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1 INLEDNING 

Följande dokument är ett kunskapsunderlag inom uppdraget att ta fram en PM 

Parkeringsstrategi – underlagsmaterial till fördjupad översiktsplan för Falu tätort och 

området kring Varpan.  

Bilagan har bland annat en genomgång av vilka mål vi jobbar mot, beskriver nuläget och 

förklarar några användbara verktyg i parkeringsfrågor och olika parkeringsbegrepp. 

2 UNDERLAG OCH UTGÅNGSPUNKTER 

Vid framtagandet av parkeringsstrategin har utgångspunkten varit ett antal kommunala, 

regionala och nationella planer och mål. Mål som rör parkeringsfrågor är allt ifrån 

nationella transportpolitiska mål till kommunens egna mål. Nedan redovisas de viktigaste 

dokumenten som parkeringsstrategi har som utgångspunkt. 

2.1 Ett större Falun  

Falu kommuns vision från 2013: Ett större Falun är ett uttryck av en gemensam 

framtidsbild av Falun. Den ska väcka inspiration och ge kraft och energi att utvecklas åt 

samma håll. 

2.2 Översiktsplan FalunBorlänge 

Översiktsplanen är gemensam med Borlänge kommun och antogs 2014. Översiktsplanens 

mål ska genomsyra alla separata strategier som tas fram i kommunen. Det finns flera teman 

i översiktsplanen som har koppling till trafik och parkering. Punkterna nedan har plockats 

ut från översiktsplanen och är av särskild betydelse för parkeringsstrategin: 

 Markytor ska föras över från biltrafik 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. Trygga 

cykelparkeringsplatser ska finnas i närheten av målpunkten och vid byte av 

färdmedel. Det behövs lättillgängliga cykel- och servicefunktioner. 

 Biltrafiken ska minska kraftigt. Biltransporter i städernas centrum ska ske på 

gående och cyklisters villkor. 

 Städerna ska förtätas, i första hand stadskärnorna och kring resecentrum. 

 FalunBorlänge ska vara aktiv i omställningen till ett hållbart samhälle och väga gå 

före. 

 Transportsystemet ska underlätta vardagen för människor och företag.  

 Fyrstegsprincipen ska vara utgångspunkt och man ska planera för alla. 

2.3 Hållbarbarhetsprogrammen  

För att nå kommunens vision Ett större Falun och det övergripande målet Hållbar 

utveckling har kommunen tre strategiska styrdokument: 
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 Miljöprogrammet 2020 

 Folkhälsoprogrammet 2020 

 Tillväxtprogrammet 2020 

Miljöprogrammet: Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation 

lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- 

och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. 

Ett av stegen för att nå målet är hållbara transporter där delmålen är att:  

 antalet resor med buss har ökat med 20 % under perioden 2014–2020. 

 biltrafiken har år 2020 minskat (km/invånare, år) 

 cyklandet (mätt vid kommunens mätstationer) har år 2020 fördubblats jämfört med 

år 2013. 

Folkhälsoprogrammet: Ett av fokusområdena i programmet är hälsofrämjande livsmiljöer 

och det handlar bland annat om tillgång till en väl fungerande kollektivtrafik och trygga 

och säkra gång- och cykelvägar.  

Tillväxtprogrammet: I programmet är det bland annat fokus på livsmiljöer och 

infrastruktur. När det gäller livsmiljöer är målet bland annat att fortsätta utveckla en 

attraktiv stadskärna med handel många restauranger, caféer och kulturaktiviteter. En 

stadskärna som förnyas, där det alltid händer någonting och där det finns ett rikt utbud för 

alla människor. När det gäller infrastruktur är målet bland annat att ha ett funktionellt och 

miljöanpassat transportsystem. Att gå, cykla, åka kollektivt eller välja andra 

miljöanpassade transportsätt är det självklara valet året om. Transportsystemet är 

ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart för medborgare och näringsliv i hela 

kommunen. Nytänkande, kreativa idéer och samarbete förverkligar målen. 

2.4 Trafikstrategi för Falu kommun 

Trafikstrategin antogs 2012 och parkeringsstrategin ska stödja och bidra till att 

övergripande trafikrelaterade mål som finns i kommunens trafikstrategi nås, exempelvis:  

 Andelen gång och cykelresor ska öka och ersätta korta bilresor under 5 kilometer 

 Hälsopåverkande utsläpp och bullerstörningar från vägtrafiken ska minska 

 Klimatpåverkande utsläpp från fordonstrafiken ska minska 

 Andelen resor med buss inom Falu kommun ska öka 

 Möjligheten att pendla kollektivt till och från Falun ska förbättras 

 Besöksnäringens tillgänglighet till Falun ska öka 

 Trafikmiljön ska utformas så att den stärker staden som social mötesplats 

 Tillgängligheten till Falu centrum ska vara fortsatt god för den som behöver åka bil 

 Trafikmiljön ska ges en mer estetiskt tilltalande utformning 

 Falu kommun ska stärka sin roll som drivande aktör inom hållbart resande. 

För att uppnå ett hållbart transportsystem ska följande förhållningssätt tillämpas: 

Tänk “hela resan” och fokusera på helheten! En samsyn och samordning mellan 

trafikplanering, stadsplanering, användare av transportsystemet, regionen och näringslivet 

som integrerar de tre hållbarhetsaspekterna ekologi, ekonomi och det sociala. Helhetssyn 

sätter fokus på hur olika färdmedel kan kombineras för att hela resan ska kunna ske så 

hållbart som möjligt. 
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Flytta fokus från rörlighet till tillgänglighet. Det grundläggande behovet handlar om 

tillgänglighet det vill säga möjligheten att ta del av och använda olika slags utbud av varor 

och tjänster. Ofta, men inte alltid, förutsätter det rörlighet. 

Använd fyrstegsprincipen! Utvecklingsarbetet ska präglas av den så kallade 

fyrstegsprincipen som i första hand prioriterar åtgärder som påverkar transportefterfrågan 

och val av transportsätt (1. Tänk om), i andra hand åtgärder som ger effektivare utnyttjande 

av befintlig infrastruktur (2. Optimera), i tredje hand punktvisa förbättrings- och 

ombyggnadsåtgärder i befintlig infrastruktur (3. Bygg om) och i sista hand en balanserad 

utbyggnad av infrastrukturen med nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder (4. 

Bygg nytt). 

2.5 Energi- och klimatprogram för Falu kommun 

Programmet antogs 2012 av kommunfullmäktige och visionen för år 2050 är inom 

infrastruktur och samhällsplanering:  

Falun har byggts om och utvecklats med en genomtänkt strategi för att kommuninvånarens 

vardag ska kunna vara så klimat- och energiintelligent som möjligt. Inriktningen präglar 

såväl det fysiska planarbetet, byggande och transporter till arbete, skola, fritid och handel 

samt energisystemet. Det innebär att det även finns goda förutsättningar för näringslivet 

att finna energiintelligenta lösningar för sin verksamhet.  

För att förverkliga visionen föreslås att de grundläggande förhållningssätt som presenteras 

i kommunens trafikstrategi tillämpas (se ovan). 

2.6 Nationella transportpolitiska mål 

På nationell nivå är det de transportpolitiska målen, antagna av riksdagen 2014, som ska 

genomsyra all trafikplanering. Det övergripande målet är att säkerställa en 

samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare 

och näringsliv i hela landet. Transportsystemets utformning, funktion och användning ska 

medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och 

användbarhet. Systemet ska anpassas så att ingen dödas eller skadas allvarligt. Det ska 

också bidra till att det övergripande generationsmålet för miljö och miljökvalitetsmålen nås 

samt bidra till ökad hälsa. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt 

svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. 

2.7 Regional länsplan för transportinfrastruktur 

Region Dalarna fastställde 2014 en regional länsplan för transportinfrastruktur som gäller 

2014-2025. I planen finns en målbild med tillhörande delmål varav följande har bedömts 

som särskilt relevanta för parkeringsstrategin: 

 Transporter och transportanläggningar ska lokaliseras och utformas så att de inte är 

störande för stads-, kultur- och naturmiljö. 

 All samhällsplanering grundas på program och strategier för hur ett varierat utbud 

av bostäder, arbetsplatser och service kan åstadkommas så att transportbehovet 

minskar. 
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3 NÅGRA VERKTYG I PARKERINGSFRÅGOR 

3.1 Plan- och bygglagen 

Kommunen har ett övergripande ansvar för parkeringsplaneringen. Kommunen har dock 

ingen skyldighet att anordna parkering. Enligt plan och bygglagen ligger ansvaret på 

fastighetsägaren. Som stöd för att göra en bedömning av efterfrågan har Falu kommun en 

parkeringsnorm för bil och cykel som används i detaljplaneringen och bygglovprövningar.  

PBL (2010:900) 8 kap 9-10 § :  

”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 

utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon, [...] Om tomten ska bebyggas med 

byggnadsverk som innehåller en eller flera bostäder eller lokaler för fritidshem, förskola, 

skola eller annan jämförlig verksamhet, ska det på tomten eller i närheten av den finnas 

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. 

Det som gäller i fråga om utrymme för parkering, lastning och lossning och om friyta [...] 

ska i skälig utsträckning också tillämpas om tomten är bebyggd.” 

3.2 Parkeringsnorm 

En parkeringsnorm beskriver behovet av bil- respektive cykelparkeringsplatser för olika 

lokaltyper vid nybyggnation och ändrad användning.  

En väl utformad parkeringsnorm kan på lång sikt förändra parkeringsutbudet i en riktning 

mot en hållbar stadsutveckling. Gällande parkeringsnorm kan kompletteras med gröna 

parkeringsköp och ett tal om maximalt antal bilparkeringsplatser. 

