

Cykelparkering med hög standard Anställda/besökare Inomhus eller utomhus med tak, 
möjlighet att låsa fast ramen

Informationslösning för samåkning Anställda Informationslösning för samåkning 
t.ex. i form av realtidsinformation på 
skärm i entrén, söktjänst via företa-
gets internsida.

Flexibla arbetstider Anställda För att kunna anpassa sina arbetstider 
efter kollektivtrafiken.

Tillåta att arbeta hemifrån Anställda Kräver ingen transport.

Verksamheter
För en verksamhet handlar det om att påverka resvanorna hos anställda och hos kunder/besökare så 
att efterfrågan på parkeringsplatser vid målpunkten/verksamheten minskar.

Exempel på åtgärder riktade mot anställda och besökare/kunder.

Bostäder
För bostäder handlar det om att påverka resvanorna hos de boende så pass mycket att det påverkar bilinne-
havet. Där bostäder byggs centralt, nära kollektivtrafik och service finns det mycket goda förutsättningar att 
leva utan bil. 

Åtgärd Exempel
Informationslösningar för samåkning Informationslösning för samåkning t.ex. i form av realtids- 

information på skärm i entrén.
Informationslösning för kollektivtrafik Informationslösning för kollektivtrafiksresor t.ex. i form av 

realtidsinformation på skärm i entrén.
Inrätta cykelpool Gärna med olika typer av cyklar, som lastcyklar och elcyklar. 

Medlemskap i cykelpoolen bör ingå i hyran.
Marknadsföra bilfri livsstil Via hyresvärdens hemsida, informationsblad, aktiviteter.

Underlätta för hemleverans av mat Avtala om bra pris med de företag som erbjuder hemleve-
rans av matvaror, avlämningsplats för matkassar ifall man 
inte är hemma.

Cykelparkering med hög standard Inomhus, utomhus med tak, möjlighet att låsa fast ramen, 
förvaringsmöjligheter av t.ex. cykelhjälm m.m.

Cykelfaciliteter Verktyg, luftpump, tvättmöjligheter m.m.

Erbjuda transportlösningar för grovsopor T.ex. i en bostadsrättsförening samordna en stor container 
2ggr/år.

Exempel på åtgärder riktade mot de boende.
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Åtgärd Anställda/besökare Exempel/beskrivning
Cykelfaciliteter för cykelpendlare Anställda Omklädningsrum, duschmöjligheter, 

verktyg, luftpump m.m.
Resepolicy Anställda Att resepolicyn för företagets personal 

ska framhålla de hållbara transport- 
sätten.

Cykelparkering med hög standard Anställda/besökare Inomhus eller utomhus med tak, 
möjlighet att låsa fast ramen

Informationslösning för samåkning Anställda Informationslösning för samåkning 
t.ex. i form av realtidsinformation på 
skärm i entrén, söktjänst via företa-
gets internsida.

Flexibla arbetstider Anställda För att kunna anpassa sina arbetstider 
efter kollektivtrafiken.

Tillåta att arbeta hemifrån Anställda Kräver ingen transport.
Informationslösning för kollektiv-
trafik

Anställda/besökare/kunder Informationslösning för kollektivtra-
fiksresor t.ex. i form av realtids-
information på skärm i entrén.

Kampanjer Anställda Cykelpendlingskampanj
Upprätta grön resplan Alla transporter inom 

företaget
En grön resplan är ett åtgärdspaket 
för att effektivisera resandet och 
transporterna inom en verksamhet. 
Planen kan omfatta såväl tjänsteresor, 
som arbetspendling eller gods- 
transporter. Resultatet är en mer håll-
bar företagsprofil, sänkta kostnader, 
mindre miljöpåverkan och 
friskare personal.

Införa parkeringsavgift Anställda/besökare
Erbjuda hemkörning av varor Besökare/kunder Då slipper kunden ta bilen till 

affären/butiken
Förvaringsutrymme Anställda/besökare/kunder Möjlighet att förvara väskor, kassar 

etc. under tiden man uträttar ärenden

Erbjuda lånebarnvagn Besökare/kunder För att kunden ska kunna cykla eller 
åka buss

Erbjuda lastvagn till cykel Besökare/kunder För att kunden ska kunna köpa och 
transportera hem skrymmande/tunga 
varor med cykel

Erbjuda subventioner för kollektiv-
trafik

Besökare/kunder För att uppmuntra kollektivtrafikresor. 
10% rabatt i butiken om man visar 
biljetten.

