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Tack för ett givande samarbete!
Arbetet med att skriva Sundbybergs stads strategi för angöring och
parkering har bedrivits av trafikenheten på tekniska avdelningen som
ingår i samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen. Under arbetets gång
har olika referensgrupper och sakkunniga varit inblandade, dels genom att
diskutera och förankra dokumentets innehåll 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 förtroendevalda i presidiet för stadsmiljö- och tekniska nämnden.
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Inledning

1

Sundbyberg är Sveriges minsta kommun till ytan och samtidigt
den mest tätbefolkade kommunen.1 Med en fortsatt hög
befolkningsökning 2 blir konkurrensen om stadens ytor allt
större. Det är viktigt att den mark som finns att tillgå nyttjas
effektivt när staden förtätas och växer, för att skapa trivsamma
offentliga rum och en välfungerande stads- och trafikmiljö.
Figur 1. Sundbybergs stads prioritering mellan färdmedel,
återfinns i Mobilitetsprogram för Sundbybergs stad från 2017.

Enligt Sundbybergs stads Mobilitetsprogram ska transportslagen gång,
cykel och kollektivtrafik prioriteras före bil vad gäller bland annat ytanspråk i gaturummet. Likväl har cykelparkering enligt Mobilitetsprogrammet högre prioritet än bilparkering. I Sundbybergs stads
prioriteringsordning mellan färdmedel, se figur 13, ligger parkerade
motorfordon längst ned i pyramiden. Trots att angörings- och parkeringsytor för motorfordon har lägst prioritet måste de få utrymme i stadsplaneringen. Angörings- och parkeringsytor på allmän platsmark och
kommunal kvartersmark är viktiga för att staden ska fungera, men
eftersom stadens ytor är begränsade måste de anläggas och ordnas på ett
strategiskt sätt, för att uppnå ett effektivt nyttjande.
Strategin för angöring och parkering innehåller ett flertal ställningstaganden
som utgår från fyra strategier vilka är inspirerade av stadens Mobilitetsprogram och Översiktsplan. En förutsättning för att arbetet med nedanstående strategier och de ställningstaganden som presenteras i kapitel 3
ska vara lyckat är att frågor gällande angöring och parkering lyfts både
tidigt och löpande i samhällsbyggnadsprocessen.
1

SCB, Befolkningstäthet i Sverige.

2 Sundbybergs stad, Befolkning och demografi.
3 Sundbybergs stad, Mobilitetsprogram för Sundbybergs stad.
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De fyra strategier som stadens arbete med
angöring och parkering utgår från är:
• Effektivt nyttjande av stadens mark för en
attraktiv stadsmiljö.

Angöring innebär påeller avstigning, lastning
eller lossning av gods,
eller avfallshantering.
Parkering innebär uppställning av ett fordon
med eller utan förare.

Med befolkningstillväxt och förtätning ökar efterfrågan på
stadens mark och på transporter, därmed ökar även kraven på
ett effektivt marknyttjande. Det gör att yteffektiva och hållbara transportmedel som gång, cykel och kollektivtrafik måste
prioriteras framför bil. I samband med angöring och parkering
innebär effektivt marknyttjande att den funktion eller målgrupp som har särskilt behov ska prioriteras. Prioriteringen
säkerställs genom rätt reglering (lokala bestämmelser) på
respektive plats. En effektiv användning av stadens ytor bidrar
i sin tur till att stadens mark kan användas för att skapa mer
attraktiva stadsmiljöer med parker, torg, gågator etcetera.

• Konsekvent hantering i hela staden för att lätt
kunna parkera rätt.
Hantering och reglering av angörings- och parkeringsytor ska
ske konsekvent för att områden med liknande förutsättningar
ska hanteras likartat. Det gäller allt från regleringsformer till
betalsystem men även ansvaret för parkeringsytor. Genom
att tydliggöra stadens förhållningssätt kan dess stadsdelar
behandlas mer lika och den som parkerar kan lättare parkera
rätt.

• Balanserad tillgänglighet till parkering för ett
ökat hållbart resande.
Det ska finnas möjlighet att nå stadens målpunkter, men det
kan inte förväntas att parkeringsplatser för bil finns i direkt
anslutning till målpunkterna. På de platser där efterfrågan på
parkering är hög behöver rotationen vara hög för att öka tillgängligheten till parkeringsplatserna. Då ett stort parkeringsutbud kan öka användningen av bil bör tillgången till parkering vara balanserad för att uppmuntra till ett ökat hållbart
resande i staden.

• Tydliga trafikmiljöer för en ökad trafiksäkerhet.
En konsekvent reglering av stadens angörings- och parkeringsytor samt tydliga trafikmiljöer ger bra förutsättningar för en
trafiksäker stad. Genom att ordna och reglera angöring samt
parkering blir trafikmiljön mer begriplig och tillgänglig. Det
bidrar till ett förbättrat samspel mellan alla trafikanter.
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1.1. Syfte
Syftet med strategin är att ge vägledning i arbetet med angöring och
parkering för framförallt motorfordon, men även för cyklar. Genom att
specificera hur angöring och parkering för bil ska prioriteras och hanteras
på allmän platsmark och kommunal kvartersmark kan arbetet med
angöring och parkering bli mer effektivt, konsekvent och samordnat.
Strategin för angöring och parkering ska dessutom 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). 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. I förlängningen skapas ett mer välfungerande trafiksystem.

1.2 Avgränsning
Stadens kommunala kvartersmark innefattar ytor som förvaltas av Lokalfastigheter i Sundbyberg AB, Fastighets AB Förvaltaren och kultur- och
fritidsförvaltningen. 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.
Där ”staden” nämns avses Sundbybergs stad.

1.3 Relation till andra styrande
dokument
Det finns flera beslut och styrande dokument som staden förhåller sig till
på internationell, nationell och regional nivå. Inom Sundbybergs stad finns
ytterligare styrande dokument att förhålla sig till. I figuren nedan beskrivs
hur strategin för angöring och parkering är placerad i dokumenthierarkin.
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EU/FN

INTERNATIONELLT

Lagstiftning samt nationella strategier och mål

NATIONELLT
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Strategi för angöring och parkering
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Figur 2. Figuren
visar styrande
dokument som
denna strategi
förhåller sig till.
Streckade kanter
innebär att dokumentet är under
framtagande.
Trafiksäkerhetsstrategin och
Strategin för
angöring och
parkering ligger
på samma nivå
men influerar
varandra.
Teknisk handbok
innehåller
tekniska krav
för samtliga av
dokumentets
ämnesområden.

Mobilitetsnorm
Handlingsplan
för trafiksäkerhet

Handlingsplan
för cykel

Handlingsplan
för gång

Handlingsplan
för angöring och parkering

1.3.1 Översiktsplan för Sundbyberg 4
I stadens översiktsplan för 2030 presenteras fem målbilder med tillhörande strategier för stadsutvecklingen i Sundbyberg; en sammanhållen
stad, plats för alla, levande stadsrum, grönska och vatten av god kvalitet
samt den smarta och hållbara staden. Strategin för angöring och parkering
knyter an till strategierna i översiktsplanen genom att gatuutrymmet ska
tillgodose behovet för hållbart resande och utgöra attraktiva miljöer samt
att stadens mark ska nyttjas effektivt.

1.3.2 Sundbybergs stads policy för hållbart resande 5
Policy för hållbart resande anger att Sundbybergs stads arbete ska genomsyras av en strävan efter en hållbar stad med hållbart resande, där behovet
av bil och transporter minskar. Sundbybergs stads strategi för angöring och
parkering utgår från inriktningen i policyn för hållbart resande.

1.3.3 Mobilitetsprogram för Sundbybergs stad 6
Mobilitetsprogrammet definierar stadens arbete för att göra det tryggt,
tillgängligt, trafiksäkert och enkelt för alla att vistas i gaturummet. Sundbybergs stads strategiska inriktning är att öka den totala andelen hållbara
resor till fots, med cykel och med kollektivtrafik. Mobilitetsprogrammet
definierar en rad olika strategier vilka ger förutsättningar för god mobilitet
och ett ökat hållbart resande. Flera av dessa strategier gäller parkering och
ligger till grund för de strategier och ställningstaganden som presenteras i
4 Sundbybergs stad, Översiktsplan för Sundbyberg.
5 Sundbybergs stad, Sundbybergs stads policy för hållbart resande.
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Sundbybergs stads strategi för angöring och parkering. Strategin för
angöring och parkering ligger hierarkiskt under Mobilitetsprogrammet.

1.3.4 Mobilitetsnorm för Sundbybergs stad 7
Mobilitetsnormen definierar parkeringstal för cykel och bil som gäller
vid ny-, om- och tillbyggnation av flerbostadshus, kontor och verksamheter.
Parkering för dessa ändamål hanteras på kvartersmark. Strategin för
angöring och parkering behandlar inte angöring och parkering på privat
kvartersmark men kan ha indirekt påverkan.

1.3.5 Teknisk handbok8
Teknisk handbok innehåller administrativa och tekniska anvisningar och
vänder sig till alla projektörer, exploatörer och entreprenörer inom Sundbybergs stad. Handboken är ett verktyg för att säkerställa kvaliteten på den allmänna platsmarken i staden och ger vägledning vid planering, projektering,
byggande samt drift och underhåll på allmän platsmark. Även tekniska krav
för avfallshantering finns i Teknisk handbok och i Sundbyberg Avfall och
Vattens riktlinjer God avfallshantering vid ny- och ombyggnation. Strategin
för angöring och parkering behandlar därför inte tekniska krav.

