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Sammanfattning 

 

Bilismen har länge präglat samhällsplaneringen. Detta har resulterat i att vi, människor, skapat 

ett bilberoende där vi nu insett att det inte är det optimala sättet att planera våra städer efter. 

Konsekvenser som miljöföroreningar, urban sprawl och segregation har orsakat 

samhällsproblem där stadens markutnyttjande inte varit effektivt. Samtidigt som vi klagar 

över bilismen finns det regleringar som vägleder oss rakt in i den. En sådan reglering är 

parkeringsnormen som bestämmer antalet parkeringsplatser vid ny- eller ombyggnation. 

 Med denna uppsats ämnar jag att problematisera parkeringsreglering i städer 

samt undersöka diskurser i kommunala parkeringsplaner. De kommunala parkeringsplaner 

som har valts är de för Stockholms stad och Huddinge kommun. 

 Uppsatsen har gjorts med utgångspunkt från tidigare forskning inom 

parkeringsreglering tillsammans med en diskursanalys och intervjuundersökningar. De teorier 

som har använts behandlar förhållandet mellan parkeringsreglering och bilanvändande.  

 Resultatet av studien visar att kommunala parkeringsplaner används för att 

minska bilanvändandet genom beteendepåverkande åtgärder. 

   

 

Nyckelord: Bilismen; Parkeringsnorm; Parkeringstal; Parkeringsåtgärd; Bilinnehav; 

Ytanspråk  
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1. Inledning 

De senaste 50 åren har utvecklingen av våra städer präglats av bilismen där bilen har haft hög 

prioritet i planeringen. Denna utveckling har länge uppfattats som positiv eftersom att det ökat 

människors rörelsefrihet. Numera transporterar vi oss exempelvis 50 gånger längre dagligen 

än vad vi gjorde i början av 1900-talet, vilket skapat förutsättningar för ett växande 

bilberoende på bekostnad av andra transportmedel. Bilismen har likväl också olyckligtvis 

skapat en tillvaro i våra städer där man som medborgare oftast känner sig nödgad att ha bil för 

att livet i staden ska fungera (Lundin, 2008: 37–38). 

Idag står dock samhället inför nya utmaningar. Bilismens fortsatta utveckling 

kommer att vara beroende av hur dess problem ska lösas. Trots konsekvenser som 

miljöutsläpp, utglesande av staden (”urban sprawl”) och segregation fortsätter bilismen 

fortfarande att vara en stor del av samhällsplaneringen. Bilismen är idag även reglerad på 

olika sätt. Parkeringsnormen är ett sådant exempel, där normen är en kommuns regelverk för 

reglering av antalet parkeringsplatser vid ny- och ombyggnation. Denna reglering underlättar 

bilinnehavet, vilket uppmärksammar frågan om normen verkligen är relevant i dagens 

avseende med tanke på de problem och diskussioner om att samhällets utrymmesutnyttjande 

ska effektiviseras. Idag är det allt fler städer som ser över sin parkeringsnorm. Parkering tar 

dyrbar mark i anspråk. I framtidens städer måste varje kvadratmeter yta optimeras. Går det då 

att minska behovet av parkering? Och till vilken nytta? 

Världen över och specifikt i Europa har man uppmärksammat hur synen på 

parkering har förändrats. Parkeringsstyrning som styrmedel har länge varit underskattad och 

man har bland annat börjat ifrågasätta planläggningen av bilparkeringar i stadens attraktiva 

centrala delar. Man har alltså fått en större förståelse för parkeringens inflytande på 

bilinnehav och insett att ju fler parkeringar som byggs ju mer ökar trafiken. I många länder är 

exempelvis en stor del av trafikträngseln orsakad av bilister som letar efter billig parkering, så 

kallad söktrafik. Möjligheterna för att använda parkeringsstyrning som metod för att uppnå en 

effektiv och hållbar stadsutveckling är därmed stor. Potentialen att kunna påverka 

färdmedelsval och trafikmängder i städer genom att förändra parkeringsutbudet och priser är 

därmed underskattad (SKL, 2013:7).  
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1.1 Problemformulering 

Begreppet bilismen är väldigt intressant i sig. Begreppets innebörd anspelar sig på en 

samhällsroll där bilen blir överordnad alla andra transportmedel. Bilen blir således det primära 

i samhället och dess aktörer får erhålla en stor makt med stark inverkan på samhället (Lundin, 

2008: 37). 

 Bilismen som planeringsideal har länge ifrågasatts, men fortfarande finns det 

regleringar som uppmuntrar till ett fortsatt bilinnehav. Detta innebär alltså att lagstiftare och 

planerare planlägger samhället för bilen, vilket skapar en diskussion om hur vi istället kan 

göra våra städer mer utrymmeseffektiva genom att förändra platser som är reserverade för 

bilar, exempelvis som gator och parkeringar, till bostäder, torg, parker, etcetera.  

 Debatten har centrerat sig kring vilka alternativ som finns att reglera 

parkeringsutbudet för att få en direkt, eller indirekt, effekt på bilinnehavet. Med andra ord har 

man koncentrerat sig på relationen mellan parkeringsutbud och bilinnehav. Frågeställningen 

blir på så sätt om det går att minska behovet av parkering genom alternativa former och till 

vilken nytta? Den befintliga forskningen menar att med genomtänkt planering, aktiv 

parkeringsstyrning och nya alternativ till privat bilägande i samverkan mellan olika aktörer 

kan efterfrågan på parkering minska (Hedström & Svensson, 2011). 

 För att våra städer ska bli så optimala som möjligt och inkludera allihop är det 

viktigt att generera en vetskap om vilka konsekvenser bilinnehavet har för våra städer. 

Dessutom är det viktigt att titta på verkliga exempel för att kunna granska och utreda vilka 

åtgärder som är mest effektiva. Problemställningen blir således om det går att minska behovet 

av parkering med genomtänkt planering, aktiv parkeringsstyrning och alternativa former för 

att minska efterfrågan på parkeringsplatser. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Det första syftet är att undersöka intressanta problem vad gäller parkeringsreglering i 

Stockholms län. Det andra syftet är att problematisera parkeringsnormen. Det tredje syftet är 

att undersöka diskurser i kommunala parkeringsplaner. 

 I och med detta ställer vi oss en central frågeställning: Hur förs diskursen kring 

parkeringsreglering i Stockholm stads och Huddinge kommuns parkeringsplaner? 
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2. Tidigare forskning 

I Sverige har få studier gjorts om konsekvenserna av reglering av parkeringsplatser i städer, 

men flera internationella studier utanför Sverige har gjorts. De studier som gjorts om bilism, 

det vill säga bilens roll i samhället, har i allmänhet behandlat den rörliga trafiken, men bortsett 

från att studera den stillastående trafiken. Beaktar vi att en bil i genomsnitt står stilla 96 

procent av sin livstid, så ser vi en annan intressant aspekt angående bilism, nämligen 

studieområdet om den stillastående bilen (Lundin, 2008: 48).  

 Enligt Jakle och Sculle (2004) är parkering så nära förknippat med det 

vardagliga att vi inte lägger märke till det. Hardin (1968) beskriver det betande djurets 

tillgång till bete på betesmarken: När alla betande djur har rätten att utnyttja betesmarken 

obegränsat är allt frid och fröjd, men när antalet djur ökar minskar även betet för varje djur 

och en kamp om den knappa resursen skapar konflikter. Shoup (2005) uppmärksammar 

samma problematik: När stora gatuutrymmen finns, och när antalet fordon är begränsat, så är 

parkeringsmöjligheterna goda. Däremot blir parkeringsplatser en bristvara för bilisterna när 

antalet fordon ökar samtidigt som antalet parkeringsplatser hålls konstant. Det är av denna 

anledning som varje individ måste begränsa sig för att parkeringsplatserna inte ska bli en 

bristvara. Samtidigt tjänar varje individ på att utnyttja varan trots de andras agerande eftersom 

deras restriktivitet inte påverkar utbudet av parkeringsplatser. Detta beror på att 

parkeringsplatserna är kvar oavsett, och att det därmed är rationellt för varje bilist att utnyttja 

parkeringsplatserna. Det följer därmed att individens användande av parkeringsplatser står i 

konflikt till samhällets önskan om att begränsa användandet av parkeringsplatser. 