Resfria möten Anställda/kunder Videokonferens, telefonmöte
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Räkneexempel 2.5

Parkeringsefterfrågan för fastigheten uppgår till 82+8 bilplatser enligt steg 1. Det har i steg 2-4 
reducerats till 56+8 bilplatser, varav 28+5 för bostäder och 28+3 för kontor. Fastighetsägaren avser 
anordna parkeringen på den egna fastigheten och kan därigenom tillgodoräkna sig reduktion för 
samnyttjande.  
 
För de fyra tidpunkterna i tabellen ovan beräknas den förväntade beläggningen på parkeringsplat-
serna uppgå enligt följande: 
Vardag 10-16: bostäder 33*0,8 + kontor 31*0,7 = 27+22=49 bilplatser 
Fredag 16-19: bostäder 33*0,9 + kontor 31*0,2=30+7=37 bilplatser 
Lördag 10-13: bostäder 33*0,9 + kontor 33*0,1=30+4=34 bilplatser 
Natt: bostäder 33*0,9 + kontor 30*0,2 = 30+6=36 bilplatser 

Beräkningen ovan visar att den största efterfrågan (49 bilplatser) inträffar på vardagar vilket inne-
bär att denna tid blir dimensionerande. Till dessa 49 bilplatser tillkommer 5 bilplatser avsedda för 
bilpoolsbilar enligt steg 3. Eftersom alla parkeringsplatser ska samnyttjas redovisas inte besökspar-
keringen särskilt.

Steg 5 - Reduktion samnyttjande
Antalet parkeringsplatser kan reduceras genom 
samnyttjande av parkeringsytor. Detta kan enbart 
göras om fastighetsägaren avser lösa parkeringsef-
terfrågan på den egna tomten eller i en gemensam-
hetsanläggning. Vid parkeringsköp kan reduktion 
för samnyttjande  inte tillgodoräknas fastighetsäga-
ren eftersom parkeringsköp i sig redan är en form av 
samnyttjande. Samnyttjande måste vara praktiskt möj-
ligt utifrån följande huvudkrav: bilplatserna får inte 
vara reserverade och samnyttjandet ska vara varaktigt 
bestående.
 

I tabellen nedan anges nyttjandegrader som antagits 
för olika typer av verksamheter vid olika tidpunkter 
på dygnet och i veckan. Tabellen bygger på Parke-
ringslexikon men har reviderats vad gäller bostäder. 
Här har vi skruvat upp nyttjandegraden med hänsyn 
till kommunens målsättning att man inte ska behöva 
ta bilen till jobbet. Något fler bedöms ta bilen från 
bostaden på vardagar än på kvällar, nätter och helger. 

Exempel: En nyttjandegrad på 0,5 innebär att parkeringsplatsen är nyttjad till 50 % för aktuell lokaltyp.

Lokaltyp Vardag 10-16  Lördag 10-13 

Bostäder
Boendebesökare 
Industrier
Kontor
Butiker
Skolor
Hotell
Restauranger

0,80
0,30
0,70 
0,70
0,40
0,90
0,50
0,75

0,90
0,50
0,10
0,20
-
-
0,80
-

Fredag 16-19 Natt

0,90
0,70
0,10
0,20
0,70
0,10
0,50
0,40

0,90
0,40
0,05
0,10
1,00
0,05
0,30
0,60

Tabell 2. Nyttjandegrader vid beräkning av samnyttjande.
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Steg 6 - Reservplan och avtal
Fastighetsägaren ska redovisa en reservplan för hur 
parkeringsefterfrågan ska lösas för den mängd parke-
ring som man fått reduktion för. Det här steget sä-
kerställer att fastighetsägaren arbetar aktivt med de 
åtagande som ligger till grund för reduktion för parke-
ringstalet. Reservplanen ska regleras i ett avtal mellan 
kommunen och fastighetsägaren och följas upp med 
ett förutbestämt intervall. 

Ett sätt att lösa ersättning för de reducerade parke-
ringsplatserna kan vara genom ett parkeringsköp. En 
annan lösning kan vara att i planerings- och projekte-
ringsskedet se till att det finns reservytor för parkering.