1.4 Författningar
Arbetet med parkeringsrelaterade frågor utgår ifrån olika lagar och regler.
Kommunallagen (2017:725) styr inte parkering specifikt men ger konsekvenser för parkeringsregleringen på allmän platsmark. Kravet på likabehandling 9 innebär i praktiken att staden inte kan reservera parkeringsplatser för specifika användare på allmän platsmark.
Lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner (LDEF) och förordning
(2001:651) om vägtrafikdefinitioner (FDEF) definierar en mängd begrepp
som används i andra författningar.
Trafikförordningen (1998:1276) (TrF) innehåller en stor mängd regler kring
stannande och parkering samt bemyndiganden för kommuner att besluta
om egna föreskrifter. Många av kommunens föreskrifter benämns lokala
trafikföreskrifter (LTF). Då staden beslutar om specifik parkeringsreglering
på allmän platsmark sker detta genom en lokal trafikföreskrift.
Vägmärkesförordningen (2007:90) (VMF) innehåller bestämmelser om
anvisningar i form av vägmärken, trafiksignaler, vägmarkeringar med mera
samt om vem som ansvarar för dessa anordningar. I 1 kap. 3 § VMF står
att ”vägmärken och andra anordningar skall vara utformade och placerade
samt i sådant skick att de kan upptäckas i tid och förstås av de trafikanter
som de är avsedda för”. I praktiken innebär det att parkeringsregleringen
begränsas av att kombinationen av vägmärken som sätts upp ska kunna
förstås av trafikanterna.
7 Sundbybergs stad, Mobilitetsnorm för Sundbybergs stad.
8 Sundbybergs stad, Teknisk handbok.
9 SFS 2017:725.
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I tillägg till vägmärkesförordningen finns även Transportstyrelsens föreskrifter
och allmänna råd om vägmärken och andra anordningar (TSFS 2019:74)
som reglerar vägmärkens storlek, placering och tillämpning.
Plan- och bygglagen (2010:900) (PBL) innehåller regler kring vad en kommun kan bestämma i en detaljplan gällande parkering. Staden kan därmed
bland annat bestämma placering och utformning av parkeringsplatser,
eller att viss mark eller vissa byggnader inte får användas för parkering.10
PBL anger också att en kommun genom sitt planmonopol kan styra parkeringens omfattning vid nybyggnad. Lagen kräver samtidigt att det i skälig
utsträckning finns lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning
av fordon på en tomt eller i dess närhet. Det är kommunen som avgör vad
som utgör skälig utsträckning i plan- och bygglovsprocessen. Enligt PBL
2 kap 5-6 §§ ska friyta prioriteras före parkering om det inte finns tillräckligt utrymme för både friyta och parkering på skol-, förskole- och fritidshemstomter.
PBL kompletteras med plan- och byggförordningen (2011:338) (PBF)
som anger att bygglov krävs för att anordna, flytta eller väsentligt ändra
parkeringsplatser utomhus. Det finns dock ett antal specificerade undantag, som uteslutande gäller för fastigheter med en- och tvåbostadshus.11
Boverkets byggregler (2011:6) (BBR) innehåller föreskrifter och allmänna
råd i tillägg till PBL och PBF. I BBR anges att ”en angöringsplats för bilar
ska finnas och parkeringsplatser för rörelsehindrade ska kunna ordnas
efter behov inom 25 meters gångavstånd från en tillgänglig och användbar
entré till publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus.”12
Enligt lagen (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m. (KAL) får kommunen ta ut parkeringsavgift
på offentliga parkeringsplatser om det behövs för att ordna trafiken.13 Lagen
tillåter också kommunen att undanta rörelsehindrade från denna avgift.
På allmän platsmark gäller lagen (1976:206) om felparkeringsavgift och
förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift.
På kvartersmark gäller istället lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig
parkering (LKOP).

Vidare läsning
Det finns en mängd ytterligare författningar som berör parkering
på olika sätt. Gällande exempelvis parkeringsövervakning och flytt
av fordon kan lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning,
lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall och förordningen
(1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall nämnas.
Parkeringshandboken, utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting
2016, har en bilaga som översiktligt går igenom lagstiftning som berör
parkering.

10 SFS 2010:900.
11 SFS 2011:338.
12 BFS 2011:6.
13 SFS 1957:259.
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Grunder i
parkeringsplanering
I detta kapitel presenteras samband mellan parkeringsteori och effekter,
med fokus på allmän platsmark och parkering för bil. Kapitlet ger en bakgrund till de ställningstaganden som presenteras i kapitel tre.

2.1 Efterfrågan på
parkeringsplatser för bil
Efterfrågan på parkeringsplatser för bil varierar mellan olika områden
och påverkas av utbudet av kollektivtrafik, handel och service. Därutöver
påverkas efterfrågan på parkering av antalet omkringliggande bostäder
utan parkering på den privata kvartersmarken. Stadens gång- och cykelnät
samt standarden på cykelparkering och antal boende inom gångavstånd är
andra parametrar som påverkar efterfrågan på parkeringsplatser för bil.14
Hur enkelt och billigt det är att parkera bilen, liksom hur bra alternativa färdmedel det finns att tillgå påverkar i sin tur bilinnehav och bilanvändning.

2.2 Parkeringsreglering
Reglering är ett brett begrepp som innefattar de regler som gäller för att
parkera ett fordon. Parkering kan exempelvis regleras genom att definiera
var parkering får och inte får ske, vilken eventuell avgift som gäller och om
parkeringen är tidsbegränsad. I trafikförordningen finns ett regelverk som
säger att inom tättbebyggt område på allmän platsmark är det tillåtet att
parkera i max 24 timmar på vardagar om inte annan utmärkning finns.
Lokala bestämmelser kan minska risken för situationer då fordon placeras
så att de försämrar sikten eller möjligheten att kunna passera. Att reglera
var det är tillåtet att parkera är en viktig åtgärd ur trafiksäkerhetssynpunkt
men även utifrån aspekterna tillgänglighet och framkomlighet. Reglering
ger möjlighet att styra parkeringsplatserna till lämpliga platser i kommunen.
Vid avgiftsreglering av parkeringsplatser på allmän platsmark krävs beslut
i kommunfullmäktige och att avgiften har sin grund i trafikens ordnande.
Avgiftsbeläggning får inte införas i syfte att generera intäkter i en kommun
utan ska användas som regleringsverktyg där påvisat behov finns för att
ordna trafiken.

14 Envall, Parkering i täta attraktiva städer: Dags att förändra synsätt.
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Avgiftsreglering är ett verktyg kommunen kan använda för att påverka
tillgängligheten till parkeringsplatser. Hög avgift på platser med hög
efterfrågan på parkering skapar rotation genom att parkeringsplatserna
inte används längre än nödvändigt, utan gör att nästa person som önskar
parkera i det aktuella läget får ökad chans att hitta en ledig parkeringsplats.
Tidsbegränsning, till exempel tidsbegränsning som tillåter parkering i max
två timmar, är ett annat sätt att skapa rotation bland parkerade fordon.
Tidsreglering kräver mer resurser från parkeringsövervakningen då platser
med tidsbegränsning måste kontrolleras mer frekvent än platser med
avgift. Dessutom är tidsreglering mindre flexibelt för användaren eftersom
parkering längre tid än vad regleringen medger omöjliggörs, även för den
som är villig att betala för att parkera längre.

2.3 Parkeringsövervakning
Parkeringsövervakningens främsta syfte är att skapa ett trafiksäkert,
framkomligt och tillgängligt gaturum. Felparkerade fordon kan utgöra en
trafiksäkerhetsrisk då de kan hindra framkomligheten för andra (oskyddade)
trafikanter samt för räddningstjänsten. Högst prioritet i parkeringsövervakningen har fordon som parkeras på eller för nära övergångsställen, på
gång- och cykelbanor eller i närheten av korsningar. Därefter prioriteras att
nyttotrafiken obehindrat kan nyttja lastplatser, att busshållplatser hålls fria
för busstrafikens framkomlighet och att gator kan städas och underhållas
enligt plan.
Parkeringsövervakningens roll ska vara preventiv, det vill säga informera
allmänheten om trafikregler och svara på frågor kring angöring och parkering. Parkeringsövervakningen har därtill en viktig uppgift i att företräda
staden och informera allmänheten om förändringar som påverkar trafikmiljön.

2.4 Parkering för rörelsehindrade
Staden ska vara tillgänglig för alla, oavsett funktionsgrad. Personer med
rörelsehinder kan ha svårt att nyttja alternativa färdmedel (kollektivtrafik)
och ska därför ges möjlighet att förflytta sig och komma nära målpunkter
med bil och andra färdmedel. Det är således viktigt att parkeringsplatser
för rörelsehindrade är placerade nära entréer till samhällsviktiga funktioner
och andra målpunkter i den mån det är möjligt. Placeringen av parkeringsplatser för rörelsehindrade ska följa tillgänglighetsreglerna vilka visar på
hur arbetsplatser, bostäder och allmänna lokaler ska nås.
Rörelsehindrade med tillstånd har specifika rättigheter enligt särskilda
undantag i trafikförordningen.
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2.5 Lastplats
Lastplatser och angöringsplatser för avfallsfordon i nära anslutning till
målpunkter är viktiga för att upprätthålla ett välfungerande transportsystem i en stad. På lastplatser är det tillåtet att stanna för att lasta och
lossa tunga eller skrymmande föremål.15 Tillåtelsen gäller alla, oavsett
om det rör sig om privatpersoner, nyttotrafik eller leveransfordon till
verksamheter. På- eller avstigning är också tillåten så länge den inte
hindrar någon annan att använda platsen för lastning eller lossning.
Då lastplatser ibland står tomma delar av dygnet har de stor potential för
samnyttjande med till exempel avlämning och upphämtning av barn vid
skolor. Det är viktigt att nyttotrafik och leveransfordon som ska lasta eller
lossa har tillträde till lastplatsen vid önskad tidpunkt för att inte riskera att
framkomligheten på gatan minskar eller trafiksäkerheten för oskyddade
trafikanter försämras då fordonet tvingas stanna på en annan, olämplig,
plats.