Burinskiene och Uspalyte-Vitkuniene (2008) menar att det finns ett viktigt 

samspel mellan kollektivtrafik och planeringen i staden. De menar att utvecklingen av 

kollektivtrafik är en miljönytta som förbättrar invånarnas rörlighet samtidigt som behovet av 

bilinnehav minskar. En stads invånare rör sig mycket, då man bor på en plats, jobbar på en 

annan och spenderar sin fritid på en tredje. Detta gör att stadens invånare blir väldigt beroende 

av transportsystemen i staden. I och med den starka utvecklingen av bilismen de senaste 50 

åren har städer växt och blivit glesa. Utglesning av staden skapar en låg täthet, vilket skapar 

ett beroende av bilar. Oftast är det kompakta och täta städer som rekommenderas eftersom det 

möjliggör intensiva verksamheter med blandade funktionsområden och effektiva 

transportsystem. Den hållbara staden är alltså därmed en stad med hög täthet där utveckling 

av kollektivtrafik blir en viktig förutsättning för att minska bilinnehavet. 
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 Zhan (2013) diskuterar om boendeparkeringens utbud påverkar bilinnehav. 

Boendeparkering är en parkeringstyp som ofta glöms bort eftersom man tror att den har en 

liten eller ingen påverkan på bilinnehav. Han menar att det finns flera faktorer som påverkar 

efterfrågan för bilresor, vilket måste tas i hänsyn när man utformar parkeringsstrategier. 

Förtätning och utveckling av bostäder är faktorer som kan påverka boendeparkeringens utbud, 

vilket innebär att bilinnehavet också kan påverkas. Om ett relativt stort parkeringsutbud ökar 

bilanvändningen, tenderar bilister att använda sin bil mer. Detta visar att parkeringsutbud och 

bilinnehav är starkt korrelerade med varandra. De som däremot menar att detta samband inte 

finns anser att bilinnehav påverkas av hushållsinkomst och demografiska egenskaper. 

Exempelvis anser man att bilinnehavet ökar i samband med att inkomsten ökar. Detta 

påstående möter Zhan genom att göra en historisk återblick för 1900-talet som visar att bilar 

alltid varit prisvärda. Andra studier visar också att när inkomsten är fast finns fortfarande 

incitament för att köpa bil. Bilinnehavet är därmed inte förutbestämt utan påverkas av flera 

andra faktorer. Dock visar studier att parkeringsutbud påverkar bilinnehavet mer än inkomst.  

 Det finns alltså en stor medvetenhet om bilismens konsekvenser för 

samhällsutvecklingen i urbanforskning. Dock har parkeringsstyrning som metod för påverkan 

på bilinnehav inte riktigt slagit igenom i Sverige trots att forskning visar att det är väldigt 

effektivt och gynnar städers vitalitet. Det finns få svenska exempel av parkeringsåtgärder, 

men vissa kommuner har ändå lyckats diskutera åtgärder för parkering i sina parkeringsplaner 

för att försöka minska bilanvändandet i kommunen. Lunds kommun har exempelvis utrett 

möjligheten för att införa ett maximikrav av parkeringstal och inrätta en parkeringsnorm för 

cyklar med projektet Bilsnål samhällsplanering (Lunds kommun, 2005). Stockholms stad har 

som ett annat exempel valt att tillämpa flexibla parkeringstal för att minska bilanvändandet i 

kommunen (Stockholms stad, 2013).  

 Hedström och Svensson (2010) anser att parkeringsmarknaden i flera städer har 

fungerat dåligt eftersom parkeringen i stort sett är subventionerad och fördelad i hyror, 

fastighetspriser, etcetera. Detta innebär att boende i en fastighet inte får möjligheten att själva 

göra valet att ha parkering eller inte, vilket är anledningen till att parkeringsutbudet är så högt. 

Boende som inte äger bil och inte använder bilparkering får därmed ändå indirekt betala för 

parkeringsplatser som boende med bil använder. 

 Hedström och Svensson (2010) menar att det finns olika typer av parkering: 

boendeparkering, arbetsplatsparkering och besöksparkering. Förutsättningarna för dessa ser 

olika ut och påverkar både efterfrågan och utbudet av parkeringsplatser i sin helhet. Villkoren 

för parkering har även en stor påverkan på individens val av färdmedel. Om exempelvis en 
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arbetsgivare väljer att subventionera sina anställda med gratis parkering i anslutning till 

arbetsplatsen tenderar de anställda att ta bilen till jobbet. Om förutsättningarna istället skulle 

vara det motsatta, exempelvis avgiftsbelagd parkering, tenderar anställda att välja andra 

transportsätt som att cykla, åka kollektivtrafik, etcetera. Om förutsättningarna för parkering är 

bra och billiga är det däremot svårt att påverka valet av färdmedel. Därmed finns det 

rimligtvist stor potential att effektivisera stadstrafiken och utvecklingen i våra städer genom 

att använda parkeringspolitik och parkeringsstyrning. Effektivisering innebär att 

färdmedelsandelarna i trafiken måste förändras för att kollektivtrafik och gång- och 

cykelbanor ska förbättras.  
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3. Metod  

Parkeringsreglering är ett omfattande och historiskt sett ett väldigt politiskt infekterat 

regelverk där åsikterna angående dess allmänna uppfattning oftast går isär bland de många 

forskare som hittills har behandlat ämnet. Det finns två ståndpunkter i debatten. Den ena sidan 

menar att bilismen står för frihet och rörelse, därav besittningen av en stor roll i dagens 

samhälle. Man menar att utan bilen stannar samhället, vilket innebär att parkeringsnormer är 

något som gynnar samhället. Den andra sidan menar däremot att parkeringsnormen är 

problematiskt eftersom den förutsätter att stadsutvecklingen fortsätter att anpassa sig för 

bilismen och dessutom är väldigt ytkrävande. Man anser att ytan som används för bilar istället 

kan användas till andra ändamål för att skapa vistelsemiljöer eller bygga bostäder. Därmed 

har min uppgift som författare varit att analysera och jämföra det material som kommit till 

mitt förfogande för att sedan använda det som varit mest väsentligt för studiens syfte.  

 Det första steget som togs för studiens utvecklingsprocess var att delta på ett 

vetenskapligt symposium på Färgfabriken där parkeringsstyrning och parkeringsåtgärder 

diskuterades med väletablerade intresseorganisationer, kommuner och personer som anses 

vara sakkunniga inom studieområdet av parkeringsstyrning. Detta gav en ordentlig 

förförståelse och insikt i studieområdet av parkering. Därefter gjordes en litteratursökning för 

att samla in material. En sortering gjordes av det insamlade material för att avskilja det som 

var irrelevant för studien syfte. Det material som tillslut valdes och vidarearbetades med var 

det som skildrade och redogjorde för de konsekvenser och åtgärder som påvisats av parkering.  

 Studien har genomförts med hjälp av diskursanalyser av Stockholms stads 

dokument för Riktlinjer för projektspecifika och gröna parkeringstal (2015) och Huddinge 

kommuns Parkeringsprogram (2013) för att problematisera hur respektive kommun resonerar 

kring parkeringsreglering och parkeringsåtgärder. Planeringspraktiken består generellt av 

visioner och dokument som visualiserar förändringar i framtiden, därför är text och även 

kommunikation ett viktigt verktyg för att skapa förståelse. Den diskurs som förs hos 

respektive kommun är särskilt intressant att studera eftersom den demonstrerar hur deras 

sociala verklighet reproduceras i text. En diskursanalys används främst för att analysera 

textmaterial på ett djupgående sätt för att inrikta sig på den retoriska organiseringen av text 

och tal. Diskursanalys inriktar sig på diskursiva relationer, alltså språkliga uttryck mellan 

olika grupper. Analysen kan på så sätt även relatera till makt och olika maktordningar där 

språk och kommunikation lägger grunden för sättet att tänka och handla. Kort sagt studeras 

alltså olika samhällsfenomen genom språket (Bergström & Boréus, 2012: 354-356). För att 
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hitta diskurserna i respektive kommuns parkeringsplaner gjordes en tabell med värdeladdade 

begrepp och uttryck (figur 4) som var återkommande och diskuterades i kontexten av 

parkering.  

 Denna studie har även kompletterats med två stycken semistrukturerade 

intervjuer med respondenter från Huddinge kommun och Stockholm stads trafikkontor. 

Respondenten från Huddinge kommun innehar en projektledarroll på kommunens gatu- och 

trafikavdelning och respondenten från Stockholm stads trafikkontor är en strategisk 

trafikplanerare som varit med i utformningen av Stockholm stads parkeringsplan. Intervjuerna 

gjordes för att få en djupare förståelse för respektive kommuners diskurser där 

respondenternas egna uppfattningar av parkeringsreglering varit i fokus. Även här påträffades 

intressanta aspekter som leder till skapandet av den sociala verkligheten. 

