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1

INLEDNING

1.1

Bakgrund
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för parkeringsplaneringen i kommunen. I
detta ligger att utforma normer och strategier för hur kommunen ska arbeta med
parkeringsfrågorna. Parkering är en av många frågor i samhällsplaneringen och ett verktyg
för att nå målen för Faluns framtida utveckling.
Falu kommun har under åren genomfört åtskilliga utredningar och rapporter om parkering.
Parkering är en viktig tillgänglighetsfråga men konkurrensen om centrala markplatser är
inte en mindre viktig aspekt i sammanhanget. Ska den obebyggda marken användas för
byggnader, parkering, uteserveringar, utsmyckning, anläggningar för fotgängare, cyklister
eller kollektivtrafik, torg och evenemangsyta, grönområden och parker, mobila kök eller
marknader? Det man väljer att använda marken för påverkar sedan i sin tur bland annat
upplevelse av stadsmiljön och möjligheter för tillväxt i näringslivet.
Parkeringsfrågan är också särskilt aktuell i tätorten vid exploateringar i centrum, då kravet
på parkeringsplatser ställs mot förtätning. Vid förtätning kan parkeringsfrågan bli en
begränsande faktor vid nyproduktion av flerbostadshus och även lokaler. Att anlägga
parkering i underjordiskt garage är förenat med stora kostnader och kan innebära att en
exploatör inte får ekonomisk hållbarhet i sitt projekt.

1.2

Syfte
Parkeringsstrategin ska fungera som ett styrdokument för parkeringsfrågor i planerings-,
etablerings- och bygglovsprocesserna samt utgöra ett planeringsunderlag till fördjupad
översiktsplan för Falu tätort och området runt Varpan (FÖP för Falu tätort).
Strategin ska stödja den planeringsinriktning som finns i Översiktsplan FalunBorlänge om
ökad gång-, cykel- och kollektivtrafik. Parkeringsstrategin ska också stödja och bidra till
att andra övergripande trafikrelaterade mål som finns, exempelvis nationella
transportpolitiska mål, mål inom hållbarhetsprogrammen, trafikstrategin och i cykelplanen
osv.

1.3

Avgränsningar
Parkeringsstrategins geografiska avgränsning är Falu tätort och en stor del av strategin hör
mest hemma i de centrala delarna av tätorten där efterfrågan av parkering är som störst
samtidigt som konkurrensen om markplatserna är hög. Strategin behandlar inte olika
betalsystem och inte heller den geografiska placeringen av framtida parkeringsanläggningar. Lägen för framtida parkeringsanläggningar behandlas i FÖP för Falu tätort.
Dagvattenhantering från parkeringsplatser behandlas inte i denna rapport men den
diskussionen bör tas upp i en framtida översyn av dagvattenfrågan.
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1.4

Effektmål
Parkeringsstrategin ska stödja och bidra till att övergripande trafikrelaterande mål som
finns för kommunen nås, till exempel






1.5

Hälsopåverkande utsläpp och bullerstörningar från vägtrafiken ska minska
Transporternas energianvändning ska minska och andelen förnybara drivmedel ska
öka
Klimatpåverkande utsläpp från fordonstrafiken ska minska
Tillgängligheten till Falu centrum ska vara fortsatt god för de som behöver åka bil
Trafikmiljön ska ges en mer estetisk tilltalande utformning

Underlag och utgångspunkter
Parkeringsstrategin förhåller sig till
planeringsunderlag. Primära underlag är:








och

har

utgångspunkt

i

en

rad

olika

Ett större Falun, 2013
Översiktsplan FalunBorlänge, 2014
Hållbarhetsprogrammen 2020
Trafikstrategi för Falu kommun, 2012
Energi- och klimatprogram för Falu kommun, 2012
Nationella transportpolitiska mål, 2009
Länstransportplan 2014-2025

I bilaga Kunskapsunderlag kan du läsa mer om underlagen.
1.6

Omvärldsbevakning
Vid framtagande av denna rapport har det gjorts en mindre omvärldsbevakning.
Parkeringsdokument från några andra kommuner har granskats och i vissa fall har idéer
lånats som anses kunna tillämpas på ett bra sätt för Falu kommun. De kommuner som
främst tittats på är Borlänge, Eskilstuna, Göteborg, Jönköping och Malmö men även
Uppsala, Nynäshamn och Gävle.

1.7

Samråd och samarbete
Falu kommun har ett samarbete med Borlänge kommun som parallellt med Falun tar fram
sin parkeringsstrategi.
Samråd om parkeringsstrategin kommer att äga rum inom samrådsprocessen för FÖP för
Falu tätort.