3.3 Avgifter och tidsreglering för bilparkering 

Avgifter och tidsreglering används för att öka tillgängligheten och göra det möjligt för fler 

besökare att komma till centrum. På kortsikt kan man även påverka det befintliga utbudet 

av parkering för att åstadkomma förändringar mot en hållbar stadsutveckling.  

Avgifter 

Ett sätt att aktivt verka för ökad tillgänglighet är att i större utsträckning marknadsanpassa 

avgifterna för parkering. Priselasticiteten för besöksparkering är låg och avgiftsnivån 

påverkar inte valet att besöka innerstaden i någon större utsträckning i medelstora och 

större städer med attraktiva centrumområden.
1
 Avgiften för bilparkering på gata och 

allmänplats bör vara lika hög eller högre än avgiften för motsvarande parkeringsändamål 

på kvartersmark i samma område. Kommunen ställer krav på byggherrar att tillhandahålla 

ett visst antal parkeringsplatser om de sedan inte används för att det är billigare alternativt 

helt gratis att stå på gatan är inte bra.  

                                                 

1
 Parkering för hållbar stadsutveckling, Sveriges kommuner och landsting 2013 
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Avgiftsuttaget för boendeparkering bör baseras på ett fast pris för en längre tidsperiod, t.ex. 

en månad, för att inte ge incitament att flytta bilen dagtid.  

Är beläggningen låg vid hög efterfrågan och priserna ej subventionerade är utbudet av 

parkeringsplatser för stort. Parkeringsytor kan då anpassas för andra ändamål. Är 

kapacitetsutnyttjandegraden högt bör priserna höjas för att reducera efterfrågan vid toppar. 

Det bör även vara en förhållandevis hög omsättning av parkerande bilar på de tillgängliga 

platserna om målsättningen är att gynna olika besöksnäringar i staden som handel, nöje, 

kultur etc.  

Tidsreglering 

I vissa lägen räcker det inte med enbart avgifter för att få en tillräckligt hög omsättning av 

parkerade bilar. Detta kan tillexempel bero på att en köpstark grupp som inte är känslig för 

högre avgifter använder parkeringsplatsen. På parkeringsplatser där det är viktigt att ha en 

hög omsättning av parkerade bilar bör parkeringstiden regleras. 

3.4 Parkeringsköp 

Parkeringsköp är ett verktyg som kan användas vid planering av utrymme för parkering i 

städer och tätorter. I städer som förtätas kan parkeringsfrågan bli en begränsande faktor vid 

nyproduktion av flerbostadshus och byggnader för verksamheter. Att anlägga parkering i 

underjordiskt garage är dyrt och kan innebära att en exploatör har svårt att få ekonomisk 

hållbarhet i sitt projekt. 

Parkeringsköp innebär att en byggherre vid ny- eller ombyggnad får köpa platser av 

kommunen i befintlig eller tillkommande anläggning som kommunen äger.  

Fastighetsägaren erbjuds på det här sättet att delta finansiellt i en gemensam anläggning 

och skriver ett avtal med kommunen om parkeringsköp.  

Fördelar med parkeringsköp är bland annat att de ger möjlighet till flexibilitet och att 

behovet av många små parkeringar kan läggas samman till några större som blir mer 

effektiva för både trafikanter och operatörer. Ett parkeringsköp ger kommunen möjlighet 

till att ha kontroll över anläggningen och kan öka dess tillgänglighet, säkerhet och trygghet 

samt se till att anläggningen smälter in i stadsmiljön. Parkeringsköp är ekonomiskt 

fördelaktigt för fastighetsägarna, men kan, beroende på hur avtal tecknas med 

fastighetsägarna, innebära en ekonomisk osäkerhet för kommunen då framtida 

hyresintäkter inte är garanterade i alla tillfällen. För kommunen innebär detta dessutom 

ansvar och kostnader för drift och underhåll av anläggningen. 

Parkeringsköp kan antingen vara i form av friköp eller av avlösen: 
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Tabell 3.1: Parkeringsköp kan vara i form av friköp eller avlösen (Källa: Parkeringsstrategi Borlänge). 

Friköp Avlösen 

 Fastighetsägaren betalar ett engångs-

belopp per bilplats till kommunen 

 Kommunen åtar sig i gengäld att anlägga 

parkeringsplatserna 

 Beloppet ska motsvara anläggnings-

kostnaden 

 Fastighetsägaren förbinder sig till ett 

långsiktigt åtagande att hyra de bilplatser 

som fastigheten kräver 

 Hyran ska involvera anläggningens 

årskostnader (med avdrag för eventuella 

årsintäkter). 

 I vissa fall bidrar fastighetsägaren också till 

anläggningskostnaden för bilplatserna. 

Det är inte tillåtet att köpa parkering på allmän platsmark eftersom dessa platser ska vara 

allmänt tillgängliga. Kommunen måste därför ha tillgång till platser på kvartersmark som 

kan användas till parkeringsköp. Om kommunen vill koncentrera parkeringsköp till en eller 

ett par ytor måste dessa ytor säkerställas på ett sätt som möjliggör parkeringsköp. 

Nedan beskrivs vad man behöver tänka på vid parkeringsköp:  

Om parkeringen ska lösas i en ny anläggning kan en kortare provisorisk lösning i de flesta 

fall accepteras, under förutsättning att anläggningen är färdigställd inom rimlig tid. Av 

parkeringsköpets avtal ska det tydligt framgå hur många bilplatser avtalet gäller, vilken 

anläggning som ska användas, och vad anläggningen har för öppettider och tillgänglighet. 

Tidpunkten för upplåtelse av anläggning och eventuell provisorisk lösning ska framgå 

liksom avtalstidens längd. Det är viktigt att avtalet innehåller en garanti för varaktighet 

och vad som gäller kring uppsägning, ändring eller upphävning av villkoren. Vad gäller 

kostnader ska avtalet precisera pris per bilplats och tidpunkt för fullgörande av betalning. 

Det är av yttersta vikt att avtalet i första hand knyts till fastigheten och inte till nuvarande 

fastighetsägare. Det är också bra att betona att skyldigheten att uppfylla parkerings-

behovet kvarstår även efter avtalets slut. 

Om en fastighetsägare har köpt ett visst antal platser och efterfrågan på bilplatser 

minskar, t ex i samband med ombyggnad eller ändrad användning, ska det inte vara 

möjligt att återbetalas. Eftersom parkeringsköpet är en form av servitut kan 

fastighetsägaren heller inte sälja vidare de platser man inte behöver. Med 

anläggningsägarens medgivande kan man dock säga upp eller överlåta gällande avtal och 

på så vis frigöra sig överskottet. (Utkast Parkeringsstrategi för Borlänge kommun) 

Det finns 2016 i princip inga lämpliga parkeringsanläggningar som kommunen kan 

använda för parkeringsköp. Kommunen har idag ett parkeringshus, Bergskolans 

parkeringshus, men arbetar för att avyttra det. Kommunen kan bjuda in fastighetsägare till 

en diskussion om parkeringsköp. Det gäller både de som tänker bygga nytt, ändra 

användning i befintlig byggnad men också ägare till äldre fastigheter som kan ha behov av 

mer bilparkering. 

3.5 Gröna parkeringsköp 

Gröna parkeringsköp utgår från att fastighetsägaren köper sig fri från kravet att anordna 

efterfrågat antal parkeringsplatser inom den egna fastigheten. Skillnaden på vanliga 

parkeringsköp och gröna parkeringsköp är att istället för att betala för parkeringsplatser på 

en annan fastighet, finns möjligheten att göra ett avtal om att pengarna ska användas för att 

förbättra tillgängligheten till fastigheten på andra sätt.  Det kan t ex handla om att förbättra 
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möjligheterna att cykla till och från fastigheten, resa med kollektivtrafik eller tillhandahålla 

en bilpool. Det är viktigt att föra ett resonemang kring hur mycket varje åtgärd kan tänkas 

sänka efterfrågan på parkeringar för den aktuella fastigheten. Resonemanget måste sedan 

dokumenteras tillsammans med valda åtgärder i ett avtal som är kopplat till fastigheten. 

För att ”gröna åtgärder” ska ge effekt måste det finns goda alternativ till bilen. På 

landsbygden där det är för långt att cykla till staden ger inte cykelfrämjande insatser 

samma effekt som mitt i centrum. Där utbudet med kollektivtrafik är glest ger inte heller 

gratis busskort samma effekt som en lokalisering nära resecentrum. Gröna parkeringsköp 

är därför primärt tillämpningsbara i centrala lägen. Alla åtgärder ska vara långsiktiga men 

effekterna kan ändå vara olika. Man kan säga att fysiska åtgärder i regel är mer bestående 

över tid än beteendepåverkande åtgärder och bör därför värderas högre.  

Det finns många åtgärder som kan leda till minskat bilparkeringsbehov, vissa ger effekt för 

alla brukare medan andra riktar sig antingen mot boende eller mot företag. Tabell 3.2 

nedan visar exempel på åtgärder, vilken målgrupp de riktar sig mot (B=boende och 

F=företag) samt hur stor effekt åtgärden får. Observera att listan endast anger exempel och 

att fastighetsägaren kan föreslå andra åtgärder. 

Tabell 3.2: Exempel på åtgärder för gröna parkeringsköp (Källa: Utkast Parkeringsstrateg för Borlänge kommun). 

 

Observera att anläggningar eller speciella subventioner för elbilar och andra miljöfordon 

inte bör ge parkeringsrabatter eftersom de inte leder till minskat bilparkeringsbehov. 

Sådana anläggningar kan vara en effektiv metod för att öka andelen miljöfordon och det 

kan vara en målsättning i miljösammanhang men när det gäller parkeringsstrategin där 

målet är att minska bilparkeringsbehovet kan sådana lösningar inte räknas in.  