 I mötet med informanterna har studiens syfte tydligt presenteras dessförinnan 

för att ge informanterna en tydlig förförståelse och dessutom underlätta förståelsen av deras 

upplevelser och resonemang (Dalen, 2008: 13). Innan intervjun, utfördes även en provintervju 

på telefon för att kontrollera intervjuguiden, vilket hjälpte att korrigera och förbättra 

intervjufrågorna för att få mer detaljerade beskrivningar och svar från informanterna på 

huvudintervjuerna (ibid.: 36-37). 

 Varje intervju inleddes på samma sätt och tog cirka 25 minuter vardera. 

Intervjuerna anpassades efter respondenterna med följdfrågor beroende på samtalets riktning. 

I stort sett läts respondenterna tala fritt med viss styrning av intervjufrågorna för att svaren 

skulle bli så innehållsrika som möjligt (Trost, 2005: 19). Urvalet av informanter skedde med 

utgångspunkten att antalet skulle vara få eftersom det insamlade intervjumaterialet endast 

skulle fungera som ett komplement för diskursanalyserna, men även för att bearbetningen av 

materialet är tidskrävande (Dalen, 2008: 54). Informanterna kontaktades via mejl där 

bestämmelse av tid och plats gjordes. Intervjuernas genomfördes på respektive kommuns 

arbetskontor, vilket var medvetet eftersom de inte skulle känna sig obekväma i ett konstlad 

miljö. 

 Eftersom intervjuerna användes som kompletteringar för diskursanalyserna var 

analysprocessen enkel. Processen inleddes med att få förståelse för det insamlade materialet 

genom att läsa igenom det och sedan reducera bort det som inte var relevant för studien 

(Lantz, 2007: 107). Därefter kodades materialet genom kategorisering av olika teman av 

studieområdet (ibid.: 110). Detta hjälpte till med att få en djupare förståelse för materialet för 

att senare använda det i analysen.  
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 En viktig förutsättning för studiens empiri har varit den tidigare forskning som 

behandlar parkeringsstyrningens relation till bilinnehav. Det vill säga vetenskapliga artiklar 

som studerar och diskuterar sambandet mellan parkering och bilinnehav genom fallstudier av 

stadsbyggnadsprocesser och olika byggprojekt i olika städer
1
. Skälet till att just tidigare 

forskning varit en del av studiens teoribildning är för att innehållet varit mycket värdefullt och 

beprövat med hög reliabilitet, vilket gett bredd och djup i denna studies analys.   

 Etiska reflektioner i studien har även varit väldigt relevant. I och med den 

intervjuundersökning som gjordes var det aktuellt att informera de olika respondenterna om 

hur datainsamlingen skulle ske. Respondenterna medgivande var angeläget för att intervjun 

skulle bli av och ett tydligt sammanförande om studiens syfte presenterades för dem. 

Uppgifter som lämnats på intervjun har varit sekretessbelagda där anonymitet varit ett faktum 

för att respondenterna ska känna sig bekväma med sina svar (Dalen, 2008: 21-23).  

3.1 Kritisk reflektion 

Det är viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt gentemot en studies tillvägagångssätt och 

reflektera huruvida det påverkat resultatet (Reinecker, 2011: 257-259). Därför tas det här upp 

kritik och eventuella brister och problem under studiens gång. 

 Användning av diskursanalys har länge kritiserats för att inte vara en tillräcklig 

analysmetod för att generalisera ett resultat eftersom urvalen är små och inte representativa 

för liknande texter (Jørgensen & Phillips, 2000). Detta har tagits hänsyn till i studien eftersom 

syftet i första hand inte handlar om att generalisera resultaten. Syftet med studien är främst att 

problematisera parkeringsreglering i Stockholms stad och Huddinge kommuns genom att 

belysa intressanta diskurser som sedan kan kopplas till frågor som maktförhållanden. 

 Vidare kan man tydligt se en stor skillnad i respektive parkeringsplandokument 

där utformningen och innehåll var olika. Stockholm stads dokument var fokuserat på 

innerstaden, vilket kan anses inte vara helt representativt för kommunens problem. Huddinge 

kommuns dokument var däremot mer omfattande där hela kommunen var inkluderad. Vid 

början av studien hade det visserligen gjorts vissa avstämningar av materialet, men det visade 

sig senare att mer alltomfattande och strukturerade dokument från Stockholms stad hade 

kunnat ge studien en mer specifik slutsats. 

 

                                                
1 Se vidare i avsnittet Tidigare forskning. 
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3.2 Avgränsning 

Denna studie är i sin helhet avgränsad till två kommuner inom Stockholms län; Stockholm 

stad och Huddinge kommun. Dessa kommuner valdes efter ett informationsorienterat urval 

där man gör ett val med utgångspunkten av vad något förväntas att vara (Flyvbjerg, 2011: 

307). De utvalda kommunerna var särskilt intressanta för att de tillämpar två olika typer av 

parkeringsregleringar. Fördelen med att studera två fall är att man kan jämföra resultat för att 

genomföra en grundlig och bra analys.  

 Ytterligare begränsningar har gjort där studien främst fokuserat på parkering på 

gatumark där den största problematiken finns. Parkering på andra markområden har dock 

också behandlats, men inte i samma utsträckning. Det har även varit nödvändigt att 

problematisera och behandla parkeringsreglering i en kontext med planeringspraktiken för att 

studien ska vara relevant för ämnet.   

3.3 Terminologi 

Det finns flera begrepp som är återkommande i texten. Dessa begrepp definieras utifrån sin 

intention och har en viktig betydelse för förståelsen av studien. 

 

Allmän platsmark: Avser mark som är tillgängligt för allmänheten som gator, torg, vägar. 

Gatumark: Mark som enligt detaljplan skall användas till gata. 

Kundgrupp/användargrupp: Den grupp av användare som utnyttjar en parkeringsplats. 

Kvartersmark: Privatägd mark där parkeringsanläggningar, garage och parkeringshus ordnas. 

Parkeringsåtgärd: Någon form av insats som görs för att förändra parkeringsefterfrågan. 

Parkeringsanläggning: En byggnadsinrättning för parkering. 

Söktrafik: Trafik som uppstår när bilister söker efter lediga parkeringsplatser. 

 

 

  



10 

 

4. Bakgrund  

4.1 Historisk tillbakablick av bilismens utveckling 

Civilingenjören Stig Nordqvist var en av de mest framstående stadsplanerna i efterkrigstidens 

Sverige. Han var en av de första som etablerade begreppet bilsamhället i Sverige under 1950-

talet och inspirerades mycket av den amerikanska massbilismen (Lundin, 2008: 17). 

 Under efterkrigstiden växte bilinnehavet i Sverige snabbt. På 1950-talet ökade 

antalet registrerade personbilar från 194 000 till 536 000, eller med andra ord från 1 bil per 36 

invånare till 1 bil per 13 invånare. Detta innebar att framkomlighet på vägarna blev 

försämrade och bristen på parkeringsplatser skapade trängsel. Detta var väldigt problematiskt 

och en diskussion uppstod om det var möjligt att fortsätta anpassa bilismen till det gamla 

samhället. Stig Nordqvist menade att lösningen på problemet var att bygga ett bilsamhälle där 

samhället skulle fullständigt anpassas efter bilismen (ibid.). Bilsamhället innebar att 

samhällets trängsel- och trafikolycksproblem skulle lösas och ordentliga utrymmen för 

parkering skulle ordnas. Motorvägar och stora trafikanläggningar med hög trafiksäkerhet 

byggdes och bilismen var väldigt utrymmeskrävande (ibid.: 18). 

 Den omvälvande förändringen av stadsbebyggelsen förändrade även 

levnadsförhållandena. Omvandlingen möjliggjorde bland annat en utglesning av bostäder som 

gjorde det svårt att besörja transportsträckorna till dessa områden med bussar och spårvagn. 

Dessa områden förutsatte därmed ett bilinnehav (ibid.: 19). Stig Nordqvist introducera 

bilismen med positiva värderingar som skulle ge möjlighet till materiellt välstånd, en bättre 

levnadsstandard och större rörlighet i staden (ibid.: 20).  

 Endast under 1950-talet femdubblades bilinnehavet och Sverige hade Europas 

högsta biltäthet. Utvecklingen var okontrollerad och prognoser som hade gjorts av 

Stockholms stadsplanekontor år 1948 över det framtida bilinnehavet var felberäknade (ibid.: 

21). Denna nya besatthet av bilinnehav som uppstod hos många svenskar medförde även en 

jakt på parkeringsplatser och att gående och äldre byggnader fick ge efter för bilens ständigt 

ökande utrymmeskrav (ibid.: 22). 