1.8

Kunskapsunderlag
Till PM Parkeringsstrategi finns bilaga Kunskapsunderlag med mer djupgående material
med bland annat en genomgång av planeringsunderlagen och dess övergripande målen, en
förklaring av några användbara verktyg i parkeringsfrågor och en genomgång av nuläget.
Allt detta har legat till grund för framtagandet av parkeringsstrategin.
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2

PARKERINGSSTRATEGI
Parkeringsstrategin ska bidra till att Falun ska vara tillgänglig för alla och stödja
utvecklingen mot ett effektivt användande av marken i kommunens centrala delar.
Parkeringsstrategin ska även vara med och bidra till en hållbar utveckling och en
attraktiv stad. Den ska också möjliggöra till att fler väljer att gå, cykla eller resa
kollektivt och samåka.
Strategin har utformats utifrån framtaget kunskapsunderlag om det befintliga
parkeringssystemet samt kommunens planer och målsättningar. Strategin ska hjälpa
politiker och tjänstemän att resonera, prioritera och styra utvecklingen i olika situationer.
Strategin består av fyra övergripande kategorier och inom varje kategori finns det ett flertal
områden där strategin ger vägledning som ska hjälpa till med avvägningar mellan olika
intressen. Inom varje område finns förslag på åtgärder som bidrar till att uppnå uppsatta
mål. De föreslagna åtgärderna kan bidra till flera av områdena.
God sammanvägd tillgänglighet:
 Prioritering mellan olika parkeringsbehov
 Tillgång till god kollektivtrafik
 Tillgänglighet för rörelsehindrade
Effektiv markanvändning:
 Möjlighet att samnyttja bilparkeringsplatser
 Bilparkeringsköp
 Gröna bilparkeringsköp
 80-90 % beläggningsgrad på bilparkering
 Samarbete om parkering
 Bilparkeringskostnader
Ökning av hållbart resande:
 Parkering används som styrmedel för att uppmuntra förändrade resvanor
 Möjlighet för resande med flera färdsätt inom samma resa
 God tillgång till cykelparkering
 Minskad bilparkeringstillgång vid arbetsplatser
 Lika gångavstånd för olika val av färdmedel
 Utveckling och innovation
Attraktiv stadsmiljö:
 Parkering anpassad efter stadsbilden
 Parkering i första hand på kvartersmark
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2.1

God sammanvägd tillgänglighet
Faluns önskan, att fortsätta utvecklas som regionens centrum och därmed vara tillgänglig
för såväl stadens som landsbygdens innevånare, ställer stora krav på god tillgänglighet.
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en
grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet. För att staden ska kunna
ha som mål att vara attraktiv och hållbar måste planeringen ge invånarna incitament för att
förändra sina resvanor och öka andelen gång- och cykelresor samt resor med kollektivtrafiken. Förändrade resvanor är alltså en förutsättning för att uppnå målet om attraktivitet
och hållbarhet men kommunal service, nöjesutbud, butiker mm måste också vara
tillgängliga för dem som har bilen som det enda rimliga resalternativet. Det behövs således
en avvägning mellan tillgänglighetsbehovet med bil och de miljö- och folkhälsoambitioner
staden ställt upp.

Prioritering mellan olika parkeringsbehov
Ytor som ligger närmast mål- och startpunkt ska prioriteras för cykelparkering och
parkering för rörelsehindrade. Bilparkering på gatumark avses i första hand för
tillfällig angöring/korttidsparkering, i andra hand för boende, och i sista hand för
anställda. Bilparkering på kvartersmark avses i första hand för boende, i andra hand
för besök och kunder, och i tredje hand för anställda.
Parkering sker för olika behov. Det kan vara parkering för boende, besökande, arbetande
eller för kundbesök.
Parkering på gatumark är en viktig del av parkeringsstrategin men den omfattas inte av
parkeringsnormen1. På gatumark är parkeringsmöjligheterna normalt inte tänkta för
enskilda fastigheters parkeringsbehov och parkeringsplatser längs gatorna ska inte
användas för parkering under längre tider. Speciellt i centrala Falun ska dessa platser i
första hand användas för att stödja näringslivet genom att skapa utrymme för kortvariga
ärenden. I äldre bostadsområden är gatan ofta den enda platsen man kan parkera bilen på. I
de flesta bostadsområdena i Falun gäller datumparkering och den fungerar generellt bra. I
fall det skulle bli platsbrist i framtiden kan man avgiftsbelägga dessa områden och
samtidigt införa boendeparkering. I områden med flerbostadshus kan möjligheten till att
parkera utan avgift på gatan göra så att de iordninggjorda parkeringsplatserna på gatan inte
används i den utsträckning som det var tänkt. Cykelparkering ska normalt tillgodoses på
kvartersmark men i vissa fall kan den också behövas på gatumark. Då ska den gatumark
som ligger närmast mål- och startpunkten prioriteras för cykelparkering.