Nedan beskrivs ett förslag på hur man ska bedöma olika åtgärder i gröna parkeringsköp: 

Åtgärder med liten effekt bedöms kunna minimera bilparkeringsbehovet med upp till ca 5 

% förutsatt att flera ”enkla” åtgärder samordnas i ett paket. En enstaka åtgärd med liten 

effekt bedöms inte ge incitament för reduktion. 

Exempel på åtgärd Målgrupp Effekt

Informationsinsatser i tidigt skede som belyser vilka hållbara 

resealternativ som finns tillgängliga B/F Liten

Marknadsföring av bilfri livsstil B Liten

Lätt tillgängliga cykelparkeringar med särskilt goda fastlåsnings-

möjligheter och väderskydd B/F Liten

Inrättande av lånecykelsystem F Liten

Prova-på-kort för kollektivtrafiken till nyinflyttade eller nyanställda B/F Medel

Tillgång till "cykelverkstad" med verktyg, ladduttag för elcykel, 

tvättmöjligheter mm. B/F Medel

Cykelpool med olika typer av cyklar t ex lastcykel, vikbar resecykel, 

barncykelkärra och elcykel B/F Medel

Kylskåp i entréplan för mottagande av varor med hemkörning B Medel

Stadigvarande subvention av månadskort för kollektivtrafik B/F Hög

Ekonomiskt bidrag till den som cyklar, går eller åker kollektivt till 

arbetsplatsen F Hög

Hög månadsavgift för bilparkeringsplatser B/F Hög

Bilpool B/F Hög
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Åtgärder med medelstor effekt bedöms kunna minimera bilparkeringsbehovet med ca 5-10 

%. 5 % är ett riktvärde för enstaka insatser medan ett paket av medelstora åtgärder kan 

reduktion bli upp till 10 %. 

Åtgärder med hög effekt bedöms kunna minimera bilparkeringsbehovet med ca 10-20 %. 

Det är generellt lättare att påverka de anställdas resor varför 10 % i regel gäller åtgärder 

för boende och 20 % gäller åtgärder för anställda. Liksom övriga effektnivåer ger ett paket 

av flera ”avancerade” åtgärder incitament för större reduktion än en enstaka åtgärd. 

En annan typ av reduktion som har särskilt hög effekt är bilpooler, som kan vända sig till 

både boende och företag. Trivector har nyligen genomfört en studie där de analyserade 

effekten av bilpooler i Stockholm, Göteborg och Malmö. De kom fram till att en (1) 

bilpoolsplats i genomsnitt ersätter 4-6 privata bilar. Om fastighetsägaren åtar sig att bilda 

en bilpool med två fordon innebär det således att ca 10 privata bilplatser kan undvaras. 

Studiens resultat kan inledningsvis vara vägledande vid bedömning av reduktion för 

bilpooler i Falun. 

Reducerade parkeringstal är ett relativt nytt koncept i svensk planering och det finns få 

forskningsunderlag som visar hur mycket resandet verkligen förändras till följd av olika 

åtgärder. Den forskning som finns belyser inte hur förutsättningarna skiljer sig mellan 

olika typer av kommuner med hänsyn till exempelvis resvanor, befolkningstäthet och 

geografisk kommunyta. De reduktionsmöjligheter som anges i strategin ska därför ses som 

ett test i samband med att Falu kommun angriper reduktion för första gången. Därför är 

det av största vikt att kommunen från början är noga med att dokumentera beviljad 

reduktion, att man samlar avtalen som skrivits och att man kontinuerligt följer upp 

åtgärdernas faktiska inverkan. Uppföljningen kan åläggas fastighetsägaren i avtalet. 

Kommunen måste regelbundet se över villkoren för reduktion så att de speglar 

verkligheten. Uppdatering sker förslagsvis vid varje ny mandatperiod. 

(Utkast Parkeringsstrategi för Borlänge kommun) 

3.6 Samnyttjad parkering 

Samnyttjad av parkering är något som eftersträvas i de flesta städer. Det innebär att inga 

parkeringsplatser är fysiskt reserverade utan vem som helst kan nyttja parkeringen oavsett 

ärendetyp. Vinsten med detta är en jämnare beläggning och minskat behov av antal 

parkeringsplatser. Samnyttjande av parkering fungerar bäst i områden med en blandning av 

bostäder, handel och arbetsplatser. På offentliga platser och på gatumark är det vanligast 

att samnyttjad parkering finns. Däremot är det mer ovanligt i bostadsområden och vid 

arbetsplatser. Kommunen kan informera fastighetsägare om vinsten med samnyttjad 

parkering för om den är rätt utförd är detta ofta en åtgärd som både fastighetsägare och 

hyresgäster/boende tjänar på. Dessutom kan det hjälpa till med att markyta som annars 

skulle vara parkeringsområde kan användas till annat. Bilden nedan visar exempel på vinst 

med samnyttjad parkering.  
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Bild 3.1: Skillnad i parkeringsbehov under olika tider på dygnet. (Källa: Utkast Parkeringsstrategi för Borlänge kommun) 

3.7 Mobilitetsarbete 

Mobilitetsarbete eller Mobility management är ett koncept för att främja hållbart resande 

och brukar definieras som de två första stegen i fyrstegsprinsipen (bild 3.2). Syftet är att 

påverka attityder och beteenden så att transportsystemet fungerar mer effektivt. Det kan 

ske genom att flytta över resor till mer hållbara transportmedel som gång, cykel och 

kollektivtrafik, genom att påverka när en resa genomförs eller om en resa ska genomföras. 

När det gäller parkering är samutnyttjande av bilparkering, bilpooler, och prioritering av 

cykelparkeringar, testresenär bra exempel på åtgärder inom mobilitetsarbete. Kunskapen 

om att den här typen av åtgärder kan vara lika effektiva men mer kostnadseffektiva än 

nybyggnad är dock inte så utspridd och därför behöver man arbeta aktivt med 

kunskapsspridning. Om kunskapen inte finns riskerar man att nybyggnation kan ses som en 

enkel lösning på många problem. Det kan dock i verkligheten bli en väldigt dyr lösning 

som inte nödvändigtvis ger en bättre effekt. 
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Bild 3.2: Mobility management och fyrstegsprincipen. (Källa: Ramböll, Workshop om parkeringsstrategi i Borlänge). 

4 NULÄGESBESKRIVNING 

4.1 Resvanor i Falun 

Hösten 2008 genomfördes en resvane- och attitydundersökning i Falu kommun av VTI 

(Statens väg- och transportforskningsinstitut). Resultatet från resvaneundersökningen visar 

att för majoriteten av antalet resor användes bil och buss. Cykel och gång användes för 

cirka tio procent vardera, se bild 4.1. 

Deltagarna i resvaneundersökningen genomförde i snitt 3,3 delresor under en dag. De 

flesta resor var till och från arbetet, följt av resor för olika inköp.  

 
Bild 4.1: Färdsätt i Falu kommun enligt resvaneundersökning från 2008. 
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Boende i tätort respektive landsbygd gjorde lika många resor men boende på landsbygden 

gjorde fler bilresor och färre gång och cykelresor jämfört med boende i tätorten. Antalet 

bussresor var relativt lika för boende i tätort och landsbygd. 

4.2 Cykelresor och tillgång till cykel 

Enligt resvaneundersökningen har över 80 % av faluborna tillgång till cykel men endast 10 

% av resorna görs med cykel. Om man tittar på resor som är kortare än 5 km är andelen 

cykelresor 18 %.  

År 2014 antogs en ny cykelplan för Falu kommun. I den redogörs det bland annat för 

förutsättningarna för cykling och det föreslås förbättringsåtgärder. 

I Falu tätort är det nära till det mesta och staden har ganska gynnsamma förhållenden för 

cykling. Genom att cykla i 15 minuter nås de flesta bostadsområden till och från centrum, 

se kartan nedan. 

 
Bild 4.2: Restidsanalys; cykel- och gångtider till och från Stora torget. (Källa: Cykelplan för Falu kommun) 

4.3 Cykelparkering och beläggningsgrad 

Under sommaren 2013 gjordes en översyn av cykelparkeringarna i de centrala delarna av 

Falu centrum. Den visade att det finns drygt 1000 parkeringsplatser i centrum. Ju närmare 

centrumkärnan och de stora målpunkterna platserna är placerade, desto högre var 

beläggningsgraden. Inga platser var helt tomma. Av de 1000 platserna har knappt 100 

platser fastlåsningsmöjlighet av ramen. Sedan dess har Knutpunkten och Resecentrum 
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byggts och utbytet av cykelställ enligt cykelplanen påbörjats så 2016 finns de nästan 1400 

cykelställ och av dem har drygt 750 platser fastlåsningsmöjlighet av ramen.  

Kartan nedan visar var de befintliga parkeringsplatserna finns (blå nummer). Den visar 

också förslag på utökning eller förändringar på befintliga platser (röda nummer).  

 

Bild 4.3: Befintliga cykelparkeringar (blå nr) och förslag på utökning eller förändring (röda nr) (Källa: Cykelplan för Falu kommun). 

4.4 Bilinnehav och tillgång till bil 

En av faktorerna som påverkar användningen av bil är tillgång till bil. År 2014 var 

personbilinnehavet i Falu kommun (exklusive bilar ägda av en juridisk person) 417 bilar 

per 1000 invånare. Samma år var bilinnehavet 435 bilar i Borlänge, 454 i Dalarna och 370 

i hela landet.  

Enligt resvaneundersökningen från 2008 var andelen deltagare (18 år och äldre) med både 

körkort och tillgång till bil 85 %. Andelen med körkort var 93 % medan 91 % hade tillgång 

till bil. 