Parkeringslexikon – en handbok för arkitekter, in-
genjörer och planerare.
Boken ger information om hur mycket parkerings-
yta som verkligen behövs i olika situationer, vilken 
typ av parkering som passar bäst, hur den ska ut-
formas i detalj för att bli yteffektiv  och resurssnål 
samt hur den kan förverkligas med hänsyn till lagar 
och avtal.  

Författare: Carl-Henrik Henriksson
Utgivningsår: 1990
Utgivare: Ordalaget
ISBN: 9179 7093 62

Parkeringslexikon

BoktipsSamnyttjande
Samnyttjande innebär att en och samma bilplats 
utnyttjas för flera lokaler och funktioner. Det 
kan ske inom en fastighet eller mellan flera fast-
igheter och bygger på att olika lokaltyper har 
sin största parkeringsefterfrågan på olika tider 
av dygnet. Parkeringsefterfrågan beräknas som 
summan av lokaltypernas parkeringsefterfrågan 
vid olika tidpunkter. Den tidpunkt då den tota-
la parkeringsefterfrågan är som störst kallas di-
mensionerande tid. 
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7. Särskild avvägning för förskola 
och grundskola

Räkneexempel

Elevtätheten på förskolor är enligt antagande 98 barn per 1 000 m² BTA (se PM Grundtal - Beräk-
ningsunderlag kapitel 4.6). Vi gör ett antagande om att 40 % av barnen hämtas och lämnas med bil, 
vilket bygger på vår cykelkvot om att hälften av barnen cyklar till förskolan samt ett tillägg om 
10 % för de barn som går eller åker kollektivt till förskolan. Det innebär att 40 barn per 1000 m2 
BTA hämtas och lämnas med bil. 

Vi antar vidare att majoriteten av dessa barn, 85 %, hämtas och lämnas under maxtimmen morgon 
och eftermiddag vilket motsvarar 34 barn. Vi förutsätter att en hämtning/lämning i regel tar ca 15 
minuter vilket motsvarar 9 barn per 1 000 m² BTA och kvart under maxtimmen. Angöringsefterfrå-
gan blir då 9 bilplatser per 1 000 m² BTA. Utöver dessa behövs 1 plats för rörelsehindrade. 

På förskolor och i de lägre årskurserna i grundskolan 
är det en stor andel elever som hämtas och lämnas 
med bil. Detta är ofta problematiskt och leder till en 
försämrad trafiksituation i anslutning till skolan. Det 
bör vara eftersträvansvärt att minska dessa bilresor om 
det är möjligt. 

För hämtning och lämning  behövs det särskilt anord-
nade parkeringsplatser vilka kan lösas på både kvar-
tersmark och allmän platsmark. Platserna bör tidreg-
leras för sitt syfte. Kommunen bör ställa krav på att en 
sådan yta särskilt redovisas i detaljplan och bygglovs-
handlingar. Beräkningen av efterfrågan kan göras en-
ligt räkneexemplet nedan.

I vissa fall kan det vara motiverat att hantera parke-
ringsefterfrågan för skolor på annat sätt än andra typer 
av verksamheter. Grundregeln ska vara att parkering 
löses inom den egna fastigheten. Om fastighetens yta 
är begränsad kan det innebära att parkeringen tar vär-
defull mark från skolgården vilket kan inverka negativt 
på barnens utemiljö. Det gäller i synnerhet vid utbygg-
nad av skolor på befintligt anordnat skolområde och 
inte minst i centrala områden där ytorna i regel är mer 
begränsade. 

Gällande lagstiftning säger att om det på en tomt inte 
är möjligt att tillgodose efterfrågan på både parkering 

och friytor för lek och utevistelse ska friytor priori-
teras. Det innebär indirekt att kraven på parkering 
vid skolor kan behöva sänkas. När sådana situationer 
uppstår är det viktigt att kommunen ser över hur den 
allmänna parkeringen i området påverkas om skolans 
parkering hänvisas dit. Skolan bör också, liksom andra 
arbetsgivare, uppmuntra både personal och föräldrar 
till ett hållbart resande. Det bör också undersökas om 
det går att samnyttja parkering med andra verksamhe-
ter i området.
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8. Beräkningsgång för 
speciella verksamheter

Med speciella verksamheter menas verksamheter som 
kräver en särskild utredning eftersom det inte går att 
generalisera efterfrågan. Exempel på speciella verk-
samheter är externa handelsetableringar, bibliotek, 
sport- och nöjesanläggningar, museum mm.