1

Parkeringsnormen beskriver behovet av bil- respektive cykelparkeringsplatser för olika lokaltyper
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Bilparkering för boende ska i första hand ske på kvartersmark och den bör utformas så att
den möjliggör för de boende att lämna bilen hemma under hela dagen. Detta för att
möjliggöra att de boende kan välja kollektivtrafik eller cykel till arbete eller skola.
För näringslivet är kundparkering viktig. Många kunder behöver inte ta bilen för att uträtta
sitt ärende men för dem som inte har möjlighet att resa på ett annat sätt måste behovet
tillgodoses.
Parkering för arbetstagare bör däremot inte prioriteras vid arbetsplatser utan arbetstagare
ska uppmuntras att använda andra färdsätt. Arbetsplatsparkering kan däremot erbjudas en
bit från arbetsplatsen för att underlätta för besökare och kunder att hitta parkeringsplatser
nära målpunkten. Nedanstående prioriteringsordning ska vara vägledande i Falu tätort:
Tabell 2.1: Prioriteringsordning för olika målgrupper på parkering på gatumark och kvartersmark.

Parkering på gatumark

Parkering på kvartersmark

1. Cykelparkering vid behov

1. Cykelparkering

2. Angöring/korttidsparkering

2. Boendeparkering

3. Boendeparkering

3. Besöks- och kundparkering

4. Arbetsplatsparkering

4. Arbetsplatsparkering

För att erhålla en samlad god tillgänglighet ska utöver parkering för cykel och bil även
parkering för husbil, turistbussar och motorcyklar finnas i staden. Parkeringsplatser för
motorcykel bör vara begränsade till sommarhalvåret för att säkra god markanvändning året
runt.
Förslag på åtgärder:









Cykelparkeringar fortsätter anläggas enligt kommunens cykelplan.
På gatumark prioriteras bilparkering för angöring och korttidsärenden. För att
hindra att gatuparkeringsplatser blockeras av dem som arbetar i staden kan
avgiftsnivåer och tidsbegränsningar användas som styrmedel.
Kommunen bör inte ha avgiftsfria centrumnära arbetsplatsparkeringar.
Parkeringsplatserna Tisken och Städet bör därför avgiftsbeläggas. Genom att
avgiftsbelägga dessa parkeringsplatser kan man påverka resvanor. Dels är det
frågan om en lägre subventionering av dessa platser från kommunens sida.
Kommunen styr normalt inte hur privata parkeringsägare använder sina
anläggningar men kan i vissa fall med information och samarbete påverka
nyttjandet. De fall som kommunen har något om tillgänglighet för allmänheten att
säga är där det finns villkor om det i bygglovet i samband med avtal om
parkeringsköp.
Se över parkeringsreglerna runt Bojsenburg och Herrhagen för att få bättre
framkomlighet för busstrafiken och ett bättre utnyttjande av parkeringsplatserna på
kvartersmark.
Under sommarsäsongen kan vissa befintliga parkeringsplatser göras om till
parkeringsplatser för motorcykelar, vilket innebär att en bilplats kan användas av
ett flertal motorcyklar. Vid val av plats bör hänsyn tas till att många motorcyklister
är turister och att parkeringsplatserna bör ligga centralt och nära målpunkter som
5
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attraherar turister. Lämpliga ytor är yttre bilplatser på samlade markparkeringar
eller enstaka kantstensparkeringar.
Uppställningsplatser för husbilar, turistbussar mm tas upp i arbetet med FÖP för
Falu tätort.

Tillgång till god kollektivtrafik
Vid bedömningen av parkeringsbehovet för bilparkeringar ska tillgången till god
kollektivtrafik vägas in och parkeringstal kan sänkas för områden med god
kollektivtrafik.
Vid analyser av bilparkeringsbehovet, i både detaljplane- och bygglovsskedet, ska
tillgången till god kollektivtrafik vägas in. De områden som erbjuder god kollektivtrafik
behöver i vissa fall inte samma tillgång på parkeringsplatser för bil som de som inte har
god tillgång till kollektivtrafik.
Förslag på åtgärder:


Kommunen ger, vid revidering av parkeringsnormen, utrymme för gröna
parkeringsköp.

