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Förord
I Övergripande Strategier och Budget 2012 anges att Örebro kommun ska präglas av
samarbete och framåtanda. Örebro ska växa både socialt, ekologiskt och ekonomiskt.
I en kommun där hållbarhet är en given utgångspunkt måste varje förändring prövas mot
den. Örebros stadsutveckling sker med inriktning på en tätare stad med större möjligheter
för mänskliga möten. Tätheten åstadkommes genom att öka användningen av de
byggnader som redan finns samt att tillföra byggnader inom den exploaterade ytan.
Mängden och sammansättningen av resor och transporter förändras då en förtätning och
förändring av staden sker.
Parkering är en tillgänglighetsfråga och i en stadskärna kan den med fördel uppfattas
som en del av trafiksystemet. Parkering påverkar också i hög grad möjligheterna och
efterfrågan på olika slag av resor och transporter. Därför är parkering ett effektivt medel
om man vill styra mängd och sammansättning av resor och transporter.
Innehållet i denna rapport avser att beskriva hur parkering för olika fordon kan förändras
och utvecklas så att den stödjer den stadsutveckling Örebro vill ha.
Rapporten är framtagen under ledning av en styrgrupp bestående av Anna Kero, Anna
Windal, Per Elvingson och Peter Smedberg Örebro kommun, och är skrivna av Roger
Johanson, Malin Rosén och Ida Paunonen SWECO Infrastructure.

Örebro 24 augusti 2012
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Sammanfattning

Omställningen av transportsystemet
Trafiksystemet ställs om. Från ett resurskrävande system med bilen som främsta bärare
av resor och transporter till ett väl balanserat transportsystem. Ett väl balanserat
transportsystem där gående, cykel, kollektivtrafik och bil tillsammans ger staden den
tillgänglighet och attraktion som staden behöver för att utvecklas väl.
Omställningen av transportsystemet sker med stöd av den uttalade målbild som Örebro
kommun angett i sina inriktningsdokument Budget, Översiktsplan, Transportplan och
Stadsliv. I Stadsliv beskrivs, på ett lättillgängligt sätt, några av de viktigaste faktorerna för
att Örebro ska utveckla sitt levande stadsliv ett steg till. Transportsystemets utveckling är
en tydlig framgångsfaktor. Stadsutvecklingens gemensamma mål är att medverka till ett
hållbart Örebro med ett rikt socialt liv, en god ekonomisk utkomst för medborgarna och en
ekologisk belastning inom ramen för vad ekosystemet tål.
SWECO har på uppdrag av Örebro kommun och under ledning av dess tjänstemän och
med stöd av samverkan med politik, tjänstemän och näringsliv samt med erfarenheter
och den kunskap som SWECO inhämtat under senare år, utarbetat detta
inriktningsdokument. Avsikten med dokumentet är att det ska ge Örebro kommun stöd i
att fatta goda delbeslut. Delbeslut som leder fram till att transportsystemet ställs om till ett
effektivt och väl balanserat transportsystem.
Den samlade målbilden för Örebro, dess stadsliv och transportsystem är en väl avvägd
prioritering mellan olika intressen. Stadskärnan har hög attraktion och kan utvecklas
ytterligare när dess konkurrensfördelar tas tillvara. Stadskärnan är en mötesplats, en
arbetsplats, en boplats, en plats för besök och handel, samtidigt. Dessa olika roller är just
stadskärnans konkurrensfördel, den mångfacetterade staden med ett liv som varierar
men också sträcker sig över alla dagar i veckan och många av dygnets timmar.
Anspråken på vad staden ska ge plats för är stora, större än vad staden rymmer. En
tätbefolkad plats kan bara vara det om den mänskliga närvaron prioriteras högre än
andra anspråk. Mängden och variationen av människor och deras verksamheter och
möten är det som skiljer en stadskärna från andra slag av bebyggelsestrukturer. För att
medverka till att denna egenskap kan utvecklas behöver marken användas på ett sätt
som stödjer detta. Mer ytor behövs för människors möten och vistelse, öppna platser,
arbetsplatser, handel, nöjen, boende etc.
Transportsystemet som ska stödja ett gott stadsliv måste effektiviseras för att ekvationen
ska gå ihop. Att ge alla transportslag full och ohämmad access till stadskärnan skulle ge
konflikter mellan markanspråk som är oförenliga, en prioritering måste ske. Denna
prioritering har pågått i många år. I denna rapport klarläggs hur tillgängligheten till
stadskärnan genom parkering kan utvecklas.
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Nuläge
Personbilisterna i stadskärnan har god tillgång på bilparkering, med nuvarande reglering.
Tillgången är dock ojämnt fördelad, en del parkeringsplatser är överbelagda medan
andra har en låg beläggning. En översyn av regleringarna bör ske.
För de som bor och verkar i staden finns också god tillgång på parkering, kanske lite väl
god. En omfördelning bör prövas där de besökande prioriteras upp och övriga får lite
längre att gå till sin parkering.
Parkeringsnormen anger i p-tal hur många platser en exploatör måste bygga för att
uppfylla kraven i PBL. P-normen är oflexibel, den ger små möjligheter till flexibla och
dynamiska lösningar. Kommunen bör pröva bestämmelser som begränsar antalet
parkeringsplatser i nya projekt. Max normer kan anges för att locka till samnyttjande och
påverka exploatörens lokalisering i förhållande till alternativa transportsätt och
tillgänglighet.
I Örebro stadskärna finns det även många cykelparkeringsplatser, tyvärr är de inte
placerade där de är som mest eftersökta. Standarden på cykelparkeringen varierar. De
flesta har en låg standard, bara en yta och en låsbarhetsmöjlighet, det saknas
väderskydd och inlåsningsmöjlighet.

Mål
De mål och strategier som föreslås i rapporten utgår från de inriktningsdokument som
Örebro kommun antagit. I dessa dokument uttalas en tydlig vilja att utveckla
tillgängligheten genom parkering så att den stödjer Örebros utveckling i en önskad
riktning. Målen samlas under följande huvudrubriker:
•

Att stadsutvecklingen sker i balans

•

En väl balanserad tillgänglighet

•

En attraktiv stadsmiljö

•

En god miljö och bättre hälsa

•

Ett resurseffektivt parkeringssystem

Mål beskriver att parkering måste fogas in i sitt sammanhang, ett rikt stadsliv.
Helhetssynen och det långsiktiga perspektivet är de viktigaste förhållningssätten i
målformuleringen.
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Hinder
För att uppnå målen behöver dels effektiva åtgärder vidtagas men också hinder hanteras.
De hinder som finns för att uppnå föreslagna mål är:
•

Kunskapen om hur parkering bl.a. påverkar stadens attraktivitet varierar starkt
bland berörda.

•

Aktörerna agerar efter sina egna mål.

•

Brist på samverkan mellan olika aktörer.

•

En felaktiv uppfattning om tillgång och efterfrågan.

•

Brist på flexibilitet, fasta p-tal, reserverade platser och små P-anläggningar.

•

En statisk P-norm inbjuder inte till gröna resplaner.

•

Kostnaden för parkering döljs och är högre än vad som är känt.

•

Otrygghet i en del av parkeringsanläggningarna.

•

Parkeringsanläggningarna blir en belastning för stadslandskapet.

•

Parkeringsanläggningarna formas inte för samnyttjande.

•

Upplåtelseformen för parkering är ineffektiv med reservation och särnyttjande.

•

Parkering hanteras inte som en väl avvägd del av tillgängligheten.

Strategisk inriktning
Effektiva åtgärder för att nå målen kan lokaliseras genom att ange en strategisk inriktning.
I en strategisk inriktning pekas de vägar ut som innehåller den potential som krävs och
som är genomförbara och därmed ger möjlighet att nå målen. Den strategiska
inriktningen ska på ett tydligt sätt peka ut den framgångsrika vägen. Följande strategiska
inriktningar har särskiljts och bedöms innehålla den potential och möjlighet till
genomförande som krävs.
•

Planera och samverka för god tillgänglighet.

•

Anpassa parkeringen till ett hållbart transportsystem.

•

Infoga parkeringen i ett gott stadsbyggande.

•

Utvärdera och följ upp tillgängligheten.
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Åtgärder
Åtgärdslistan som följer av detta är lång, men kan med fördel prioriteras och läggas ut
över några år, då kan effekterna av respektive åtgärd särskiljas i den utvärdering och
uppföljning som föreslås. De åtgärder som föreslås är följande:
Planera och samverka för god tillgänglighet
•

Lyft fram parkering i Budget, Översiktsplan och Inriktningsdokument

•

Följ en linje från markanvisning till genomförande

•

Uppdatera P-talen

•

Utveckla parkeringsköpet

•

Gör områdesvisa p-planer

•

Lyft fram sambandet mellan lokalisering och transportbehov

•

Gör nåbarhetsstudier för de olika transportslagen

•

Koordinera de kommunala aktörerna

•

Samverka med enskilda aktörer

Anpassa parkeringen till ett hållbart transportsystem
•

Utöka och höj kvalitén på cykelparkeringen

•

Gör en fördjupningsstudie av MC-parkering

•

Laddplatser för elbilar bör utredas

•

Stöd utbyggnad av bilpooler i startläge

•

Avpassa tids- och avgiftsreglering så att avsedd kundgrupp prioriteras

•

Anpassa successivt antalet allmänt tillgängliga parkeringsplatser i stadskärnan

•

Medverka till samnyttjande av parkering

•

Reducera antal p-platser vid arbetsplatser där det finns goda färdalternativ

•

Erbjud mer perifera parkeringsplatser för längre uppställningstider

•

Pröva om boendeparkering är lämplig i Örebro

•

Utöka och reglera infartsparkeringen vid kollektivtrafiken

Infoga parkeringen i ett gott stadsbyggande
•

Var noga med helheten när parkering infogas

•

Bygg gemensamma effektiva, trygga, säkra och attraktiva
parkeringsanläggningar och ta bort markparkeringen