 Utvecklingen av bilismen i Europa var även väldigt intressant. I början av 1900-

talet ansågs bilismen vara ett borgerligt fenomen som motsattes av den snabbt framväxande 

arbetarrörelsen. Då var det folk från högt ansedda yrkesgrupper som propagerade för 

bilismen. Under efterkrigstiden ansågs bilen som en symbol för det fria, liberala och materiellt 

expanderande samhället och fler europeiska länder välkomnade den växande massbilismen, 
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exempelvis Västtyskland (ibid.: 24). Däremot försökte man länge behålla bilen som ett 

privilegium i Storbritannien. I Norge var man skeptisk till bilen under 1950-talet och lyckades 

bromsa bilismen genom att reglera importen och försäljningen av privatbilar. I Sverige 

menade den socialdemokratiske finansministern Ernst Wigforss att bilen var en lyxvara för 

överklassen och skulle därmed beskattas. Emellertid, i och med den svenska ekonomins goda 

tillväxt fick allt mer svenskar råd att köpa bil och Sverige uppnådde som sagt Europas högsta 

biltäthet (ibid.: 25).  

 Staden anpassade sig alltså efter bilen och det var ett utmärkt tillfälle för det. 

Mellan åren 1946-1955 byggdes 500 000 bostadslägenheter, de nästkommande tio åren 

byggdes 735 000 och ytterligare 900 000 mellan åren 1965-1974. Under dessa 30 år var 

Sverige i en byggboom och det moderna samhället byggdes upp på riktigt (ibid.: 31). 

Miljonprogrammen utgjorde också en stor del av byggboomen och utformades för att anpassa 

sig till trafiksäkerhet och parkering (ibid.: 33). 

 I och med introducering av bilismen till staden blev trängseln snabbt ett 

problem. Den hårda konkurrensen av gatuutrymmet vann bilen enkelt, men gatorna var nu 

överbelastade av både rörlig trafik och stillastående fordon. Detta uppmärksammade en ny 

diskussion av bilismen, diskussionen om parkeringsfrågan. Polisintendenten Erik Forsselius 

beskrev parkeringssituationen år 1947 så här: 

 

 I fråga om parkering synas förhållandena nära nog ha utvecklat sig till en alls 

 strid mot alla. Privatbilister och cyklister jaga runt i den inre staden för att söka 

 finna en uppställningsplan för sitt fordon (parkeringsplats eller cykelställ), ofta 

 med negativt resultat och med påföljd att fordonet ställes på vinst och förlust på 

 en självtagen uppställningsplats var som helst. (ibid.: 47). 

 

År 1947 stadgades bygglagstiftningen som var en stark drivande kraft till byggandet av det 

moderna samhället. Makten över marken tilldelades kommunerna som fick bestämma hur 

bebyggelse skulle ske. Kommunerna fick en ensamrätt över markens exploatering, det så 

kallade kommunala planmonopolet inrättades. Med den nya bygglagstiftningen bestämdes 

också att utrymme för parkering skulle finnas på gård eller inom byggnad för boende och 

besökare (ibid.: 60). 

 I och med den nya lagstiftningen utarbetades de första parkeringsnormerna i 

Sverige. År 1948 kom stadsplanechefen i Malmö, Gunnar Lindman, med ett normförslag. 

Utgångspunkten var att bilinnehav varierade med inkomstklass och därför rekommenderade 
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han 1 parkeringsplats per 20 bostäder för välbeställda områden medan andra områden fick 

nöja sig med 1 parkeringsplats per 35 bostäder. Detta normförslag visar att bilen på 1940-talet 

fortfarande var nära förknippat med borgerskap (ibid.: 67). 

 Behoven av riktlinjer för parkering spreds sig snabbt över landet. I Stockholm 

var kravet över parkeringsplatser stort. Bara på Södermalm uppskattade man att det behövdes 

45 000 parkeringsplatser (ibid.: 88). Vid planeringen av Umeåförorten Ålidhem år 1963 

bestämde man att ingen bostad skulle ha mer än 100 meter avstånd till närmaste 

parkeringsplats, vilket visade att diskussionen om parkeringsnormer hade uppmärksammats. 

(ibid.: 111). 

 På 1960-talet presenterades speciella normtal för centrala stadsområden, dock 

innebar detta inte att befintlig bebyggelse fick något undantag från höga normtal (ibid.). 

Under denna tid var även ombyggnationer och stadsomvandlingar fullt igång, i både Sverige 

och Europa. Man gjorde ombyggnationer av gamla centrala delar för att göra plats för 

bilismen. Kraven på parkeringsutrymmen var så stora att man var tvungen att bygga nytt. 

Parkeringsproblemet var därmed en av de främsta orsakerna till de stora rivningarna i städerna 

(ibid.: 112-113). 

 I takt med bilismens stora utveckling betydde det att kollektivtrafiken fick ta en 

stor smäll. Detta märktes tydligt på de plan- och utredningsprogram som togs fram på 1960-

talet där 93 av 100 program behandlade motortrafik och endast 7 stycken kollektivtrafik. 

Civilingenjören Stig Nordqvist erkände själv i en intervju år 1969 att trafikplaneringen blivit 

synonymt med planering för biltrafik (ibid.: 255). Dessutom menade många att bilismens 

påverkan på stadsmiljön blivit tydlig med bullerstörningar och luftföroreningar. Detta 

uppmärksammade en insikt om att det inte var möjligt att bygga bort trängsel med 

parkeringshus och trafikleder. Därmed ökade intresset för kollektivtrafiken, och alternativa 

trafiklösningar började diskuteras (ibid.: 257).  

4.2 Parkeringsnormen – Hur ser det ut idag? 

Historisk sett har parkeringsnorm som riktlinje vid ordning av parkeringsplatser varit väldigt 

diffust. Idag är en parkeringsnorm en kommuns regelverk för anordningen av 

parkeringsplatser vid ny- eller ombyggnation. Parkeringsnormen anges i regel som antalet 

parkeringsplatser per bostad, per anställd eller per byggnadsyta. Parkering brukar även delas 

in i tre kundgrupper; arbetsplatsparkering, boendeparkering och besöksparkering. I plan- och 
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bygglagen (2010:900) benämns flertalet gånger hur kommuner får ordna parkeringsutrymmen 

i en detaljplan. I 8 kap. § 9: 4 står det exempelvis: 

 

 En obebyggd tomt som ska bebyggas ska ordnas på ett sätt som är lämpligt 

 (…). Tomten ska ordnas så att (…) det på tomten eller i närheten av den i skälig 

 utsträckning finns lämpligt utrymme för parkering (2010:900) 

 

Detta innebär att styrmedel i parkeringsfrågor är lagstadgat i plan- och bygglagen. De olika 

paragraferna behandlar även krav på utrymme, placering och utformning av parkering samt 

vilken mark eller byggnad som inte får användas för parkering. Om det inte finns tillräckligt 

med utrymme för friyta och parkering, ska anordning av friyta prioriteras först (ibid.). 

 Regelsystemet för parkering skiljer sig åt mellan allmän platsmark och 

kvartersmark. I plan- och bygglagen avses allmänna platser gator, vägar, torg och områden 

som är offererade och tillgängliga för allmänheten. Denna mark ansvaras av kommunen. 

Kvartersmark är privatägdmark som i en detaljplan är avsedd för bebyggelse eller andra 

ändamål (SKL, 2008: 4). 

 Parkeringsnorm är dock inte på något sätt juridiskt bindande, utan regelverket är 

en anvisning för det parkeringsbehov som bör tillgodoses av fastighetsägaren för bygglov 

eller detaljplaneläggning. Kommunen har möjlighet att styra parkering genom planmonopolet, 

därmed ligger inte ansvaret att ordna parkeringsplatser företrädesvis hos en kommun, utan det 

är fastighetsägarens skyldighet att inrätta detta (Lundin, 2008: 60) 

  Alla kommuner i Sverige verkställer en egen parkeringsnorm som beprövas av 

egna utredningar för de parkeringsbehov som finns för kommunens invånare och 

sammansättning. De flesta kommunerna i Sverige presenterar sina anordningar av parkeringar 

i sina enskilda parkeringsplaner- och strategier (SKL, 2008). Gemensamt för de alla är att 

utbudet av gatuparkering länge varit hög i de centrala delar som en strategi för att möta 

efterfrågan för bilparkering. Därför är efterfrågan för billiga gatuparkeringsplatser stor, vilket 

skapat problem som långtidsparkering och låg omsättning av gatuparkeringsplatser. Detta 

innebär att det blir svårare att bygga attraktiva stadsrum med närhet till olika färdmedel. 