4.5 Bilparkering och beläggningsgrad 

I Falun finns det runt 5000 allmänna bilparkeringsplatser, därav ca 3000 centrumnära 

platser, se bilden nedan. Av de allmänna platserna är ca 2500 avgiftsbelagda. Observera att 

alla platser vid Magasinet ännu inte är helt utbyggda. 
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Bild 4.4: Allmänna centrumnära bilparkeringsplatser. 

Inom centrala Falun är det inte mer än 100 m avstånd (fågelvägen) till närmaste 

parkeringsplats. 
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Bild 4.5: Avstånd från närmaste parkering i centrala Falun. 

Regelbunden parkeringsräkning i centrala Falun påbörjades våren 2015. Vid det första 

tillfället gjordes räkningen under tre vardagar på 20 parkeringsområden. Planen är att 

beläggningsgraden ska räknas två gånger per år. På det sättet insamlas mer och mer 

information om hur parkeringssituationen ser ut och hur den utvecklas. 

Den senaste parkeringsräkningen, tredje i ordningen, utfördes i centrala Falun under våren 

2016. Sedan första räkningstillfället har det lagts till fler områden, främst 

kantstensparkeringar men även t ex garaget Kardmakaren. Räkningen utfördes under 

räkningsperiod 13 gånger för varje parkeringsområde: 

 3 vardagar (mån, tis, ons eller tor) under tiderna kl 12.30, kl 15.30 och kl 18.30 

 2 fredagar kl. 14.30 

 2 lördagar kl. 12.30 
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Beläggningen räknades som antal parkerade bilar på allmänt tillgängliga p-platser 

inklusive platser för elbilar. Beläggning av parkeringsplatser för rörelsehindrade räknades 

men räkningen hölls separat från de allmänna platserna. Beläggning av fysiskt reserverade 

platser ingick inte i räkningarna.  

Parkeringsområdena Tisken och Städet är avgiftsfria och centrumnära och de räknades tre 

vardagar under tiderna 9.30 och 12.30. På fredag och lördag räknades de samtidigt som 

övriga parkeringsområden. 

Beläggningsräkningen gjordes på angiven tidpunkt +/- 30 min. Som exempel kan räkning 

kl. 12.30 kan alltså vara mellan kl. 12 och 13. 

Allmänt kan man säga att lämpligast är om räkning sker på så "vanliga" dagar som möjligt 

t ex inte om det är ett stort evenemang i staden, vädret är väldigt dåligt eller en stor olycka 

eller brand orsakar att viktiga gator är stängda. Inga stora händelser antecknades av dem 

som gjorde beräkningen under våren 2016. 

För att analysera beläggningsgraden finns det två viktiga aspekter; tillgänglighet och 

effektiv användning av central markyta. Utifrån tillgänglighetsaspekten är det lämpligast 

att beläggningsgraden är så låg som möjligt men ut ifrån effektiv användning av central 

markyta är det tvärtom bäst om parkeringsplatserna är så fulla som möjligt.  

En parkeringsanläggning upplevs som full vid en beläggningsgrad över 90 procent och en 

så pass hög beläggning skapar ökad mängd sökande trafik. När var tionde plats eller mer är 

ledig upplevs tillgången som acceptabel. Olika kommuner har lite olika målsättningar när 

det gäller vad som kan anses vara acceptabel användning av markyta för parkeringar men 

ofta ligger gränsen vid att under 70-80 % beläggning anses markytans användning inte 

optimal och om den är under 50 % anses den vara oacceptabel. 

I Falu kommun eftersträvas att beläggningsgraden ligger mellan 80-90 % för att uppnå 

balans mellan god tillgänglighet och en ekonomiskt effektivt utnyttjad anläggning.  

Bilden nedan visar beläggningsstatistiken från våren 2016, vardag kl. 12:30. På den ser 

man tydligare än i tabellform storleken på parkeringsområdena. Bilden visar att en stor del 

av de centrala områdena har en ganska låg beläggning. Beläggningskartor och 

beläggningstabeller finns för alla tidspunkter i kapitel 6. 
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Bild 4.6: Beläggningsstatistik från våren 2016, vardag kl. 12:30. 

Allmänt kan man säga om räkningen från våren 2016 att beläggningen i parkeringshusen är 

lägre än på markparkeringsplatserna, speciellt dagtid. I beläggningsräkningen som gjordes 

under tre vardagar vår 2015 var beläggningen i parkeringsgaragen även låg kvällstid.  

De parkeringsområden som är mest belagda är dels de avgiftsfria (Tisken och Städet) och 

dels markparkeringar t ex vid Fisktorget, Bergmästaregatan, Kristinegatan och 

Garvaregatan samt långtidsparkeringsplatserna vid Resecentrum. De lägst belagda 

områdena är t ex Falan-garaget, Köpmannen-garaget, Nybron, Bergsskolan P-hus, Grand-

garaget, Promenaden, Hyttgatan och Sturegatan.  

Det finns inget tydligt samband mellan geografi och beläggning utan beläggningsgraden 

varierar mycket mellan närliggande platser. Ett exempel är över 90 % beläggning på 

Fisktorget men endast drygt 40 % beläggning i Falan-garaget under samma tidsperiod. Det 

ända geografiska mönstret som man ser tydligt är att kantstensparkeringar längst bort från 

centrum i östlig-västlig riktning (Promenaden, Sturegatan och Hyttgatan) är lågt belagda.  

Genom att räkna beläggningen två gånger per år kommer underlaget för statistiken år för år 

att bli mer pålitligt.  

4.6 Parkeringsnorm 

En ny parkeringsnorm för bil och cykel för Falu kommun antogs av kommunfullmäktige 

2014. I Falu kommun är det myndighetsnämnden för bygg och miljö som, i samband med 

bygglovet, bedömer bilplatsbehovet som fastighetsägaren ska tillgodose, på den egna 

fastigheten eller i närheten av denna. Vid denna bedömning ska parkeringsnormen för Falu 

kommun användas. I den står det bland annat: 
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För varje aktuellt projekt ska en särskild parkeringsutredning göras som behandlar både 

bil och cykelparkering. Utredningen ska göras i samråd med berörda inom 

kommunorganisationen, t ex planhandläggare och trafikingenjör. Utredningen ska 

godkännas av byggnadsnämnden i samband med bygglovsprövningen. 

I utredningen avgörs om samnyttjande blir aktuellt och till vilken grad. Samnyttjande 

innebär att parkeringsplatserna ska vara allmänt tillgängliga och inte reserverade. En 

kombination mellan samnyttjande och reserverade parkeringsplatser kan förekomma, se 

även under rubrik Följande gäller generellt nedan.  

Utredningen ska även ta hänsyn till rådande parkeringssituation i aktuellt område, liksom 

vad lokalen ska användas till och vilken eller vilka kategorier av användare som ska nyttja 

lokalen. Som grund för utredningen ska nedanstående platsbehov användas. 

Det finns i huvudsak två saker som borde ses över i gällande parkeringsnorm: 

1. Gröna bilparkeringsköp.  

Utifrån parkeringsstrategin bör parkeringsnormen uppdateras så att den kan innehålla 

möjligheter till gröna bilparkeringsköp.  

Eftersom det finns begränsad forskning kring effekter av olika åtgärder borde kommunen 

upprätta ett system för uppföljning. Det vore i detta arbete bra att göra några räkneexempel 

för att se hur detta skulle fungera på existerande byggnader. Det skulle vara en fördel att 

forma ett system i samarbete med Borlänge kommun. 

2. Maximalt antal bilparkeringsplatser.  

Det vanligaste är att parkeringsnormer innehåller krav om minimalt antal 

bilparkeringsplatser. Kommunen bör se över behovet för att lägga in ett maximalt antal för 

att hindra att tillgänglighet till bilplatser leder till ökat antal bilresor. 

4.7 Parkeringsbolaget Falu P AB 

Parkeringsbolaget Falu P AB sköter parkeringsverksamheten åt Falu kommun. Bolaget 

svarar för parkerings- och trafiksäkerhetsövervakning samt information till allmänheten 

om parkeringsregler på kommunens gator och allmänna platser. Falu P AB sköter även 

parkeringsövervakningen på de privata parkeringar som ingår i bolaget.  

4.8 Parkeringsgarage  

I centrala Falun finns det sex privatägda parkeringsgarage som är öppna för allmänheten; 

Falan, Dalpilen, Köpmannen, Grand, Trumbäcken och Kardmakaren. Det finns även ett 

parkeringshus som ägs av kommunen, Bergskolan. Kommunen arbetar på att avyttra det.  

Stora förbättringsmöjligheter finns i parkeringsgaragen och -huset i Falun. Vissa är mörka, 

otydligt skyltade, dåligt planerade, rutorna är inte målade, de upplevs som trånga, 

reserverade platser är otydligt markerade osv. Många gånger ser det ut som på bilden 

nedan. 
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Bild 4.7: Exempel på hur omålade ytor bidrar till oeffektivt användande av plats. 

Som tidigare framkommit är beläggningen i parkeringsgarage och -hus allmänt låg. Genom 

att göra dem trevligare och lättare att parkera i ökar deras attraktivitet. Detta kan dels göras 

genom fysiska åtgärder i garagen så som att förbättra belysningen, utföra ljusa ytskikt på 

väggar, tak och golv, markera körvägar och parkeringsplatser tydligare samt förbättra 

skyltningen av ut- och ingångar och var biljettautomaterna finns. Dels kan det sättas upp 

tydligare vägvisning, garagen kan marknadsföras mer och parkeringsavgifter kan anpassas 

efter önskad beläggningsgrad. Ansvaret för åtgärderna ligger hos fastighetsägarna och 

Falu P AB. 