2.6 Servicegator, servicedagar
och servicenätter
Skötsel och underhåll av stadens gator och parkeringsytor är viktigt för att
öka framkomligheten, säkerheten och tryggheten i staden. Det vill säga för
att skapa en attraktiv stads- och trafikmiljö.
Servicedagar och servicenätter innebär att parkeringsförbud gäller under
vissa tider en eller flera veckodagar, antingen året runt eller enbart under
vinterhalvåret. Servicegator, det vill säga gator där servicedag eller servicenatt gäller, möjliggör för diverse planerade arbeten ovan och under mark.
Det kan vara service i form av gatustädning, sandsopning, snöröjning, byte
av belysning, rensning av brunnar eller mindre gatuarbeten. Syftet med
dessa arbeten är att säkerställa att gatorna hålls framkomliga och tillgängliga. Därtill används servicetiden även till uppstart av byggnationer, för att
inte gatan ska behöva utrymmas under annan mindre lämplig tid.
Tiderna för service är reserverade och parkeringsförbudet gäller oavsett
om det utförs service på gatan eller inte.

15 Transportstyrelsen, C40. Ändamålsplats.
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2.7 Laddplats för bil
En laddplats är en parkeringsplats där ett elfordon kan laddas. Vägmärket
T24 Laddplats används tillsammans med vägmärket E19 Parkering och
anger att parkering endast är tillåten för fordon med möjlighet till extern
laddning av elektricitet för fordonets framdrivning. Bland elbilsförare
anses det höra till god sed att inte parkera på en laddplats om det inte
finns behov att ladda bilen.
Vid ansökan om bygglov eller vid en anmälan efter den 10 mars 2021
måste förberedelser göras för laddningspunkter, om fastigheten har fler
än 10 parkeringsplatser. Senast 1 januari 2025 måste även befintliga uppvärmda byggnader som inte är bostäder och har fler än 20 parkeringsplatser ha minst en laddningspunkt.16
Tillgången till laddningsmöjligheter är av stor vikt för omställningen till
elfordon. Småhusägare som vill skaffa elbil kan själva ordna installation
av laddningspunkt vid hemmet, medan boende i flerbostadshus i många
fall saknar denna möjlighet. Elbilsägare på resande fot har också behov av
laddplatser på andra ställen än vid sin bostad.

2.8 Samband mellan reglering
på allmän platsmark och
kvartersmark
Parkeringsplatser för bil finns på både allmän platsmark och kvartersmark
(kommunal och privat). På kvartersmark nyttjas de i regel av boende,
verksamma eller besökare till en specifik fastighet. Det kan även finnas
allmänt tillgängliga parkeringsanläggningar på kvartersmark för att
tillgodose tillgängligheten till stadens målpunkter. På allmän platsmark
kan parkering finnas för att öka tillgängligheten till målpunkter eller i de
fall parkering inte ordnats på kvartersmark av historiska skäl. Kommuner
har begränsad rådighet över parkeringar på privat kvartersmark och då
endast i planskedet. Det betyder att stadens prissättning på, och hantering
av, parkering på allmän platsmark och kommunal kvartersmark behöver
hållas uppdaterad utifrån förändringar på omkringliggande parkeringsytor
på privat kvartersmark. Prissättningen av parkeringar på allmän platsmark
och kommunal samt privat kvartersmark kan vara avgörande för hur de
olika ytorna används. Parkeringsavgiften på allmän platsmark och kommunal kvartersmark ska vara högre än avgiften på privat kvartersmark för att
frigöra markyta och öka tillgängligheten till parkering. Detta kan minska
efterfrågan på parkering på allmän platsmark genom att flytta över efterfrågan till privat kvartersmark.
16 Boverket, Nya regler och krav på laddinfrastruktur för laddning av elfordon.
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Boendeparkeringstillstånd är ett verktyg som ger kommunen möjlighet att
med månadsbetalning erbjuda bilparkering för boende i äldre fastigheter,
där parkering på kvartersmark är begränsad eller saknas. Tillståndet bör ej
beviljas till boende inom fastigheter där parkering ordnats eller mobilitetsbehovet på annat sätt tillgodosetts på kvartersmark.
Om boendeparkeringstillståndet är för lågt prissatt och öppet för alla att
ansöka om kan det bli mer aktuellt att parkera på gatan istället för inom
fastigheten. Ett sådant scenario är problematiskt då det ökar konkurrensen
om parkering på allmän platsmark för dem som inte har möjlighet att
parkera inom den egna fastigheten.

2.9 Samnyttjande och
effektivt nyttjande
Samnyttjande innebär att varje angörings- och parkeringsplats nyttjas av
flera olika användargrupper under olika tider på dygnet. Detta kan bidra
till jämnare beläggning över dygnet och ett mer effektivt nyttjande av
stadens mark. Beroende på sammansättning av användare, hur efterfrågan
på parkering varierar under dygnet och parkeringsytans storlek kan olika
nivåer av effektivisering nås. I figur 3 nedan visas ett exempel på hur
användningstiden av parkeringsytor kan skilja sig åt mellan olika användargrupper.17
Figur 3. Illustration över hur olika användargrupper teoretiskt använder
parkeringsplatser under olika tidpunkter på dygnet. 18 Lokala variationer
kan förekomma beroende på närliggande målpunkters karaktär och
även beroende på vilken veckodag det är.

På allmän platsmark och kommunal kvartersmark kan samnyttjande av
exempelvis angöringsplatser för leveransfordon vid skolor och andra verksamheter vara aktuellt då dessa ytor även kan nyttjas som avlämnings- och
upphämtningsplatser.
17 Johansson, Policy för parkering – processinriktad väg till en parkeringspolicy för kommunen.
18 Johansson, Policy för parkering – processinriktad väg till en parkeringspolicy för kommunen.
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Innan samnyttjande verkställs måste en utredning genomföras gällande
vilka tider berörda användargrupper efterfrågar angöring och parkering.
Det är viktigt att de användargrupper som ska samnyttja en angöringseller parkeringsyta har olika efterfrågan under dygnet för att samnyttjandet
ska vara verkningsfullt. Därtill behöver parkeringsregleringen anpassas till
respektive situation och plats.

2.10 Parkeringsutbudets
koppling till handel och
verksamheter
Bilen möjliggör för personer att ta del av stadens butiker och kultur- och
nöjesliv, men konkurrerar ofta ytmässigt med gång, cykel och kollektivtrafik samt andra ytkrävande funktioner i staden som exempelvis park,
torg och butikslokaler. Att öka möjligheterna för gående och cyklister att ta
sig fram är mer hållbart ur ett miljöperspektiv och mer rättvist då fler kan
nyttja färdsätten. Utifrån ett stadsutvecklingsperspektiv ska därför planering och reglering av angöring och parkering ske i relation till efterfrågan
på parkering och annan möjlig markanvändning. Begränsning av biltrafik
har visat sig bidra till ökade gång- och cykelflöden till följd av att gaturummet blir trevligare att vistas i.19 Bilfria zoner med sammanhängande
områden för gående och cyklister leder i många till att besökarna uppehåller sig längre tid på platsen, vilket i många fall innebär ett större bidrag
till handelns omsättning.20 Människor i omlopp kan öka känslan av trygghet då människan blir tryggare i närvaron av andra människor.21 Dessutom
minskar bilfria zoner det hälsofarliga trafikbuller som bland annat skapar
stress och kan bidra till ökat blodtryck.22
Begränsad biltrafik i centrumnära lägen och på attraktiva platser, i kombination med tillgänglig parkering (på allmän platsmark eller kvartersmark)
på gångavstånd till målpunkter, tillgängliggör målpunkterna för alla. Det
vill säga tillgänglighet till handel och verksamheter skapas dels genom
tillgång till hållbara färdmedel, dels genom tillgänglig parkering inom
gångavstånd.23

19 Sax Kaijser, Hur påverkas cityhandeln av begränsad tillgänglighet med bil?
20 Region Skåne, Planera för attraktiv parkering.
21 Boverket, Psykologin hjälper oss att förstå sambanden mellan fysiska miljöer, rädsla för brott
och upplevd otrygghet.
22 Andersson, Buller.
23 Kit, Creating a ”Park Once” District.
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2.11 Barnperspektiv på
parkeringsplanering
Barnens deltagande i trafik- och parkeringsplaneringen är viktigt i de
projekt som påverkar deras vardag. Barnen ska även ges möjlighet att lämna
synpunkter på vilka platser som känns otrygga att vistas på och vara med
och påverka utformningen av åtgärder de påverkas av.24
Kopplat till angöring och parkering anses parkeringsreglering och ordnande
av trafiken öka trafiksäkerheten för stadens barn och ungdomar. Genom
att tydliggöra var (på vilka ytor) parkering får ske längs en gata kan till
exempel gatans ena sida frigöras för gående barn, som kan gå på en yta
med fri sikt utan parkerade bilar som skymmer sikten. Samtidigt ökar
möjligheten för fordonsförare som åker på gatan att se barnen. En mer
ordnad och trafiksäker trafikmiljö kan även vända den negativa trenden av
minskat cyklande bland barn och unga25 genom att uppmuntra till cyklande.
Lokala bestämmelser kan öka trafiksäkerheten för barn genom att till
exempel minska risken att leveranser och sophämtning sker vid samma
tidpunkter som skolorna börjar och slutar. Genom samnyttjande av
angörings- och parkeringsytor utanför förskolor och skolor kan fler funktioner tillgodoses och friytor för lek och utevistelse säkras. Enligt PBL
(2010:900) 2 kap 5-6 §§ ska friyta prioriteras före parkering om det inte
finns tillräckligt utrymme för både friyta och parkering på skol, förskole- och
fritidshemstomter. Genom rätt reglering på respektive plats kan marken
tillgängliggöras för verksamhetens behov av angöring och parkering.
En parkeringsplats kan alltså ge större värde om den konverteras till
exempelvis skolgård, på- och avstigningsplats, park eller cykelparkering.
En förutsättning för de tidigare nämnda åtgärderna är dialog och samarbete mellan samtliga parter.