Dessutom används inte parkeringsanläggningar i parkeringshus och garage på kvartersmark. 

Det effektivaste sättet är därmed att ta bort parkeringsanläggningar från stadskärnor och 

istället anvisa parkering i stadens periferi (SKL, 2013: 14).  
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 Kommunernas parkeringsplaner är alltså utformade utifrån olika utgångspunkter 

och strategier. De tre mest uppmärksammade parkeringsåtgärderna är att ha; miniminorm, 

maximinorm eller flexibla parkeringstal (SKL, 2013). 

 En miniminorm anger kravet på det lägsta antalet parkeringsplatser som en 

byggherre måste disponera för ett område. Syftet med miniminormen är att byggherren inte 

ska undkomma att anlägga parkeringsplatser och därmed avstå från sitt ansvar att ordna 

parkeringsplatser i ett nytt område. Denna parkeringsåtgärd har länge varit det dominerande 

alternativet (ibid.: 12). 

 En annan åtgärd är maximinorm som anvisar det högsta antalet parkeringsplatser 

som får anläggas för ett område och innebär att det totala utbudet är begränsat. Denna åtgärd 

är vanlig på områden med bra tillgänglighet till kollektivtrafik, exempelvis stadskärnor och 

stationsnära områden (ibid.: 13). 

 Den tredje åtgärden är flexibla parkeringstal som betyder att byggherren själv 

får bestämma antalet parkeringsplatser och istället erbjuda så kallade mobilitetstjänster för de 

boende. Det kan vara cykelparkeringar, bilpooler, subventionering av kollektivtrafik etc. 

Tanken är att de boende i första hand inte ska efterfråga bilparkering, utan byggherren 

tillhandhåller andra alternativ för att tillgodose de boendes behov av rörlighet. Denna åtgärd 

sker oftast i ett samarbete mellan byggherren och kommunen där man tillsammans tar fram en 

lösning som minskar kraven på bilparkering i ett område (ibid.: 14).  

 Parkeringsstyrning ska fokusera på att vara så effektivt som möjligt genom att 

optimalt kapacitetsutnyttjande, minskning av söktrafik och undvikande av långtidsparkering. 

Det ska alltid finnas parkering för besökare utan söktrafik där kapacitetsutnyttjandet inte ska 

överstiga 90 procent. Utbudet av parkeringsplatser är för stort om efterfrågan vid ett lägre 

kapacitetsutnyttjande är hög och priserna inte är subventionerade. Vid ett sådant tillfälle ska 

parkeringsplatser anpassas för andra ändamål. Om å andra sidan kapacitetsutnyttjande är 

högre än 90 procent ska priserna höjas för att minska på efterfrågan när den är hög. Detta 

förutsätter att det ska vara en hög omsättning av parkerande bilar på de befintliga 

parkeringsplatserna för besökare (ibid.). 

 Det är även viktigt att parkeringsavgifter inte skiljer sig på olika markområden. 

Parkeringsavgift på gatumark bör vara lika hög eller högre än på kvartersmark för att styra 

bort parkering från gatumarken eftersom gatuparkering har höga utrymmeskrav. 

Boendeparkering ska helst ordnas i parkeringsanläggningar för att inte hämma för skapande 

av offentliga rum. Dessa anläggningar bör vara belagda med ett fastpris för att bilinnehavare 

inte ska flytta på bilen under dagtid. Om priserna varierar tenderar bilister att flytta på sin bil 
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för att spara på kostnader för parkeringsavgiften. Parkeringsanläggningar öppnar även 

möjligheten för att kombinera parkering för olika kundgrupper där boende, arbetare och 

besökare tillsammans kan utnyttja en anläggning, vilket kan minska det totala 

parkeringsbehovet. Detta innebär att kostnaderna för att anlägga parkering reduceras med 

potential för effektivare markanvändning och förtätning (ibid.: 16). 

 Möjligheten till parkeringsplatser i anslutning till arbetsplatsen är en viktig 

faktor som påverkar anställdas val av färdmedel. Forskning har visat att när arbetsgivare 

erbjuder förmåner som gratis parkering och låga parkeringsavgifter ökar andelen anställda 

som tar bilen till jobbet. Om dessa förmåner inte finns för anställda ökar istället andelen som 

använder andra transportmedel exempelvis kollektivtrafik, cykel- eller gångtrafik. Detta visar 

att parkeringsstyrning har stora möjligheter för att styra bilinnehav och billanvändandet. 

Därmed är det av extra stor vikt att respektive kommuner tar sitt ansvar i sina respektive 

parkeringsplaner för att redogöra för tydliga målsättningar och åtgärder som minskat trängsel 

samt följa klimatmålen till fördel för cykel och kollektivtrafik (ibid.: 17).   

4.2.1 Parkering i Stockholms stad 

Stockholm är en stad som växer snabbt och står inför stora utmaningar i framtiden. Man har 

uppskattat att Stockholms invånare kommer att öka med ungefär 25 procent fram till år 2030 

och på så sätt bli en miljonstad. Detta innebär att staden måste utvecklas för att tillmötesgå 

denna stora tillväxt för befolkningen och även de behov som kommer med det (Stockholms 

stad, 2013: 1-3). 

 Stockholm stad har utarbetat ett dokument Riktlinjer för projektspecifika och 

gröna parkeringstal (2015) där parkeringsåtgärder för staden redogörs. Dessutom har 

Stockholms trafikkontor utformat Framkomlighetsstrategi –  Parkeringsplan (2013) för att 

beskriva hur stadens gator och vägar ska planeras för att underlätta och främja rörelsen för 

människor eftersom trycket på de olika trafikslagen kommer att öka (ibid.). 

 Stockholm stads parkeringsreglering grundar sig på tillämpning av flexibla och 

projektspecifika parkeringstal, alltså finns ingen fast parkeringsnorm. Detta innebär att 

parkeringstal anpassas efter varje unik situation där tjänstemän tillsammans med byggherren i 

en dialog förhandlar fram ett lämpligt parkeringstal. Parkeringstal anger alltså antalet 

parkeringsplatser och projektspecifika parkeringstal fastställs utifrån så kallad 

lägesegenskaper för en fastighet. Exempel på lägesegenskaper kan vara tillgängligheten till 

kollektivtrafik, närhet till centrum, etcetera. Stockholm stad tillämpar även så kallad gröna 

parkeringstal som anger det justerade parkeringstalet som är baserat på de mobilitetstjänster 
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som erbjuds för att reducera ett parkeringstal i ett exploateringsprojekt (Stockholms stad, 

2015: 2). 

 Parkeringstalet bestäms utifrån två principiella utgångspunkter. Den ena är att 

strävan att försörja nybebyggelse med rätt antal parkeringsplatser, detta med de 

projektspecifika parkeringstalen. Den andra ansatsen är att kunna påverka 

parkeringsefterfrågan för att underlätta för de som avstår från att äga en bil genom alternativa 

lösningar som mobilitetstjänster, detta med hjälp av gröna parkeringstal. Följande ska 

förverkligas genom att baseras på en modell:  

 

 

Figur 1: (Bildkälla: Stockholms stad, 2015:10.) 

 

Modellen baseras på fyra kriterier; grundintervall, lägesbaserat parkeringstal, projektbaserat 

parkeringstal och gröna parkeringstal. Grundintervallet bestäms av bilinnehavet per lägenhet 

i hela staden, vilket fastställs genom att beräkna genomsnittet av stadens bilinnehav som är 

0,4-0,6 bilar per lägenhet. Lägesbaserat parkeringstal påverkas av faktorer som påverkar 

avstånd och tillgång till kollektivtrafik, stadskärnan, lokal service och lediga garageplatser på 

tomtmark.  Projektbaserat parkeringstal baseras på nybebyggelsens karaktär och storlek. Man 

tar därmed hänsyn till lägenhetsstorlek, där exempelvis en övervägande andel av 

smålägenheter i ett område ger en minskning av parkeringstalet med 30 procent och en 

övervägande andel av stora lägenheter ger en ökning av parkeringstalet med 20 procent. 

Gröna parkeringstal fungerar alltså som komplement till de projektspecifika parkeringstalen 

där mobilitetstjänster erbjudas för att minska byggandet av antalet parkeringsplatser 

(Stockholms stad, 2015: 2-4). 

 Bestämmelser av mobilitetstjänster vid gröna parkeringstal baseras på tre nivåer 

för att avgöra effekter av olika åtgärder för ett specifikt område. De tre olika nivåerna 

påverkas av standarden i omgivande infrastruktur som är av stor vikt eftersom olika områden 
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är i olika behov av mobilitetsåtgärder beroende på ett områdets förutsättningar, exempelvis 

om tillgängligheten med kollektivtrafik och cykeltrafik är bra eller inte. En åtgärd som varit 

väldigt effektiv i många städer är att låta byggherren betala avgiften för bilpooler för boende. 

