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Stadsmiljö- och tekniska nämnden

Sundbybergs stads strategi för angöring och parkering - beslut inför
fastställande
Beslutsunderlag
Sektorn för samhällsbyggnads skrivelse den 28 januari 2022
Förslag till Sundbybergs stads strategi för angöring och parkering den 28
januari 2022.
Samrådsredogörelse den 28 januari 2022

Sammanfattning
Sundbyberg är Sveriges minsta kommun till ytan och samtidigt den mest tätbefolkade
kommunen. M ed en fortsatt hög befolkningsökning och förtätning blir konkurrensen om
stadens ytor allt större. Det är viktigt att den mark som finns att tillgå nyttjas effektivt
när staden växer för att skapa trivsamma offentliga rum och en välfungerande stadsoch trafikmiljö.
Åtgärder och regleringsformer kopplade till angöring och parkering är värdefulla verktyg
som staden kan använda sig av för att exempelvis ordna trafiken och öka tillgängligheten
till platser, samt för att påverka bilanvändningen och valet av transportmedel.
En förutsättning för att skapa en mer välfungerande stads- och trafikmiljö där marken
nyttjas effektivare och god trafiksäkerhet uppnås är att det finns en gemensam strategi
för stadens förvaltningar och bolag att utgå från.
Utifrån pågående samhällsutveckling i Sundbyberg identifierades behovet av att ha ett
gemensamt strategidokument att hänvisa till och stödja sig mot. Det fanns även ett
behov av att förstå bakgrunden till olika ställningstaganden och vilka konsekvenser
diverse parkeringsreglering kan ge.
Syftet med strategin är att ge vägledning i arbetet med angöring och parkering för
framförallt motorfordon, men även för cyklar och andra former av mikromobilitet.
Genom att specificera hur angöring och parkering för bil ska hanteras och prioriteras på
allmän platsmark och kommunal kvartersmark kan arbetet med angöring och parkering
bli effektivare, konsekvent och samordnat i staden.
Strategin för angöring och parkering ska skapa en gemensam plattform för stadens
förtroendevalda, förvaltningar och helägda bolag. Därtill kan strategin för angöring och
parkering utgöra ett stöd för andra aktörer som deltar i stads- och trafikplaneringen i
Sundbybergs stad (exempelvis exploatörer, konsulter och näringsliv).
En handlingsplan med konkreta åtgärder vilka ska förverkliga strategins
ställningstaganden ska tas fram.
Genom att tydliggöra hur angöring och parkering ska hanteras i såväl befintlig miljö som
vid om- eller nybyggnation skapas förutsättningar för ageranden och lösningar som kan
öka bland annat trafiksäkerheten, skapa attraktivare och tillgängligare miljöer och öka
det hållbara resandet i staden.
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Sundbybergs stads strategi för angöring och parkering klassificeras enligt stadens
principer för styrande dokument som ett program med långsiktiga inriktningar och
strategier, med fokus på utvecklingsinsatser inom det avgränsade området angöring och
parkering. Dokumentet är kommunövergripande och fastställs av kommunfullmäktige
för att inkludera samtliga nämnder och bolag.

Förslag till beslut
Stadsmiljö- och tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1.

Sundbybergs stads strategi för angöring och parkering den 28 januari 2022
fastställs.