Utvärdera och följ upp tillgängligheten
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Frågor och svar om framtida parkering i Örebro stadskärna
Hur kommer förtätningen och den förändrade markanvändningen att påverka
tillgängligheten med bil till Örebro stadskärna?
När markanvändningen förändras i centrala Örebro, och ytan där det idag finns
parkeringsplatser tas i anspråk, kommer konkurrensen om resterande parkeringsplatser
att öka. Den totala mängden parkeringsplatser i Örebro stadskärna ser dock ut att täcka
behoven under de närmaste åren. En förutsättning för detta är dock att parkeringen
regleras så att den används effektivare. Utöver att använda den befintliga parkeringen
effektivare finns ytterligare kapacitet i de privata parkeringsanläggningarna. Här bör en
kontakt tas så att de ser sin roll i att medverka till stadskärnans tillgänglighet.
Hur kan tillgången bättre matcha efterfrågan?
Kommunen måste ta ställning till hur konkurrensen om parkeringen ska hanteras. Hittills
har kommunen styrt efterfrågan genom att sätta olika nivåer på parkeringsavgifterna.
Denna metod har sina brister. I Örebro stadskärna är betalningsviljan hög hos några av
dem som parkerar där. De använder parkeringsplatserna bl.a. som arbetsplatsparkering.
Kommunen bör ta ställning till om man vill ha det så. Utvecklingen av
parkeringsregleringarna i andra städer går mot att vara mer precis i att styra
användningen av parkeringsplatserna till dem som besöker staden medan de som
arbetar i den ges andra alternativ. Dessa andra alternativ kan vara parkeringsplatser 500
1 000 meters gångavstånd från arbetsplatsen, bra cykelvägar och god kollektivtrafik.
Progressiv taxa är en taxa som ger tydlighet. För de som står kortare tid än 2-3 timmar
kan en låg avgift inbjuda till besök och ärende. Avgiften varierar i olika kommuner från
gratis upp till 20 kronor för de första timmarna. Tiden efter dessa 2-3 timmar kan vara
avsevärt dyrare och kanske kosta 10-30 kronor per timma. Genom denna taxa visar
kommunen tydligt vad den vill att platserna ska användas till, samtidigt som systemet inte
är låst utan ger flexibilitet för den som anser det vara värt att betala den högre avgiften
vid något enstaka tillfälle.
Hur kan man vara trygg att en bristsituation inte uppstår?
Parkeringsbehovet förändras över tid. Bilinnehav och hur bilen följer inte några exakta
mönster. Det behövs återkommande lägesbeskrivningar för att vara säker på att en
bristsituation inte uppstår. Enklast är att göra en årsvis återkommande inventering av
beläggningen. I april 2012 genomfördes en sådan inventering som kan användas som
utgångspunkt. Då kan kommunen få tillgång till uppföljning och jämförbar statistik och
kommunen kan känna sig trygg i och förstå effekterna av förändrat utbud och efterfrågan,
utan att förstå alla bakomliggande faktorer.
Inventering av parkering för angöring, ärende, arbetande, boende och tillstånd behöver
också återkommande inventeras.
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Hur påverkar priset efterfrågan?
Priset för att parkera i en stadskärna är som regel lägre än vad efterfrågan skulle kunna
ge stöd för. Kommunerna har efterhand höjt priset för parkering utan att någon långvarig
dämpning av efterfrågan har skett. Orsaken till detta kan vara flera. Utbudet av parkering
inom kort avstånd till stadskärnan är litet. Medan tillgången på parkering på lite större
avstånd är större. Några kommuner väljer att höja priset ända upp till en nivå där
efterfrågan är lägre än tillgången. Vid denna nivå är det inte ärendets typ som styr utan
enbart betalningsviljan. Då kommer de kunder som är betalningsstarkast att bli
prioriterade. En del kommuner tar inte ut fullt så höga avgifter utan väljer att kombinera
avgiften med en tidsregel. Effekten av detta är att fler korta ärenden prioriteras före högre
betalningsvilja.
Behöver P-normen revideras?
Parkeringsnormen behöver utvärderas och uppdateras. En modernare parkeringsnorm
skulle mer aktivt kunna stödja samnyttjande och eventuellt andra lösningar av
tillgängligheten.
Hur stödjer man samnyttjande?
Samnyttjande förutsätter ett kommunalt huvudmannaskap eller en uttalad och tillämpad
samsyn. Den enskilde har sällan intresse eller motiv för samnyttjande. Ekonomiska
incitament brukar inte räcka. Det fordras en gemensam, kommunal, uppfattning om vikten
av ökad effektivitet i markanvändningen för att den ska nå genomslag. Byggherrens
incitament kan ligga i möjligheten att utnyttja mer av sin värdefulla mark till boende och
verksamhet. Detta genom att skjuta över parkeringsfrågan till en annan aktör som
placerar parkeringen mer perifert, på billigare mark men ändå inom acceptabelt
gångavstånd.
Hur kan p-köpet utvecklas?
Parkeringsköpet är nyckeln till samnyttjande, gemensamma lösningar och effektivare
markutnyttjande. Priset och formerna för parkeringsköpet bör ses över så att det kan
marknadsföras mot aktuella byggherrar.
Var kan nya parkeringsanläggningar placeras?
En förtätning av Örebro ger behov av nya gemensamma anläggningar. En inventering av
möjliga lägen skapar en handlingsberedskap inför kommande ställningstaganden.
Behöver Örebro en parkeringspolicy?
Örebro arbetar med en trafikplan. I arbetet med en trafikplan brukar parkeringsfrågan
lyftas fram. Genom att skaffa sig ett inriktningsdokument för parkering kan Örebro skapa
en gemensam plattform vid planeringen av förändringar. Inriktningsdokumentet ger en
gemensam plattform för berörda och ger stöd för bättre beslut. Kommunen visar att den
tagit ställning till hur man ska hantera tillgängligheten med bil genom den parkering man
medverkar till.
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1

Utgångspunkter
I de centrala delarna av Örebro är efterfrågan på parkering alltid hög. Parkering kräver
utrymme. Därför är det angeläget för kommunen att skapa spelregler som fördelar det
tillgängliga utrymmet på ett för staden väl avvägt sätt.
I ett större perspektiv är parkeringsfrågan viktig, dels för att den påverkar möjligheten att
skapa en tät och effektiv stadsbebyggelse, dels för att tillgången på parkering är ett av de
starkaste styrmedlen på lokal nivå för att påverka valet av färdmedel.

1.1

Lagar och föreskrifter

Trafikförordningen
Trafikförordningen omfattar ett regelverk som trafikanten ska följa. Förordningen
innehåller också regler för hur parkering kan regleras. Några av dessa regler
exemplifieras nedan.
1 kap. Allmänna bestämmelser
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser för trafik på väg och i terräng.
2§…
Lokala trafikföreskrifter om parkering får innefatta särskilda bestämmelser för att
underlätta för dem som bor i ett visst område att parkera inom detta område. Om det
behövs av särskilda skäl får vissa parkeringsplatser i området reserveras för de boende
genom sådana bestämmelser. Frågor om tillstånd att parkera enligt föreskrifterna prövas
av kommunen.
Särskilda undantag för rörelsehindrade
8 § För rörelsehindrade personer kan utfärdas ett särskilt parkeringstillstånd.
Tillståndet kan utfärdas både till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon och
till andra rörelsehindrade som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet.
Lokala trafikföreskrifter
Lokala trafikföreskrifter kompletterar trafikförordningen och likabehandling är en viktig
grundprincip vid framtagande av föreskrifter. Undantag får dock göras för
rörelsehindrade, näringsidkare och boende.
Kommunala avgiftslagen
För parkering på allmän platsmark gäller offentligrättsliga regler där kommunen är
huvudman. Kommunala avgiftslagen ger kommunen rätt att ta ut avgifter på allmän
platsmark ”för att ordna trafiken”. Nivån behöver inte kopplas till verkliga kostnader. Men
det betyder också att kommunen inte har något lagstöd för att avgiftsbelägga parkering
på gatumark om det inte finns något tillgänglighetsproblem. Parkeringar finns även på
tomtmark. Här gäller civilrättsliga regler och markägaren är huvudman. Här kan
parkeringsverksamhet drivas ur affärsmässig synvinkel.
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I Plan- och bygglagen (PBL 2010:900)
Enligt PBL 8 kap, Tomter § 9-11 ska:
9 § 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
1. naturförutsättningarna så långt möjligt tas till vara,
2. betydande olägenheter för omgivningen eller trafiken inte uppkommer,
3. det finns en lämpligt belägen utfart eller annan utgång från tomten samt anordningar
som medger nödvändiga transporter och tillgodoser kravet på framkomlighet för
utryckningsfordon,
4. det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt utrymme för
parkering, lastning och lossning av fordon,
5. personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna komma fram till
byggnadsverk och på annat sätt använda tomten, om det med hänsyn till terrängen och
förhållandena i övrigt inte är orimligt, och
6. risken för olycksfall begränsas.
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 enligt första
stycket 4, ska man i första hand ordna friyta.
10 § Det som gäller i fråga om utrymme för parkering, lastning och lossning och om friyta
i 9 § första stycket 4 och andra stycket ska i skälig utsträckning också tillämpas om
tomten är bebyggd.
11 § I fråga om att på en bebyggd tomt vidta sådana ändringar av en byggnad som
kräver lov enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 7 §
eller åtgärder som kräver anmälan enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16
kap. 8 § ska 9 § tillämpas i den utsträckning som är skälig med hänsyn till kostnaderna
för arbetet och tomtens särskilda egenskaper. Lag (2011:335).
I Boverkets riktlinjer (Boken om lov, tillsyn och kontroll) anges att den alternativa
möjligheten att parkeringsutrymmet anordnas i närheten av tomten innebär inte något
kvalitativt annorlunda än att utrymmet anordnas på tomten. Det måste alltså fortfarande
röra sig om ett utrymme av bestämd storlek och bestämt läge. Det kan ske genom att
fastighetsägaren själv ordnar parkeringsplatser på av honom disponerad mark eller I
samverkan med andra fastighetsägare ordnar en gemensamhetsanläggning, eller deltar
finansiellt i en av kommunen eller av en privat fastighetsägare anordnad
parkeringsanläggning genom avtal om s.k. parkeringsköp.
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1.2

Kommunala inriktningsdokument

Örebro kommun har i sina inriktningsdokument angivit vilken inriktning parkering i Örebro
ska ha. Nedan följer de mest relevanta delarna av några inriktningsdokument för Örebro.
Sammantaget ger de en tydlig inriktning för parkering i Örebro.
Örebros kommunala budget
I Örebros kommunala budget för 2012 anges följande inriktning gällande parkering.
”Örebros stadskärna har på flera håll förnyats för att göra den mer tillgänglig och mer
attraktiv. Vi kommer att fortsätta arbetet med att utveckla Norrcity bland annat ser vi över
om Gamla gatan kan göras om och bli en mer levande del av Norrcity.
För att öka Citys attraktivitet och få fler besökare ska vi jobba aktivt med att förbättra
parkeringssituationen, som vi idag ser brister i. Vi vill skapa attraktiva p-platser och se
över prissättningen under helgen.”
Örebros Transportplan
Transportplanen (2008) är det styrdokument som ska vara vägledande för utformningen
av Örebros trafiksystem. Parkeringsfrågorna har ingen egen rubrik, men diskuteras i flera
avsnitt, bland annat det som handlar om en attraktiv stadsmiljö:
”Det finns inga förutsättningar att planera för en stad helt utan bilar. Vi måste i våra planer
fortsätta att ge utrymme åt person- och varutransporter med bil samt för parkering och
uppställningsplatser för bilar – men inte nödvändigtvis enligt samma principer som idag.
Genom att bygga en tätare stad skapar vi mer flexibilitet inför en framtid som visserligen
är okänd men av allt att döma innehåller högre krav på effektivare användning av energi
och resurser. En tätare, funktionsblandad stad innebär också en återgång till ett mer
traditionellt stadsbyggande och minskad segregation.”
”Om vi bygger staden utifrån de problem bilen ger upphov till finns risken att vi får en
otrygg och oattraktiv stad med breda och folktomma gatustråk, stora avskilda
parkeringsytor respektive gång- och cykelstråk vid sidan av och ödsliga busshållplatser.
Våra s.k. miljonprogramsområden är ofta byggda på detta sätt. I arbetet med att utveckla
dessa till stadsdelar är ett minskat hänsynstagande till bilen genom samlokalisering av
trafikslag, fler och mindre parkeringsytor etc. viktiga medel.”
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En rad satsningsområden pekas ut för att utveckla en attraktiv, trygg och tillgänglig stad.
Det sägs bl.a. att vi behöver ett transportsystem som:
•

Stimulerar befolkningen att välja att gå, cykla eller åka kollektivt.

•

Är effektivt så att ytorna som krävs för transporter (inklusive parkering) utnyttjas
väl och därmed kan minimeras.

•

Ger förutsättningar för samverkan mellan transportslag och ger goda möjligheter
till byten mellan transportslag.

Transportplanen slår också fast att det är viktigt att ta fram en ”parkeringspolicy” med
följande motivering:
Parkeringsplatsernas antal och placering och parkeringstaxans utformning har stor
betydelse både för stadsmiljön som sådan och för resenärernas val av färdmedel.
Parkeringsutbud och avgifter ska utformas för att stimulera ett mer hållbart
arbetsresande, dock utan att cityhandeln missgynnas.
I praktiken kan det t.ex. innebära försämrade möjligheter att parkera i centrum en hel dag,
men god tillgång till parkering för besökare som vill handla, samt bättre samutnyttjande
mellan allmänna och reserverade platser.
Översiktsplan
Kommunens översiktsplan (2010) innehåller samma grundläggande utgångspunkter för
staden som transportplanen. Parkeringsfrågan konkretiseras i några punkter:
•

Örebro kommun har en parkeringsnorm för cyklar som reglerar hur mycket yta
som ska avsättas för cykelparkering respektive bilparkering.

•

Behovet av bilparkeringsytor kan minimeras om samutnyttjande sker mellan
boende, verksamma och besökare. Vid exploatering i stadskärnan ska
möjligheter att skapa bilparkeringsplatser inomhus beaktas. Samutnyttjande ska
ske i tillgängliga parkeringsanläggningar för att maximera tillfälliga besökares
möjlighet att nyttja serviceutbudet i centrum.