Vidare läsning
FN:s konvention om barnets rättigheter – barnperspektivet i trafikplaneringen
Sedan den 1 januari 2020 är FN:s barnkonvention lag. Barnets bästa ska tas i beaktande i alla beslut
och åtgärder som rör dem, men vad som är barnets bästa måste avgöras i varje fall. En metod som
kan användas är att genomföra en barnkonsekvensanalys som belyser hur planeringen kommer
påverka barns vardag.
I Sundbybergs stad ges barn och ungdomar möjlighet att uttrycka sina synpunkter gällande sina
skolvägar och trafikmiljön i och med skolornas deltagande i stadens projekt Sund och säker skolväg.
Projektet har till syfte att öka trafiksäkerheten samt inspirera elever och föräldrar till att resa hållbart.
I projekt som barn och ungdomar berörs av, utanför Sund och säker skolväg, ska de bjudas in till
dialog av respektive projekt. Därtill skapas förutsättningar för att tillgodose barnets bästa även genom
stadens arbete för ökat hållbart resande där barn uppmuntras gå, cykla och åka kollektivt på egen
hand. Vilket är viktigt för att öka barns känsla av självständighet samt lokalkännedom.

24 Sveriges Kommuner och Regioner, Tillämpningsnycklar för att följa upp barnrättsarbetet i verksamheter.
25 VTI, Cykling bland barn och unga.
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Strategier och
ställningstaganden
Arbetet med angöring och parkering är målstyrt för att skapa en hållbar
och attraktiv stad som är trygg och trafiksäker att vistas i samt ger plats åt
yteffektiva transportmedel. Stadens arbete med angöring och parkering
utgår alltså inte från dagens upplevda behov av parkering utan tar sikte på
den utveckling som ska främjas.
Olika funktioner och målgrupper (till exempel parkering för rörelsehindrade,
nyttotrafik, besökare och boende) har olika efterfrågan på angöring och
parkering. På vissa platser i staden är till exempel efterfrågan på besöksparkering stor vilket kräver hög rotation på parkeringsplatserna och på
andra platser efterfrågas parkering under större delen av dygnet för boende
eller lastplats för leveransfordon. Det är viktigt med en konsekvent och tydlig prioritering vid fördelning och reglering av ytor för att möta efterfrågan
på angöring och parkering samt för att uppnå ett effektivt marknyttjande.
Staden ska erbjuda angörings- och parkeringsplatser, men på grund av
begränsat utrymme kan efterfrågan på angöring eller parkering inte alltid
tillgodoses i direkt anslutning till respektive målpunkt. Däremot kan
tillgängligheten till parkering öka med en konsekvent och tydlig reglering,
vilket även bidrar till ökad trafiksäkerhet i gaturummet.
Då varje bilresa börjar och slutar på en parkeringsplats är parkeringsåtgärder ett viktigt verktyg för att påverka bilanvändningen (och valet av
transportmedel) i staden, och så även ett viktigt styrmedel i samhällsplaneringen.

3.1 Strategier
I stadens arbete med angöring och parkering ska nedanstående fyra
strategier vara vägledande. De har sin utgångspunkt i stadens Översiktsplan och Mobilitetsprogram. I avsnitt 3.2 redovisas ställningstaganden
vilka ska leda till att strategierna uppfylls.
•
•
•
•
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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.

STÄLLNINGSTAGANDEN

3.2 Ställningstaganden
Alla ställningstaganden är skrivna i fetstil och under många av dem finns
förklarande text. I förekommande fall nämns även verktyg som kan vara till
hjälp vid applicering av dessa ställningstaganden.
För definitioner av ska, bör, kan, samt avsteg och begrepp se kapitel 5.

3.2.1 Prioriteringsordning för angörings- och parkeringsytor
• Fördelning av angörings- och parkeringsytor på allmän platsmark
ska utgå från stadens prioriteringsordning.
Olika funktioner, målgrupper och trafikantgrupper efterfrågar ytor för
angöring och parkering på allmän platsmark och kommunal kvartersmark på olika sätt. För att markytorna i staden ska nyttjas effektivt utgår
fördelningen av dem från en prioriteringsordning mellan alla ingående
funktioner, se figur 4.
Nedanstående prioriteringsordning gäller i befintlig miljö samt vid ny-,
om- och tillbyggnationer, och fungerar som stöd i samband med prioritering av vilken eller vilka funktioner som ryms inom den tillgängliga
markytan. Det vill säga hur de olika funktionerna prioriteras inom den
tilldelade ytan för angöring och parkering. Prioriteringsordningen
är statisk och ska följas uppifrån och ner. I vissa situationer ryms alla
funktioner, men i andra situationer kanske endast de två eller tre första
funktionerna kan prioriteras inom den tillgängliga markytan. På en
plats där en behovsanalys har visat att någon av de fyra funktioner som
ingår i prioriteringsordningen inte behövs kan den funktionen uteslutas.

Figur 4. Prioriteringsordningen visar hur olika funktioner ska prioriteras
inom tilldelad yta för angöring och parkering på allmän platsmark.

Prioriteringsordning för angöring och
parkering på allmän platsmark i Sundbybergs stad
Angöring
Parkering för rörelsehindrade
Besöksparkering
Parkering för boende
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Högst i prioriteringsordningen ligger angöring. Begreppet angöring
innefattar alla former av angöring och inkluderar viktiga funktioner
som exempelvis avfallshantering, varuleveranser och färdtjänst.
Personer med rörelsehinder som inte själva kör sitt fordon, utan
endast släpps av eller hämtas nära sin målpunkt, ingår också i
begreppet angöring.
En annan högt prioriterad kategori är parkering för rörelsehindrade
med anledningen att dessa personer behöver ha tillgång till parkering
nära stadens målpunkter.
Besökare till servicefunktioner som till exempel vårdcentral, apotek eller myndigheter, samt besökare till handel ska ha relativt god möjlighet
att nå sina målpunkter med bil. Parkering för cykel ska säkerställas före
bilparkering då handel i stadsbebyggelse kan gynnas av begränsad biltrafik och bra förutsättningar för hållbart resande.26 Det är önskvärt att
parkering för personer som har sin arbetsplats i Sundbyberg i huvudsak sker på kvartersmark. I de fall dessa personer behöver parkera på
allmän platsmark kategoriseras de som besökare.
Bilparkering för boende ska hanteras på kvartersmark. I äldre delar
av staden finns inte den möjligheten fullt tillgodosedd och därför har
boendeparkeringstillstånd på allmän platsmark införts. Även parkering
för cykel för boende ska säkerställas på kvartersmark. Prioriteringsordningen i figur 4 är alltjämt densamma. För att alla funktioner som
efterfrågas i staden ska få plats i gaturummet måste parkeringar för
boende anpassas vad gäller lokalisering, tids- och avgiftsreglering.
• Fördelning av angörings- och parkeringsytor på kommunal
kvartersmark ska utgå från stadens prioriteringsordning på
allmän platsmark men anpassas till det lokala behovet.
Prioriteringsordningen i figur 4 gäller till stor del även för fördelningen
av angörings- och parkeringsytor på kommunal kvartersmark, i befintlig
miljö samt vid ny-, om- och tillbyggnationer. De två första funktionerna
angöring samt parkering för rörelsehindrade ska prioriteras högst även
på kommunal kvartersmark. Därefter ska besöksparkering, parkering
för boende och parkering för anställda prioriteras beroende på verksamhetens behov.

3.2.2 Reglering och taxa för bilparkering
• Reglering av parkeringsytor på allmän platsmark ska vara
konsekvent men ta hänsyn till lokala förhållanden.
En konsekvent men lokalt anpassad reglering i hela staden skapar
tydlighet för användarna av parkeringsytorna. Det bidrar till ett
ordnande av trafiken, ett mer effektivt nyttjande av parkeringsytorna,
ökad tillgänglighet till parkering och ökad trafiksäkerhet.
26 Sax Kaijser, Hur påverkas cityhandeln av begränsad tillgänglighet med bil?
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• Det ska vara tydligt var angöring och parkering får ske
och vilka villkor som gäller.
All allmän platsmark i Sundbyberg ska regleras med lokala trafikföreskrifter utifrån platsens särskilda behov. På kommunal kvartersmark
ska det framgå var parkering får ske, vilket tydliggörs genom skyltning
i enlighet med vägmärkesförordningen. Villkor kan gälla reglering med
avgift, tidsbegränsning eller genom att till exempel tillåta en specifik
fordonstyp.
Område med parkeringsförbud är endast lämpligt på geografiskt
avgränsade områden med tydliga in- och utfarter.
• Reglering av parkering på allmän platsmark ska verka för
korttidsparkering reglerad med avgift.
Hög avgift bidrar till ökad rotation och effektivt nyttjande av ytorna.
För verksamheter med behov av påstignings- och avlämningsplatser kan i
vissa fall korttidsparkering tillgodoses genom nyttjande av lastplatser.
• Parkeringsavgiften ska anpassas för att hantera efterfrågan
på parkering.
Avgiften ska baseras på rådande efterfrågan på parkering på respektive
plats, i syfte att skapa ökad rotation på parkeringsplatserna samtidigt
som tillgängligheten förbättras genom lediga parkeringsplatser.
Avgiften ses över löpande och uppdateras vid behov för att svara mot
aktuell efterfrågan på parkering.
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• Uppdelningen mellan stadens taxeområden ska följa en logisk
ordning där platser med samma karaktär och efterfrågan har
samma taxa oavsett stadsdel.
Taxeområdena utgår från olika karaktärsdrag som påverkar efterfrågan
av angöring och parkering i olika utsträckning. Då karaktärsdragen kan
variera mellan intilliggande gator kan även taxan skilja sig mellan gator.
Likväl kan taxan på en sträcka med särskilt hög efterfrågan skilja sig
från området runt omkring. Ändras karaktären på en plats kan reglering
och därmed taxa förändras.