Fr edr ik Här dén
Samhällsbyggnadsdirektör
Tomas Lindvall
avdelningschef
tekniska avdelningen
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Bakgrund
Sundbyberg är Sveriges minsta kommun till ytan och samtidigt den mest tätbefolkade
kommunen. M ed en fortsatt hög befolkningsökning och förtätning blir konkurrensen om
stadens ytor allt större. Det är viktigt att den mark som finns att tillgå nyttjas effektivt
när staden växer för att skapa trivsamma offentliga rum och en välfungerande stadsoch trafikmiljö. Åtgärder och regleringsformer kopplade till angöring och parkering är
värdefulla verktyg som staden kan använda sig av för att exempelvis ordna trafiken och
öka tillgängligheten till platser, samt för att påverka bilanvändning och val av
transportmedel.
En förutsättning för att skapa en välfungerande stads- och trafikmiljö där marken
nyttjas mer effektivt och god trafiksäkerhet uppnås är att det finns en gemensam strategi
förstadens förvaltningar och bolag att utgå från. Därtill kan strategin för angöring och
parkering utgöra ett stöd för andra aktörer som deltar i stads- och trafikplaneringen i
Sundbybergs stad (exempelvis exploatörer, konsulter och näringsliv).
Genom att tydliggöra hur angöring och parkering ska hanteras i såväl befintlig miljö som
vid om- eller nybyggnation skapas förutsättningar för ageranden och lösningar som kan
öka bland annat trafiksäkerheten och det hållbara resandet i staden. Det finns ett behov
av att arbeta mer effektivt, konsekvent och samordnat med frågor rörande angöring och
parkering inom hela staden.
Utifrån pågående samhällsutveckling i Sundbyberg, medborgarärenden samt frågor
gällande hantering och prioritering av angörings- och parkeringsytor som kontinuerligt
inkommit i samband med det dagliga arbetet inom Samhällsbyggnads- och
serviceförvaltningen identifierades behovet av att ha ett gemensamt strategidokument
att hänvisa till och stödja sig mot. Det fanns även ett behov av att förstå bakgrunden till
olika ställningstaganden och vilka konsekvenser diverse parkeringsreglering kan ge.
Syftet med strategin är att ge vägledning i arbetet med angöring och parkering för
framförallt motorfordon, men även för cyklar och andra former av mikromobilitet.
Genom att specificera hur angöring och parkering för bil ska hanteras och prioriteras på
allmän platsmark och kommunal kvartersmark kan arbetet med angöring och parkering
bli mer effektivt, konsekvent och samordnat i staden.
En handlingsplan med konkreta åtgärder vilka ska förverkliga strategins
ställningstaganden ska tas fram.
Behovet av att ta fram ett gemensamt strategidokument ökar i takt med att
Sundbybergs stads befolkningsmängd ökar och staden förtätas. Frågor gällande
hantering och prioritering av stadens mark har inkommit till tekniska avdelningen dels
genom medborgarärenden dels i det dagliga arbetet. I det dagliga arbetet uppkommer
ofta frågor gällande hantering och prioritering av ytor för angöring och parkering.
I dessa situationer har stadens tjänstepersoner, anställda i bolag och andra verksamma
inom staden (exempelvis entreprenörer och konsulter) saknat ett gemensamt
strategidokument att stödja sig mot och hänvisa till. Det har därtill funnits risker att
olika instanser hanterat liknande parkeringsrelaterade situationer helt olika trots att alla
ingår i stadens verksamheter.
Ärendet initierades av dåvarande samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen 2019 som
en fortsatt utveckling av beslutad mobilitetsprogram. Arbetet påbörjades i början av
2020 med framtagande av projektplan.
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Arbetet med att skriva Sundbybergs stads strategi för angöring och parkering har
bedrivits av en arbetsgrupp hos trafikenheten på tekniska avdelningen.
Under arbetets gång har olika referensgrupper och sakkunniga varit inblandade.
Dels genom att diskutera och förankra dokumentets innehåll och dels för att erhålla
djupare kunskap i sakfrågor. Kunskapsutbyte och granskningsrundor har genomförts