Det konstateras också att riktlinjer för parkering håller på att tas fram.
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Stadsliv Örebro
Stadsliv är ett visionsdokument avseende Örebros stadskärna år 2016. Stadskärnans
kommunikationer beskrivs på följande sätt:
”Mycket är förändrat i citys infrastruktur 2016. Örebroarna har vant sig att gå lite längre.
Stadskärnan luktar fräscht, istället för av avgaser och fotgängarna får ta plats. Det
självklara sättet att ta sig upp på stan är med cykel och det märks att cyklisterna är
många fler. Säkra, snabba cykelvägar leder rakt in i stadskärnan och det finns alltid
lediga cykelparkeringar precis där de behövs. Det är lätt att få snabbservice på sin cykel
och cykelpumparna finns utspridda på strategiska ställen.
Busstrafiken till och från stadskärnan är intensiv. Hållplatserna finns i nya lägen där de
behövs, framför allt vid Våghustorget och Järntorget beroende på vilken del av
stadskärnan du ska till. Turerna är täta och du behöver aldrig uppleva känslan av att
behöva vänta länge på en buss. Genom att bussarna, som drivs på biogas, väljer nya,
smartare vägar har man alltid fin utsikt från Järntorget mot slottet, och det är tyst och
lugnt på Drottninggatan.
Det händer förstås att man behöver handla så mycket att man måste ta bilen upp på stan.
Men butikerna erbjuder fri hemkörning, så att handla stora tunga föremål fast man är
cyklist är inget problem. Dessutom är varutransporterna till butikerna samordnade.
Biltrafiken upplevs mycket tystare 2016. Stadskärnan trafikeras bara av de bilister som
verkligen har ärenden dit. Även de stora gatorna är begränsade till 30 km/h i stadskärnan.
Stora delar av stadskärnan är avstängd för biltrafik, men längs dess kanter finns stora
parkeringsmöjligheter. Ingen behöver leta efter parkeringsplatser längre, de digitala
skyltarna längs huvudgatorna visar exakt var du kan hitta en ledig plats för stunden. Ett
samutnyttjande av parkeringsplatserna gör att de är lediga för besökare när inte skola,
företag eller boende använder dem. Dessutom finns ett system av gårdsgator med låg
framkomlighet för bilarna. Det gör att man enkelt kan komma nära affären när man köpt
något tungt, eller för den som har svårt att gå.”
Dokumentet innehåller även en karta som visar befintligt och önskat/förväntat antal
parkeringar för cykel och bil. En del uppgifter har dock blivit inaktuella sedan skriften togs
fram 2007-2008.
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Karta 1 Önskat/förväntat antal parkeringar för cykel och bil, Källa Stadsliv Örebro
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2

Nulägesanalys
Antal, placering, reglering och användning av parkeringsplatser i Örebro klarläggs i detta
kapitel. Genom att få en tydlig bild av hur nuläget är ges goda förutsättningar för att
effektiva åtgärder kan vidtas för att nå de mål som utpekas genom den inriktning som
valts. Nulägesbeskrivningen omfattar parkering för cykel och bil. För bil har
nulägesbeskrivning fördjupats med en mer omfattande inventering av beläggning och
användning.

2.1

Parkering för cykel

2.1.1 Förutsättningar för cykelparkering
En fördel gentemot andra transportsätt är att man med cykel kommer nära målpunkten,
detta präglar cyklisternas beteenden. Ligger parkeringarna långt från målpunkten, eller är
underdimensionerade, uppstår spontan parkering på platser som inte alltid är önskvärda.
En felplacering av cykelställ på bara några meter kan ibland vara avgörande för att de
inte utnyttjas. Avståndet till målpunkten ska helst inte överstiga 25 meter1. Bra
cykelparkeringar på rätt plats är alltså inte bara viktigt för att underlätta för cyklister, utan
också för att vidmakthålla en god framkomlighet i staden.
Ur planeringssynpunkt är det rimligt att skilja på korttids- och långtidsparkeringar. För
båda typerna är det viktigt med hög tillgänglighet och bekvämlighet. Cykelparkeringar ska
vara väl synliga så att de är lätta att upptäcka när man ska lämna sin cykel, samt för att
undvika vandalism. Det ökar även tryggheten vid cykelparkeringen.
Långtidsparkering kräver säkerhet och väderskydd i större utsträckning än
korttidsparkering. Problemet med cykelstölder är delvis en fråga om brist på bra
cykelparkeringar, både vid målpunkter och i anslutning till bostaden.
Låsbarhet mot ramen kan förebygga cykelstölder och är viktigt för att man ska våga ha
cykeln stående en längre tid, t.ex. vid omstigningspunkter (t.ex. Resecentrum) eller
arbetsplats och bostad. Låsbarhet bör även erbjudas vid korttidsparkeringar. I anslutning
till bostaden är cykelrum att föredra.
I samband med nybyggnation ställs krav på ett minsta antal cykelparkeringar i
kommunens parkeringsnorm. Det ställer dock inga kvalitetskrav.

1

SKL 2010: GCM-handboken - utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och
mopedtrafik i fokus.
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2.1.2 Nuläge avseende antal cykelparkeringar i Örebro
Det har genomförts en inventering av antalet cykelparkeringsplatser och av beläggningen
i maj 2009 och i maj 2011. Inventeringarna ger en bild av beläggningen av
cykelparkeringar just vid inventeringstillfället. Standarden för cykelparkeringarna framgår
inte av inventeringarna.
I tabellen nedan finns inte stadsdelarna öster och väster om centrum med. Öster var inte
med i inventeringen 2011 och därför går det inte att säga någonting om förändringen i
antalet cykelparkeringar i det området. På väster har antalet platser ökat med 11 stycken
från 2009 till 2011.
Område

Norr
Centrum
Söder
Totalt

P-platser
cykel
2009

Cyklar
parkerade
i ställ
2009

2544
2075
1725
6344

1707
1307
757
3771

P-platser
cykel
2011

Cyklar
parkerade
i ställ
2011

Cyklar
parkerade
utanför
ställ 2011

1507
1071
1102
3680

248
265
138
651

2449
1895
1488
5832

Jämförelse
2009-2011
antal
platser
-95
-180
-237
-512

En jämförelse av inventeringarna 2009 och 2011 visar att antalet cykelparkeringar har
minskat med 512 stycken i norr, söder och centrum mellan 2009 och 2011. Av dessa har
220 cykelparkeringar försvunnit vid Järntorget, 90 vid våghustorget, 88 vid Stortorget och
162 vid Rudbecksskolan. Vid Kungsgatan har 65 platser tillkommit.
Sedan den senaste inventeringen genomfördes i maj 2011 har några cykelparkeringar
tillkommit och några ytterligare försvunnit. I samband med att cykelpoolen infördes togs
25-40 allmänna cykelparkeringar bort från kommunal mark. Några cykelparkeringar har
tillkommit, bland annat vid Järntorget och på Slottsgatan vid korsningen med Fredsgatan.
Kartan visar antal platser/antal cyklar i ställ/cyklar utanför ställ vid inventeringen 2011.
Några områden med många cyklar parkerade utanför cykelställen vid inventeringen 2011
är:
•

Våghustorget

•

Stortorget

•

Centralstationen södra

•

Centralstationen norra

•

Drottninggatan

•

Olof Palmes torg

•

Fabriksgatan (korsningen med Rudbecksgatan)

•

Tomtgränd
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Jämförelse
2009-2011
antal cyklar
totalt
48
29
483
560

2.1.3 Analys, cykelparkeringar
Enligt de mål som finns för trafiken i Örebro ska cyklandet öka. Därmed behöver även
antalet cykelparkeringar öka.
För att med säkerhet kunna peka ut var det finns behov av cykelparkeringar bör en ny
heltäckande inventering genomföras. Då är det önskvärt att även utvärdera
kvalitetsaspekten. Förslagsvis tas ett cykelparkeringsprogram fram med följande innehåll:
•

Kartläggning av existerande cykelparkeringar (inkl. standard) och behov av nya
cykelparkeringar. Plan för byggande av nya cykelparkeringar inkl. kostnadsplan.

•

Standard för utformning av cykelparkeringar för olika behov, tydlig skyltning och
målning så att man vet var man ska parkera, hänsyn till drift och underhåll, ex.
vinterskötsel.

•

Se över behovet av cykelparkeringar vid hållplatser och viktiga
omstigningspunkter i kollektivtrafiken samt ange standard för utformning.

•

Ta fram rutiner för att följa utvecklingen och vid behov förändra antalet
cykelparkeringar.

•

Ta fram rutiner för rensning av skrotcyklar.

•

Översyn av kraven för cykelparkeringar i kommunens parkeringsnorm med
eventuell komplettering med kvalitetskrav gällande exempelvis avstånd och
utformning.

Karta 2 visar cykelparkering i Örebro stadskärna, källa Örebro kommun 2012
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2.2

Parkering för personbil

Nedan beskrivs först bilinnehavets utveckling och därefter parkeringen i Örebro uppdelat i
tre olika områden: stadskärnan, övriga innerstaden och stadens ytterområden. Vilka
avgifter som tas ut för parkering visas på en karta.
2.2.1 Förutsättningar för bilparkering
Bilinnehavets utveckling
Figuren nedan visar antal bilar per 1000 invånare i Örebro och några jämnstora
kommuner. Bilinnehavet har ökat påtagligt sedan 1974, dock inte lika mycket som
prognoserna förutsåg. I en trafikutredning för Örebro 1969 beräknades bilinnehavet 2010
vara 550 bilar/1000 invånare. Med utgångspunkt från utvecklingen i USA antogs taket
vara ungefär 640 bilar/1000 invånare. I själva verket tycks vi ha planat ut på nivån 410
420 bilar.
I parkeringssammanhang är också det faktiska antalet bilar en relevant fråga. Eftersom
kommunens befolkning ökat under lång tid och denna trend väntas fortsätta, samtidigt
som staden förtätas, kan efterfrågan på parkeringar väntas öka, särskilt i centrala staden,
om inte innehav av bil blir avsevärt dyrare eller om synen på bilägande förändras och fler
hushåll väljer att gå med i bilpool.
Bilinnehav per 1000 invånare

480
460
440

antal

420
400
380
360
340
320
300

1974 1980 1990 1995 1998 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
ÖREBRO

LINKÖPING

VÄSTERÅS

JÖNKÖPING

Diagram 1 Bilinnehav per 1 000 invånare i Örebro och några jämförbara kommuner 1974–
2011.
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Karta 3 Biltäthet, antal bilar/person 0-0,3, 0,3-0,4, 0,4-0,5, 0,5-1 kartan visar att de som bor i
centrala Örebro har tillgång till färre bilar än vad de har som bor en bit från stadskärnan.
Källa Örebro kommun, 2012
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Karta 4 Biltäthet, antal bilar/hektar markyta 0-1, 1-5, 5-10, > 10, kartan visar att även om
bilinnehavet är lågt per hushåll så blir biltätheten per markyta större ju närmare
stadskärnan man bor. Detta ger trängsel och konkurrens om marken i stadskärnan. Källa
Örebro kommun, 2011
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2.2.2 Nuläge, bilparkering i stadskärnan
Stadskärnan attraherar många besökare av olika karaktär. Slottet, Svartån och Stortorget
är vackra miljöer som besöks av många turister. Köpmangatan och Drottninggatan är
delvis bilfria och populära shoppinggator. I Södercity, söder om Rudbecksgatan, finns
målpunkter som Conventum, Krämaren, Medborgarhuset och stadsbiblioteket. Kvällstid
är det framför allt restauranglivet, Filmstaden och teatern som lockar besökare till
stadskärnan.
Det finns totalt cirka 2 680 parkeringsplatser för allmän parkering i stadskärnan. Dessa
platser är ungefär jämt fördelade på markparkeringar och parkeringshus, se figur.
Därutöver finns 4- 5000 parkeringsplatser som är reserverade för företag och
privatpersoner.
Antalet parkeringsplatser i stadskärnan har varierat en del över tiden, vilket beror på att
tomter har bebyggts, parkeringshus har tillkommit, vissa parkeringar har tagits bort och
tillkommit.
En förhållandevis stor del av de allmänna markparkeringsplatserna i området finns på
obebyggda tomter. Det största antalet parkeringsplatser finns i stadskärnan, det vill säga
mellersta delen av stadskärnan, söder om Svartån och norr om Rudbecksgatan. Det finns
markparkeringar vid exempelvis Konserthuset och Stortorget.
De större parkeringshus som finns är i Vågen, Behrn Center, P-Hus city, Prästgården,
Krämaren, Conventum och Södergaraget.
Tabell 1 Antal allmänt tillgängliga parkeringsplatser i Örebro stadskärnan, 2009
P-platser

Södercity

Centrala city

Norrcity

Totalt

I parkeringshus

363

888

120

1371

Markparkering

348

399

562

1309

Totalt

711

1287

682

2680
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Diagram 2 Antalet parkeringsplatser i Stadskärnan, 1975 – 2007, källa Örebro kommun
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Karta 5 Avgifter och tidsreglering på parkeringsytor och hus i stadskärnan, källa
www.orebro.se
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Karta 6 Avgifter och tidsreglering på gatuparkering i stadskärnan, källa Örebro kommun.
2009
28 (67)
RAPPORT
2012-10-27
PARKERING FÖR ETT ATTRAKTIVT STADSLIV I ÖREBRO