4.9 Parkering för rörelsehindrade 

Att anordna parkering för de med rörelsehinder handlar om att göra staden tillgänglig för 

alla. Kommunen utfärdar parkeringstillstånd för rörelsehindrade enligt nationella regler 

och tillståndet gäller i hela landet. Det finns runt 65 parkeringsplatser för rörelsehindrade i 

Falu tätort och största delen av dem är centrumnära. Utöver dessa finns det platser på 

privat kvartersmark som kommunen inte har uppgifter om.  

Parkering för personer med tillstånd är avgiftsfri i Falun. Beläggning av 

handikapparkeringar räknades samtidigt som andra parkeringsplatser men beläggningen är 

något som är svårt att analysera då platserna ofta bara finns en och en eller i grupper av 

några få. Den högsta genomsnittsbeläggningen var under lunchtid på lördagar och därefter 

kom lunchtid på vardagar. Generellt sett är det viktigast att det finns sådana platser som är 

lediga.  

Om en parkeringsplats är upptagen har personen i fråga i många kommuner rätt att parkera 

på en vanlig plats utan att betala. Denna regel om avgiftsfri parkering för rörelsehindrade 

gäller i Falun. För rörelsehindrade att parkera på en vanlig p-plats kan i praktiken vara 

möjligt för personer med vissa typer av funktionsnedsättning men svårt för andra då 

utrymmet kring fordonet ofta är begränsat på en sådan plats.  

4.10 Parkeringsbehov 

Parkeringsreglering används delvis för att reglera för olika typer av transportmedel men 

även för att styra parkering efter ärendetyp. De vanligaste transportmedlen som behöver 

parkering är cyklar och personbilar men utöver dessa finns i vissa fall behov för parkering 
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för motorcyklar, lastbilar, bussar osv. En parkeringsplats kan tillgodose flera 

parkeringsbehov. 

 Angöring/kortidsparkering (5-15 min) 

Hit hör bland annat lastplatser och på- och avstigningsplatser som är viktiga för att 

skapa tillgänglighet för varuleveranser eller andra liknande korttidsärenden. Att 

prioritera dessa typer av platser skapar också bättre förutsättningar för handel och 

verksamheter i staden. I Falun finns det på gatumark 12 lastplatser i centrala staden, 

två för på- och avstigning på Kullen och på Lugnetvägen och två områden med 

taxiplatser på Åsgatan och vid Holmtorget.  

Då en del ärenden i staden tar kort tid är det viktigt att erbjuda platser så att detta 

kan skötas effektivt. Om korttidsparkering är dominerande i stadsbilden genererar 

det mer biltrafik dels i form av söktrafik men även i form av att bilens närhet till 

målpunkten kan konkurrera ut gång-, cykel och kollektivtrafik.  

Tidsreglering 5-15 minuter finns på Sturegatan och Kaserngården. 

 Arbetsplatsparkering 

Falu kommun har inga specifika utpekade parkeringsområden för de som arbetar i 

staden utan det förutsätts att sådana parkörer antingen parkerar på arbetsplatsens 

fastighet eller så parkerar de under samma premisser som övrig allmän parkering.  

I dagsläget finns dock två stora avgiftsfria centrumnära parkeringsområden i Falun, 

Tisken och Städet, och dessa används främst av dem som arbetar i centrum.  

 Boendeparkering 

Att hitta lämpliga former för boendeparkering är en balans mellan att skapa ordning 

och reda i trafiksystemet så att säkra och trygga parkeringar kan erbjudas, och att 

utföra det på ett sådant sätt att bilresandet inte blir det självklara valet. Samtidigt är 

det rimligt att på kvartersmark prioritera boende framför arbetsplatsparkeringen så 

att uppställning i närområdet inte konkurreras ut av arbetsplatspendlare. 

I Falun är allmänna regeln att de boende i första hand ska parkera på kvartersmark. 

Inom datumparkeringszonen är det dock vanligt att parkeringsplatser i gatumark 

används av de boende. 

 Infartsparkering  

För att minska behovet av parkeringsplatser i centrum kan infartsparkeringar 

anordnas. Då sker att parkeringen i ytterkanten av staden för att möjliggöra ett byte 

från bilen till stadsbussen.  

 Laddplatser 

Laddplatser är parkeringsplatser där möjlighet finns att ladda fordon. Endast fordon 

med möjlighet till extern laddning av elektricitet för fordonets framdrivning får 

parkera på en laddplats. Laddningen och uppställningen kan vara avgiftsfri eller 

följa vanlig taxa för parkering. Denna åtgärd ska ses som en omställningsåtgärd ty 

när elbilen blir vanligare är det inte längre rimligt att subventionera eller prioritera 

parkering för just denna typ av fordon. 
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Falu Energi & Vatten bygger ut infrastrukturen för elfordon i hela Falu kommun. I 

Falu tätort finns det laddplatser på parkeringen Holmtorget, Gamla Posten, Städet, 

Falu Gruva, ICA Maxi och Lugnet. Ytterligare en planeras vid Resecentrum. 

Dessutom finns det laddplatser i Bjursås, Enviken (Rönndalen), Linghed, Sundborn 

och Svärdsjö (Borgärdet). 

 Motorcykelparkering 

I dagsläget finns det inga parkeringsplatser för motorcyklar (MC) i Falun. Enligt 

resvaneundersökningen från 2008 har 10 % av kommunens invånare tillgång till 

MC. Andel MC-resor presenteras inte separat i undersökningens rapport utan den är 

inkluderad i övriga färdsätt med moped, tåg, taxi och färdtjänst. Andel övriga 

färdsätt utgör sammanlagt 4 % av resorna i kommunen. Resvaneundersökningen 

gjordes i oktober och november och eftersom MC främst används sommartid så kan 

detta färdsätt vara underskattat. Det utgör dock antagligen endast en liten del av de 

totala resorna.  

 Parkeringsplatser för lastbilar, bussar, husbilar 

I dagsläget finns det 5 allmänt tillgängliga lastbilsparkeringsplatser på 

Tiskenparkeringen. På Trotzgatan mellan Bergsskolegränd och Svärdsjögatan finns 

det en parkeringsplats där buss, husbil och fordon med tillkopplad släpkärra (även 

husvagn) får parkeras i högst 45 min. På Stigaregatan vid Dalarnas museum finns 

det en bussplats för 30 minuters parkering. Dessutom kan bussar och lastbilar 

parkera efter Promenaden. Det finns inga särskilda parkeringsplatser för husbilar. 

 Pendlarparkering 

Pendlarparkering uppfyller ett liknande behov som infartsparkering. För att 

uppmuntra byte mellan färdsätt och för att se till att fler samåker kan parkeringsytor 

anläggas för att tillgodose detta behov. Pendlarparkering är ofta knutet till 

tågtrafiken eller regionbusstrafiken där personer som har ett längre avstånd till 

stationen och inte har god tillgång till stadsbusstrafiken erbjuds parkering i närheten 

av tåget eller bussen. 

Båda pendlarparkering och infartsparkering kan administreras så att endast personer 

med månadsbiljett på tåget/bussen har rätt att ställa sig på dessa platser. Annars 

riskerar man att andra parkörer, som exempelvis arbetar nära parkeringsområdet, 

använder parkeringen. Nackdelen med detta förslag är att parkeringen inte kan 

användas av samåkare. 

För pendlare från Resecentrum i Falun finns det 22 parkeringsplatser där det går att 

parkera längre än ett dygn. Ytterligare platser planeras vid Magasinet. Befintliga 

platser har en maximal parkeringstid på 7 dygn. Parkeringsplatserna har mycket 

hög beläggning. Platserna är centrumnära och avgiften är endast 20 kr/dygn. På 

grund av den låga avgiften är risken att den används av arbetare i centrum och då 

finns inga möjligheter till långtidsparkering i närheten av Resecentrum eftersom 

andra parkeringar i närheten har maximalt 24 timmars parkeringstid. 

Enligt Översiktsplan FalunBorlänge bör bytespunkter utanför Falu tätort anläggas i 

Enviken (Rönndalen), Svärdsjö (Borgärdet) och Bjursås. Det är på dessa platser 

som pendlarparkeringarna i första hand bör ligga. Detta är en fråga för den 

fördjupade översiktsplanen för landsbygden och landsbygdsprogrammet. 
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 Samåkningsparkering  

Samåkning är ett sätt att minska trafiken och därmed behovet av parkeringsyta vid 

målpunkten samtidigt minskar även de negativa effekterna på miljön och 

trafiksäkerheten. Samåkningsparkering är inte lika vanligt att man planerar för men 

dessa innebär att bilresenärer parkerar sina bilar på en viss plats och samåker 

därifrån. 

I Falun finns inga parkeringsplatser som är specificerade för samåkning. 

 Tillstånd/dispenser 

Med tillstånd menas fordon som hyr antingen en fysiskt reserverad parkeringsplats 

eller betalar månadsavgift för att kunna parkera i ett visst område eller på en viss 

parkering. Utifrån kommunallagen finns ingen möjlighet att ge sådana tillstånd till 

enskilda fordon på allmän platsmark men det kan däremot göras på kvartersmark 

som kommunen äger.  

I Falun är målet att eliminera sådana platser till största möjliga grad och istället 

erbjuda tillstånd till ett garage där man kan parkera var som helst i mån av plats. I 

Falun är det Falu P AB som säljer tillstånden.  

En annan form av tillstånd är nyttoparkeringstillstånd. Det kan man få för ett år i 

taget och det har en årsavgift. Syftet är att möjliggöra uppställning för företag och 

service såsom hantverkare eller hemtjänst som behöver angöra nära målpunkten, 

men där inte de allmänna parkeringsreglerna möjliggör uppställning enligt deras 

behov.  

2016 har ett femtiotal nyttoparkeringstillstånd utfärdats och 1 fordon har ett 

specifikt nyttoparkeringstillstånd för mobila kök. 