tillsammans med tjänstepersoner från tekniska avdelningen, bygglovsenheten och
planenheten. Därtill har representanter från Kultur- och fritidsförvaltningen, Barn- och
utbildningsförvaltningen samt stadens helägda bolag Lokalfastigheter i Sundbyberg AB,
Sundbyberg Avfall och Vatten AB samt Fastighets AB Förvaltaren ingått i
referensgrupper vilka har diskuterat och granskat delar av dokumentets innehåll.
Sundbybergs stads strategi för angöring och parkering har under arbetets gång
diskuterats och stämts av med presidiet för stadsmiljö- och tekniska nämnden.
Sundbybergs stads strategi för angöring och parkering klassificeras enligt stadens
principer för styrande dokument som ett program med långsiktiga inriktningar och
strategier, med fokus på utvecklingsinsatser inom det avgränsade området angöring och
parkering. Dokumentet är kommunövergripande och fastställs av kommunfullmäktige
för att inkludera samtliga nämnder och bolag.
Sundbybergs stads strategi för angöring och parkering utgår delvis från de strategier
som finns i stadens mobilitetsprogram, men i strategin presenteras även
ställningstaganden som mer i detalj ger stöd i frågor gällande angöring och parkering för
motorfordon. Det är viktigt att staden arbetar aktivt med dessa frågor och har en
helhetssyn för att skapa tydlighet för invånare och besökare i Sundbyberg, trots att
parkerade motorfordon ligger längst ner i stadens prioriteringsordning över färdmedel.
Enligt Sundbybergs stads
M obilitetsprogram ska
transportslagen gång, cykel och
kollektivtrafik prioriteras före bil vad
gäller bland annat ytanspråk i
gaturummet. Likväl har
cykelparkering enligt
M obilitetsprogrammet högre
prioritet än bilparkering.
I Sundbybergs stads
prioriteringsordning mellan
färdmedel, se figur 1, ligger
Fi gu r 1 Prioriteringsordning fastställd genom
Sundbybergs stads Mobilitetspr ogram från 2017.
parkerade motorfordon längst ned i
pyramiden. Men trots att angöringsoch parkeringsytor för motorfordon har lägst prioritet måste de få utrymme i
stadsplaneringen eftersom angörings- och parkeringsytor på allmän platsmark och
kommunal kvartersmark är viktiga för att staden ska fungera. Eftersom stadens ytor är
begränsade måste de anläggas och ordnas på ett strategiskt sätt, för att uppnå ett
effektivt nyttjande av stadens mark. Genom att tydliggöra hur angöring och parkering
ska hanteras i såväl befintlig miljö som vid om- eller nybyggnation skapas
förutsättningar för ageranden och lösningar som kan öka bland annat trafiksäkerheten
och det hållbara resandet i staden, och i förlängningen skapa ett mer välfungerande
trafiksystem.
Strategin för angöring och parkering inleds med ett teorikapitel där samband mellan
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parkeringsteori och effekter, med fokus på allmän platsmark och parkering för bil
presenteras. Därefter presenteras ett flertal ställningstaganden som utgår från fyra
strategier vilka är inspirerade av stadens M obilitetsprogram och Översiktsplan.
Dessa fyra övergripande strategier är:
Effektivt nyttjande av stadens mark för en attraktiv stadsmiljö.
Konsekvent hantering i hela staden för att lätt kunna parkera rätt.
Balanserad tillgänglighet till parkering för ett ökat hållbart resande.
Tydliga trafikmiljöer för en ökad trafiksäkerhet.
Den allmänna platsmarken i Sundbyberg parkeringsövervakas i egen regi av tekniska
avdelningen med stöd av upphandlad entreprenör. Stadens kommunala kvartersmark
innefattar ytor som förvaltas av Lokalfastigheter i Sundbyberg AB, Fastighets AB
Förvaltaren och kultur- och fritidsförvaltningen vilka i dagsläget har upphandlade
entreprenörer som sköter parkeringsövervakningen. I anslutning till deras fastigheter
finns i regel alltid angörings- och parkeringsytor.
Kvartersmark som inte ägs eller förvaltas av staden, eller ett av stadens bolag, berörs
endast indirekt av strategin. Staden kan inte direkt bestämma över privatägd
kvartersmark annat än i planskedet, i vilket de andra styrande dokumenten hanterar de
krav som ställs.