Fördjupning – Taxeområden
Nedanstående indelning av taxeområden på allmän platsmark ska göra
stadens hantering mer konsekvent och effektivisera marknyttjandet.
På stadens webbplats finns aktuell information och karta över gällande
taxeområden.

Taxa A
Taxeområde A utgörs av högattraktiva platser i anslutning till många
målpunkter där det råder hög efterfrågan på parkering under stora delar av dygnet, alla dagar i veckan. På dessa platser är antalet parkeringsplatser få och det behövs hög rotation för att nyttja parkeringsytorna
maximalt. I taxeområde A gäller inte boendeparkeringstillstånd.

Taxa B
Taxeområde B utgörs av attraktiva platser i anslutning till målpunkter
där det råder hög efterfrågan på parkering på allmän platsmark under
arbetstid på vardagar. På dessa platser eftersträvas hög rotation för
att nyttja parkeringsytorna maximalt. Verksamma i staden hänvisas till
parkering kvartersmark eller stadens besöksparkering. I taxeområde B
gäller inte boendeparkeringstillstånd.

Taxa C
Taxeområde C utgörs av platser med bostäder samt med inslag av
handel och serviceverksamheter. I taxeområde C gäller boendeparkeringstillstånd.

Taxa D
Taxeområde D utgörs av platser med bostäder. I taxeområde D gäller
boendeparkeringstillstånd.
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3.2.3 Angöring och parkering för nyttotrafik
• Angöring för nyttotrafik* bör lösas på kvartersmark.
Staden ställer krav på angöring till fastigheter i Mobilitetsnormen.
• Angöring för nyttotrafik ska planeras i god tid inför en
förändrad verksamhet eller i samband med en planprocess.
Det är viktigt att angöringsfrågor löses i ett tidigt skede då stora fordon
ställer krav på yta och kan orsaka trafiksäkerhetsproblem om angöring
inte tillgodoses korrekt.
• Vid lokalisering av angöringsplatser ska gång- och cykelflöden
liksom tillgänglighet och trafiksäkerhet beaktas.
Det är viktigt att angöringsfordon inte påverkar flöden i staden negativt
eller utsätter övriga trafikanter för fara.
• Angöring för nyttotrafik bör anpassas till tider då trafikpåverkan är lägst.
Genom att styra transporter av varor och avfall till tider då trängseln är
mindre kan framkomligheten öka och staden bli mer trafiksäker samt
attraktiv att vistas i. Ställningstagandet gäller särskilt utanför förskolor,
skolor och på platser med många målpunkter.

I detta dokument
definieras nyttotrafik
som samhällsnyttig
transport av varor
och personer såsom
avfallsfordon, färdtjänst,
räddningstjänst och
leveranser.

• Staden ska verka för att transporter och leveranser ska ske
samordnat.
Genom samordnade leveranser minskar trängsel, utsläpp och energianvändning till följd av att leveranser sker samlat och mer sällan.
* I detta ställningstagande inkluderas ej avfallsfordon. Se Teknisk handbok
och Sundbyberg Avfall och Vattens riktlinjer God avfallshantering vid
ny- och ombyggnation, för tekniska krav för angöring av avfallsfordon.
Gällande avfallsfordon kan angöring ske på allmän platsmark.
Där angöring på kvartersmark inte anses möjlig eller anses olämplig bör
angöring ske på lokalgata utan uppsamlande funktion.
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• Staden ska verka för ökat samnyttjande av ytor mellan
nyttotrafik och andra funktioner.
Genom tidsreglering av angörings- och parkeringsplatser kan samnyttjande mellan olika funktioner och transportslag skapas. Detta är
särskilt aktuellt i de fall olika funktioner nyttjar en yta vid olika tider på
dygnet. Dialog mellan ingående parter ger goda förutsättningar för ett
mer effektivt nyttjande av stadens ytor.

FOTO: ANDREY EDEMSKIY

• Verksamheter som har särskilda behov av att parkera i samband
med sitt arbete kan få underlättande åtgärder.
Ett särskilt parkeringstillstånd för verksamheter kan sökas för en
subventionerad årsavgift. Mer information om nyttoparkeringstillstånd
finns på stadens webbplats.

3.2.4 Parkering för rörelsehindrade

Den interaktiva
Sundbybergskartan
på Sundbybergs stads
webbplats visar alla
stadens parkeringsplatser för rörelsehindrade.

• Parkeringsplatser för rörelsehindrade ska finnas att tillgå runt om
i staden i närheten av offentliga målpunkter och samhällsviktiga
funktioner.
Det är vid nybyggnation varje fastighetsägares ansvar att ordna parkeringsplatser för rörelsehindrade inom den egna fastigheten. Därtill är
det viktigt för staden att bistå med parkeringsplatser för rörelsehindrade
på lämpliga platser med hög koncentration av offentliga målpunkter
och samhällsviktiga funktioner (till exempel bibliotek, vårdcentral och
äldreboende) i den mån det är möjligt. Med parkeringstillstånd för
rörelsehindrade är det tillåtet att parkera på platser med parkeringsförbud i högst tre timmar.
Efterfrågan på kompletterande parkeringsplatser för rörelsehindrade
hanteras av trafikenheten eller inom respektive projekt. Precis som all
annan parkering ska parkering för rörelsehindrade regleras med avgift
på attraktiva platser där det krävs för att ordna trafiken. Avgiften är
ett styrmedel för att öka rotationen på, och tillgängligheten till, dessa
parkeringsplatser.
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• På platser där det är möjligt ska parkering för rörelsehindrade
samnyttjas med andra funktioner.
På vissa platser där det till exempel är efterfrågan på parkering för
rörelsehindrade under dagtid och boende under kvälls- och nattetid
kan samnyttjande ske.

3.2.5 Parkering för cykel
• Cykelparkeringar för personal och besökande till verksamheter
ska i första hand anläggas på kvartersmark.
Cykelparkeringar avsedda för en särskild verksamhet ska i första hand
anläggas på kvartersmark då stadens ytor är begränsade. I samband
med nybyggnation ska stadens krav på cykelparkeringar tillgodoses.
• Cykelparkeringar för allmänt bruk ska placeras ut på allmän
platsmark i områden och längs sträckor med många målpunkter.
Cykelparkeringar kan med fördel vara utspridda snarare än samlade på
en plats. De ska inte vara dedikerade en särskild verksamhetsutövare.
Utifrån efterfrågan ska cykelparkeringarna utökas.

Stadens Mobilitetsnorm tydliggör krav
för cykelparkeringar
till olika typer av
verksamheter.

• Cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafik ska beräknas
på ett transparent sätt och följas upp.
Beräkningen ska utgå från scenarier som tar hänsyn till befintlig
användning, målstyrd planering samt referensprojekt.
• Cykelparkeringar i offentliga miljöer ska tillgodose olika typer av
behov och möjliggöra för parkering av olika typer av cyklar.
Då variationen av cyklar ökar måste parkeringarna anpassas. Detta är
särskilt viktigt för ytkrävande cyklar som lastcyklar och cykelkärror, men
även cykelboxar (där cykeln låses in i ett skåp) kan kräva anpassningar.
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• Stadens cykelparkeringar ska vara av hög standard och finnas
vid målpunkter.
Val av cykelparkering ska anpassas till den omkringliggande miljön
och utformas efter behovet på respektive plats.
• Staden ska undersöka platser som är lämpliga för parkering
av mikromobilitet.
Genom att avsätta specifika platser för parkering av mikromobilitet
(exempelvis cykel, elcykel och elsparkcykel) kan parkering ske ordnat
och säkert. Staden bör välkomna samarbeten med kommersiella
leverantörer av mikromobilitet. Genom dialog och samarbete mellan
staden och kommersiella leverantörer kan mikromobilitet introduceras,
användas och omhändertas på bra sätt. Åtgärder som gör att användning
av tjänsterna påverkar allmänheten negativt så lite som möjligt ska tas
fram i dialog och säkerställas genom överenskommelser.

FOTO: DANIEL HOLM

Se Teknisk handbok för
tekniska krav gällande
utformning av cykelparkeringar. Se stadens
Mobilitetsprogram för
strategier för cykelparkering.

3.2.6 Parkering för motorcykel
• Motorcykelparkering kan kombineras med parkering för bil under
vissa perioder.
Motorcykelparkeringsplatser kan vara begränsade till sommarhalvåret
för att under vinterhalvåret vara bilparkering.
• Motorcykelparkeringsplatser kan vid behov regleras med avgift
och/eller tidsbegränsning.
Motorcykelparkering ska likt bilparkering avgiftsbeläggas på de platser
där reglering med avgift behövs för att ordna trafiken.
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3.2.7 Parkering för boende
• Parkering för boende ska lösas inom kvartersmark.
I samband med ny-, om- och tillbyggnation ska stadens krav på
parkeringar för boende uppnås. Detta sker på kvartersmark då
stadens ytor är begränsade.
• Boendeparkeringstillstånd kan användas i de fall parkering
inte är löst på kvartersmark.
I äldre områden som byggdes innan bilen blev ett vanligt färdmedel
iordningsställdes inte parkering på kvartersmark och därför infördes
boendeparkeringstillstånd på allmän platsmark. Idag anses tillståndet
vara en förmån som inte är förenlig med den höga konkurrensen som
råder om markytan i Sundbyberg. Boendeparkeringstillstånd ges inte
till boende i fastigheter som byggts efter 1 augusti 2019. Där ska parkering vara löst på kvartersmark eller andra mobilitetsåtgärder erbjudas.
• Staden ska regelbundet se över boendeparkeringsavgiften och
säkerställa att den är anpassad för att hantera efterfrågan på
parkering.
En boendeparkeringsavgift som är anpassad utifrån efterfrågan på
parkering är viktig för att stimulera användningen av privata parkeringsanläggningar på kvartersmark. En boendeparkeringsavgift som är
lika hög eller högre än avgiften på kvartersmark bidrar till att boende
väljer att parkera på kvartersmark.