Beräkningsgången för speciella verksamheter bygger 
på samma formler som beräkning av andra typer av 
verksamheter, t ex handel eller hotell. De antaganden 
och indata som grundtalen bygger på är generellt an-
passade och behöver med största sannolikhet justeras 
vid utredning av speciella verksamheter. Formler för 
beräkning finns i bilagan, kapitel 2.

En grundläggande faktor att ta hänsyn till är förväntad 
besöks- och anställdtäthet för den speciella verksam-
heten. Normalt finns i plan- eller bygglovsskedet en 
uppskattning om hur stor den planerade anläggningen 
ska vara och hur många besökare den förväntas kunna 
rymma. Utifrån de uppgifterna bör man också kunna 
göra en översiktlig bedömning om behov av anställda. 
Det bör också finnas en uppskattning om hur antalet 
besökare och anställda varierar olika tider, till exempel 
vid maxtillfällen. Besökstätheten kan bedömas utifrån 
ytan, dvs. antal besökare per 1 000 m² BTA, eller antal 
sittplatser i en anläggning om det är mer relevant. Man 
bör också fundera på om andra personer än anställda 
och besökare kommer att vistas i anläggningen och 
i vilken utsträckning. Det kan t ex röra sig om polis 
och vakter eller drift- och underhållstekniker vid eve-
nemang.

Nästa steg i processen är att fundera kring hur anställ-
da, besökare och eventuellt andra personer kommer 
att ta sig till och från anläggningen. Det finns många 
faktorer som påverkar resandet. Följande fem huvud-
områden med frågeställningar kan ses som en vägled-
ning:

Lokalisering
Var ska verksamheten finnas? Är det ett centralt eller 
perifert läge? 

Resmöjligheter
Hur är kollektivtrafikförsörjningen till området? Finns 
det cykelväg och i vilket skick? Hur ser framkomlighet 
och tillgänglighet för bil ut i området? Vad är det för 
topografi?

Utbud 
Vilken typ av tjänster erbjuder verksamheten? Har 
den kommersiellt syfte? Förutsätts behov av transpor-
ter? Är utbudet jämnt fördelat över tiden, är det sä-
songsbetonat och vad har det för öppettider? Ordnas 
särskilda resmöjligheter till verksamheten, t. ex. abon-
nerade bussar?
 
Målsättning
Finns det målsättningar om ökat resande för vissa 
färdmedel? Finns det färdmedel verksamheten vill 
prioritera respektive begränsa? Finns mål gällande t ex 
hälsa, miljö eller jämställdhet som kan påverka priori-
tering av olika färdmedel?

Målgrupp
Vem ska använda verksamheten? Är de unga eller 
gamla? Vilka ekonomiska medel har de? Har de kör-
kort? Är de män eller kvinnor? Vilka intressen har de? 
Kommer de ensamma eller i grupp?

Ett gott exempel är externhandelsetableringar. De 
kan utgöras av köpcentrum med mindre butiksenhe-
ter eller av storvolymsbutiker, t ex byggvaruhus. Det 
externa köpcentrumet och byggvaruhuset kan finnas 
inom samma geografiska område men ha helt olika 
förutsättningar för resor. Köpcentrum lockar t ex ofta 
ungdomar, som i stor utsträckning inte har tillgång till 
bil. Det ger förutsättningar för resor med cykel och 
kollektivtrafik och ställer också krav på en infrastruk-
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tur som stöder sådana resor. Byggvaruhuset å andra 
sidan lockar i regel en annan målgrupp och säljer ofta 
varor som kan vara svåra att transportera på cykel eller 
i kollektivtrafiken. Då ställs högre krav på en infra-
struktur som stöder bilresor. 

Kommunens resvaneundersökning, RVU, kan ge en 
bild av förväntade resvanor till den verksamhet som 
utreds. I den finns ett särskilt kapitel som behandlar 
ärenden, med en indelning i nio kategorier. Här går 
det att utläsa hur många resor som sker på helger och 
vardagar, hur fördelningen ser ut mellan män och 
kvinnor samt vilka färdmedel som används i olika ut-
sträckning till olika ärendetyper. På samma sätt som 
ett grundtal är beräknat för verksamheter i olika zoner 

går det i specifika fall försöka bryta ned statistiken i 
RVU så att den är anpassad för ett visst område.