Samrådsredogörelse
Efter beslut av stadsmiljö- och tekniska nämnden den 27 april 2021 sändes förslag till
Sundbybergs stads strategi för angöring och parkering till kommunala nämnder och
helägda kommunala bolag på remiss, med sista svarsdag 29 juni 2021. I samband med
att förslaget till Sundbybergs stads strategi för angöring och parkering sändes ut till
kommunala nämnder och helägda kommunala bolag på remiss bjöds mottagarna in till
ett digitalt frågetillfälle den 27 maj 2021. Då ingen anmälde sig till fråget illfället uteblev
det.
Elva skriftliga yttranden har inkommit till stadsmiljö- och tekniska nämnden,
K ommunala nämnder
Förskolenämnden
Grundskole- och gymnasienämnden
Byggnads- och tillståndsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Social- och arbetsmarknadsnämnden
Äldrenämnden
Valnämnden
K ommunala bolag
Sundbybergs stadshus AB
Fastighets AB Förvaltaren
Sundbyberg Avfall och Vatten AB
Lokalfastigheter i Sundbyberg AB

Yttrande
X
X
X
X
X
X
X

I nget yttrande

X
X
X
X

Nämndernas yttranden med synpunkter beskrivs i dokument Samrådsredogörelse 15
november 2021. Strategins övergripande inriktning har inte förändrats till följd av
samrådet, och mindre synpunkter från instanserna kommer att hanteras i en kommande
handlingsplan.
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Konsekvensbeskrivning av Sundbybergs stads strategi för angöring och
parkering
K on sek ven ser avseen d e ek on om i

För invånaren
För invånare med boendeparkeringstillstånd så blir det ingen skillnad där det är dyrare
att parkera centralt i och med månadsavgiften för boendeparkering är densamma för
alla boendeparkörer.
För besökaren uppstår en valsituation där parkeringsplatser finns tillgängliga men är
prissatta utifrån hur attraktivt de är placerade.

För staden
En parkeringsplats som har högre omsättning exempelvis av besökare genererar mer
intäkter än en som används av boende med boendeparkeringstillstånd.
Då prioritering kommer leda till att centralt belägna parkeringsytor görs tillgängliga för
angöring kommer intäkterna per parkeringsplats på allmän platsmark att öka något.
Detta kan dock vägas upp av att antalet parkeringsplatser kan minska om det blir
prioriteringskonflikt med andra funktioner som anses ge ett bättre nyttjande av stadens
mark. I kombination med att priserna generellt höjs för parkering på allmän platsmark
så kommer stadens intäkter sannolikt att öka.
Om priserna fortsätter att höjas framöver kan en brytpunkt nås där intäkterna istället
minskar om färre väljer att parkera på allmän platsmark.
Kostnader som tillkommer är den arbetstid som behöver läggas ned i och med
utredningar och informationsinsamlande inför arbetet med handlingsplaner. Samt
eventuella konsultkostnader.
Även en kostnad som tillkommer är för arbetstid och omskyltning då taxaöversynen
görs.

För andra aktörer
För privata aktörer som äger bilparkering kommer stadens strategi att skapa en större
målgrupp av verksamma och boende som söker parkering på kvartersmark. Det kan
ekonomiskt gynna privata fastighetsägare.
För näringsidkare som är beroende av besökare så ger prioritering av målgrupper och på
sikt en attraktivare stadsmiljö förutsättningar för större kundunderlag.
K on sek ven ser avseen d e t i l l gän gl i gh et
Tillgängligheten för Sundbybergs invånare kan öka om föreslagna strategier och
ställningstaganden omsätts i praktiken. Det baseras på en mer trafiksäker och trygg
allmän platsmark där de som rör sig på andra sätt än i bil ges ett större utrymme.
För de som reser med bil kommer tillgängligheten för prioriterade målgrupper,
exempelvis de med ärende angöring eller besök, at t öka genom att en högre omsättning
på parkeringsplatserna ger fler lediga platser att välja på. Tillgängligheten för de som
reser med bil och inte är en prioriterad målgrupp, såsom besökare och näringsidkare
med ärende utan angöring, långtidsparkörer, kommer för många minska sett till att
gångavstånd mellan målpunkt och parkeringsplats ökar.
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För de som reser med cykel ökar tillgängligheten om ställningstagandet att placera ut
cykelparkeringar på allmän platsmark verkställs.
Vidare beskrivs i ställningst agande att staden ska undersöka platser som är lämpliga för
parkering av mikromobilitet. Erfarenheter från andra städer är att ett sådant ställningstagande också måste följas upp av regler och styrning för att inte tillgängligheten för
fotgängare och cyklister ska påverkas negativt.
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