En annan åtgärd är att gatumarkparkering ska regleras genom kostnad eller tidsstyrning. 

Mobilitetsåtgärder och andra beteendepåverkande åtgärder ska dock inte i första förhand ses 

som lösningen för ett förändrat parkeringsbehov, utan det är de fysiska åtgärderna som ska 

uppfattas som främsta strategin eftersom de är mer långsiktiga (Stockholms stad, 2015: 5). 

 I och med att staden är en helhet måste parkeringsfrågan diskuteras för alla 

stadsdelar. Parkering på kvartersmark och gatan måste regleras för att främja framkomlighet 

och utveckla attraktiva stadsrum. Regleringen för gatuparkering i ytterstaden är särskilt viktig 

eftersom den i stort sett är gratis. Om efterfrågan på parkering styrs av både utbud och 

prissättning finns risken att mobilitetstjänster som alternativ inte har någon större påverkan 

eftersom gatuparkeringen är lättillgänglig och billig. 

 Stockholms stad menar att parkering har tre olika funktioner: långtidsparkering 

vid bostad, halvlångtidsparkering vid exempelvis arbete eller korttidsparkering vid korta 

ärenden. När parkering av dessa sker på gatumark uppstår en konflikt mellan långtids- och 

halvparkering och korttidsparkering (Stockholms stad, 2013: 2) 

 Det flesta hushållen i Stockholm har tillgång till en bil och ungefär 38 procent 

av dem parkerar sin bil på en gata i anslutning till deras bostad. Hälften som har tillgång till 

bil parkerar i en parkeringsanläggning på kvartersmark och 11 procent parkerar i ett allmänt 

parkeringsgarage (ibid.).  

 Målen för bilparkering i Stockholm stad är beroende av tillgången till parkering. 

Om en effektiv bilfärd ska ske måste det finnas parkeringsplatser man kan använda. Med rätt 

prissättning samt tidsreglering vill man åstadkomma att andelen tillgängliga parkeringsplatser 

på dagtid ska vara 15 procent istället för 8-12 procent som det tidigare varit. Detta kommer på 

så sätt leda till att söktrafiken reduceras, vilket minskar både trängseln på gator och 

miljöutsläpp. Framkomligheten blir bättre och gatuutrymmet kommer att användas mer 

effektivt eftersom en parkeringsplats kan användas för korttidsparkering istället för 

långtidsparkering (ibid.: 3). Det handlar om att omfördela gatuutrymmet för att prioritera 

rörlig trafik som kan transportera många människor per kvadratmeter. Detta innebär att det är 

viktigt att reglera var och när bilar tillåts att parkera på en plats på gatan (ibid: 4). 

 Enligt Stockholm stad finns det tre parkeringsåtgärder på gatumark; 

parkeringsförbud, tidsbestämt parkering eller avgiftsbelagd parkering. I Stockholm tillämpas 

tre olika avgifter för bilparkerings på gatan: 
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- Grön biljett, som finns på de mest attraktiva platserna i innerstaden för att en så hög 

omsättning som möjligt ska ske, exempelvis Gallerian, NK.  

- Röd biljett, som finns på platser som har hög efterfrågan och även där en hög 

omsättning är eftersträvansvärt.    

- Blå biljett, som finns på platser som har hög efterfrågan, men där en hög omsättning 

inte är prioriterat eftersom det finns andra alternativ av färdmedel som konkurrerar ut 

bilresor, exempelvis Hammarby Sjöstad. 

 

I de yttre delarna av Stockholm, s.k. förortscentra, finns ett antal attraktiva platser där 

avgiftsbelagd parkering eller p-skiva används för att reglera tillgången (ibid.: 5). 

 Stockholms stads parkeringsplan visar tydligt att gatuparkering på allmän 

platsmark är den mest problematiska parkeringstypen eftersom den stör framkomligheten på 

gatorna. Höjda avgifter för gatuparkering och lägre avgifter för parkeringshus är därmed 

förutsättningar för att gatuparkeringen och biltrafiken i innerstaden ska minska (Informant 2).  

 Mer specifikt för de åtgärder som ska uppfylla målen ska parkeringsområden för 

grön biljett utökas på ytterligare 150 platser. Prisökningen och tidsbegränsningen på de nya 

parkeringsplatserna ska öka omsättningen för hela dygnet för att främja framkomligheten och 

den lokala handeln (ibid.: 15). 

 En annan åtgärd är att utökning av området för röd biljett ska ske för att 

parkeringsplatser med stor efterfrågan på främst dagtid ska, även där, öka framkomligheten 

genom en högre omsättning. Här övervägs även möjligheten att ta bort parkeringsplatser för 

att ersätta med besökplatser som ökar tillgängligheten (ibid.: 16).  

4.2.2 Parkering i Huddinge kommun 

Huddinge är en kommun med en växande befolkning där man i Översiktplanen 2030 

fastställer att utvecklingen ska ske i takt med länets. En förutsättning för att möta 

befolkningstillväxten är att bygga nya bostäder genom förtätning i kollektivtrafiknära lägen. 

Parkeringsprogrammet (2013) är en del av kommunens trafikplan där effektiva metoder tas 

fram för att avvägda beslut för trafikstrategins mål ska uppfyllas. Dessutom beskrivs 

åtgärdsförslag och riktlinjer som behöver följas för att möta den rådande 

parkeringssituationen i kommunen samt bidra till de effektivaste lösningarna (Huddinge 

kommun, 2013: 3-6). 

 Parkeringsprogrammet utgår från att prioritera kollektivtrafik för att undvika 

ytkrävande markparkering samt begränsa antalet arbetsplatsparkeringar som finns i 
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kollektivtrafiksnära lägen. De stora ytorna som parkering kräver begränsar exploatering då 

dessa ytor istället kan användas för att utveckla bostäder, service och arbetsplatser. Huddinge 

kommun vill att attraktiva kollektivtrafiksnära lägen ska utnyttjas bättre genom en förändring 

av utformningen av parkering (ibid.). 

 Bebyggelsen i Huddinge kommun är väldigt varierande med flerbostadshus, 

villor, smålägenheter och studentbostäder. Därmed är det fortfarande aktuellt att bilen är ett 

transportmedel i framtiden, dock måste trafiksystemet effektiveras och andelen bilresor 

minska (ibid.). 

 

Huddinge kommun har fyra inriktningsmål för parkering: 

- Ytkrävande parkering ska minska i goda kollektivtrafiklägen för att marken ska kunna 

användas effektivare 

- Planering och styrning av cykel- och bilparkering ska bidra till att andelen resor med 

gång-, cykel och kollektivtrafik ska öka. 

- Bilparkering för bostäder och verksamheter i lägen med god kollektivtrafik ska bära 

sina egna kostnader. 

- Det ska vara enkelt för besökare att hitta cykel- och bilparkering vid viktiga 

målpunkter 

 

Kommunens markparkering ska ersättas med yteffektiva parkeringslösningar som 

parkeringshus och garage. Detta kommer att underlätta förtätningen av kommunen då 

markanvändningen blir mycket effektivare. Ny parkering på markplan kommer att undvikas 

för att inte ta upp ytor som hindrar framkomligheten på gator (ibid.:7-8). De förutsättningar 

som krävs för att öka resor med gång-, cykel och kollektivtrafik är mest fördelaktigt vid 

tätbebyggda områden med attraktiv kollektivtrafik. I och med den stora konkurrensen av 

marken vid kollektivtrafiklägen är det nödvändning att begära en kostnad för parkering för att 

efterfrågan inte ska vara hög. En kommun betalar alltid för parkering och det bör även bilister 

som använder parkering göra. Detta underlättar styrningen av boende och arbetare att parkera 

på kvartersmark eftersom att det inte finns alternativ gratisparkering (ibid: 9). För platser som 

är attraktiva och viktiga målpunkter ska tillgängligheten vara enkel för besökare med cykel 

och bil. Regleringen av parkeringsplatser ska vara rimlig för att lediga parkeringsplatser ska 

finnas. Detta innebär en ökad omsättning av parkeringsplatserna där flera olika bilister kan 

använda samma plats under ett dygn (informant 1).  
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 Huddinge kommun består i sin helhet av en varierad bebyggelse med olika 

förutsättningar. Därför har en zonindelning av hela kommunen gjorts för att tydliggöra de 

olika parkeringsbehov som finns. Kommunen har delats i tre zoner: A, B och C utifrån deras 

avstånd till attraktiv kollektivtrafik. Zon A anger områden som är mycket stationsnära lägen, 

zon B anger områden som är stationsnära lägen och zon C anger de resterande områdena i 

kommunen (ibid: 11).  