Tillgänglighet för rörelsehindrade
Falun ska vara tillgänglig för alla i samhället och därför ska rörelsehindrade i största
möjliga mån erbjudas möjlighet att komma nära målpunkterna med bil.
Rörelsehindrade kan ha svårt att använda andra färdmedel än bil och behöver därför
erbjudas möjlighet att komma nära målpunkterna med bil. Parkeringsplatser för
rörelsehindrade får inte lokaliseras till annan plats så som fastighetsägaren har möjlighet att
göra med andra bilparkeringsplatser genom parkeringsköp (kapitel 2.2)
Vid prövning av bygglov utgår kommunen från Boverkets byggregler och Bygg ikapp. För
de allra flesta byggnaderna (dock ej enbostadshus) gäller att minst 1 plats ska anordnas
inom 25 m från entrén. Ambitionsnivån är att den ska anordnas inom 10 m från entrén.
Förslag på åtgärder:


Kommunen samarbetar med kommunala
parkeringsplatser för rörelsehindrade.

6
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2.2

Effektiv markanvändning
En tät stad ger närhet, minskat transportbehov, goda möjligheter för gång- och cykeltrafik,
och bra underlag för kollektivtrafik.
Enligt Översiktsplan FalunBorlänge ska markytor från biltrafik föras över till förmån för
gående, cyklister och kollektivtrafik. Bilparkeringar ska göras mer ändamålsenliga och
anpassade i antal, mer utrymme ska skapas för annan utveckling av städernas centrala
delar. Gång och cykling ska prioriteras och kollektivtrafiken ska utvecklas.
Olika transportmedel har olika ytbehov både när det gäller utrymme i gatan och för
parkeringsplats. Bilden nedan visar transportkapacitet och ytbehov för olika transportmedel
enligt en norsk studie som gjordes på nittiotalet.

Bild 2.1: Kapacitet i term av antalet förmedlade personer per timme samt använd yta för olika trafikslag (Källa:
https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=15023)
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Bild 2.2: 70 människor, 3 olika färdsätt (Källa: www.billaus.is)

Till värdena ovan tillkommer de ytor som behövs för parkerade fordon och de varierar
också kraftigt för olika färdmedel. En parkeringsplats för bil är normalt 2,5 x 5 m och på
den ytan får det plats 7-8 parkerade cyklar med god standard på cykelställ. En parkerad bil
kräver sedan 25-30 m2 om man räknar in utrymme för att svänga i och ur rutan så som det
är på parkeringsanläggningar. En buss tar cirka 30-50 m2 i anspråk. Bussarna parkerar
dock på bussdepåer som ofta ligger utanför centrum där konkurransen om markytan inte är
lika hård.

Möjlighet att samnyttja bilparkeringsplatser
Kommunen verkar aktivt för att möjliggöra samnyttjande av bilparkering där det är
möjligt.
Ett sätt att använda parkeringsplatser på ett effektivt sätt är att räkna med samnyttjande.
Samnyttjande innebär att en parkeringsplats kan användas av olika parkeringskunder under
olika tider på dygnet, olika veckodagar eller även olika årstider. Vid bostäder är efterfrågan
på parkeringsplatser exempelvis störst på kvällar, nätter och helger medan näringslivet
oftast har störst efterfrågan på dagtid på vardagar och lördagar. Att använda bilparkeringar
i centrum för besökande till butiker dagtid och för boende nattetid är ett exempel på
samnyttjande. Ett annat exempel är att använda parkeringsplatser vid skolor för besökare
av närliggande turistattraktioner under sommarlovet.

8
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Tabell 2.2 nedan visar några olika lokaltyper och tider för maximal parkeringsefterfrågan
vid dem.
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Tabell 2.2: Exempel på lokaltyper och parkeringsefterfrågan (byggt på Parkeringspolicy och parkeringsnorm för Nynäshamns kommun)

Lokaltyp

Årstid då
parkeringsefterfrågan är störst

Veckodag då
parkeringsefterfrågan är störst

Tid på dygnet då
parkeringsefterfrågan är störst

Bostad

alla

kväll och natt

Butik

alla

alla
måndag-lördag
(+ ev söndag)

Skola

höst, vinter, vår

måndag-fredag

Småbåtshamn
Kontor
Industri
Restaurang

sommar
höst, vinter, vår
höst, vinter, vår
alla

fredag-söndag
måndag-fredag
måndag-fredag
beror på typ
alla och
matchdagar på
lördag och söndag
lördag-söndag
fredag-söndag

Ishall
vinter
Djurpark
sommar
Biograf/teater alla

dagtid
dagtid (särskilt
morgon)

Tidsbehov
användare
korttid, hela nätter,
långtid
korttid (< 3 timmar)

dagtid
dagtid
dagtid
beror på typ

korttid, hela dagar
korttid, hela dagar,
långtid
hela dagar
hela dagar
< 3 timmar

kvällstid
dagtid
kvällstid

< 3 timmar
hela dagar
< 3 timmar

Förslag på åtgärder:


Kommunen kartlägger möjligheter för samnyttjande i samarbete med bland annat
Falu P AB och Serviceförvaltningen som sköter parkeringsanläggningar vid skolor,
äldreboende och vissa andra kommunala verksamheter.