Under de senaste 35 åren har årliga inventeringar genomförts av beläggningen på
allmänna parkeringsplatser i stadskärnan (med undantag för åren 2005, 2006, 2009
2011). Inventeringen har genomförs en lördag i slutet av oktober mellan klockan 12 och
14 och antas spegla tillgång och efterfrågan på besöksparkeringar. Resultat för perioden
1990-2008 visas nedan.
I Norrcity har tillgången hela tiden varit större än efterfrågan. I Södercity och stadskärnan
har det tidvis varit hög beläggning, med ledig kapacitet främst i parkeringshusen.
Uppgifter från parkeringsledningssystemet (se nedan) talar för att det praktiskt taget
aldrig råder brist på parkeringar i centrala staden. Därtill finns parkeringar omedelbart
utanför det område som räknas, som rimligen också bör räknas in som
besöksparkeringar till centrala staden, t.ex. vid Hamnplan.
Allm änna platser Södercity
900
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Antal p-platser
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Tillgång
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Diagram 3 Beläggningsgrad i Södercity
Allm änna platser centrala city
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Diagram 4 Beläggningsgrad i centrala city
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Allmänna platser Norrcity
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Diagram 5 Beläggningsgrad i Norrcity
Sedan 2009 kan beläggningsgraden i parkeringshusen följas genom
parkeringsledningssystemet. Systemet omfattar idag cirka (2010) 1076 parkeringsplatser
i centrala och södra delarna av stadskärnan: Behrn Center (470 platser), Conventum
(112), Krämaren (122), P-Hus City (105), Södergaraget (42), Vågen (225 platser).
Dynamiska skyltar i närheten av varje parkeringshus visar om det finns lediga platser. När
parkeringshusen är stängda under nattetid är tavlorna släckta.
Diagrammen nedan redovisar beläggningsstatistik från de sex parkeringshus som ingick i
systemet 2009. Även under maxtimmen finns det i nämnda p-hus mellan 100 och 200
lediga p-platser att tillgå.
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Diagram 6 Medelbeläggning per dag, Källa parkeringsledningssystemet

Diagram 7 Medelbeläggning under maxtimmen, Källa parkeringsledningssystemet
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I centrala Örebro prioriteras parkering för korta ärenden. Parkeringsavgifterna är relativt
2
höga och på de mest attraktiva platserna progressiva för att skapa omsättning på
kunder. Avgift tas ut mellan klockan 8 och 22 på vardagar och mellan kl. 9 och 13 på
lördagar. Söndagar är avgiftsfria. Tidsbegränsningar används endast i undantagsfall för
att skapa omsättning.
Arbetsparkering sker till viss del på avgiftsbelagda platser inom området, men många
parkerar antingen på reserverade platser som tillhandahålls av arbetsgivaren eller i
stadskärnan eller ännu längre bort på avgiftsfria parkeringar. Nattetid är parkeringen
avgiftsfri men med parkeringsförbud på jämna respektive udda sidor av gatan varannan
natt.
Analys
Parkeringsplatserna vid Tappstället, Södra station och Järntorget har analyserats
närmare under 2010.
Sammanställningen ovan tyder på att kapaciteten i systemet inte är fullt utnyttjad. Den
data som kontinuerligt samlas i systemet bör analyseras regelbundet för att med stöd av
den avläsa förändringar av beläggningsgrad. För ändringar av beläggningsgrad där
belägganingen går över 90 % bör leda till att åtgärder övervägs.
2.2.3 Nuläge, bilparkering i övriga innerstaden
Med övriga innerstaden menas områdena Norr, Öster, Väster och Söder.
Fastighetsbeståndet i dessa delar av Örebro är i många fall äldre än i stadskärnan och
byggda för ett annat bilinnehav än dagens. Det finns ofta affärer och verksamheter i
närområdet samtidigt som det är relativt nära till stadskärnan.
Boende och besökare till Väster har mycket nära till Centralstationen och norrcity.
Sommartid genererar Stadsparken och Wadköping många besökare till Öster. Delar av
centrala Öster märker av när det är evenemang på Behrn arena. Vid dessa tillfällen är
parkeringsplatserna i närheten hårt belastade. Söder är nära stadskärnan och området är
attraktivt ur parkeringssynpunkt för dem som har centralt belägna arbetsplatser.
Prissättning
I innerstaden utanför stadskärnan är avgifterna för parkering förhållandevis låga. Det
kostar mellan 2 och 5 kr/timme. Gatorna är reglerade med förbud att parkera en natt i
veckan för skötsel av gatan. Området är först och främst attraktivt för boende- och
arbetsparkering men även för lokal handel med mera. I dessa områden är inte all
parkering avgiftsbelagd.

2

Ett pris gäller de två första timmarna, för att därefter öka. T.ex. kostar parkering på stortorget 15
kr/tim de två första timmarna, för att sedan öka till 25 kr/timme.
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På centrala Väster och Öster är parkeringen avgiftsbelagd med betydligt lägre avgift än i
stadskärnan (från 2 kr/timme). Det finns ett behov av kundparkering eftersom det finns
affärer och verksamheter i närområdet samtidigt som det är relativt nära till stadskärnan.
Det råder i princip samma parkeringssituation på Väster och Öster. Många boende är
hänvisade till att parkera på gatan på grund av brist på parkering på tomtmark Det är
långa köer till de reserverade parkeringsplatser som finns i dessa områden.
Nattetid är det parkeringsförbud en natt i veckan. Denna reglering innebär att de boende
har möjlighet att lämna bilen hemma i upp till en vecka och välja andra färdsätt till arbetet.
De flesta bilar är dock i rörelse någon gång under dygnet. En stickprovskontroll på Väster
och Öster våren 2007 visade att endast cirka 14 procent av de nattparkerande bilarna
stod kvar ett dygn senare.
Regleringen med parkeringsförbud en natt per vecka gör det lättare att lämna bilen
hemma och välja ett annat färdmedel till arbetet. Men i de fall det kostar att parkera på
gatan dagtid (vilket är fallet i stora delar av Väster och Öster) och man har gratis p-plats
på arbetet finns starka incitament att ta bilen till jobbet. Avgiftsbeläggningen dagtid är
dock nödvändig för att frigöra och skapa viss omsättning på de parkeringsplatser som
ligger nära viktiga målpunkter för besökare.
På centrala Norr finns ett mindre antal avgiftsbelagda parkeringsplatser. Det är främst
boende och arbetande som konkurrerar om parkeringsplatserna. Dels finns många
företag etablerade i kvarteret Kexfabriken, dels är parkeringsplatserna på till exempel
Lillågatan och Sofiagatan attraktiva för exempelvis anställda i polishuset eller SCB. Även i
det här området är det reglerat med parkeringsförbud en natt i veckan vilket ger goda
möjligheter att lämna bilen hemma till förmån för andra färdsätt.
På Söder är parkeringen i huvudsak avgiftsfri men begränsad till 24 timmar. Undantag är
parkeringsplatserna i anslutning till Idrottshuset och Behrn arena. Boendeparkering sker i
första hand på tomtmark även om det finns äldre fastigheter som inte kan täcka sitt
parkeringsbehov på tomtmark. Stora arbetsplatser i området är Södermalmshemmet,
Sveaskolan och Örebro läns landstings kansli. Landstingets parkeringsbehov är dock
tillgodosett på tomtmark.
2.2.4 Nuläge, bilparkering i stadens ytterområden
Prissättning
I stadens ytterområden är parkeringen på gator och torg inte avgiftsbelagd. Boende- och
arbetsparkering sker främst på tomtmark. Parkeringstiden är genom trafikförordningen
begränsad till 24 timmar på vardag utom dag före sön- och helgdag.
I vissa stadsdelar är dock all parkering avgiftsbelagd, t.ex. Ladugårdsängen, där en
samfällighet bestående av fastighetsägarna i området äger och driver parkeringarna.
Kostnaden för månadskort uppgår f.n. (maj 2010) till 100 kr per månad. På gatumark är
maximal parkeringstid i området 30 minuter.
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2.2.5 Nuläge, beläggningsstudie utförd en lönehelg i stadskärnan
Tabell 2 visar beläggningsgrad vid en lönehelg, då det är som mest belagt på resp.
parkeringsanläggning, 26 april 2012.
Grönt = anger att
tillgängligheten är god, det
Beläggning allmänt
P-anläggning
tillgängliga
innebär att det alltid finns en
ledig parkeringsplats för den
SJ Riksparkering
< 70%
som vill parkera. Samtidigt
Norra Grev Rosengatan
> 90%
ger en så låg användning en
dålig ekonomi och en låg
Fåfängan
> 90%
effektivitet.
Slottsgatan
Norrcity

> 90%
70-90 %

Resecentrum

> 90%

Centralen

< 70%

Husaren

70-90 %

USÖ

70-90 %

Vasatorget

> 90%

Färgeriet

70-90 %

Kompassen

70-90 %

Hamnplan

> 90%

Konserthuset

> 90%

Prästgården

70-90 %

Stortorget

> 90%

Hållstugan

70-90 %

Behrn Center

< 70%

Vågen

< 70%

P-hus city

70-90 %

Södra station

70-90 %

Conventum

< 70%

Södergaraget

< 70%

Krämaren

< 70%

Mekanikern

< 70%

Virginska

< 70%

Kyrkogatan/Vasagatan

> 90%
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Gult = anger att det som
regel finns en ledig plats och
att anläggningen har en god
effektivitet.
Rött = anger att
anläggningen kan vara
fullbelagd ibland, det är inte
bra ur tillgänglighets
synpunkt och en nackdel ur
miljösynpunkt, söktrafiken
ökar.

Inventeringen av beläggningen på alla större allmänt tillgängliga bilparkeringsplatser
utfördes fredagen den 26 april 2012. Inventeringen genomfördes vid tre tillfällen, tabellen
ovan visar den högsta beläggningen. Om beläggningen överstiger 90 % riskerar
anläggningen att inte fungera väl, den kan vara fullbelagd då en kund vill göra sitt ärende.
Om anläggningen har en beläggning som är lägre än 70 % så används den inte särskilt
väl, inte ens vid en lönehelg. I bägge fallen bör regleringen ses över. En anläggning som
är fullbelagd respektive har en låg användning medverkar inte till ett effektivt
transportsystem.
En analys av de anläggningar som används lite respektive de som är fullbelagda bör
därför ske. Genom att se efter hur de används och jämföra med de mål man vill uppnå för
staden som helhet, trafiksystemet och det som ligger inom p-anläggningen
upptagningsområde, kan en lämplig justering av regleringen ske. Nuvarande reglering,
andel reserverade platser, andel tillståndsparkerare, andel lång- resp. korttidsuppställning
är data som ger stöd för en justerad reglering. Se kartorna nedan för en redovisning och
jämförelse mellan de olika anläggningarna avseende beläggning, avgift, andel tillstånd
och reserverade platser.
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Karta 7 Beläggning på parkeringsanläggningar, fredag 2012-04-27
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Karta 8 Avgift på parkeringsanläggningarna, 2012-04-27
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Karta 9 Andel besökare med tillstånd, fredag 2012-04-27
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Karta 10 Andel reserverade platser, 2012-04-27
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Materialet från inventeringen kan bl.a. användas för att avpassa tids- och
avgiftsregleringen för mer ärende och besöksparkering. Underlaget kan även användas
för uppföljning om åtgärderna hade avsedd effekt.
Ett exempel på uttag från underlaget visar att Hamnplans markparkering är fullbelagd och
det är inga reserverade platser där. Parkeringen kostar 10 kr för de tre första timmarna,
sedan 5 kr/tim. I parkeringshus Norrcity börjar beläggningen nå sitt tak. Parkeringen
kostar 15 kr/ timma men de som står parkerade där har särskilt tillstånd och upptar därför
plats för ärende och besöksparkering. Här visar underlaget också att reserverade platser
inte utnyttjas till mer än cirka 40% och skulle kunna samnyttjas på ett mycket bättre sätt.
Se bilaga 1 för underlag från fler parkeringsanläggningar.
Tabell 3 Information om beläggning, andel tillstånd och beläggning på reserverade platser,
Hamnplan och parkeringshus Norrcity