Gemensamt för vissa typer av speciella verksamhe-
ter är att det finns toppar och dalar i besöksfrekven-
sen. På fotbollsmatcher eller vid konserter anländer 
och lämnar de flesta besökarna området vid samma 
tid. Under evenemangstid kan parkeringsytan vara 
full medan den kan stå helt tom vid andra tillfällen. 
En bra inriktning bör vara att bilparkeringarna inte 
dimensioneras för säsongstoppar utan för mer van-
ligen återkommande belastningstoppar. Det bör ock-
så undersökas i vilken utsträckning det är möjligt att 
samnyttja parkeringsytor med andra verksamheter så 
att inte stora parkeringsanläggningar byggs i onödan.
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9. Utveckling av stadsdelscentra 
och bykärnor

Kalmar kommun vill uppmuntra en utveckling och 
förtätning av stadsdelscentra och bykärnor där det 
inom en begränsad yta finns funktionsblandning med 
handel, verksamheter och bostäder. Kommunen an-
ser att ansvaret för parkeringarna i första hand ska ske 
genom samnyttjande av ytorna där de olika fastighets-
ägarna och verksamheterna ingår i en gemensamhets-
anläggning. Kommunen anser också att parkering till 
kunder och besökande till verksamheterna ska priori-
teras före boende och anställda, i direkt anslutning till 
målpunkterna. Denna prioritering går att styra genom 
olika tids- och avgiftsregleringar på både på kvarter-
smark och allmän platsmark. 

Befintliga stadsdelscentrum är Södercentrum, Berga, 
Norrliden och Lindsdal som alla servar ett större om-
land. Framtida stadsdelscentrum enligt kommunens 
översiktsplan är Västra staden i Smedby och Södra 
Staden i Rinkabyholm.

Kommunen har i översiktsplanen pekat ut Rockne-
by, Trekanten och Ljungbyholm som serviceorter för 
sina respektive omland. I dessa orter bör fler bostäder, 
service och verksamheter utvecklas. De tre byarna ska 
även i framtiden fungera som lokala servicecentrum 
och är av stor betydelse för omgivande landsbygd. I 
ett servicecentrum bör det finnas förskola, skola samt 
livsmedelsbutik som är ombud för andra verksamhe-
ter. Det är även viktigt att det finns tillgång till lokala 
mötesplatser som till exempel fritidsgård, bibliotek 
och idrottsanläggningar. Det bör också finnas en häl-
socentral i varje serviceort. 

Servicefunktionerna bör ligga samlat i byns kärna. 
I direkt anslutning till servicen i bykärnan planeras 
lämpligen bostäder. Parkeringen i bykärnorna ska då 
serva både pendlare, besökare till servicen samt bo-
ende. Parkeringen bör därför samnyttjas för ett ef-
fektivt markutnyttjande. Även i övriga orter som På-
ryd, Tvärskog, Läckeby och Halltorp kan utgöra små 
bykärnor där samma tankesätt kring parkering kan 
tillämpas.

Särskild utredning av parkeringsefterfrågan
Beräkning av grundtal bygger på samma formler som 
använts vid beräkning av grundtal för övriga zoner, se 
bilagan, kapitel 2. Det som behöver justeras i det en-
skilda fallet är indata, statistik och antaganden, precis 
som vid hantering av speciella verksamheter. (Se gärna 
frågeställningarna i kapitel 8).

En grundläggande faktor att ta hänsyn till är områ-
desspecifik statistik. Först och främst den statistik 
som behövs för själva beräkningen av grundtal – dvs. 
bil- och cykelinnehav, bostädernas ytor och hushållens 
storlek, besöks- och anställdtäthet och färdmedel-
sandelar (ur RVU). Kompletterande statistik, t ex in-
komstnivåer och åldersfördelning, utgör ett stöd vid 
bedömningar. Det är dels intressant att titta på hur 
statistiken ser ut inom själva centrum, dels även i det 
omland som centrum tjänar. Statistiken ger en bild av 
vilka som bor, arbetar, besöker och vistas i och kring 
centrum.