 

 

Figur 2: Zonindelning i Huddinge kommun (Bildkälla: Huddinge kommun, 2013:11.) 

 

I zon A finns anledningar att ha låga parkeringstal eftersom närheten och tillgängligheten till 

kollektivtrafik och service. I zon B är det gångavstånd till attraktiv kollektivtrafik och därmed 

gäller samma åtgärd. I zon C är tillgängligheten till kollektivtrafik lägre och därför finns 

motiv att ha högre bilparkeringstal där än i de andra zonerna (ibid.: 11-12). 

 Vid parkeringsplanering utgår man från fyra användargrupper: besökare, 

boende, pendlarparkerare och arbetspendlare. Besökare parkerar under en kortare tid för korta 

ärenden som besök, handel etcetera och kräver parkering nära målpunkt. Boende består av två 

grupper; de som pendlar med bil till arbete och behöver därför ha parkeringsplats nära 

hemmet och de som inte pendlar till jobbet med bil och behöver parkera bilen någonstans 

under hela dygnet. Pendlarparkerare är de som parkerar sin cykel eller bil vid kollektivtrafik 

och sedan fortsätter med kollektivtrafik. Arbetspendlare är de som arbetar i Huddinge 

kommun och behöver parkering på dagtid nära verksamheter (ibid.: 13). 
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 I zon A och B ska besökare prioriteras för att parkera på kommunens gatumark. 

Besökare är den användargrupp som ska ha god tillgänglighet till parkering eftersom de inte 

har alternativ till bilresor. För boende och arbetande ska parkering ske i 

parkeringsanläggningar på kvartersmark. Arbetande i zon A och B har goda möjligheter att 

åka kollektivtrafik till arbetet (ibid.). Det finns därmed en tydlig hierarki av användargrupper 

där det maximala avståndet till målpunkt ska vara: 200 meter för besökare, 400 m för boende 

och pendlarparkerare och 600 meter för arbetspendlare (Huddinge kommun, 2013: 15). 

 Huddinge kommun tillämpar parkeringstal för bilar som ska gälla med 

förutsättningen att cykelparkeringen i kommunen ska fungera. Om inte villkoren för 

cykelparkering uppfylls kan exploatören höja parkeringstalet. Parkeringstalen för bilar är 

beroende av zonindelningen och byggnadstyp, vilket betyder att parkeringstalen ser olika ut 

för olika områden och även från fall till fall (ibid.: 26).  

 

 

Figur 3: Generella parkeringstal i Huddinge kommun (Bildkälla: Huddinge kommun, 2013:33.) 

 

Flexibla parkeringstal förekommer också i kommunen, dock tillämpas de bara om exploatören 

förpliktar sig att genomföra åtgärder som minskar efterfrågan på parkering. Det är kommunen 

som erbjuder exploatören att tillämpa flexibla parkeringstal. Om efterfrågan på parkering ska 

minska måste alternativen för att äga bil var goda, exempelvis åtgärder som bilpool, 

cykelfaciliteter, etc. Andra åtgärder i form av beteendepåverkande åtgärder så kallad Mobility 

Management ska utredas och kommer presenteras i en annan separat plan i framtiden (ibid.: 

28).   
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5. Analys 

I diskursanalysen av kommunernas olika planer har vissa specifika punkter studerats. Dessa 

har varit:  

(I) Grundproblemet för parkering,  

(II) Orsakerna till parkeringsproblemen, och  

(III) På vilket sätt åtgärder för parkeringsproblem motiverats.  

 

För att diskurserna för dessa punkter skulle påträffas så gjordes en tabell av återkommande 

ord som var värdeladdade i Stockholms stads och Huddinge kommuns parkeringsplaner. Det 

vill säga ord som indirekt uttryckte en värdering eller en åsikt för att framhäva och förtydliga 

ståndpunkter. Det vill säga värderingar som antingen uttrycktes i positiva eller negativa 

sammanhang. I texterna fanns ett antal tecken av betydelse för konstruktionen av vad 

parkering är. 

 

Positivt Negativt 

Kollektivtrafik Bil 

Kvartersmark Gatumark 

Yteffektiv Ytkrävande 

Framkomlighet Söktrafik 

Förtätning Utglesning 

Figur 4: Värdeladdade ord i parkeringsplanerna (Bildkälla: Bogale, 2015) 

 

Listan ovan visar de totalt tio ord som valts och är återkommande i Stockholm stad och 

Huddinge kommuns parkeringsplaner vid beskrivandet av parkeringssituationen i 

kommunerna. Det var tydligt att orden på samma rad ställdes mot varandra i ett sammanhang 

för att tydliggöra vad som är positivt och vad som är negativt. Orden sattes alltså i en kontext 

för att förtydliga att det fanns en motsats som är bra eller dålig.  

 Det finns ett grundläggande problem i de både kommunerna som är 

genomgående i parkeringsplanerna och fungerar som utgångspunkt vid planeringen av 

parkeringen. Det handlar om konflikten av markytan mellan olika färdmedel som påverkar 

framkomligheten på gator. Det vill säga framför allt den parkerade bilens stora ytanspråk på 

gatorna. Med parkeringsreglering som styrmedel vill man påverka valet av parkeringsplatser, 

men främst försöka minska invånarnas bilinnehav genom att erbjuda alternativ, exempelvis; 
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mobilitetstjänster, utbyggnad av kollektivtrafik, eller ordnande av parkeringsavgifter som ska 

påverka incitamenten för bilanvändandet. Det finns därmed en framträdande diskurs där 

parkering alltid diskuteras i relation till ett minskat bilinnehav. 

 Det finns en orsak till det grundläggande problemet med det stora bilinnehavet 

och de parkerade bilarna som tar för mycket plats på gatorna. Det är att regleringen för 

parkering inte är tillräckliga, vilket gör det bekvämt och lättillgängligt för bilister att använda 

och parkera sin bil hur som helst. Men det är inte bara bilisternas tillgång till parkering som är 

avgörande för problemet med det stora bilanvändandet, utan det är andra faktorer som 

förutsättningarna för att välja andra alternativ än bilen som också avgör. Exempelvis närheten 

till kollektivtrafik och möjligheten till att utnyttja bra cykel- och gångstråk med målpunkter 

vid attraktiva lägen. I Stockholms stads parkeringsplan diskuteras det om mobilitetstjänster 

som byggherrar ska erbjuda för att kunna ändra parkeringstalet och i Huddinge kommuns 

parkeringsplan diskuteras zonindelningar som man anpassar parkeringstalet efter. 

 När man tittar på de lösningar och åtgärder som diskuteras i parkeringsplanerna 

kan man se att avgiftsbelagd parkering på gatumark är viktigt för att minska parkering på 

gator eftersom man istället kommer att välja att söka sig till parkering på kvartersmark.  

Förtätning är en annan åtgärd som minskar avstånd och underlättar användandet av alternativa 

färdmedel än bil. 

 Konflikten mellan kollektivtrafik och bil är väldigt intressant, exempelvis i 

Huddinge kommuns parkeringsplan menar kommunen att kollektivtrafiken ska prioriteras för 

att undvika den ytkrävande markparkeringen. Kommunen rekonstruerar föreställningen om att 

kollektivtrafik är positivare och mer lämpligt än bilen som transportmedel. Exempelvis 

associeras bilen alltid med negativa begrepp som; ytkrävande, söktrafik, bullerljud, etcetera. 

Medan kollektivtrafik alltid förknippas med positiva begrepp som; förtätning, 

sammanhållning, yteffektivitet, etcetera. Ett annat exempel är den zonindelning som har gjort 

för att bestämma behovet av parkeringstal för bilar i kommunens olika delar. Zonindelningen 

utgår från närheten till kollektivtrafiken. Detta innebär att Huddinge kommun har insett vikten 

av samspelet mellan kollektivtrafik och planeringen i staden för att minska bilinnehavet. Med 

en genomgripande kollektivtrafik för hela kommunen blir avstånden kortare för invånarna och 

man kan förtäta staden, vilket dessutom resulterar till en miljönytta. 

 Motsättningen mellan olika marktyper är också återkommande i de två 

kommunernas parkeringsplaner där båda kommunerna menar att allmän platsmark och 

kvartersmark har olika egenskaper. Stockholm stad menar att parkering på gatumark måste 

regleras med höjda avgifter eftersom dess tillgänglighet ger incitament för ett underlättande 
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bilinnehav där man exempelvis har olika avgifter på olika områden beroende av dess 

attraktionsvärde. Parkering på gatumark är därmed väldigt fokuserat på en ekonomisk avgift, 

det vill säga en kostnad som ska försvåra bilister att parkera sin bil på en lättillgänglig plats. 