Dispenser har samma syfte som tillstånden, alltså att skapa förutsättningar för en 

verksamhet eller motsvarande som annars har svårt att fungera tillfredsställande. En 

dispens är tillfälliga parkeringstillstånd som gäller ett generellt eller ett definierat 

fordon för ett tillfälligt ärende, t ex flytt, som kräver att man behöver parkera där 

det allmänt inte är tillåtet.  

Tillfälliga parkeringstillstånd används sparsamt i Falun och det krävs en bra 

motivering för att få ett sådant.  

4.11 Datumparkering, parkeringsförbud och tidsreglering 

Med några undantag gäller datumparkering i närmast hela Falu tätort. I de centrala 

stadsdelarna är parkering t ex ständigt förbjuden om inte annat anges. På ett tiotal gator 

eller delar av gator gäller veckoparkering. Bilden nedan visar datumparkeringszonen och 

parkeringsförbudszonen i centrum. 
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Bild 4.8: Datumparkeringszonen och parkeringsförbudszonen i Falun. 

Allmänt gäller att fordon får parkera på kvartersmark i maximalt 24 timmar (SFS 

1984:318). I Falun gäller även maximalt 24 timmars parkering på gatumark om inget annat 

anges. Andra tidsregleringar i centrala Falun är t ex: 

 Max 7 dygn vid Resecentrum. 

 Max 10 timmar på Kung Gustafs Torg, i Trumbäcken garaget och på delar av 

Trotzgatan. 

 Max 4 timmar på Holmtorget och delar av Hyttgatan. 

 Max 2 timmar på Östra Hamngatan vid Bergströmsgallerian, Hälsingtorget, 

Kristinegatan vid Kristine kyrka och delar av Slaggatan. 

 Max 1 timme på Fisktorget och Stadshusgränd.  

 Max 30 minuter på delar av Stigaregatan och Åsgatan. 

 Max 15 min på delar av Sturegatan. 

 Max 5 minuter vid Kaserngården. 

4.12 Skyltning 

Principen i Falun är att när man kör bil till staden och ska till den centrala delen så ska man 

först ledas av skyltar som visar vägen till centrum. Härnäst är tanken att hänvisa biltrafiken 

till den ”Inre ringen”, se bilden nedan. Vägvisningen av Inre ringen finns bara sporadiskt 

och måste förbättras vid alla tillfarter utom på Korsnäsvägen i riktning från öster. 
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Bild 4.9: Inre ringen i centrala Falun. 

Från inre ringen hänvisas biltrafiken till centrala parkeringsplatser. Under sommaren 2015 

gjordes en inventering på skyltning till parkeringsplatser från inre ringen: 
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Bild 4.10: P-skyltning från inre ringen i centrala Falun. 

I augusti 2015 dokumenterades vägvisningen till parkeringsplatserna innanför Inre ringen. 

Den är i huvudsak bra men det saknas några vägmärken samt att skyltningen kan göras mer 

konsekvent, exempelvis angående skyltning till parkeringshus/-garage och markparkering. 

Utöver detta behöver vägvisning för att hitta in till garagen bli tydligare.  

Falu P AB arbetar med att undersöka huruvida vägvisningen bör kompletteras med en 

digital skyltning av lediga parkeringsplatser. Medel finns avsatta i deras budget för 2016. 

Syftet med ett parkeringsledningssystem som kan visa i realtid om det finns lediga platser 

(och i vissa fall kan de visa hur många) är att minska söktider och därmed minska 

luftföroreningar och buller. Andra vinster med ett sådant system är t ex bättre spridning i 

anläggningarna och att systemet kan ge en väldigt noggrann beläggningsstatistik i de 

anläggningar som är anslutna.  

4.13 Parkeringsavgifter i centrum 

För att parkeringsavgifterna ska vara lika där Falu P AB övervakar har det beslutats om 

fyra avgiftsnivåer där de sköter parkeringsverksamheten. Avgifterna utgår från följande 

avgiftzoner: 

A. Högsta nivå (15 kr/timme): Attraktivaste platserna Fisktorget, Holmtorget, 

Hälsingtorget och kanstensparkeringar runt om. 
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B. Mellannivå (10 kr/timme): Alla övriga platser innanför ”Inre ringen” samt alla 

centrala parkeringshus/-garage. 

C. Lägsta nivå (5 kr/timme): Övriga mer externa platser i centrum. 

D. Avgiftsfritt: Tisken, Städet mm. 

De olika avgiftsnivåerna gäller i de områden som framgår av bilden nedan med undantaget 

att parkeringshus/-garage inom avgiftsnivå A ska ha avgiftsnivå B efter som beläggningen 

där inte är hög. Det är viktigt att på det sättet ge parkörerna ett incitament att parkera i 

parkeringshus/-garage. 

 

Bild 4.12: Parkeringsavgiftszoner i centrala Falun (2015). 

Avgifterna ligger i Falu centrum alltså idag från 5 till 15 kr/timmen men 

kommunfullmäktige beslutade 2011-02-10, § 9 att maximal parkeringsavgift får tas ut med 

högst 20 kr per timme.  

Genom Falu P AB kan man köpa månadskort till några av parkeringsgaragen/-huset i 

centrala Falun. Avgiften är 500 kr/månad inklusive moms för ett tillstånd. I ett av 

parkeringsgaragen kan man även hyra en fast parkeringsplats och kostnaden för det ligger 

runt 1400 kr/månad. Målet är dock att använda främst parkeringstillstånd och inte hyra 

fasta platser. Detta för att göra samnyttjande av platserna möjlig för att då kan fler nyttja 

platserna.  

Utöver dessa platser finns det många privata fastighetsägare som hyr ut parkeringsplatser.  
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4.14 Felparkeringsavgift 

Felparkeringsavgifter används i första hand för att förhindra att fordon parkeras 

trafikfarligt och för att de som parkerar på en avgiftsbelagd parkering ska betala. 

Felparkeringsavgifterna i Falu kommun ligger mellan 200 och 1 000 kr. Nivån på avgiften 

ska motsvara förseelsen. En parkör som parkerat trafikfarligt ska betala ett högre belopp än 

någon som parkerat på en parkeringsplats men stått där längre än tillåten tid. 

 Den lägsta avgiften, 200 kr, gäller till exempel då ett fordon parkerats under längre 

tid än vad som erlagts avgift för. 

 Avgiften 400 kr gäller till exempel då ett fordon parkerats i terräng eller utan att ha 

visat att avgiften är betald. 

 Ett fordon som parkerats trafikfarligt eller hindrat trafiken på något sätt får en 

felparkeringsavgift på 600 kr. Det kan till exempel vara parkering på en gång- eller 

cykelbana eller på en lastplats utan att uppfylla ändamål. 

 Den högsta avgiften, 1 000 kr, gäller då ett fordon parkerats utan tillstånd på plats 

reserverad för rörelsehindrade. 

Kompletta regler för felparkeringsavgifter finns i kapitel 6.  

4.15 Parkeringsplatskostnader 

Kostnaderna för en parkering består av markkostnad, anläggningskostnad, underhåll, 

övervakning och utveckling. Dessa kostnader är i de allra flesta fallen långt ifrån täckta 

med parkeringsavgifter. Detta betyder att nästan all bilparkering idag är delvis eller helt 

subventionerad.  

Kostnaden för att lösa parkeringsbehovet varierar kraftigt beroende på vilken typ av 

anläggning man väljer och var den ska byggas. Lägst är anläggningskostnaderna för 

markparkeringar men ur stadsbyggnadssynpunkt är det inte en eftersträvansvärd lösning i 

centrala områden där konkurrensen om marken är som högst. Markparkeringar kan 

däremot i många fall fungera i ytterområden.  

Ett konkret exempel på olika intäkter med olika markanvändning är en parkeringsplats som 

ligger utanför en restaurang i ett centralt läge. Intäkterna som denna plats skulle kunna 

generera som uteservering till restaurangen är sannorlikt mycket högre än vad platsen 

genererar som parkeringsplats. Det betyder att denna plats har ett högre värde som 

någonting annat än parkeringsplats. I detta exempel kan platsen även ha högre socialt värde 

som uteservering. Samtidigt kan det finnas parkeringsplatser som är svåra att använda till 

något annat än till just parkeringsplatser, exempelvis i väldigt bullriga områden. Sedan kan 

det också finnas platser som är socialt mycket värda som något annat än parkeringsplatser 

men som inte genererar direkta intäkter. 

En bilplats i ett underjordiskt garage är dyrare att bygga än både markplats och bilplats i ett 

parkeringshus. Men trots att bilplatsen i ett underjordiskt garage är dyr krävs ingen på att 

betala den reella kostnaden om ett garage byggs exempelvis under ett flerbostadshus. 

Istället fördelas största delen av kostnaden över samtliga lägenheter och endast en mindre 

del tas ut i form av månadsavgift av den som parkerar. 
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Tabell 4.1 visar anläggningskostnader för olika parkeringstyper enligt Svepark 

Parkeringsnytt från 2014.  

 

Tabell 4.1: Anläggningskostnader för parkering (Källa Svepark Parkeringsnytt nr 1 2014) 

 

Enligt Malmö stads parkeringspolicy ger en grov beräkning av kostnaderna (2009) för 

olika sorters parkeringslösningar ett resultat som visas i Tabell 4.2 nedan. I totalkostnaden 

ingår ett uppskattat markpris, ränta, avskrivning och driftskostnader. Observera att 

anläggningskostnaderna är något lägre än de som visas i  

Tabell 4.1 ovan. Det kan bland annat bero på att beräkningen är gjord fem år tidigare.  