På samma sätt som vid beräkning av parkeringsefter-
frågan för speciella verksamheter krävs att man tar 
ställning till vilka resmönster olika typer av funktioner 
i centrum kan tänkas generera och vilken efterfrågan 
som finns. 
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10. Olika sätt att lösa parkering 
utanför egen fastighet

Parkering ska i första hand lösas på egen fastighet men 
i vissa fall är detta inte möjligt eller önskvärt. För att 
utnyttja marken mer effektivt vid förtätningsprojekt 
i stadskärnan och i funktionsblandade stadsdelar kan 
det då vara lämpligt med samlade och samutnyttjade 
parkeringslösningar. Parkeringsefterfrågan kan då lö-
sas genom inrättande av en gemensamhetsanläggning, 
ett parkeringsservitut eller med parkeringsköp.

10.1 Gemensamhetsanläggning
I de fall fastighetsägare inte kan tillgodose sin parke-
ringsefterfrågan på den egna tomten är det vanligas-
te sättet att lösa parkering att inrätta en gemensam-
hetsanläggning. En gemensamhetsanläggning inrättas 
genom en lantmäteriförrättning, och initiativ till det-
ta kan tas av kommunen eller fastighetsägarna. Ge-
mensamhetsanläggningar passar bäst vid en samtidig 
lösning av parkeringsefterfrågan för flera fastigheter, 
till exempel vid nyexploatering eller för befintliga 
parkeringsplatser som samutnyttjas av flera fastighe-
ter. Om man vid planarbetet vill ha garantier för att 
gemensamhetsanläggningen kommer att byggas i ett 
senare skede är det nödvändigt att anläggningen reg-
leras i samband med upprättande och antagande av 
detaljplanen. Det kan göras genom att bestämmelser 
om fastighetsindelning införs i detaljplanen. Bestäm-
melserna reglerar hur gemensamhetsanläggningen ska 
bildas, t.ex. omfattning och vilka fastigheter som ska 
anslutas till den. Villkoren i anläggningslagen ska då 
prövas redan i planarbetet, istället för i den kommande 
lantmäteriförrättningen. Det är också viktigt att notera 
att ifall sådana bestämmelser används, måste gemen-
samhetsanläggningen vara bildad innan bygglov kan 
ges.

Vid inrättandet av en gemensamhetsanläggning be-
räknas parkeringstalet utifrån grundtal och eventuella 
reduktioner.

10.2 Parkeringsservitut
Ett annat sätt att tillgodose parkeringsefterfrågan för 

en fastighet är att skapa parkeringsservitut. Det inne-
bär att en fastighet får rätt att till viss del utnyttja en 
annan fastighet (den tjänande fastigheten – den som 
har parkeringsanläggning) eller anläggning som tillhör 
den. I detta fall kan ersättningen mellan fastigheterna 
endast regleras som en engångsersättning. Ansvaret 
för kostnaderna och driften regleras inte vid servitut. 
I så fall är det bättre att välja gemensamhetsanlägg-
ning istället.

10.3 Arrende, hyra och andra 
nyttjanderätter
Kommunen anser att arrendera eller att hyra parke-
ringsplatser för fastighetens efterfrågan endast ska 
användas i undantagsfall då det är svårt att veta att 
parkeringsefterfrågan är tillgodosedd över lång tid. 
Fastighetsägaren ska visa att avtalet är varaktigt och 
att anläggningen inte är överutnyttjad.

10.4 Parkeringsköp
Kommunen kan i vissa fall erbjuda parkeringsköp i 
kommunala parkeringsanläggningar. Detta tillämpas 
endast i undantagsfall och ska föregås av en tidig di-
alog. Parkeringsköpet ska avse en specifik anläggning 
på kvartersmark. Platserna kommer inte att vara re-
serverade utan ett parkeringsköp avser endast rätt att 
använda anläggningen. De som nyttjar anläggningen 
får även betala parkeringsavgift enligt gällande taxa. 
För att parkeringsköp ska kunna övervägas måste 
gångavståndet mellan fastighet och parkering vara ac-
ceptabelt.

Avgiften för parkeringsköp ska fastställas av kommun-
fullmäktige och kan bindas till prisbasbelopp. Avgif-
ten ska betalas som ett engångsbelopp. Avtal om par-
keringsköp skrivs mellan fastighetsägaren och Kalmar 
kommun. Parkeringsköpsbelopp för bilplatser som 
redan är friköpta kan inte betalas tillbaka om parke-
ringsefterfrågan minskar vid ombyggnad eller ändrad 
användning. Intäkterna ska användas till att utveckla 
kommunens allmänna parkeringar.
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