Parkering blir således dels en ekonomisk fråga där ekonomisk påtryckning ska styra 

parkeringsval, men även färdmedelsvalet. Detta för tankarna till bötesavgifter där en reglering 

styr en handling innan den har begåtts. Nästan som ett straff där man innan ska förstå 

konsekvensen av ett eventuellt val. Gatumarken ska alltså upplevas som negativ för bilister 

genom en kostnad och därmed få bilister att undvika parkering där: 

 

 Staden har i princip tre sätt att reglera parkering på gatumark som kan användas var 

 för sig eller i kombination: parkeringsförbud, reglering av hur länge ett fordon får 

 står parkerat samt avgift för att stå parkerad (Stockholms stad, 2013: 8). 

 

Liknande resonemang framhålls tydligare i Huddinge kommuns parkeringsplaner där 

nyparkering på markplan inte ska ordnas i framtiden eftersom man vill undvika att ta upp ytor 

som hindrar framkomligheten på gator. Man menar att lösningen istället är att parkera i garage 

eller parkeringshus. Detta skapar en konstruktion för motsättning mellan olika 

parkeringstyper. Motsättningen mellan parkering på allmän platsmark (gatumarksparkering) 

och parkering på kvartersmark (parkeringshus och garage). Man menar alltså att 

gatumarksparkering saknar vissa egenskaper som parkering på kvartersmark har: 

 

 Att parkering på kommunens mark avgiftsbeläggs innebär även att det blir enklare 

 att styra boende och arbetande till parkering på kvartersmark eftersom det inte finns 

 någon alternativ gratisparkering (Huddinge kommun, 2013: 9).  

 

Eftersom tillgängligheten till gatumarken, och i det avseendet även gatuparksparkering är så 

lätt menar de båda kommunerna att någon form avgiftsersättning måste tilldelas för parkering. 

Det handlar om att utbudet av parkering på gatumarken är nästintill gränslöst eftersom det 

avgörs av hur många gator som finns. Genom en avgift eller att inte planlägga fler parkeringar 

på markplan minskar man parkeringsmöjligheter för bilister. Gatuparkeringen blir därmed en 

bristvara eller en dyr kostnad som gör att bilister söker sig till parkering på kvartersmark där 

avgiften oftast är lägre. När bilisterna söker sig till parkeringshus, minskar 

gatumarksparkering och söktrafiken, vilket ökar framkomligheten på gatorna.  
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Parkeringsutbudet och tillgängligheten till parkering blir därmed en viktig faktor som 

påverkar incitamenten för att använda bil.  
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6. Diskussion 

Denna studie har uppmärksammat problematiken för parkeringsreglering i städer. Med fokus 

på att undersöka och problematisera parkeringsregleringens konsekvenser och åtgärder har 

diskurser i kommunala parkeringsplaner studerats. 

 En diskursanalys gjordes för att uppmärksamma intressanta diskurser som 

speglar sig i kommunala parkeringsplaner som kan vara avgörande för hur man resonerar 

kring parkering och dess förhållande till bilanvändandet. Med intervjuer som kompletterande 

materialinsamling belystes ytterligare resonemang som kan vara betydande och vägledande 

för kommunens planering av trafiken. 

 Genom att betrakta två kommunala parkeringsplaner kunde man tydligt se 

intressanta problem med parkeringsreglering. Parkering på gatumark är inget man strävar mot 

eftersom det är ytkrävande och tar plats på gatorna. Detta skapar trängsel som stör 

framkomligheten på gatorna. Parkeringsutbudet måste därmed regleras, antingen med avgifter 

eller tidsreglering. Denna åtgärd tar bort söktrafiken eftersom omsättningen på 

parkeringsplatserna blir större. 

 Den historiska tillbakablicken som gjorde i studien visar att bakgrunden till att 

många kommuner har en parkeringsnorm har sitt ursprung från den tidiga bilismen då alla 

infrastruktursatsningar hade som avsikt att främja framkomligheten för bilen med en 

utgångspunkt att alla verksamheter krävde rätten till bil. Detta innebar följaktligen att 

kommuner kände sig uppmanade att intyga sig om att byggherrar planerade ordentligt med 

parkeringsplatser på fastighetsmark för att kunna hantera den biltrafik som verksamheten eller 

bostaden generade, anledningen återigen om så inte var fallet så parkerades bilar på gatumark 

med försämrad trafiksäkerhet och framkomlighet som följd.  

 Idag har en del kommuner insett problematiken då åtgärder som 

mobilitetstjänster generar ett minskat parkeringsutbud och på så sätt ett minskat bilberoende. 

Dock är det fortfarande mängder av parkeringsplatser ovan och under jord som inte på något 

sett bidrar till en bra stadsmiljö med ökad bilism som följd, dessutom innebär detta högre 

hyror (oavsett om du är innehavare av bil eller inte) eftersom byggherrens kostnad för 

parkeringsplatsen måste hämtas in i projektet. 

 Problemet ligger i att man med parkeringsnormen fortsätter att planera för bilen, 

och därmed blir bilismen fortfarande en del av planeringsidealet. Det är en form av 

dubbelmoral där man egentligen ämnar minska bilinnehav, men fortfarande har en reglering i 

plan- och bygglagen som underlättar bilanvändandet. Dock finns det en osämja i detta 
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resonemang, ska man inte längre ha rättigheten att kunna använda bilen i det framtida 

samhället? Svaret på denna fråga är väldigt komplicerat och handlar om en konflikt mellan 

den individuella rationaliteten och den kollektiva rationaliteten. Det handlar om att värdera de 

val man har och samtidigt effektivisera för de möjligheter vi har i samhället. Genom 

förtätning av staden och optimering av samhällsytorna kan exempelvis fler bostäder byggas.  

 Diskursen för parkeringsreglering är därmed väldigt intressant i det anseendet 

att det bygger på beteendepåverkande metoder där man vill påverka människors val av 

färdmedel genom att associera negativt värdeladdade begrepp med exempelvis bilen, och 

positivt värdeladdade begrepp med kollektivtrafik. En annan intressesant diskurs är den av 

parkering på olika marktyper som tydligt visar hur parkering på gatumark är något som inte 

föreslås. Det är på så sätt en form av mobilty management där man med hjälp 

beteendepåverkande åtgärder försöker ändra individers attityd och beteende till transporter. 

 I diskursen av parkeringsplanerna bestäms synen på olika begrepp. Vilka som 

ska uppfattas som positiva, och vilka som ska uppfattas som negativa. Därmed blir 

handlingsutrymmet i parkeringsstyrningen redan bestämt i diskursen av parkeringsplanerna 

där den diskursiva makten blir mycket tydlig. Kommunerna utför en makthandling via text 

när de skriver om deras tolkning av parkering och vad dess problematik är. 

 Därmed kan man säga att parkeringsreglering påverkas av flera olika 

komponenter som måste tillgodoses för att vara till godo för staden. Parkeringsåtgärderna som 

nämnts i denna studie kan vara främjande för stadens utveckling och en ny riktning från 

bilismen. Därmed är alternativet till bilanvändandet inte ett enda alternativ utan istället flera: 

Nyexploatering måste ske nära kapacitetsstark kollektivtrafik och god cykelinfrastruktur 

gärna nära regionala cykelstråk. Byggherren skall på samma sett som idag följa en 

parkeringsnorm som att följa en cykelparkeringsnorm eller kollektivtrafiksnorm. I större 

utvecklingsprojekt kan även krav på bilpool ställas. Det forskas mycket på området just nu 

och många fler åtgärder testas i storstadsregionerna. De parkeringsnormer som idag tas fram 

genom nya parkeringsstrategier i de storstadsnära kommunerna bygger numer nästan enbart 

på flexibel parkeringsnorm, vilket innebär att krav på parkeringsnorm baseras på centralitet 

och tillgång till kollektivtrafik och service. Kärnan i problemet ligger i att kommunerna måste 

våga ställa hårdare krav och samtidigt kunna erbjuda en god infrastruktur för de hållbara 

färdmedlen, vilka idag är ganska eftersatta i många kranskommuner, detta för att i gott och 

ont kunna sänka bilbehovet.  
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Med det sagt vill jag avsluta denna uppsats med ett eftertänksamt citat som speglar bilismens 

realitet: 

Det är ingen mänsklig skyldighet att äga en bil – Anna Säfsten 
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