Tabell 4.2: Grov beräkning av kostnader (2009) för olika parkeringslösningar (Källa: Malmös parkeringspolicy) 

I tabellen ser man t ex att storleksgraden av kostnaden för en plats i ett typiskt 

underjordiskt garage i 1 plan är 2 500 – 3 000 kr och som jämförelse så hyr 

parkeringsbolaget i Falun, Falu P, ut platser i sådana garage för 500 kr/månad. 

4.16 Parkeringsköp 

Parkeringsköp var vanligt förekommande på 1970- och 80-talen i Falun då 

innerstadskvarteren byggdes färdiga. Det finns ett trettiotal sådana avtal från 60-talet och 

framåt. Det senaste avtalet om parkeringsköp tecknades 2008. Övervägande del av dessa 

friköpta platser var till för handel- eller kontorverksamhet. I de allra flesta fall framgår inte 

läget av de friköpta platserna. I avtalen står i regel att kommunen ”åtar sig att ställa de av 

byggnadsnämnden föreskrivna antalet platser till förfogande, inom av kommunen ägd 

kvartersmark för parkeringsändamål” och att de får nyttjas av allmänheten. I dagsläget 

skulle ett sådant formulerat avtal inte vara giltigt. För att lagens krav på anordnande av 

parkeringsutrymme ska anses uppfyllt genom avtal om parkeringsköp krävs: 

 Läget av parkeringsutrymmet måste vara preciserat till fastighet i närhet av tomten.  

 Fastighetsägaren måste kunna visa att parkeringsutrymmet kommer att 

iordningsställas inom rimlig tid. 

Typ av anläggning Anläggningskostnad/plats

Markparkering 15 000 - 30 000

Enklare p-däck 2 plan 60 000 - 80 000

Enklare p-däck 3 plan 80 000 - 150 000

P-hus 4-5 plan < 500 platser 150 000 - 250 000

P-hus 5-7 plan > 600 platser 200 000 - 400 000

Garage under mark 1 plan 300 000 - 450 000

Garage under mark 2 plan 450 000 - 750 000

Typ av parkering Anläggningskost/plats Totalkost/plats och år Totalkost/plats och månad 

Markparkering 15 000 8 000 700 

P-hus 120 000 20 000 - 25 000 1 500 - 2 000 

Garage 1 plan 250 000 30 000 - 35 000 2 500 - 3 000 

Garage 2 plan 350 000 35 000 - 45 000 3 000 - 4 000 

Garage 3 plan 450 000 45 000 - 55 000 4 000 - 4 500 
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De pengar som inbetalats till kommunen genom dessa avtal har avsatts för framtida 

utbyggnad och får inte användas för annan verksamhet. I dagsläget uppgår denna summa 

till 11,7 miljoner kr.  

Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-09: 

1. Avtal om parkeringsköp kan tillämpas om det bedöms som möjligt och lämpligt att 

investera i parkeringsanläggningar i närområdet eller om plats finns i befintlig 

anläggning i närområdet.  

2. Avgiften vid parkeringsköp ska vara 124 000 kr per bilplats och indexregleras med 

SCB entreprenadindex med januari 2015 som basmånad.  

Förutom parkeringsköpsavgiften får kommunen intäkter via hyresavgifter för platserna 

som omfattas av parkeringsköpet. 

De pengar som inbetalas till kommunen genom dessa parkeringsköpsavtal ska, liksom 

tidigare, avsättas för framtida utbyggnad av parkeringsanläggningar och får således inte 

användas för annan verksamhet. 

4.17 Utvecklings- och förtätningsprojekt 

I dagsläget finns det många pågående projekt och andra planeringsfunderingar i centrala 

Falun som kan påverka framtida parkeringsbehov och parkeringsutbud. Några exempel på 

det är Å-rummet, kvarteret Rödbro, kvarteret Teatern och kvarteret vid 

Trotzgatan/Svärdsjögatan samt Postenparkeringen och Tiskenparkeringen. Den framtida 

markanvändningen för dessa platser är en fråga för FÖP Falu tätort. 

5 ORGANISATION OCH SAMORDNING 

För att kunna genomföra alla åtgärder som parkeringsstrategin föreslår måste kommunen 

samarbeta både intern och utåt. 

5.1 Kommunens interna arbete 

Det är viktigt för Falu kommun att tydliggöra ansvar, samordning och samverkan med 

andra aktörer, såväl internt inom kommunen som externt mot privata parkeringsaktörer. 

I kommunen finns en struktur där flera verksamheter arbetar med parkeringsfrågor. En 

helhetssyn och samordning är viktig. Inom miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

finns bygg och miljö som handlägger bygglov, hållbarhet och planering som har ansvaret 

för trafikplanering och handlägger detaljplaner, översiktsplan mm, trafik och mark som 

sköter trafikreglering och drift och underhåll av anläggningar och exploatering som sköter 

nyanläggningar. Även serviceförvaltningen och skolförvaltningen arbetar med 

parkeringsfrågor. Det finns en stor risk att frågor trillar mellan stolarna eller att 

dubbelarbete sker och det behövs därför en struktur med tydlig ansvarsfördelning.  

För att få en bra struktur på arbetet med parkeringsfrågor bör en anställd på hållbarhet och 

planering vara ytterst ansvarig för parkeringsfrågor. Personen kan då få ansvar för att 

parkeringsstrategin följs och att aktiviteter planeras, utförs och följs upp. Övriga 

förvaltningar och avdelningar utser också en anställd som sköter de parkeringsfrågor som 

den avdelningen är ansvarig för. Personerna från de olika arbetsplatserna kan utgör en 
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parkeringsgrupp som samverkar och planerar projekt och aktiviteter tillsammans och håller 

varandra informerade. Gruppen kan till exempel ansvarar för att med jämna mellanrum 

uppdatera parkeringsnormerna och att vägleda sina medarbetare i hanteringen av 

parkeringsfrågor. Samverkan inom kommunen bidrar till att parkeringsfrågan behandlas 

likvärdigt i olika situationer. Det ger nytta för kommun, invånare och företagare. 

5.2 Kommunens arbete utåt 

För att få ett så bra resultat som möjligt är det av stor vikt att kommunen samarbetar med 

andra påverkande aktörer. 

Parkeringsbolaget Falu P AB 

Falu kommun är delägare i Falu P AB tillsammans med privata fastighetsägare. Bolaget 

samordnar t ex övervaktning, skyltning, utformning och betalsystem för att få en enhetlig 

parkering. För att få ett så lättförståeligt parkeringssystem för parkören är viktigt för Falu 

kommun att fortsätta utveckla denna samarbetsplattform.  

Samordning med Dalatrafik 

För att uppnå mål om att öka andel resor med kollektivtrafik i samband med andra åtgärder 

för att minska biltrafiken måste man i parkeringsfrågorna samverka med Dalatrafik, t ex 

för att få tillstånd pendlarparkeringar. 
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6 KARTOR OCH TABELLER  

6.1 Beläggningsgrad – kartor 

Kartor med genomsnittsresultat från beläggningsberäkningar hösten 2015 och våren 2016. 

 

Bild 6.1: Beläggningsstatistik från höst 2015, vardag kl. 12:30 

 
Bild 6.2: Beläggningsstatistik från våren 2016, vardag kl. 12:30 
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Bild 6.3: Beläggningsstatistik från höst 2015, vardag kl. 15:30 

Bild 6.4: Beläggningsstatistik från våren 2016, vardag kl. 15:30 
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Bild 6.5: Beläggningsstatistik från höst 2015, vardag kl. 18:30 

Bild 6.6: Beläggningsstatistik från höst 2015, vardag kl. 18:30 
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Bild 6.7: Beläggningsstatistik från höst 2015, fredag kl. 14:30 

Bild 6.8: Beläggningsstatistik från våren 2016, fredag kl. 14:30 
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Bild 6.9: Beläggningsstatistik från höst 2015, lördag kl. 12:30 

Bild 6.10: Beläggningsstatistik från höst 2015, lördag kl. 12:30 
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Beläggning Färgkod

 0-50 %

50-80 %

80-90 %

90-100 %

6.2 Beläggningsgrad – tabeller 

Nedan visas tabeller med genomsnittsresultat från beläggningsberäkningarna hösten 2015 

och våren 2016. 

Beläggningsgrad vardag hösten 2015. 

 

 

  

Namn/plats

Antal 

tillgängliga 

platser

Beläggning

vardag kl 12.30

Beläggning 

vardag kl 15.30

Beläggning 

vardag kl 18.30

Falan P-hus 71 43,2% 62,4% 83,6%

Fisktorget 18 94,4% 83,3% 46,3%

Ö Hamngatan (vid Subway) 7 90,5% 95,2% 71,4%

Ö Hamngatan (vid Fisktorget) 15 82,2% 71,1% 57,8%

Ö Hamngatan (vid Bergströmsgallerian) 20 80,0% 51,7% 53,3%

Dalpilen P-hus 19 63,2% 61,4% Stängt

Tio 14 (Folkets hus) 147 63,7% 41,3% 55,6%

Hälsingtorget 25 82,7% 38,7% 45,3%

Köpmannen P-hus 40 44,2% 51,7% 81,7%

Posten 188 61,0% 56,2% 66,7%

Kung Gustafs torg 23 72,5% 50,7% 47,8%

Nybron 24 45,8% 72,2% 55,6%

Mäster Pers gränd 9 85,2% 66,7% 55,6%

Stadshusgränd 6 94,4% 72,2% 77,8%

Bergsskolan P-hus 160 39,8% 72,9% 91,3%

Bergskolegränd 36 54,6% 35,2% 49,1%

Grand P-hus 31 47,3% 58,1% 57,0%

Grand 53 58,5% 57,9% 56,0%

Trumbäcken P-hus 137 68,1% 63,0% 47,0%

Trumbäcken (vid Trotzgatan) 34 73,5% 60,8% 71,6%

Holmtorget 79 61,2% 53,6% 63,7%

Kardmakaren P-hus 183 69,4% 64,8% 67,9%

Bergmästaregatan (Parkg. till Svärdsjög.) 30 92,2% 88,9% 85,6%

Promenaden (Parkg. till Svärdsjög.) 82 41,9% 57,3% 30,5%

Kristinegatan (Åsgatan till Bergmästareg.) 20 100,0% 85,0% 76,7%

Sturegatan (Gruvgatan till Nybrogatan) 52 47,4% 60,3% 42,3%

Hyttgatan (Gruvgatan till Nybrogatan) 33 28,3% 50,5% 52,5%

Garvaregatan (Nybrogatan till Magasinsg.) 5 93,3% 100,0% 60,0%

Slaggatan (Nybrog. till Kung Gustavs Torg) 25 80,0% 64,0% 65,3%

Åsgatan (Nybrogatan till Magasinsgatan) 18 74,1% 64,8% 38,9%

Resecentrum (Busstationen) 22 100,0% 100,0% 24,2%

Magasinet 20 71,7% 73,3% 70,0%

TOTALT 1632 61,0% 60,6% 62,1%

Antal 

tillgängliga 

platser

Beläggning 

vardag kl 9.30

Beläggning 

vardag kl 12.30

Städet 143 100,0% 100,0%

Tisken 386 93,5% 95,9%
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Beläggning Färgkod