Stadens Mobilitetsnorm tydliggör krav
på bil- och cykelparkeringar för boende.

• Boendeområden kan vara flexibla för att öka tillgängligheten
under till exempel byggtid.
Med flexibla områdesgränser kan utbudet av parkeringsplatser i viss
mån balanseras även under byggtid. Det innebär att två intilliggande
boendeområden kan överlappa varandra under en tidsbestämd period
då behov av flexibilitet uppstår. Om detta är applicerbart avgörs utifrån
projekttid samt lokala förutsättningar.
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• Möjligheten att på dagtid parkera med boendeparkeringstillstånd
på högattraktiva platser ska begränsas.
Då efterfrågan på besöksparkering är som störst ska parkering för
besökare till handel och verksamheter prioriteras.

3.2.8 Tillfälliga angörings- och parkeringslösningar
Skyltning under
byggtid hanteras
enligt Teknisk handbok
(bilagan Riktlinjer för
skyltning för bygg- och
anläggningsprojekt i
Sundbybergs stad)
och villkor för TA-plan.

• Vid fördelning av angörings- och parkeringsytor för olika
funktioner ska samma prioritering gälla som i Figur 4.
Det är särskilt viktigt att angöring för nyttotrafik samt parkering för
rörelsehindrade säkerställs under byggtid. I begreppet nyttotrafik ingår
avfallsfordon.
• Information och dialog med allmänheten ska vara tydlig i projekt
som innebär att ett stort antal parkeringsplatser försvinner.
Tillfälliga parkeringslösningar och förändrade förutsättningar ska
skyltas tydligt.
Under byggprojekt finns inget generellt krav på att ersätta parkeringsplatser som försvinner på allmän platsmark. Det går inte heller att
garantera att bortplockade parkeringsplatser kommer återställas i sin
helhet efter byggtiden.
• Tillfälliga parkeringsplatser ska begränsas i antal för att inte
överstiga motsvarande permanent utbud.
Det är viktigt att boende och verksamhetsutövare inte blir vana vid
tillfälliga parkeringsplatser. Tillfälliga parkeringsplatser ska upphöra då
de permanenta parkeringslösningarna är tagna i bruk.
• Parkering inom arbetsområde på allmän platsmark ska vara
förbjuden.
Enbart arbetsfordon får parkeras inom ett arbetsområde. Avsteg kan ske
genom upprättande av avtal vid större exploateringsprojekt.
• I de fall många parkeringsplatser påverkas av ett byggarbete
ska dialog föras mellan exploatören och staden för översyn av
situationen.
I de fall en stor påverkan på antalet parkeringsplatser kan förväntas
behövs en utredning där konsekvenser och eventuella åtgärder framgår, liksom eventuellt behov av reglering. Exploatören eller projektet
genomför utredningen.
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3.2.9 Parkeringsplatser med möjlighet till laddning av elfordon
• Staden ska verka för att laddplatser på allmän platsmark
iordningställs.
Staden möjliggör för laddplatser genom att tillåta att marknadens
aktörer får möjlighet att iordningsställa detta på allmän platsmark.
Marknadsaktörer avgör vilka platser som är aktuella utifrån efterfrågan
och nytta. Staden utreder i sin tur lämpligheten för platsen och väger
in risken för framtida gatuarbeten samt behovet av laddplats relativt
andra fordons behov av parkeringsplats. Regleringen av laddplatser ska
utgå från vilken målgrupp som har behov av dem och anpassas till den
laddeffekt som erbjuds på respektive plats.
• Staden ska verka för att laddplatser på kommunal kvartersmark
iordningställs.
Som ett led i att möjliggöra ökat resande med elbilar för stadens anställda
bör staden etablera laddinfrastruktur i anslutning till dess arbetsplatser
och verksamheter. Kommunal kvartersmark är ofta belägen i centrala
lägen då den huserar kommunala verksamheter såsom skola, äldreboende, idrottsverksamhet etcetera. Dessa ytor lämpar sig bra för
laddinfrastruktur, även för medborgare som skulle kunna ladda sina
bilar under tider då verksamhet inte pågår i lokalerna och för besökare
till verksamheterna under deras öppettider.
Det måste ske en bedömning av platsens och verksamhetens lämplighet
innan laddplatser anläggs.
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3.2.10 Informationsinsatser och kunskapsspridning
• Staden ska följa utvecklingen av digitala verktyg som samordnar
parkeringsutbud och tydliggör tillgänglighet till parkeringsplatser.
Staden ska följa utvecklingen av digitala verktyg där både lediga
parkeringsplatser på kvartersmark och på allmän platsmark finns med.
Nyttan med sådana verktyg kan exempelvis vara minskad söktrafik och
trafikköer.
• Staden ska bidra med ökad kunskap och spridning av information
gällande parkeringsfrågor.
Spridning av information kan ske i diverse forum och samverkansgrupper eller via stadens olika kommunikationskanaler.
• Staden ska ha tydlig reglering och skyltning för att göra det
enklare för allmänheten att parkera rätt.
Skyltning och information till allmänheten ska vara lätt att tolka. Avsteg
kan bland annat ske i de fall en plats samnyttjas och reglering samt
skyltning måste beskriva situationen.
• Staden ska ha tydlig vägmarkering på ändamålsplatser och på
parkeringsplatser för rörelsehindrade och motorcyklar.
Tydlig vägmarkering är viktigt för att göra det enklare för allmänheten
att angöra och parkera rätt.
• Stadens betalsystem för parkering ska vara användarvänligt.
För att det ska vara enkelt att parkera och även betala är det viktigt
med användarvänliga betalsystem. För att underlätta för så många som
möjligt bör det finnas flera sätt att betala, exempelvis med betalkort,
app och SMS. Parkeringsautomater kommer på sikt fasas ut i takt med
att användningen av andra betalningslösningar ökar.

3.2.11 Samordning av parkering på allmän platsmark
och kommunal kvartersmark
• Ett gemensamt samtalsforum för samordning av samtliga parkeringsytor på allmän platsmark och kommunal kvartersmark ska
etableras för att staden ska ha ett helhetsgrepp om ytorna.
Ett gemensamt forum kan leda till samordning av parkeringsreglering,
övervakning, betalningslösningar, tillståndshantering och drift. Sakfrågor kan med fördel ses utifrån en större helhet. I forumet kan stadens
trafikenhet fungera som sakkunnig rådgivare.
• Staden och dess verksamheter ska genom återkommande
avstämningar arbeta med avgiftsnivåerna i staden.
Med en återkommande dialog kring avgiftsnivåerna säkerställs de
önskade effekterna med parkeringsavgiften.
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• I den mån det är möjligt och praktiskt ska upphandling av
övervakning och eventuella administrativa tjänster genomföras
gemensamt i staden.
Genom gemensamma upphandlingar för stadens alla parkeringsytor
kan kostnadsfördelar och effektivitetsvinster uppstå.
• Staden ska arbeta för en ökad samordning av parkeringsbeståndet på allmän platsmark och kommunal kvartersmark.
En ökad samordning kring parkeringsfrågor leder till att staden kan
använda parkering som styrmedel på ett mer effektivt och konsekvent
sätt. Fördelar med en samordnad hantering är att reglering på allmän
platsmark och på kommunal kvartersmark kan gå hand i hand och att
det blir tydligare för allmänheten. Därutöver kan staden hitta mer
kostnadseffektiva lösningar och bidra till ett ökat samnyttjande av
angörings- och parkeringsytor.

3.2.12 Personalparkering
• Parkering för personal till kommunal verksamhet ska lösas
inom kvartersmark.
Kvartersmarken kan vara kommunal eller privat.
• Vid nybyggnation ska antalet parkeringsplatser planeras
utifrån att hållbara färdmedel ska främjas.
Stadens ambition om ett ökat hållbart resande gäller även de anställda.
Antalet personalparkeringar för bil vid kommunal verksamhet minimeras i antal och lokaliseras till kvartersmark vid nybyggnation.
Sundbyberg är en kommun med mycket god tillgänglighet till kollektivtrafik vilket kan ses som en fördel för arbetsgivaren. Detta i kombination
med god tillgång till cykelparkeringar av hög standard uppmuntrar till
hållbart resande.
• Stadens personalparkeringar ska avgiftsbeläggas på motsvarande
avgiftsnivå som omkringliggande parkeringsplatser på allmän
platsmark.
Anställda i staden ska betala avgift för parkering om avgiftsskyldighet
råder på närliggande parkeringsplatser. Enligt gällande lagstiftning ska
parkeringsplatser förmånsbeskattas om de har en lägre avgift än omkringliggande parkeringar. Undantag finns för parkeringsplatser som
används i tjänsten.
Tidsreglering kan användas för att samnyttja parkeringsplatser för
personal med andra funktioner.
• Avgiften för personalparkering bör betalas per dag.
Avgiften för personalparkering bör betalas per dag för att påminna den
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anställde om att ändra resvana till ett mindre kostsamt alternativ varje
dag. Den anställde ska inneha giltigt parkeringstillstånd för personal
för att kunna nyttja dessa parkeringsplatser.

3.2.13 Samnyttjande av angörings- och parkeringsytor

Inför varje beslut om
samnyttjande av en
parkeringsyta krävs
utredning av resebeteenden, beläggning under
olika tider och hur parkeringsregleringen på den
allmänna platsmarken
runtomkring ser ut.

• Staden ska medverka till samnyttjande av angörings- och
parkeringsytor.
Möjligheten att samnyttja parkeringsytor ska uppmuntras och utredas
i respektive projekt som planläggs. Samnyttjande av angörings- och
parkeringsytor kan frigöra mark som kan nyttjas till andra ändamål.
Det är viktigt att de användargrupper som ska samnyttja en parkeringsyta har olika parkeringsbehov under dygnet för att samnyttjandet ska
vara verkningsfullt. Möjligheten att samnyttja boendeparkering med
annan parkering är begränsad då boende inte ska vara tvingade att
flytta på bilen på morgonen och därmed uppmuntras åka bil till
exempelvis arbetet.