2.2.6 Sammanfattande analys av bilparkeringen
Antal och beläggning
I stadskärnan är tillgången på platser för besökare god. I Norrcity blir platserna som
också används av boende och verksamma emellanåt fullbelagda.
Bilinnehavet som påverkar behovet av parkering är svårt att bedöma framåt. Tendensen
är dock att innehavet stiger långsamt.
De närmaste åren kommer stadskärnan att förtätas, gatumark omvandlas från gata till
gåyta, stadsrummen att göras vackrare. Tillgången på platser kommer då att begränsas,
medan efterfrågan inte sjunker utan stiger med ökad byggnation resp. sjunker när
färdmedelsfördelningen förändras.
Örebro behöver ta höjd för att ordna parkering vid sin stadskärna för besökare.
Besökarna är den prioriterade gruppen som ger stöd åt stadens utveckling. För boende
och verksamma inom stadskärnan bör gemensamma parkeringsanläggningar i randen av
stadskärnan planeras så att boende och verksamma kan erbjudas en parkeringsplats
inom 4-600 meter.
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För att ta reda på hur fördelningen av de olika kundgrupperna ser ut så kan
biljettautomaterna tömmas på information om varje parkerandes ankomstid och
uppställningstid. Information om varje anläggnings beläggning och vem som parkerar där
kan då utläsas. Ett exempel från Hamnplan visas nedan där varje rött streck är ett fordon.
Diagrammet visar att många står uppställda en längre tid och t.ex. kan det utläsas att de
som arbetsparkerar mellan 7:00-18:00 är ganska många.
Tabell 4 Betalande kunder på Hamnplans parkering, fredagen den 2012-04-27, 266 stycken
Betalande kunder inom Hamnplan, fredagen 2012-04-27
266 st i kronologisk ordning

201

101
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00:00

18:00

12:00

06:00

00:00

18:00

12:00

06:00

00:00

18:00

12:00

06:00

00:00

18:00

12:00

06:00

00:00

1

Andel kunder i resp. kundgrupp inom
Hamnplan
Hela fredagen 2012-04-27 · 266 st

Av respektive kundgrupp
konsumerad P-tid inom Hamnplan
Hela fredagen 2012-04-27 · 7370:46 h
Upp till 3
tim
214:36
3%

Över 12 tim
106
40%

8-12 tim
15
5%

3-8 tim
230:53
3%

Upp till 3 tim
98
37%

3-8 tim
47
18%

8-12 tim
132:45
2%

Över 12
tim
6792:31
92%

De som parkerar upp till 3 timmar utgör en tredjedel av parkeringskunderna och
konsumerar endast 3% av tillgänglig parkeringstid. Dessa kunder ska vara den
prioriterade gruppen för ärende och besök. Om andelen ska öka behöver åtgärder
genomföras. Parkeringen var dessutom fullbelagd och det inbjuder inte till besök. Då
krävs det att det alltid finns en ledig plats.
Att fundera på?
Ska den som arbetar i butiken parkera hela dagen på kortast gångavstånd till butiken
eller ska platsen användas av fem-tio kunder under dagen?
Är det rimligt att den som arbetar i centrum har lika långt att gå till sin arbetsplats
som den som åker kollektivtrafik?
Hur skulle staden se ut om alla som ville ha en parkeringsplats i centrum fick det?
Placering
Mark- och gatuparkering är ett stort inslag i Örebro. När staden omvandlas kommer mer
parkering att placeras i byggnad. Parkeringshusen omfattar idag fler än 1000
parkeringsplatser. Gångavstånd, trygghet och upplåtelseformer blir då av högre intresse
då fler måste parkera i p-hus.
Reglering
Prisnivån på parkering i Örebro är relativt hög. Kommunen har en viktig roll i att sätta ett
pris som har avsedd effekt. Kommunen kan ibland vara prisledande, utan att ha den
ambitionen. En samverkan med enskilda aktörer inom området skulle ge stöd för en
tydligare prissättning.
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2.3

Parkeringsnorm

Parkeringsnorm är ett planeringsinstrument som hjälper att tillgodose parkeringsbehov
vid ny- och ombyggnation. Parkeringsnormen för Örebro omfattar cykel- och bilparkering.
Kommunen ställer med stöd av Plan- och Bygglagen, PBL, krav på fastighetsägare
avseende utbud av parkeringsplatser på tomtmark. Kraven uttrycks i form av antal
parkeringsplatser för cykel respektive bil.
Parkeringsnorm för bilar
Den första parkeringsnormen för Örebro antogs av Byggnadsnämnden 1970. Vid
framtagandet genomfördes ett stort antal undersökningar gällande funktionstätheter för
olika lokaltyper samt biltäthet. Normen visade sig dock ställa för höga krav och därför har
revideringar och kompletteringar genomförts. Gällande parkeringsnorm antogs av
Byggnadsnämnden den 2010-12-01. I den gällande normen delas Örebro stad upp i tre
zoner: stadskärnan, innerstad och ytterområde. Områdesavgränsningar är valda med
hänsyn till bebyggelsens art, kollektivtrafikförsörjning och avståndet från stadskärnan.
Områdesindelningen visas i figur.

Karta 11 Områdesindelning i parkeringsnormen
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Om en fastighetsägare i stadskärnan och innerstaden inte kan erbjuda tillräckligt stort
parkeringsutrymme för boende, arbetande och besökande på den egna fastigheten, kan i
undantagsfall parkeringsfriköp tillämpas. Från och med 1 juni 2008 gäller ett basbelopp
på 200 000 kr per parkeringsplats, vilket räknas upp årligen med ett entreprenadindex
från oktober året innan.
Parkeringsnormen gäller som krav vid bygglov. Redan vid detaljplaneläggningen måste
parkeringsbehov enligt gällande parkeringsnorm tillgodoses. Eventuella avsteg från
gällande parkeringsnorm ska behandlas av Byggnadsnämnden.
Analys av P-norm
En P-norm ska ge stöd för exploatörer och kommunala handläggarna då de ska avtala
om hur stor del av tillgängligheten genom parkering som ska lösas av exploatören. Ptalen är ett förtydligande av PBL och avser att ge en stabil grund. Resultatet blir dock att
den och ger en rigid grund, avpassningar efter lokala förutsättningar och dynamiska
skeenden är inte självklara. Resultatet av en tillämpning av p-talen kan bli statiska
lösningar i små anläggningar som inte ger flexibilitet och anpassningsbarhet. P-talen
borde innehålla en möjlighet till dynamik.
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2.4

Olika typer av parkering

Parkeringskunderna är av skiftande slag och kan delas in i flera tydliga grupper.
Grupperingen innebär både möjligheter och svårigheter. De olika brukargrupperna kan
benämnas angöring, ärende/besök, arbetsplats, boende och tillstånd. Avsikten är att dela
upp medborgarnas olika anspråk på tillgänglighet så att den kan beskrivas, mätas,
regleras och följas upp. Nedan följer en beskrivning av respektive grupp.
Angöring omfattar såväl av- och påstigning som av- och pålastning. Angöringssträckor
behövs som regel utmed varje fastighet. Gångavståndet är viktigt för såväl resor som
transporter. Medborgare som använder färdtjänst etcetera behöver komma nära sitt mål.
När det gäller transporter av känsliga varor bör avståndet mellan fordon och målpunkt
vara kort.
Ärende- och besöksparkering är viktigt för social och ekonomisk hållbarhet. Stadens
ekonomiska utveckling gynnas av ärenden. Uppställningstiden behöver inte vara särskilt
lång. En måttlig uppställningstid inom rimligt avstånd till målet ger god tillgänglighet.
Arbetsplatsparkering är avsedd för dem som arbetar. För centralt placerade
arbetsplatser kan en omfattande arbetspendling med bil ge problem i form av trängsel,
utglesning och miljöpåverkan. I sådana fall är det bra om en del av de arbetande väljer att
ta sig till arbetet på annat sätt än med bil.
Inverkan av tydliga parkeringskostnader eller en stramare tillämpning av
förmånsbeskattning av parkering vid arbetsplatsen har studerats i flera utredningar.
Enligt de studier som gjorts kommer cirka 10-60 % av bilpendlarna att välja ett annat
färdmedel om förmånsbeskattningen av parkeringsplatser vid arbetsplatsen tillämpas.
Överflyttningspotentialen är dock är avhängig kollektivtrafikförsörjningen vid
arbetsplatsen.
Boende, de boende vill gärna kunna parkera sin bil inom acceptabelt gångavstånd från
bostaden. Så länge parkeringsbehovet löses inom den egna fastigheten eller i en
gemensam anläggning som byggts för ändamålet, blir det oftast ingen konflikt med andra
kvaliteter. Om de boende däremot parkerar på allmänna ytor uppstår konkurrens. Likaså
om de boende inte har tillgång till en parkeringsplats där de kan parkera under hela
dygnet. Då tvingas de att ta bilen till jobbet och medverkar därmed till trängsel,
luftföroreningar och anspråk på tillgänglighet vid arbetsplatsen.
Tillstånd att använda mer tillgänglighet än vad andra trafikanter får göra. De tillstånd som
ges är avsedda att ge tillståndsinnehavaren en fördel. En fördel hon har legitima skäl till.
Tillstånd kan bland annat ges till rörelsehindrade, boende i ett visst område, ägare av
miljöfordon och yrkesgrupper som har behov av nyttoparkeringstillstånd.
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Infarts- och pendlarparkeringar bör ingå i kollektivtrafikbiljetten för dem som brukar
dem och därmed inte inbjuda till annan användning än vad de är avsedda för. Andelen
som använder infartsparkeringarna i enlighet med avsett ändamål understiger 50 % om
platsen inte regleras på lämpligt sätt, utan bara erbjuder gratis parkering. Det finns ett
starkt behov av att styra hur infartsparkeringarna används och problematiken har
uppmärksammats. Kostnaden behöver tydliggöras för användaren.
2.4.1 Reglering av boendeparkering
Trafiklagstiftningen medger att särbehandling av boende, Trafikförordningens 10 kap 2§:
”Lokala trafikföreskrifter om parkering får innefatta särskilda bestämmelser för att
underlätta för dem som bor i ett visst område att parkera inom detta område. Om det
behövs av särskilda skäl får vissa parkeringsplatser i området reserveras för de boende
genom sådana bestämmelser. Frågor om tillstånd att parkera enligt föreskrifterna prövas
av kommunen. Förordning (2007:101).”
Det är fullt möjligt att reservera parkeringsplatser för boende. Det är också möjligt att
differentiera taxan så att boende betalar en lägre parkeringsavgift än besökare till
området.
Analys
Om särskilda regler ska införas för boendeparkering måste naturligtvis detta
administreras. Det är viktigt att vi hittar bra områdesindelningar.
Boendeparkering vara ett alternativ i områden med parkeringsunderskott på tomtmark.
Besökare och arbetsparkerare får i detta läge samma parkeringsvillkor.
En avgift kan tas ut även för dessa platser. Konsekvenserna skulle annars kunna bli att
boende flyttar ut sina bilar från tomtmark till gatumark eftersom detta är ett billigare
alternativ.
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2.4.2 Parkeringstillstånd för personer med rörelsenedsättning
Trafikförordningen anger följande:
Särskilda undantag för rörelsehindrade
8 § För rörelsehindrade personer kan utfärdas ett särskilt parkeringstillstånd.
Tillståndet kan utfärdas både till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon och
till andra rörelsehindrade som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet.
Frågor om parkeringstillstånd prövas av den kommun där sökanden är folkbokförd eller
om sökanden inte är folkbokförd i riket, där han eller hon vistas. Ett parkeringstillstånd
gäller i hela landet och ger
1. rätt att parkera under högst 3 timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är
förbjuden eller tillåten under kortare tid än 3 timmar,
2. rätt att parkera under högst 24 timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är
tillåten under mer än 3 men mindre än 24 timmar,
3. rätt att parkera på parkeringsplatser som genom lokala trafikföreskrifter reserverats för
rörelsehindrade med parkeringstillstånd. Viss längsta uppställningstid som föreskrivits för
sådan plats skall iakttas, samt
4. rätt att parkera under högst 3 timmar på gågata. Parkeringstillstånd ger inte rätt att
parkera på en plats som föreskrivits vara avsedd för ett visst ändamål eller fordonsslag.
Ett parkeringstillstånd skall gälla under viss tid, dock längst 3 år.
2.4.3 Nyttoparkering
Med nyttoparkering menas att näringsidkare och andra med särskilda behov av alt
parkera i arbetet får generella dispenser från vissa parkeringsbestämmelser.
2.4.4 Tillfälliga parkeringstillstånd
Vid tillfälligt behov av att köra bil på gator eller i områden där det råder körförbud, vid till
exempel flytt eller transport av tunga saker, kan trafikanten kontakta kommunens
parkeringsvakter. Då kan man få ett tillfälligt dispensnummer som gäller under en
begränsad tid. Dispensnumret antecknas på en lapp som läggs väl synligt i bilrutan.
Trafikanten uppmanas att vara extra försiktig på platser där det normalt inte förekommer
trafik, eftersom människor där inte förväntar sig fordonstrafik.