 0-50 %

50-80 %

80-90 %

90-100 %

Beläggningsgrad fredag och lördag hösten 2015. 

  

 

  

Namn/plats

Antal 

tillgängliga 

platser

Beläggning 

fredag kl 14.30

Beläggning

lördag kl 12.30

Falan P-hus 71 56,3% 52,1%

Fisktorget 18 88,9% 100,0%

Ö Hamngatan (vid Subway) 7 57,1% 100,0%

Ö Hamngatan (vid Fisktorget) 15 96,7% 93,3%

Ö Hamngatan (vid Bergströmsgallerian) 20 77,5% 92,5%

Dalpilen P-hus 19 42,1% 65,8%

Tio 14 (Folkets hus) 147 73,5% 80,3%

Hälsingtorget 25 94,0% 92,0%

Köpmannen P-hus 40 47,5% 38,8%

Posten 188 57,4% 58,2%

Kung Gustafs torg 23 84,8% 97,8%

Nybron 24 79,2% 72,9%

Mäster Pers gränd 9 83,3% 83,3%

Stadshusgränd 6 91,7% 100,0%

Bergsskolan P-hus 160 19,7% 39,7%

Bergskolegränd 36 68,1% 68,1%

Grand P-hus 31 24,2% 50,0%

Grand 53 58,5% 55,7%

Trumbäcken P-hus 137 57,3% 67,2%

Trumbäcken (vid Trotzgatan) 34 55,9% 75,0%

Holmtorget 79 55,7% 54,4%

Kardmakaren P-hus 183 56,6% 68,6%

Bergmästaregatan (Parkg. till Svärdsjög.) 30 45,0% 93,3%

Promenaden (Parkg. till Svärdsjög.) 82 87,2% 52,4%

Kristinegatan (Åsgatan till Bergmästareg.) 20 92,5% 87,5%

Sturegatan (Gruvgatan till Nybrogatan) 52 55,8% 68,3%

Hyttgatan (Gruvgatan till Nybrogatan) 33 31,8% 71,2%

Garvaregatan (Nybrogatan till Magasinsg.) 5 90,0% 90,0%

Slaggatan (Nybrog. till Kung Gustavs Torg) 25 72,0% 90,0%

Åsgatan (Nybrogatan till Magasinsgatan) 18 69,4% 86,1%

Resecentrum (Busstationen) 22 100,0% 97,7%

Magasinet 20 65,0% 50,0%

TOTALT 1632 58,9% 65,4%

Beläggning

fredag kl 14.30

Beläggning

lördag kl 12.30

Städet 143 68,2% 100,0%

Tisken 386 97,5% 83,7%
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Beläggning Färgkod

 0-50 %

50-80 %

80-90 %

90-100 %

Beläggningsgrad vardag våren 2016. 

 

 

  

Parkeringsnamn

Antal 

tillgängliga 

platser

Beläggning

vardag kl 12.30

Beläggning 

vardag kl 15.30

Beläggning 

vardag kl 18.30

Falan P-hus 71 48,8% 46,5% 12,7%

Fisktorget 18 70,4% 77,8% 63,0%

Fisktorget 15 73,3% 80,0% 80,0%

Ö Hamngatan 7 71,4% 61,9% 71,4%

Ö Hamngatan 20 68,3% 70,0% 66,7%

Dalpilen P-hus 19 68,4% 57,9% 49,1%

Tio14 147 56,9% 45,4% 29,7%

Teatergatan 10 76,7% 73,3% 20,0%

Hälsingtorget 25 54,7% 42,7% 80,0%

Köpmannen P-hus 40 47,5% 35,8% 15,8%

Posten 188 58,5% 54,4% 25,7%

Kung Gustafs torg 23 65,2% 55,1% 95,7%

Nybron 24 70,8% 43,1% 70,8%

Mäster Pers gränd 9 85,2% 66,7% 59,3%

Stadshusgränd 6 94,4% 55,6% 61,1%

Bergsskolan P-hus 168 19,2% 17,5% 5,6%

Bergskolegränd 36 42,6% 29,6% 24,1%

Grand P-hus 31 34,4% 44,1% 46,2%

Grand (norra) 36 75,9% 61,1% 67,6%

Grand (södra) 12 22,2% 30,6% 38,9%

Trumbäcken P-hus 137 64,5% 59,9% 55,5%

Trumbäcken 34 47,1% 43,1% 39,2%

Holmtorget 90 50,4% 54,1% 26,7%

Kardmakaren P-hus ("Engelbrekt") 218 75,7% 46,3% 19,4%

Bergmästaregatan 22 80,3% 66,7% 93,9%

Promenaden 79 33,3% 41,4% 29,5%

Kristinegatan 11 66,7% 51,5% 21,2%

Kristinegatan 12 69,4% 69,4% 63,9%

Sturegatan 52 42,3% 40,4% 19,9%

Hyttgatan 9 88,9% 81,5% 66,7%

Hyttgatan 24 22,2% 22,2% 31,9%

Garvaregatan 6 66,7% 72,2% 72,2%

Slaggatan 23 60,9% 68,1% 81,2%

Åsgatan 22 62,1% 54,5% 69,7%

Busstationen (långtidsparkeringen) 22 83,3% 83,3% 77,3%

Magasinet 30 23,3% 16,7% 32,2%

Ölandsgatan 9 88,9% 77,8% 85,2%

Nybrogatan 12 50,0% 52,8% 27,8%

TOTALT 1717 54,6% 47,3% 34,9%

Namn/plats

Antal 

tillgängl. 

platser

Beläggning 

vardag kl 9.30

Beläggning 

vardag kl 12.30

Städet 143 98,6% 97,0%

Tisken 370 99,3% 98,7%

TOTALT 513 99,1% 98,2%
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Beläggning Färgkod
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Beläggningsgrad fredag och lördag våren 2016. 

 

 

 

  

Parkeringsnamn

Antal 

tillgängliga 

platser

Beläggning 

fredag kl 14.30

Beläggning 

lördag kl 12.30

Falan P-hus 71 90,8% 38,7%

Fisktorget 18 97,2% 97,2%

Fisktorget 15 93,3% 93,3%

Ö Hamngatan 7 85,7% 71,4%

Ö Hamngatan 20 87,5% 85,0%

Dalpilen P-hus 19 84,2% 47,4%

Tio14 147 43,2% 26,2%

Teatergatan 10 80,0% 75,0%

Hälsingtorget 25 72,0% 82,0%

Köpmannen P-hus 40 56,3% 41,3%

Posten 188 54,5% 47,3%

Kung Gustafs torg 23 47,8% 82,6%

Nybron 24 52,1% 70,8%

Mäster Pers gränd 9 50,0% 55,6%

Stadshusgränd 6 75,0% 50,0%

Bergsskolan P-hus 168 23,2% 28,6%

Bergskolegränd 36 40,3% 33,3%

Grand P-hus 31 40,3% 25,8%

Grand (norra) 36 61,1% 75,0%

Grand (södra) 12 29,2% 12,5%

Trumbäcken P-hus 137 63,1% 46,0%

Trumbäcken 34 47,1% 52,9%

Holmtorget 90 56,7% 90,6%

Kardmakaren P-hus ("Engelbrekt") 218 36,7% 48,2%

Bergmästaregatan 22 75,0% 68,2%

Promenaden 79 29,1% 27,8%

Kristinegatan 11 50,0% 90,9%

Kristinegatan 12 95,8% 50,0%

Sturegatan 52 49,0% 41,3%

Hyttgatan 9 94,4% 88,9%

Hyttgatan 24 25,0% 22,9%

Garvaregatan 6 33,3% 83,3%

Slaggatan 23 41,3% 47,8%

Åsgatan 22 50,0% 45,5%

Busstationen (långtidsparkeringen) 22 93,2% 84,1%

Magasinet 30 21,7% 20,0%

Ölandsgatan 9 66,7% 94,4%

Nybrogatan 12 50,0% 29,2%

1717 50,4% 47,8%

Namn/plats
Antal tillgängl. 

platser

Beläggning 

fredag kl 14.30

Beläggning 

lördag kl 12.30

Städet 143 94,4% 33,6%

Tisken 370 89,2% 48,8%

513 90,6% 44,5%



 

 Samrådshandling - Parkeringsstrategi – Bilaga Kunskapsunderlag 

 

39 

 

6.3 Felparkeringsavgifter 

 