3.2.14 Delningstjänster
• Platser som lämpar sig för bilpool kan planläggas som
kvartersmark eller anläggas på kommunal kvartersmark.
Utrymme för privata aktörer kan inte upplåtas på allmän platsmark
då den allmänna platsmarken ska vara tillgänglig för allmänheten.
I samband med planläggning i områden där det är intressant för bilpooler att etableras kan staden planlägga för kvartersmark.
För flytande bilpooler på allmän platsmark gäller andra premisser
där samarbete med staden inleds med dialog och avtalstecknanade.
Användning av tjänsten uppmuntras.
• Staden ska verka för fler bilpoolsplatser på kommunal kvartersmark.
Kommunal kvartersmark är ofta belägen i centrala lägen då de huserar
kommunala verksamheter såsom skola, äldreboende, idrottsverksamhet
etcetera. Dessa ytor bör tas tillvara och kan lämpa sig bra för bilpoolsbilar.
Det måste ske en bedömning av platsens och verksamhetens lämplighet
innan bilpoolsplatser anläggs.
• Staden ska verka för upprättande av mobilitetshubbar i stadsdelar
som byggs eller omvandlas.
Delningstjänster (exempelvis bilpool och cykelpool) är bra sätt att
minska efterfrågan på parkering i och med att användarna delar på
samma fordon. Genom att etablera en mobilitetshubb vid byggnation
av nya, eller vid utveckling av befintliga, områden kan detta möjliggöras. Särskilt intressant är att upprätta mobilitetshubbar i samarbete
med näringsliv och föreningsliv.
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Fördjupning – Samnyttjande av angöringsoch parkeringsrutor
Typer av samnyttjande som kan vara aktuella:
• Parkering för idrottsändamål – hämta/lämna vid skolor
Parkering för idrottsändamål har vanligtvis inte en stor efterfrågan under de tider då efterfrågan är som störst för hämtning
och lämning av barn vid skolor. I de fall de olika verksamheterna
är lokaliserade i anslutning till varandra kan samnyttjande av
parkeringarna ske. Samnyttjande av detta slag kan möjliggöra
för hämtning/lämning med bil för de elever och vårdnadshavare
som har det behovet. I stadens projekt Sund och säker skolväg
(kursivt) ordnas inte särskilda parkeringsplatser för avlämning/
upphämtning då staden inte ska uppmuntra till bilåkande utan
hållbart resande.
• Kontor – kontor
Parkeringsplatser för kontor kan samnyttja med andra kontor.
Detta förutsätter att parkeringsanläggningen har en lämplig
mängd parkeringsplatser.
• Kontor – boendeparkering
Parkeringsplatser för kontor kan samnyttjas med boendeparkering.
Detta kan ske genom reglering som ger boende tillgång till parkeringsplatser utanför kontorstid. Samnyttjande mellan personal
och boende ska ske aktsamt så att anställda i verksamheten har
tillgång till parkering under arbetstid och boende kan tillgå
parkering kväll- och nattetid.
• Personalparkering vid skolor – besöks- eller boendeparkering
Parkeringsplatser för personal vid skolor, på kommunal kvartersmark, kan utanför ordinarie arbetstid samnyttjas med boende.
• Personalparkering vid skolor – parkering till idrottsändamål
Parkeringsplatser för personal vid skolor kan utanför ordinarie
arbetstid samnyttjas med besökare till närliggande idrottsändamål.
• Tidsreglerad lastplats – hämta/lämna vid skolor
Under tider då efterfrågan är stor för hämtning och lämning av
barn vid skolor regleras platsen för det ändamålet. Lastplatsen är
tillgänglig för nyttotrafik under övrig tid.
• Tidsreglerad lastplats – besöks- eller boendeparkering
Lastplatsen är tillgänglig för lastning och lossning under särskilda
tidsintervall. Övrig tid används ytan som parkering för besökare
eller boende.
• Motorcykelparkering under vissa perioder på året.
Parkeringsplatser för bil samt mindre ytor i staden kan under
vissa perioder på året användas som motorcykelparkering.
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3.3 Samarbete med externa
aktörer
För att utveckla arbetet med angöring och parkering kan samarbete med
externa aktörer som är aktiva inom och utanför kommunen vara en viktig
faktor. Ett samarbete kan leda till bättre möjligheter att samnyttja ytor
samt samordna regleringsformer som ger ett gott resultat.
• Staden ska verka för samarbete mellan staden och privata
fastighetsägare, exempelvis bostadsrättsföreningar och företag.
Genom att öka samsynen på parkeringsreglering och övervakning
och säkerställa att avgiftsregleringen på kvartersmark är i balans med
stadens reglering minimeras risken att boende, besökare och personer
med arbetsplats i Sundbyberg som har tillgång till parkeringsplats i
garage parkerar på gatan. Ett gott samarbete med privata aktörer
öppnar även upp för samnyttjande av angörings- och parkeringsytor,
vilket staden ska uppmuntra.
• Samarbete mellan staden och omkringliggande kommuner
ska upprättas.
Genom kontinuerlig dialog och kunskapsutbyte med stadens omkringliggande kommuner erhålls insikter vilka kan förbättra arbetet med
angöring och parkering.
• Rådgivning i parkeringsrelaterade frågor ska erbjudas externa
aktörer som är etablerade eller ska etablera sig i staden.
Genom att bistå med kunskap gällande parkering kan staden påverka
privata aktörer att ordna och reglera sin parkering för att uppnå ett
effektivt nyttjande av parkeringsytor och öka det hållbara resandet.
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Uppföljning av detta dokuments aktualitet och verkningsgrad genomförs
delvis i och med uppföljningarna nedan samt i och med stadens löpande
utvärderingar av hur resvanorna i staden utvecklas.
I stadens arbete med att utveckla trafiksystemet och stadsmiljön som
helhet är uppföljning av statistik och information som påverkar parkeringsbehov och beteenden av stor vikt. De typer av uppföljningar som behöver
genomföras är:
• Beläggningsinventering av parkering för bil på allmän platsmark och
kommunal kvartersmark. Inventeringen kan genomföras på generell
nivå men även specifikt utifrån olika målgrupper som till exempel
parkering för rörelsehindrade eller motorcykelparkering. Resultatet ger
underlag för eventuell justering av gällande reglering och fördelning av
ytor beroende på målgrupp. Målsättningen är att genomföra en beläggningsinventering på generell nivå vartannat år.
• Beläggningsinventering av parkering för cykel på allmän platsmark och
kommunal kvartersmark. Målsättningen är att genomföra en beläggningsinventering på generell nivå vartannat år.
• Återkommande inventering av beläggning i stora garage på privat
kvartersmark (exempelvis hos företag eller bostadsrättsföreningar).
Inventeringen kan ske genom samtal då staden tar del av fastighetsägarens uppgifter. Syftet är att staden ska få en bild av hur hög beläggningen är och vilka som använder garagen.
• Återkommande uppföljningsmöten där stadens och dess verksamheter
stämmer av avgiftsregleringen (avgiftsnivåer) på allmän platsmark
och kommunal kvartersmark. Syftet är att underrätta varandra kring
ändringar i avgiftsnivån för att skapa balans mellan den allmänna platsmarken och den kommunala kvartersmarken.
• Identifiering av ytor som kan användas eller används av flera målgrupper, det vill säga lämpar sig för samnyttjande. Detta kan exempelvis gälla lastplatser som senare under dagen blir parkeringsplatser för
bil. En uppföljning av platser som kan samnyttjas eller redan samnyttjas ger staden kunskap om hur det fungerar samt möjlighet att
justera regleringen för ett mer effektivt nyttjande. Denna uppföljning
görs vid behov.
• Insamling av data för olika stadsdelar gällande exempelvis bilinnehav,
antal parkeringsplatser på allmän platsmark, antal parkeringsplatser
på kvartersmark, aktiva boendeparkeringstillstånd, antal hushåll, antal
felparkeringar etcetera genomförs om möjligt årligen.
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• Löpande identifiera brister i utbudet av parkering (cykel, motorcykel
och personbil) för att effektivisera nyttjandet och öka trafiksäkerheten.
• Löpande identifiera brister i stadens parkeringsreglering för att minimera risken att otydliga situationer uppstår för dem som parkerar, och
för att nyttja marken effektivt.
• Utrensning av övergivna cyklar i cykelparkeringar ska ske regelbundet.
• Kontinuerlig omvärldsbevakning och framtidsspaning gällande nya
trender inom parkerings- och trafikfrågor samt förändrade resmönster
och vanor som påverkar trafikmiljön.
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5.1 Definitioner av ska, bör
och kan samt avsteg
I strategin för angöring och parkering används formuleringarna ska, bör
och kan vilka definieras nedan.
Ska används där anvisningen bedöms ytterst betydelsefull. Avsteg får
endast göras om synnerliga skäl finns, exempelvis om de fysiska förutsättningarna inte finns på grund av befintliga förhållanden eller redan
bebyggd miljö.
Bör ska ses som en rekommendation där avsteg tillåts under förutsättning
att avsteget kan motiveras och inte innebär en kvalitetsförsämring.
Kan ska ses som ett förslag som ger utrymme för alternativa lösningar.
Gällande avsteg får det inte göras från lagkrav.
Om avsteg görs ska de tydligt motiveras och dokumenteras.

5.2 Begreppslista
Allmän platsmark
Allmän platsmark, ofta kallad allmän plats, är ett område som enligt
detaljplan är avsett för ett gemensamt behov. Exempel på ytor är gata,
torg och parker. En allmän plats får inte (mer än tillfälligt) upplåtas för
en enskild verksamhet eller stängas av för allmänheten.