47 (67)
RAPPORT
2012-10-27
PARKERING FÖR ETT ATTRAKTIVT STADSLIV I ÖREBRO

2.4.5 Miljöfordonstillstånd parkeringstillstånd för miljöfordon
Fri parkering för miljöfordon är en förmån som infördes i många kommuner i början av
2000-talet, i syfte att stimulera en gryende marknad för så kallade miljöbilar. De krav på
fordon som ställs för att få fri parkering motsvarar den nationella definitionen för miljöbil,
men sedan 2008-08-01 gäller att följande krav ska uppfyllas för att erhålla
parkeringstillstånd: Föraren förbinder sig att köra 70 % på förnyelsebara bränslen (gas,
etanol). Fordonet ska uppfylla miljöklass 2005, miljöklass hybrid eller miljöklass el. Extra
krav för bil med kompressionständ motor (dieselmotor). Denna ska utöver miljöklass 2005
även uppfylla att utsläppen av partiklar är lägre än 5 mg per km. Fordonet får inte ha
högre fossila CO2-utsläpp än 120 g per km (gäller vanlig personbil) eller 125 g per km
(gäller personbil 7-9 passagerare). Miljöbil som drivs med etanol får max förbruka
motsvarande 9,2 l bensin per 100 km. Miljöbil som drivs med gas (naturgas, biogas) får
max förbruka 9,7 kubikmeter gas per 100 km. Fordonet ska även ha dubbfria vinterdäck.
Ett tillstånd gäller för parkering på allmän platsmark (gator och torg) där Tekniska
förvaltningen är huvudman för parkeringen. Kostnaden för ett tillstånd är 350 kr inkl.
moms för två år och berättigar till tre timmars avgiftsbefrielse vid varje parkering.
Analys av fri parkering för miljöfordon
Någon övervakning eller uppföljning av de krav som ställs för att få tillståndet har inte
genomförts. Nationell statistik visar dock att det i första hand är prisrelationen bensin/E85
som avgör i vilken utsträckning etanolbilarna verkligen tankas förnybart.3
Även om Örebro kommuns utformning av förmånen knappast stimulerar arbetspendling
med bil (max p-tid är 3 timmar) så innebär den att bilresande subventioneras, vilket
motverkar de mål kommunen har för transportsystemets utveckling. Miljöbilarna är
visserligen något mindre klimatbelastande, men bidrar lika mycket som en konventionell
bil till buller, olycksrisker och oattraktiva stadsmiljöer. Mot bakgrund att var tredje såld bil
numera (2009-2010) uppfyller miljöbilskraven behövs knappast denna lokala subvention
för att stimulera marknaden.

3

Under 2009 tankades etanolbilarna med bensin i så hög grad att deras genomsnittliga utsläpp av
fossil koldioxid överskred 120 g/km, den gräns bensin- och dieselbilar måste klara för att klassas
som miljöbilar.

48 (67)
RAPPORT
2012-10-27
PARKERING FÖR ETT ATTRAKTIVT STADSLIV I ÖREBRO

3

Förslag till mål
Förslag till mål för parkeringsstrategin beskriver ett önskat tillstånd. Den strategiska
inriktning som anges i följande kapitel ska ge stöd för att förändra parkering till det
tillstånd som beskrivs. Alla delar – en väl balanserad tillgänglighet, en attraktiv stadsmiljö
och en god miljö och bättre hälsa hänger samman. Utan god tillgänglighet utvecklas inte
staden. Samtidigt krävs bättre miljöförhållanden med goda luft- och ljudmiljöer för att
staden ska vara livskraftig på lång sikt. För att Örebro även fortsättningsvis ska utgöra en
konkurrenskraftig etableringsort för såväl boende som företag krävs attraktiva
stadsmiljöer. Utan detta blir staden mindre intressant att etablera sig eller bo i och
möjligheten att locka turister, nöjesliv och företag påverkas negativt.
Målen som föreslås är förtydliganden av de mål som redan finns i styrande dokument
som ska bidra till att nå den önskade stadsutvecklingen.
I rapporten används begreppet ”tillgänglighet” på många ställen. En definition av detta är:
”Den lätthet med vilken medborgare och näringsliv kan nå det utbud och de aktiviteter i
samhället de har behov av.”

3.1

Att stadsutvecklingen sker i balans

Riktlinjer för parkering ska medverka till att göra staden tillgänglig för alla. Örebro ska
vara en attraktiv och vacker stad med en hållbar stadsutveckling – socialt, ekonomiskt
och ekologiskt. Riktlinjer för parkering ska medverka till ett effektivt och väl balanserat
resurssnålt transportsystem samt uppmuntra till att fler väljer att gå, cykla eller åka
kollektivt.
Sammantaget ställs stora krav på såväl en väl balanserad tillgänglighet, en attraktiv
stadsmiljö och en god miljö och bättre hälsa för att Örebro ska fortsätta utvecklas positivt.
En utveckling som måste ske i balans och där inga särintressen kan tillåtas konkurrera ut
de gemensamma intressena.

3.2

En väl balanserad tillgänglighet

Utvecklingen av regionen och dess centrum är beroende av att tillgängligheten fortsätter
vara god. Örebro är en växande stad och möjligheterna att nå staden är en avgörande
konkurrensfaktor. Goda möjligheter att ta sig till olika delar av staden som gående, med
cykel, med kollektivtrafik och med bil är förutsättningar för tillgängligheten.
Utgångspunkten för parkeringsriktlinjer för Örebros stadskärna är att arbeta med en väl
balanserad tillgänglighet för alla trafikslag, vilket innebär att tillgängligheten gående, med
cykel, med kollektivtrafik och med bil ska vägas samman som ett gemensamt underlag
för att bedöma tillgängligheten. Tillgängligheten med bil måste stegvis ersättas med
annan tillgänglighet för att staden ska kunna växa på ett hållbart sätt. Gångavstånden till
olika transportlösningar bör utjämnas så att konkurrensen mellan dem likställs.
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För hela staden
Fordonsförare som vill angöra eller göra besök hos boende och verksamma upplever att
det är lätt att få en angörings- eller parkeringsplats inom acceptabelt gångavstånd till
målpunkten.
För de grupper som har tillstånd att nyttja mer tillgänglighet än andra finns tillräckligt antal
platser avsatta. De prioriterade upplever att de tagits om hand och att deras behov har
tillgodosetts på ett rimligt sätt.
Planering för en väl balanserad tillgänglighet har medfört att parkering har gått från att
vara behovsstyrt, till att bli en integrerad del av planeringen. Färdmedelsfördelningen är
förändrad och förändras successivt, från ett starkt bilberoende till resurssnåla resor och
transporter. Mängden resor och transporter reduceras då en samlad bebyggelse ger
förutsättningar för en lokal marknad. Människor och företag kan lösa en stor del av sina
resor och transporter inom måttliga avstånd och kan därmed lösa sina transporter på ett
resurssnålt sätt.
För stadskärnan
Boende och arbetande i stadskärnan har tillgång till parkering på längre avstånd och till
marknadsanpassade avgifter som medverkar till att de överväger andra resalternativ.
De boende och verksamma i stadskärnan hänvisas till samnyttjade
parkeringsanläggningar på 400-600 meters avstånd till stadskärnan. De boende och
verksamma är väl informerade om varför olika parkeringslösningar används för olika
kundgrupper. Parkeringsnormen justeras stegvis i takt med att bilinnehav och
bilanvändning sjunker i stadskärnan.
Angöring och ärenden till stadskärnan är prioriterade med korta gångavstånd,
tidsreglering som inbjuder till besök och ärenden, upp till 2 tim., och låga avgifter.
För övriga staden utanför stadskärnan
Angöring och ärendeparkering löses i nära anslutning till resp. målpunkt. Parkering för
boende och verksamma placeras i gemensamma anläggningar som ligger lika nära resp.
målpunkt som kollektivtrafikhållplats.
De boende i småhusområden får sitt parkeringsbehov tillgodosett, i regel på den egna
tomten. För boende i större och tätare exploateringar eftersträvas gemensamma
samnyttjade parkeringslösningar.
De som arbetar i verksamheter placerade utanför stadskärnan får en parkeringslösning
som står i balans med vad andra transportlösningar erbjuder. En bedömning av total
tillgänglighet görs.
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3.3

En attraktiv stadsmiljö

Bilparkeringens utveckling ska även medverka till att vårda och stärka stadens karaktär
och kvalitet. Stadsmiljön behöver förädlas i takt med att staden växer och det är viktigt att
återerövra delar av det offentliga utrymmet. Bilparkeringen ska i första hand vara ordnad
på kvartersmark och parkeringsanläggningar ska vara väl infogade i stadsbilden. Ytor
som torg, gröna platser, förgårdar, vissa gator, m.m. bör frigöras från bilparkering för att
de som lever, arbetar och vistas i staden ska ges möjligheter till rekreation och så att
Örebro ska kunna utvecklas som en attraktiv stad.

3.4

En god miljö och bättre hälsa

Jämfört med dagens planering, som ofta baserats på efterfrågan av parkering, krävs en
tydlig riktningsförändring för att kunna uppnå en effektivare och mer miljöanpassad
trafiksituation. För att kunna uppfylla kommunens miljömål är planering och reglering av
bilparkering en viktig åtgärd.
Målet är att kommunen uppfyller miljökvalitetsmålen samt medverkar till bättre hälsa
genom ökad fysisk rörlighet bland trafikanterna.

3.5

Ett resurseffektivt parkeringssystem

Parkeringssystemet har utvecklats och blivit robust, balanserat och flexibelt.
Parkeringslösningar är utformade på ett kostnadseffektivt sätt. De är placerade i samlade
lösningar som är stora nog att ge grund för samnyttjande. Parkeringen är ordnad i
permanenta lösningar för den del som bedöms vara stabil över tid.
Vid exploatering träffas avtal där grunden läggs för gemensamma och resurssnåla
lösningar. Parkeringsköpet är ett effektivt verktyg.
Gatumarken kan användas till parkering för angöring, korttidsparkering och
tillståndsparkering, dock ej med miljötillstånd.
Utmed kollektivtrafiklinjerna är lätt att parkera sin cykel. All parkering vid bytespunkterna
är ordnad på ett säkert och tryggt sätt, cykelgarderober prövas.
Miljöbilstillstånden är avvecklade. Om nya tillstånd övervägs, tas beslut om införande och
avveckling samtidigt.
Gynnsamma förutsättningar för bilpooler skapas, genom att underlätta i resans startpunkt
men inte i dess målpunkt. Om målpunkten prioriteras kommer beteendet att påverkas i
icke avsedd riktning.

51 (67)
RAPPORT
2012-10-27
PARKERING FÖR ETT ATTRAKTIVT STADSLIV I ÖREBRO

4

Hinder
De mål som beskrivs i föregående kapitel är avsedda att ge stöd för effektiva åtgärder i
genomförandet. Några hinder står dock i vägen för detta. De viktigaste hindren beskrivs
nedan.
1. En uttalad uppdaterad målbild för parkering i Örebro saknas, dock finns förslag till
mål i föregående kapitel.
2. Kunskapen om att parkering bör hanteras som en väl avvägd del av
tillgängligheten varierar starkt bland berörda, parkering ses inte som en del av
trafiksystemet i stadskärnan.
3. Aktörerna agerar efter sina egna mål och inte för att stödja en gemensam målbild
för parkering i Örebro.
4. Brist på samverkan mellan olika aktörer.
5. En felaktiv subjektiv uppfattning om tillgång och efterfrågan ger inte stöd för
effektiva åtgärder.
6. Brist på flexibilitet, fasta p-tal, reserverade platser och små
parkeringsanläggningar skapar ett statiska förhållanden med små möjligheter till
successiv anpassning.
7. En statisk P-norm inbjuder inte till alternativa lösningar av resor och transporter,
gröna resplaner.
8. Kostnaden för parkering döljs genom att den blir en del av en större kostnad.
9. Kostnaden är betydligt högre än vad som är allmänt känt
a. för markparkering vid hög exploatering
b. för nedgrävd parkering
10. Otrygghet i en del av parkeringsanläggningarna lockar inte besökare till staden.
11. Parkeringsanläggningarna blir en belastning för stadslandskapet då gestaltning
och utformning inte ges tillräckligt utrymme.
12. Parkeringsanläggningarna formas inte för samnyttjande.
13. Upplåtelseformen för parkering är ineffektiv, reservation och särnyttjande är
vanligt.
14. Parkeringsplatser i omedelbar anslutning till bostad och arbete skapar en ojämn
konkurrenssituation mot andra transportslag.
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5

Strategisk inriktning
För att uppnå de mål som angetts och överbrygga de hinder som klarlagts kan följande
strategiska inriktningsområden ge stöd. De strategiska inriktningsområdena nedan anger
fyra huvudområden där åtgärder föreslås. I det följande kapitlet beskrivs åtgärderna.