Bilparkeringsköp
Kommunen stimulerar aktivt bilparkeringsköp i de fall det kan möjliggöra eller
underlätta förtätning.
Förtätning ställer krav på effektiva lösningar för bilparkering och det kan bland annat lösas
med parkeringsköp. Fastighetsägaren ges med parkeringsköp möjlighet att genom avtal
ordna parkering på annan plats än på den egna fastigheten. Parkeringsköp medför att flera
olika aktörer kan köpa tillgång till parkering inom samma anläggning, vilket i sin tur ger
förutsättningar för samnyttjande och de fördelar det innebär. I bilaga Kunskapsunderlag
ges en utförligare beskrivning av två olika former av bilparkeringsköp.
Parkeringsköp kan övervägas om det är ett acceptabelt avstånd mellan fastigheten och
parkeringsanläggningen. I Falun ska 400 meter från bostad och 600 meter från arbetsplats
till parkeringsplats vara ett acceptabelt avstånd. Samma avstånd gäller i Borlänge.
Förslag på åtgärder:
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Kommunen utvecklar en arbetsmetod och riktlinjer för parkeringsköp med bland
annat en rutin för avtalsrättslig hantering och uppföljning av parkeringsköp.
Kommunen bör bygga minst en ny parkeringsanläggning som kan användas till
bland annat parkeringsköp.

Gröna bilparkeringsköp
Kommunen är öppen för fastighetsägares initiativ och möjliggör gröna parkeringsköp i
centrala Falun.
Om fastighetsägaren i samband med ny- eller ombyggnad eller ändrad användning åtar sig
att genomföra åtgärder som stimulerar ett mer hållbart resande och därmed bidrar till ett
minskat bilparkeringsbehov, kan denne få anlägga färre bilplatser än vad kommunens
parkeringstal anger. Initiativet ska komma från fastighetsägaren i samband med
planläggning eller i bygglovskedet och presenteras för kommunen som bedömer om och i
vilken utsträckning reduktion kan beviljas. Kommunen måste dock säkerställa att
fastighetsägaren verkligen gör vad den åtagit sig. I bilaga Kunskapsunderlag ges förslag på
åtgärder som kan leda till minskat bilparkeringsbehov.
Förslag på åtgärder:



Kommunen ger utrymme för gröna parkeringsköp genom revidering av
parkeringsnormen.
Kommunen utvecklar arbetsmetoder för gröna parkeringsköp med bland annat ett
system för uppföljning.

80-90 % beläggningsgrad på bilparkering
Beläggning på 80-90 % ska eftersträvas för att säkerställa ett optimalt utnyttjat
parkeringsområde och samtidigt en god tillgänglighet som minimerar söktrafik.
I genomsnitt är beläggningsgraden på allmänna parkeringsplatser runt 60 % i centrala
Falun, det vill säga under varje räkningstidpunkt är ca 60 % av alla platser som är med i
räkningen upptagna. Med 80-90 % beläggning som mål menas det att man ska försöka
sträva efter den beläggningsgraden för varje parkeringsplats under så stor del av dygnet
som möjligt.
Det innebär inte att biltrafiken ska öka för att fylla alla platser, utan snarare att utbudet kan
anpassas och att verksamheter med olika behov vid olika tidpunkter delvis kan samnyttja
platserna. För att uppnå en beläggning på 80-90 % kan kommunen använda sig av olika
åtgärder. De vanligaste åtgärderna är att förändra utbud, avgift eller tidsbegränsning.
Förslag på åtgärder:


Locka folk att använda dåligt utnyttjade parkeringsplatser genom
o tydligare vägvisning till och utmarkering av parkeringsplatserna
11
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o bättre belysning, ljusa ytskikt, tydligare markeringar av körvägar och
parkeringsplatser, bättre skyltning av ut- och ingångar, mm i parkeringshus
och –garage
o marknadsföra garagen mer
Anpassa parkeringsavgiften utifrån önskad beläggningsgrad, höja avgiften på
parkeringsplatser som har en högre beläggning än 90 % och sänka avgiften på
parkeringsplatser som har låg beläggning och/eller se över tidsregleringen.
Införa avgift på parkeringarna Tisken och Städet. Områdena är närmast alltid fulla
dagtid och de är centrumnära.
På Tisken och Städet kan även tidsregleringen ses över, t ex om man inte vill att de
ska användas som arbetsplatsparkering. Det är dock en känslig åtgärd som bör
sammanvägas med andra åtgärder för dem som använder parkeringarna idag.
Minska antalet parkeringsplatser genom ändrad markanvändning från parkering till
något annat, t ex bostäder. Framtida markanvändning behandlas i FÖP Falu tätort.
Falu P AB undersöker om vägvisningen bör kompletteras med en digital skyltning
av ledig aplatser.