Angöring
Angöring innebär på- eller avstigning, lastning eller lossning av gods, eller
avfallshantering. Angöring sker på angiven plats. Det är nödvändigt för
såväl privatpersoner som för nyttotrafik att tillgängliggöra för angöring.
Exempel på funktioner som behöver plats för angöring är avfallshantering,
varuleveranser och färdtjänst.
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Avgiftsreglering
Avgiftsreglering innebär att tillgången till parkeringsplatser regleras genom
en parkeringsavgift. Avgiftsnivån behöver vara reglerad så att avgiften får
avsedd effekt på tillgången till lediga platser. På allmän platsmark får
parkeringsavgift endast tas ut om det behövs för att ordna trafiken.

Bilpool
Bilpool är en tjänst där bilar delas mellan användare/hushåll. I konceptet
ingår att service, underhåll och bokningssystem tillhandahålls. Deltagande
i bilpool minskar efterfrågan på parkering. Många bilpooler har fasta
parkeringsplatser för varje bilpoolsbil.

Boendeparkeringstillstånd
Boendeparkeringstillstånd ger boende i ett boendeparkeringsområde
möjlighet att parkera på särskilt anvisade platser till en fast kostnad. Boendeparkeringstillstånd ger inte platsgaranti utan parkering sker i mån av plats.

Cykel
Cykel används här för att beskriva ett fordon som drivs med tramp- eller
vevanordning, det vill säga en ”vanlig” cykel. Därtill räknas även elfordon
med trampor, elfordon utan trampor, och elfordon avsedda för personer
med fysisk funktionsnedsättning in i begreppet cykel.27 Exempel på dessa
fordon är elcykel och elsparkcykel.

Effektivt nyttjande
Effektivt nyttjande beskriver vikten av att varje angörings- och parkeringsyta regleras utifrån platsens förutsättningar och specifika behov. Den funktion
som har högst prioritet ska ges företräde till ytan. Handlar det till exempel
om att efterfrågan på parkering är stor och många behöver tillgång till
parkeringsytan måste den regleras så att rotationen blir hög. Ett effektivt
nyttjande av mark kan innebära att en funktion får stå tillbaka till förmån
för en annan funktion som ger högre värde åt fler, exempelvis en vistelseyta eller cykelparkering.

Elcykel
Elcykel är ett eldrivet fordon med tramp- eller vevanordning och med en
elmotor som förstärker kraften från rörelsen. Motorn på en elcykel har en
högsta effekt på 250 W.28

Elsparkcykel
Elsparkcykel är ett eldrivet fordon utan tramp- eller vevanordning. Elsparkcyklar går under samma lagstiftning som cyklar i de fall deras motorer inte
är kraftigare än 250 W eller deras maxhastighet inte överstiger 20 km/tim.29

Flytande bilpool
Flytande bilpooler tillåter att användaren tar (hyr) bilen på en plats och
parkerar den på en annan tillåten parkeringsplats.
27 Transportstyrelsen, Cykel
28 Transportstyrelsen, Utredning behov av förenklade regler för eldrivna enpersonsfordon.
29 NTF, Eldrivna enpersonsfordon, Elsparkcykel/elscooter.
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Framkomlighet
Framkomlighet beskriver hur lätt eller svårt det är att ta sig fram till fots
eller med ett färdmedel i trafiken (på vägar och gator eller på gång- och
cykelbanor).

Gaturum
Gaturummet är det rum/utrymme som bildas av gata och omkringliggande
bebyggelse. Väggarna i gaturummet utgörs ofta av bebyggelsen men kan
även utgöras av staket, häckar och träd. Huvudelementen i ett typiskt gaturum är kantstödsavgränsad körbana, gångbana och bebyggelse.

Gående
Gående avser personer som färdas till fots, inklusive rullstolsburna. Enligt
trafikförordningen omfattar gående även de som åker skidor, rullskidor,
skridskor, rullskridskor eller liknande.

Hållbara färdmedel
Hållbara färdmedel definieras enligt Sundbybergs stads Mobilitetsprogram
som färdmedlen gång, cykel och kollektivtrafik.

Hållbart resande
Hållbart resande är resor och transporter som är yteffektiva, energieffektiva
och har låg klimatpåverkan. Exempelvis gång, cykel och kollektivtrafik.
Dessa färdmedel kan även gynna folkhälsan, eftersom resenären rör sig
under resan.

Kommunal kvartersmark
Kommunal kvartersmark avser kvartersmark där kommunen är markägare,
exempelvis genom ett kommunalt bolag. Stadens kommunala kvartersmark innefattar ytor som förvaltas av Lokalfastigheter i Sundbyberg AB,
Fastighets AB Förvaltaren och Kultur- och fritidsförvaltningen.

Kvartersmark
Kvartersmark är all mark inom ett planområde som inte ska utgöra allmän
plats eller vattenområde. Det ska framgå av detaljplanen vilken användning
som är tillåten inom kvartersmarken, exempelvis bostäder, detaljhandel
eller industri. Privat kvartersmark avser mark ägd av en privat fastighetsägare.

Laddplats
En laddplats är en parkeringsplats avsedd för laddning av elbil.

Mikromobilitet
Begreppet mikromobilitet saknar en tydlig definition men brukar beskrivas som mindre fordon som exempelvis cykel, elcykel och elsparkcykel
som används för kortare resor.
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Mobilitet
Mobilitet avser möjligheten för människor och gods att förflytta sig från en
plats till en annan. God mobilitet innebär att trafiksystemet ger resenären
en flexibilitet vid val av resalternativ och/eller möjliggör kombination av
flera färdmedel.

Mobilitetshubb
Mobilitetshubb, ibland kallad mobilitetshus, är en fysisk samlingsplats för
persontransporttjänster. Syftet är att öka det hållbara resandet och underlätta den kombinerade resan genom att erbjuda olika mobilitetstjänster
som exempelvis cykel- och elcykelutlåning, bilpool och kollektivtrafik.
Mobilitetshubben bör ligga väl integrerad i stadsmiljön och vara inbjudande.

Motorcykel
Motorcykel avser alla fordon som klassas som motorcyklar eller moped
klass I.

Målpunkt
Målpunkter kan exempelvis vara kollektivtrafiknoder, bytespunkter för
kollektivtrafik, handel, service, förskolor, skolor, kulturell verksamhet och
parker.

Målstyrd planering
Målstyrd planering innebär att planeringen styrs mot den önskvärda
(framtida) utvecklingen. Det är målet som avgör vilka alternativ och
åtgärder som övervägs.

Nyttotrafik
Nyttotrafik är samhällsnyttig transport av varor och personer såsom
avfallsfordon, färdtjänst, räddningstjänst och leveranser.

Nyttoparkeringstillstånd
Nyttoparkeringstillstånd ger tillstånd att parkera på allmän platsmark.
Tillståndet gäller för den som i sitt yrke eller under tjänsteutövning
använder sig av personbil eller lätt lastbil. Tillståndet gäller även för den
som utför speciella sociala servicefunktioner, till exempel hemtjänst.

Oskyddade trafikanter
Oskyddade trafikanter är gående, cyklister, mopedister och motorcyklister.
Dessa trafikanter har begränsat eller inget skydd vilket gör att de löper
högre risk att skadas i trafiken.

Parkering
Parkering definieras i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner.
Enligt förordningen innebär parkering uppställning av ett fordon med eller
utan förare av någon annan anledning än som
1. föranleds av trafikförhållandena,
2. sker för att undvika fara, eller
3. sker för på- eller avstigning eller på- eller avlastning av gods.
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I detta dokument avses i de flesta fall parkering av bilar. Begreppet i sig
gäller dock för alla fordonstyper, inklusive cyklar.

Parkering för rörelsehindrade
Parkeringsplatser reserverade för personer med rörelsehinder. En person
som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand på grund av
varaktigt funktionshinder har rätt till att erhålla parkeringstillstånd för
rörelsehindrade.

Reglering
Parkeringsreglering (genom lokala bestämmelser) möjliggör att trafiken
ordnas och parkeringsytor tillgängliggöras. Det finns olika typer av
regleringar däribland avgiftsreglering, tidsreglering och parkeringsförbud.
Begreppet reglering handlar även om att begränsa eller tillåta parkering för
ett specifikt fordonsslag eller trafikantgrupp.

Samnyttjande
Samnyttjande betyder att en yta används av olika målgrupper och funktioner
vid olika tidpunkter. Exempel på samnyttjande är när lastplats används
till hämtning/lämning av skolelever under vissa tider och till lastning/
lossning av varor under andra tider, eller när en parkeringsyta används
som personalparkering under dagen och som boendeparkering under kväll
och natt. Samnyttjande kan ge fler målgrupper möjlighet att nyttja platsen,
vilket effektiviserar marknyttjandet.

Service
Service handlar om arbeten ovan och under mark som utförs under servicetider. Det kan vara service i form av exempelvis gatustädning, sandsopning,
snöröjning, byte av belysning, rensning av brunnar eller mindre gatuarbeten. Syftet med dessa arbeten är att säkerställa att gatorna hålls framkomliga och tillgängliga.
Service används även som begrepp i samband med skrivelser om servicefunktioner, som till exempel vårdcentral, apotek eller myndigheter.

Säkerhet
Säkerhet är den faktiska risken att utsättas för till exempel brott, störningar
och olyckor. Detta skiljer sig från upplevd säkerhet som handlar om hur
säkra människor upplever att de är, det vill säga hur trygga de känner sig.

Tillgänglighet
Tillgänglighet beskriver hur lätt det är för människor att dels nå målpunkter
dels använda angörings- och parkeringsplatser.

Trygghet
Individens upplevelse av sin egen säkerhet eller risk att utsättas för brott.

Yteffektiva transportmedel
Hållbara transportmedel som gång, cykel och kollektivtrafik som möjliggör
stora flöden på liten yta.
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