5.1

Planera och samverka för god tillgänglighet

Parkering har ökat i betydelse och behöver få ett tydligt stöd i de kommunala
inriktningsdokumenten. Örebros parkeringsnorm bör uppdateras. Formerna för
parkeringsköp bör utvecklas. Gemensamma, flexibla och samnyttjade
parkeringslösningar behöver utvecklas. Områdesvisa parkeringsplaner behöver tas fram.
Berörda kommunala och enskilda aktörer behöver känna till målbilden för parkering.

5.2

Anpassa parkeringen till ett hållbart transportsystem

Parkering kan inbjuda till eller distansera från att använda respektive transportslag.
Bilparkering för besök och ärende bör vara placerad nära målet om ärendet är kortvarigt,
men kan vara på lite längre avstånd för lite mer långvariga ärenden. För boende och
verksamma är det en fördel om parkeringen ligger på acceptabelt gångavstånd, upp till
500 m, då medverkar distansen till val av alternativa färdmedel.
Behovet av parkering bör hanteras så att efterfrågan matchas med reglering, pris och
alternativ så att en väl avvägd balans mellan tillgång och efterfrågan uppstår.
Markparkering i stadskärnan tar värdefull mark i anspråk. Allmän tillgänglig parkering bör
regleras med tid och avgift och användas till de mest prioriterade grupperna. Arbetsgivare
bör inte erbjuda sina anställda gratis parkering. En reducering av arbetspendlingen med
bil är viktig. Särnyttjade platser utnyttjas som mest till ca 80 %. Potentialen i samnyttjande
är stor.
Behovet att parkera sin bil bör tillgodoses inom tomtmark på acceptabelt avstånd till
bostaden, och bära sina kostnader. Pendelparkering bör ligga i direkt anslutning till
kollektivtrafik och bör placeras vid huvudvägen utanför centrumområdena. Samnyttjande
av parkering och fordon är eftersträvansvärt, om det inte förändrar resvanorna negativt
(som miljöfordonstillstånden gör). De ägare av parkeringsanläggningar som är
verksamma Örebro bör knytas samman i en parkeringssamverkan.
Anläggningarna bör omfatta minst 100 parkeringsplatser, för att ge goda förutsättningar
för samnyttjande.
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5.3

Infoga parkeringen i ett gott stadsbyggande

Parkering kan vara en väl infogad del av stadsbyggandet. Markparkering är ett ineffektivt
sätt att använda marken. En stor markparkering är dessutom svår att foga in i ett
stadslandskap på ett harmoniskt sätt. Därför bör den markparkering som finns inom
stadskärnan ersättas med parkering i byggnad.
Trygga parkeringsplatser lockar till besök. En god design ger ett gott intryck, attraktionen
stärks, staden vårdar och tar hand om sina besökare, boende och verksamma.

5.4

Utvärdera och följ upp tillgängligheten

De mål som satts upp för parkeringssystemets utveckling i Örebro behöver följas upp.
Uppföljningen bör integreras med Örebros sätt att hantera kvalitetssäkringen av sin
planering.
.
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6

Förslag till åtgärder
De åtgärder som krävs för att Örebro ska få en väl balanserad tillgänglighet genomförs
successivt men måste ha en sammanhållen handlingsplan för att resultatet ska bli det
önskade. Delarna i denna plan redovisas som förslag nedan och finns sammanställda i
tabellen.
Tabell 5 Sammanställning av föreslagna åtgärder
Planera och samverka för god tillgänglighet
1. Lyft fram parkering i Budget, Översiktsplan och Inriktningsdokument
2. Följ en linje från markanvisning till genomförande
3. Uppdatera P-talen
4. Utveckla parkeringsköpet
5. Gör områdesvisa p-planer
6. Lyft fram sambandet mellan lokalisering och transportbehov
7. Gör nåbarhetsstudier för de olika transportslagen
8. Koordinera de kommunala aktörerna
9. Samverka med enskilda aktörer
Anpassa parkeringen till ett hållbart transportsystem
1. Utöka och höj kvalitén på cykelparkeringen
2. Gör en fördjupningsstudie av MC-parkering
3. Laddplatser för elbilar bör utredas
4. Stöd utbyggnad av bilpooler i startläge
5. Avpassa tids- och avgiftsreglering så att avsedd kundgrupp prioriteras
6. Anpassa successivt antalet allmänt tillgängliga parkeringsplatserna i stadskärnan
7. Medverka till samnyttjande av parkering
8. Reducera antal p-platser vid arbetsplatser där det finns goda alternativ
9. Erbjud mer perifera parkeringsplatser för längre uppställningstider
10. Pröva om boendeparkering är lämplig i Örebro
11. Utöka och reglera infartsparkeringen vid kollektivtrafiken
Infoga parkeringen i ett gott stadsbyggande
1. Var noga med helheten när parkering infogas
2. Bygg gemensamma effektiva, trygga, säkra och attraktiva parkeringsanläggningar
och ta bort markparkeringen
Utvärdera och följ upp tillgängligheten
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6.1

Planera och samverka för god tillgänglighet

6.1.1 Lyft fram parkering i Budget, Översiktsplan och Inriktningsdokument
Parkering har ökat i betydelse och behöver få ett tydligt stöd i de kommunala
inriktningsdokumenten. När Budget, Översiktsplan och andra Inriktningsdokument
revideras och uppdateras bör parkering lyftas in och ges ett utrymme som motsvarar det
intresse och den tyngd frågan har.
6.1.2 Följ en linje från markanvisning till genomförande
Tillgänglighetskrav bör finnas med i avtal om markanvisning. Redan i dessa avtal är det
viktigt att samnyttjande och flexibilitet lyfts fram.
6.1.3 Uppdatera P-talen
Örebros parkeringsnorm bör uppdateras. Kommunen bör pröva bestämmelser som
begränsar antalet parkeringsplatser i nya projekt. Max normer kan anges för att locka till
samnyttjande och påverka exploatörens lokalisering i förhållande till alternativa
transportsätt och tillgänglighet. Gröna resplaner bör tas med i p-talen så att alternativa
lösningar av PBL:s tillgänglighetskrav kan prövas.
6.1.4 Utveckla parkeringsköpet
I stadskärnan är det ofta svårt eller dyrt att lösa parkeringen inom fastigheten. Dessutom
riskerar dessa lösningar att bli statiska särlösningar utan möjlighet till samnyttjande.
Formerna för parkeringsköp bör utvecklas.
Kommunerna kan få mer inflytande över framtida parkeringsplatsutbud genom att aktivt
arbeta med parkeringsköp. Parkeringsköp ger en av förutsättningarna för gemensamma,
flexibla och samnyttjade parkeringslösningar.
Exempel från Linköping
Linköping är en av de kommuner som använt friköp under lång tid. Systemet är stabilt
och de gemensamma anläggningarna anpassas efterhand som nya kunder tillkommer.
Linköpings kommun har via avtal överlåtit ansvaret för parkeringsköp till Parkerings AB
Dukaten som därmed också erhåller intäkterna från parkeringsköpen.
Kommunen har huvudansvaret för systemet och Dukaten förvaltar det.
Ett parkeringsköp, det vill säga en bilplats i innerstaden, kostar sedan 2000-03-01 två
basbelopp inom Linköpings centrumområde och ett basbelopp utanför centrumområdet.
Ambitionen har varit att avgiften på två basbelopp skall täcka halva
anläggningskostnaden och att den andra halvan skall kunna tas in genom löpande
avgifter under parkeringsanläggningens livstid.
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6.1.5 Gör områdesvisa parkeringsplaner
Områdesvisa parkeringsplaner för Örebros olika delar skulle ge medborgarna en bättre
anpassad tillgänglighet och stöd för att arbeta med gemensamma parkeringslösningar i
områden som byggts och planerats innan bilen blev vanlig. (ska man underlätta för
parkering, är det inte bra att
6.1.6 Lyft fram sambandet mellan lokalisering och transportbehov
Kommunerna bör sprida sin kunskap om samspelet mellan markanvändning,
tillgänglighet och behovet av olika resor och transporter. Spridningen kan ske genom ett
gemensamt inriktningsdokument där en lokaliseringspolicy anges vilket kan medverka till
att minska behovet av att använda bil.
6.1.7 Gör nåbarhetsstudier för de olika transportslagen
Nåbarhetsstudier av acceptabla gångavstånd från parkering till stadens olika målpunkter
skulle ge stöd för att justera utbud och användning av de olika parkeringsplatserna så att
de gav en effektiv tillgänglighet. Den som vill förflytta sig inom staden ska ha flera
alternativ. Bilen har tills nu haft en stor fördel. Utbyggnaden av gång-, cykel- och
kollektivtrafik samt en mer prioriterad hantering av parkering för bilar bör medverka till ett
mer balanserat utbud. Genom nåbarhetsstudier kan skillnaden mellan transportslagen
klarläggas och åtgärder vidtas.
6.1.8 Skapa en öppen plattform för att koordinera de kommunala aktörerna
En väl avvägd parkering förutsätter att alla berörda aktörer känner till målbilden och
medverkar till den genom sina beslut. Kommunens egna åtgärder bör samordnas så att
exploateringsavtal, bygglov, etappindelning, trafikering etc. samordnas så att en resursnål
parkering kan ordnas. De kommunala aktörerna som tecknar exploateringsavtal,
markförvärv, detaljplan och bygglov behöver alla samordnas så att de principer och
tillämpningar som anges i avtal etc. följer de intentioner som anges i rapporten.
6.1.9 Samverka med enskilda aktörer
De ägare av parkeringsanläggningar som är verksamma i Örebro bör knytas samman i
en parkeringssamverkan. Avsikten med detta är att den parkering som staden behöver
bör göras tillgänglig på ett attraktivt och effektivt sätt. Genom samverkan kan den
gemensamma nyttan lyftas fram.
Parkeringssamverkan kan resultera i olika samverkansformer, beroende av vilka
åtaganden som de olika aktörerna är beredda att medverka till. P-samverkan avser att
klarlägga och ge stöd för detta.
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6.2