Samarbete om parkering
Kommunen samarbetar intern och externs genom Falu P AB med privata ägare av
parkeringsanläggningar.
Det är viktigt för Falu kommun att tydliggöra ansvar, samordning och samverkan med
andra aktörer, såväl internt inom kommunen som externt mot privata parkeringsaktörer.
Förslag på åtgärder:



Fortsatt samarbete med privata parkeringsägare genom Falu P AB.
Kommunen bildar en parkeringsgrupp för intern samverkan.

Bilparkeringskostnader
Kommunen verkar för att synliggöra den verkliga kostnaden för en bilparkeringsplats.
Detta för att på sikt minska behovet av att anlägga nya parkeringsplatser och ge
incitament till billigare och mer hållbara lösningar.
Ett sätt att hålla nere kostnaderna för parkering är att anlägga så få bilparkeringsplatser
som möjligt. Kostnaderna för en parkering består av markkostnad, anläggningskostnad,
underhåll, övervakning och utveckling. Dessa kostander är i de allra flesta fallen långt ifrån
täckta med parkeringsavgiften. Man kan därför säga att nästan all bilparkering idag är
delvis eller helt subventionerad.
Vid köp av bostadsrätter redovisas bilplatsens kostnad oftast inte separat utan större delen
av kostanden ingår i lägenhetspriset. Om parkeringens totala kostnad synliggjordes på ett
tydligare sätt skulle det kunna bli ett incitament för kunden att påverka byggherren att söka
12
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efter billigare lösningar, t ex i form av parkeringsköp eller gröna parkeringsköp. I
förlängningen kan detta resultera i lägre bygg- och boendekostnader.
Falu kommuns parkeringsnorm innehåller krav om ett visst antal parkeringsplatser utifrån
lokaltyp. För att både minska på exploateringskostnaden på grund av hur många
parkeringsplatser som byggs och för att hindra att tillgängligheten till bilparkeringsplatser
leder till ökat antal bilresor bör kommunen även inför ett maxtal för antalet
parkeringsplatser i parkeringsnormen.
Förslag på åtgärder:




2.3

Kommunen ger utrymmen för maximalt antal bilparkeringsplatser genom
revidering av parkeringsnormen.
Kommunen sprider information om parkeringskostnader.
I kommunala nybyggnadsprojekt, oberoende om det är kommunen själv eller ett
kommunalt bolag som bygger, särredovisas de faktiska kostnaderna per
parkeringsplats.

Ökning av hållbart resande
Målet är att uppnå en mer miljöanpassad och hälsosam trafiksituation. Det betyder att
gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafik prioriteras före biltrafiken.

Parkering används som styrmedel för att uppmuntra förändrade resvanor
Kommunen använder aktivt avgift, tidsbegränsning och utbud av parkeringsplatser som
styrmedel i stadsplaneringen.
Att använda bilparkeringen som styrmedel är en av flera åtgärder som staden kan använda
för att minska bilresandet och därmed förbättra luftkvaliteten, minska trafikbuller och
skapa utrymmen för markanvändning som bidrar till en attraktiv stadsmiljö. Att minska
utbudet av parkeringsplatser är ett mycket effektivt sätt att påverka färdsätt men även
avgiftsnivå och tidsbegränsning kan ha stor betydelse. Det viktigaste är att titta på dessa tre
åtgärder tillsammans och hitta en balans som inte bara påverkar val av färdmedel utan
hjälper till med att bilparkeringsplatser finns tillgängliga för dem som verkligen behöver
dem.
Förslag på åtgärder:


Kommunen analyserar hur parkering på bästa möjliga sätt kan användas som
styrmedel i stadsplaneringen.

Möjlighet för resande med flera färdsätt inom samma resa
Kommunens planering ska ge stöd för ”hela resan”-perspektivet.
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”Hela resan”-tänkandet ska t ex ge möjligheten att cykla eller åka bil till en parkering och
sedan fortsätta resa med kollektivtrafik.
Pendlarparkering har definierats som en parkering för dem som bl.a. arbetspendlar och tar
bilen eller cykeln en kort sträcka för att sedan ta sig vidare med kollektivtrafik. En
pendlarparkering bör därför ligga relativt långt ute i systemet och vid resecentrum.
Infartsparkering bör ligga i Falu tätort en bit från centrum där man kan byta till
kollektivtrafik eller cykel.
Förslag på åtgärder:









Vid Resecentrum och Knutpunkten ska kommunen ge goda möjligheter till
cykelparkering där cykel kan låsas in
Den enda pendlarparkeringen som är tänkt inom Falu tätort är belägen vid
Resecentrum. Den ska regleras och avgiftsbeläggas så att den kan användas av
tågpendlare och inte arbetande inne i staden. Idag finns det 22 parkeringsplatser för
parkering under flera dygn. Kommunen bör se över om de eventuellt behöver bli
fler och hur de ska avgiftsbeläggas.
Vid nya tågstationer ska pendlarparkeringar anläggas.
Pendlarparkeringarna i Bjursås och Enviken (ej fullt utrustade) färdigställs.
Pendlarparkeringar kan behövas i andra mindre tätorter runt Falun. Detta är en
fråga
för
den
fördjupade
översiktsplanen
för
landsbygden
och
landsbygdsprogrammet.
Det kan finnas behov för samåkningsparkeringsplatser t ex för de som samåker till
Borlänge eller åt Gävlehållet. Lämpliga platser för samåkningsparkering bör
undersökas i samband med FÖP för Falu tätort.
Kommunen ser över behovet av infartsparkering.

God tillgång till cykelparkering
God tillgång till cykelparkering ska finnas vid bostaden, arbetsplatsen och besöksmålet.
Cykelparkeringen ska ligga nära målpunkterna och helst vara väderskyddad.
I de centrala delarna av staden är behovet av cykelparkering störst. De största
målpunkterna i Falu centrum är Stora torget, Holmgatan, Åsgatan, Slaggatan, Östra
Hamngatan, Knutpunkten och Resecentrum. Antalet ordnade cykelparkeringar bör utökas i
centrala Falun inom bekvämt gångavstånd till målpunkter.
Förslag på åtgärder:




Utbyggnad av antalet cykelparkeringsplatser och byte till säkrare cykelställ görs
enligt antagen cykelplan.
Cykelplatser vid bostäder och arbetsplatser ska ordnas på kvartersmark enligt
kommunens parkeringsnorm.
Arbeta fram en plan på hur beläggningsberäkningar kan göras för cykelparkeringar.
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Minskad bilparkeringstillgång vid arbetsplatser
I syfte att öka andelen resor med cykel och kollektivtrafik bör efterfrågan på
arbetsplatsparkeringen minskas genom en förbättrad kollektivtrafik och en ändring av
avgifter, tidsbegränsning och utbud.
Det är viktigt att de åtgärder som väljs får en önskad effekt på miljön utan att i onödan
drabba dem som av olika skäl är beroende av tillgänglighet med bil. Detta kan vara äldre
personer, rörelsehindrade, skadade eller andra som har svårt att gå längre sträckor men
ändå inte behöver ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
Att ändra avgifterna för att minska efterfrågan på bilparkering förutsätter att utbudet av
kollektivtrafik och goda cykelparkeringar är tillräckligt bra för att tillgängligheten ska
upprätthållas. I områden som har god kollektivtrafik redan idag, exempelvis i Falu
centrum, kan ändringar i avgift, tidsbegränsning och utbud prövas. Det är också lämpligt
att bilplatser som frigörs vid minskad arbetspendling med bil är belägna så att de istället
kan komma till nytta för angöring/korttidsparkering eller för att ge plats för nya
kollektivtrafik- och cykelstråk, samt attraktiva stadsmiljöer.
Förslag på åtgärder:





Kommunen som arbetsgivare bör vara förebild i parkeringsfrågan och ska därför
reducera parkeringen för kommunalt anställda där den totala tillgängligheten ger
utrymme för det.
Den andel parkering vid arbetsplatser som kommunen kan påverka är inte så stor
och därför är samverkan med privata aktörer, t ex Landstinget och andra större
arbetsgivare i centrum viktig för att minska arbetspendlingen med bil.
Kommunen kan genom gröna parkeringsköp påverka fastighetsägare att uppmuntra
sina hyresgäster att välja alternativa färdsätt.
Kommunen jobbar för ett minskat behov av parkeringsplatser vid skolor för att få
mer mark för lek.