Anpassa parkeringen till ett hållbart transportsystem

6.2.1 Utöka och höj kvalitén på cykelparkeringen
Användningen av cykel bör underlättas mer. Väl ordnade cykelvägar och säker
cykelparkering vid kollektivtrafik och målpunkter och är viktigt. Cykel kan användas från
dörr till dörr och ger därigenom användaren kortare gångavstånd till målet än vad andra
transportslag ger.
Utökat antal cykelparkering inom bekvämt avstånd från målpunkt. Cykelparkering bör
även ordnas vid infarts- och pendelparkeringar samt alla större kollektivtrafikhållplatser.
Cykelparkering på kvartersmark bör ordnas vid bostäder och arbetsplatser.
Cykelparkering ska vara trygga, av god kvalitet, ha väderskydd och det ska finnas
möjligheter att låsa in eller fast cykeln.
Följande frågeställningar behöver prövas; Utreda p-tal för cykel, inte bara en fråga om hur
många, går det även att styra upp placering och kvalitet? Var finns behov av flera
cykelparkeringar? Och med vilken kvalitet? Vilka bilparkeringar kan bli cykelparkeringar,
fasta eller säsongsbundna? Ett särskilt problem är möjligheten att parkera cykeln vid riklig
snötillgång. Visserligen är antalet cyklister markant färre då, men å andra sidan är det
många cykelställ som inte snöröjs. Se över design med snöröjning i åtanke. Utforma
strategi med prioriteringar. En upprensning av gamla cyklar behövs
6.2.2 Gör en fördjupningsstudie av MC-parkering
Mc-parkeringar har ett ökande intresse. I takt med att olika slags av el- och motordrivna
smärre fordon tillkommer, ökar behov och intresse för ordnade MC-parkeringar.
6.2.3 Laddplatser för elbilar bör utredas
Elfordon är en gammal fråga men med ett förnyat intresse. Laddstationer kan vara
aktuella av flera skäl, frågan bör utredas.
6.2.4 Stöd utbyggnad av bilpooler i startläge
Samnyttjande av fordon är eftersträvansvärt, om det inte förändrar resvanorna negativt
(som miljöfordonstillstånden gör). Av det skälet bör bilpooler stödjas i startläget genom att
på marknadsmässiga villkor erbjuda attraktiva platser där de inte tränger undan
prioriterade behov.
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6.2.5 Avpassa tids- och avgiftsreglering så att avsedd kundgrupp prioriteras
I stadskärnan är det besökarna som är prioriterade. För alla andra platser bör en
avpassning ske mellan hur stor parkering som går att ordna och vem det är som mest
behöver den. Parkeringsavgiften på gatumark bör inte vara högre än i parkeringshusen.
Avgiften på gatan kan lätt bli marknadsledande. Allmän tillgänglig parkering bör regleras
med tid och avgift. Kombinationen ger en tydlig signal till den som parkerar vad platsen är
avsedd för.
Avgift är ett bra stöd för att påverka användningen av bilen och valet av transportmedel.
Kommuner bör ange att alla parkeringsplatser har en kostnad och att det är rättvist att det
är den som använder en parkeringsplats, som täcker kostnaden. Avgiftsnivåer bör sättas
så att de ger önskad efterfrågan och beläggning av platserna.
Tidsregelring är ett bra sätt att säkerställa att långtidsparkering undviks och att ärenden
och besöks underlättas.
Parkering på allmänt tillgängliga platser ger korta gångavstånd och därmed hög
attraktivitet. Dessa parkeringsplatser bör användas till de mest prioriterade grupperna, de
som besöker eller har ärenden som är kortare än en halv dag.
Då regleringarna ses över kan också möjligheterna att ge avgiftsfri parkering för de
boende under nätter och helger prövas.
För att öka tillgängligheten för prioriterade grupper inom ramen för de parkeringsplatser
som finns kan en SWOT-analys användas för att jämföra regleringsformer.
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Höjd avgift
Höjd avgift innebär att tim- eller dygnsavgiften höjs.
SWOT-analys
Svaghet

Styrka
�

Flexibelt, kunden själv bestämmer

�

Hög avgift för prioriterad kund

�

Lätt att övervaka

�

�

Lätt att kommunicera

Koppling mellan medel och mål
saknas

�

Traditionellt och vanligt

�

Pengar blir styrande, istället för
behov

�

Saknar effekt på prisokänslig kund

Möjlighet

Hot

�

Större inkomster

�

Fel avgift ger inte önskad effekt

�

Kan kombineras med annan
reglering

�

Missbruk möjligt

�

Misskrediterar anläggningen

�

P-husen kan följa med och en del
av effekten uteblir

Progressiv avgift
Progressiv taxa innebär att avgiften för kort uppställningstid är lägre och för längre tid är
den högre.
SWOT-analys
Svaghet

Styrka
�

Låg avgift för prioriterad kund

�

Flexibelt, kunden själv bestämmer

�

Lätt att övervaka

Möjlighet

�

Otydlig koppling mellan medel
och mål

�

Svår att kommunicera

�

Pengarna blir styrande

Hot

�

Större inkomster

�

Fel avgift ger inte önskad effekt

�

Kan kombineras med annan
reglering

�

Missbruk möjligt
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Begränsad uppställningstid
Reglering med tidsgräns kan ske som enda regleringsform, eller tillsammans med avgift.
Nedan redovisas en SWOT där avgift tas ut, i annat fall tillkommer effekter. Allmänheten
gillar avgiftsfritt, medan de som driver p-anläggningen inte får finansiering av sina
kostnader.
SWOT-analys
Svaghet

Styrka
�

Tydlig koppling mellan medel och mål

�

Enkelt att kommunicera

�

Ingen hantering av pengar

Möjlighet
�

Kan kombineras med annan reglering

�

Tidsjusteringar är lätta att göra

�

Oförsonligt instrument, inga
undantag kan göras

�

Oflexibelt, vad är ”rätt” tid

�

Missbruk genom att dubbla
uppställningstiden

�

Svårt att övervaka, risk att
butiksinnehavare missbrukar
platserna

Hot
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6.2.6 Anpassa successivt antalet allmänt tillgängliga parkeringsplatser i stadskärnan
Konkurrensen om stadens mark ökar. Ett effektivare transportsystem ska använda de
tillgångar det har på ett effektivare sätt. Genom att förändra regleringen kan prioriterade
kundgrupper ges fördel, genom att reglera så att boende och verksamma stegvis får lite
längre att gå till sin bil kommer en del av dem efterhand att välja andra alternativ, genom
att ta ut den reella kostnaden kommer fler objektiva val att ske.
Efterfrågan på och behov av parkering är två skiljda saker. De rörelsehindrades behov
och behovet av cykelparkering bör uppfyllas. Bilparkeringens behov är inte möjliga att
uppfylla inom tätbebyggt område. Behovet bör hanteras så att efterfrågan matchas med
reglering, pris och alternativ så att en väl avvägd balans mellan tillgång och efterfrågan
uppstår.
Markparkering i stadskärnan tar värdefull mark i anspråk. Mark som kan användas på ett
för staden mer värdefullt sätt. Marken exploateras hårdare och alternativ för resor och
transporter byggs ut. En successiv förändring av användningen av parkering bör ske så
att prioriteringen av ärenden till stadskärnan prioriteras tydligare och arbets- och boendes
parkering flyttas från de allmänt tillgängliga platserna eller reduceras.
6.2.7 Medverka till samnyttjande av parkering
Det finns fler än fem parkeringsplatser per bil i Sverige. De flesta parkeringsplatser står
därför tomma. Ett av skälen till att de är många och står tomma är att de är reserverade
för en person eller för ett bestämt syfte. Det är mer rationellt om platserna kan användas
för flera syften. En förutsättning för samnyttjande är att brukargrupper med olika behov
finns inom acceptabelt gångavstånd. Boende och verksamma är två grupper som skulle
kunna samnyttja en grupp av platser med ökad verkningsgrad som följd. Samnyttjande är
också möjligt mellan andra grupper där användningstiden skiljer sig över dygnet, t.ex.
infartsparkering, fritidsaktiviteter, etc.
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Figur 1 Beläggningsgrad för olika kundgrupper
Särnyttjade platser utnyttjas som mest till ca 80 %. Särnyttjade platser används bara
under en del av dygnet. Vid arbete eller bostad kommer den lägsta användningen att gå
ned till 0-20%. Potentialen i samnyttjande är stor. Effekten av att inte reservera är
omedelbar och ger 10-20% ökning. Effekten av samnyttjande är beroende av vilka
grupper som blandas, men kan ge mer än 50 % effekt.
6.2.8 Reducera antal parkeringsplatser vid arbetsplatser där det finns goda alternativ
Arbetsgivare bör inte erbjuda sina anställda gratis parkering. Ett sådant erbjudande
uppmuntrar bilanvändning och tar stora ytor i anspråk. Kommunen och andra offentliga
arbetsgivare bör vara förebilder.
Ökad kollektivtrafikandel är beroende av förbättrad kollektivtrafik och på dämpad
efterfrågan för biltrafik. En reducering av arbetspendlingen med bil är därför viktig .
Fri parkering vid arbetsplatser är en beskattningsbar förmån. Kommunen bör i dialog med
Skatteverket arbeta för att denna redovisas av arbetsgivarna.
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6.2.9 Erbjud mer perifera parkeringsplatser för längre uppställningstider
Parkering en bit från stadskärnan behöver inte innebära en negativ inverkan på
tillgängligheten. Om gångavstånden är acceptabla till målpunkterna kan ökad gångtrafik
stimulera folkliv och omsättning i butikerna.
Örebro bör inventera och avsätta mark för framtida parkeringsbehov en bit från
stadskärnan. När stadskärnan förtätas och parkeringsytor tas i anspråk bör det finnas
alternativa parkeringsplatser en bit från stadskärnan för de som bor och arbetar där.
Tillgängligheten med andra transportmedel, gång, cykel och buss, är också en del av
tillgängligheten. Gångavstånd till kollektivtrafikhållplats ger ett mått på tillgänglighet.
Avstånd till parkeringsanläggningar kan vara lika eller större.
Platser för rörelsehindrade måste naturligtvis alltid reserveras nära målpunkterna.
6.2.10 Pröva om boendeparkering är lämplig i Örebro
Att äga en bil är för många en högprioriterad investering. Sambandet med inkomst är
tydligt. Reducering av bilinnehav sker efter en längre tid i stadskärnan då närheten till
målen,. De som flyttar in i nya bostäder kan ha en ganska stor och likartat efterfrågan på
parkering, efterhand normaliseras efterfrågan då vara av likartat då familjens utveckling,
utbytet av de boende och människornas åldrande har ägt rum. Behovet att parkera sin bil
bör tillgodoses inom tomtmark på acceptabelt avstånd till bostaden.
Kommunens parkeringspolicy ska inte göra det svårt att äga en bil men kommunen bör
inte uppmuntra att använda bilen i resrelationer där andra transportslag är ett gott
alternativ. Kommunens parkeringspolicy ska ge stöd för att kunna ha bilen parkerad vid
bostaden.
Boendezonsparkering bidrar till att begränsa främmande parkering i området, t.ex.
arbetsplatser, skolor eller pendlare. Regleringen gör det möjligt att lämna kvar bilen
hemmavid för att ta ett annat färdmedel. Boendeparkering kan konservera en stor
användning av gatumark för parkering om avgiftsnivån är så låg att den inte kan ge
finansiellt stöd för en annan lösning av parkering i området.
6.2.11 Utöka och reglera infartsparkeringen vid kollektivtrafiken
Dessa parkeringsplatser bör ligga i direkt anslutning till kollektivtrafik och bör placeras vid
huvudvägen utanför centrumområdena. Kostnaden för att använda parkeringen bör
integreras med kollektivtrafikbiljetten, i en enda biljett. Den kan också förhindra
missbruket av dessa parkeringsplatser.
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6.3

Infoga parkeringen i ett gott stadsbyggande

6.3.1 Var noga med helheten när parkering infogas
Parkering kan vara en väl infogad del av stadsbyggandet. Den kan också vara ett
förfulande inslag. Ibland har mark tagits i anspråk för parkering där andra aktiviteter då
har trängts undan. Helheten är viktig. En avvägning mellan olika intressen bör ske så att
parkering infogas på ett sätt som gör att den tillför tillgänglighet utan att andra
stadsbyggnadsintressen blir oacceptabelt tillbakatryckta. Ett gestaltningsprogram för hur
parkeringsanläggningar i Örebro kan utformas är ett sätt att ange hur frågan ska
behandlas.
6.3.2 Bygg gemensamma effektiva, trygga, säkra och attraktiva
parkeringsanläggningar och ta bort markparkeringen
Gemensamma parkeringsanläggningar kan göras så stora att de kan ge stöd för
samnyttjande. De ger också möjlighet till flexibilitet. När efterfrågan ändras kan
användningen av dem justeras.

6.4

Utvärdera och följ upp tillgängligheten

De mål som satts upp för parkeringssystemets utveckling i Örebro behöver följas upp.
Uppföljningen bör integreras med Örebros sätt att hantera kvalitetssäkringen av sin
planering.
Antal, placering och reglering av parkeringsytorna samt dess användning bör regelbundet
inventeras och analyseras så att en optimal användning kan stödjas. Resultatet av denna
analys bör årsvis, återkommande redovisas för ansvarig nämnd, så att stöd för
korrigerande åtgärder kan vidtas.
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Bilaga 1 Resultat från inventering 2012-04-27
I denna bilaga kan uppgifter från inventeringen hämtas avseende beläggning på
parkeringsanläggningarna, hur stor andel av de parkerande som har något tillstånd, hur
många platser som är reserverade och vilken beläggning de platserna har.
Underlaget kan med fördel användas vid den årliga uppföljningen som föreslås i
rapporten samt att användas som underlag för analys av föreslagna åtgärder.
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