Lika gångavstånd för olika val av färdmedel
Gångavstånd från kollektivtrafikhållplats ska vara ungefär lika långt eller kortare än
till en gemensam parkeringsanläggning. Detta gäller först och främst i centrala Falun.
För att öka kollektivtrafikens konkurrenskraft är det viktigt att parkeringen inte blir så
lättillgänglig att man främst av det skälet väljer bilen före andra transportmedel.
Inom centrala Falun är marken en begränsad resurs. För att möjliggöra förtätning bör man
tillåta att bilparkering uppförs på en annan fastighet om fastighetsägaren kan ordna det.
Som tidigare framkommit anses 400 m avstånd till närmaste busshållplats vara ett
acceptabelt avstånd i Falun. Därför accepteras normalt ett avstånd om 400 m fågelvägen
mellan bilplats och bostad och 600 m mellan bilplats och arbetsplats. Besöksverksamheter
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är mer känsliga för avstånd och där bedöms mindre än 200 m avstånd fågelvägen till
närmaste allmänna parkering vara god standard.
Observera att ovannämnda avstånd endast gäller vanliga bilparkeringsplatser, inte platser
för rörelsehindrade, cykelparkeringar eller tillfällig angöring/kortidsparkering.
Acceptansen för gångavstånd blir större om gångstråken är attraktiva. Stråken ska vara
lätta att orientera sig i, vägen ska vara gen och den ska upplevas trygg. I varje enskilt fall
där en fastighetsägare vill lösa parkeringsbehovet på avstånd från sin fastighet ska
gångstråken analyseras och eventuella åtgärder föreslås.
Förslag på åtgärder:



FÖP för Falu tätort hittar en lämplig lokalisering för anläggning där fastighetsägare
kan göra parkeringsköp.
Kommunen ska inom allmän mark se till att göra gångstråk till och från
parkeringsanläggningar för parkeringsköp så attraktiva som möjligt.

Utveckling och innovation
Parkeringssystemet anpassas kontinuerligt på ett sätt som stimulerar innovation och
utveckling och som leder till ett miljö- och hälsovänligare transportsystem.
Innovativa lösningar, ny teknik och utveckling av äldre teknik förändrar ständigt
fordonsflottan, både för bil och för cykel. Översiktsplanen säger att Falun ska gå före för
att öka det hållbara resandet och det finns också miljömål som ställer krav på
miljövänligare transporter. Falun ska därför ligga i framkant när det gäller innovativa
lösningar, kommunen ska stimulera utvecklingen genom att möta de behov som
innovationen ställer krav på. Det blir allt vanligare med elfordon, både bil och cykel, och
det ställer krav på laddningsstolpar på parkeringsplatser. När det gäller cykel blir det allt
vanligare med alternativa modeller, t ex lastcyklar, vikcyklar och barnvagnscyklar. Det
innebär dels att cykelparkeringarna behöver större ytor och dels att de behöver bli säkrare
eftersom värdet på cyklarna ökar.
Förslag på åtgärder:


2.4

Kommunen och Falu P AB ska vara öppen för att anpassa parkeringsanläggningar
kontinuerligt på ett sätt som stimulerar innovation och utveckling och som leder till
ett miljö- och hälsovänligare transportsystem.

Attraktiv stadsmiljö
Ibland kan parkeringsbehovet komma i kontlikt med kommunens stadbyggnadsambitioner.
Stora öppna parkeringsområden upplevs ofta som förfulande. All planering och hantering
av parkering ska därför stödja kommunens ambitioner om en attraktiv och hållbar stad.
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Parkering anpassad efter stadsbilden
Parkeringsmiljön ska ges en mer estetiskt tilltalande utformning och den ska anpassas
efter stadens karaktär och utformas så att den stärker staden som social mötesplats.
Parkmiljöer, innergårdar, gröna platser, kajer, torg mm bör prioriteras före markparkering.
Det är viktigt att lägga omsorg vid parkeringsanläggningarnas estetiska gestaltning. De ska
utformas så att de anpassas efter omgivningen och ambitionen bör vara att åstadkomma
parkeringar med inslag av grönska.
Det är av stor vikt att parkeringsanläggningar är välskötta och trygga så att alla känner sig
bekväma med att vistas i och använda sig av den offentliga miljön.
Förslag på åtgärder:




Falu P AB inventerar vilka parkeringsanläggningar som behöver få ett inslag av
grönska och mer estetisk utformning.
Falu P AB ser över om belysning eller skötsel behöver åtgärdas på parkeringsanläggningar.
Där det ur tillgänglighets- och behovssynpunkt är möjligt bör parkeringsplatser
ändras till annan markanvändning som ger en mer attraktiv stadsmiljö. Framtida
markanvändning behandlas i FÖP Falu tätort.

Parkering i första hand på kvartersmark
Allmänna platser kan behöva frigöras från parkering för att ytterligare förstärka
Faluns attraktivitet.
Parkering ska i huvudsak ordnas på kvartersmark. Boendemiljön måste prioriteras vilket
innebär att markparkering så långt som möjligt ska undvikas. Avsikten är att frigöra
gatuparkering för angöring/kortidsparkering.
Förslag på åtgärder:




Nya parkeringsplatser bör inte anläggas på befintlig gatumark i centrala Falun.
FÖP Falu tätort ser över om torg, kajer, gröna platser, vissa gator mm bör frigöras
från parkering för att ytterligare förstärka stadens attraktivitet.
Taxesystemen och tidsbegränsning använd som styrinstrument.
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