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Boendeparkering 
Gatumark vs. kvartersmark 

• Olika villkor 
• Marknadspriser – ”politiska” priser 
• Konkurrens – snedvridning 
• Intentioner förblir intentioner 
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Historia 

• 1978, framställning till regeringen - tomtmarksutredningen 

• 1980, hemställan till regeringen om provverksamhet 

• Prov på fem gator/områden 

• November 1980, TN-beslut om utvidgning 
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Skäl för boendeparkering (då) 

• Kunna lämna bilen hemma och åka kollektivt  

• Kunna stå längre än 7 dygn (exkl. service),   
t.ex. vid ledighet och sjukdom  

• Lättare att hitta plats  

• Enklare (och ibland billigare) att betala 

• Vill vi ha långtidsparkering på gatan? 
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Ur avgiftslagen 

I den omfattning som behövs för att ordna trafiken får en 
kommun ta ut avgift för rätten att parkera på sådana 
allmänna platser som kommunen har upplåtit för 
parkering. 
 
För att underlätta för ....... dem som bor i ett visst område 
att parkera inom området får avgift tas ut enligt särskilda 
grunder av dem som beslutet gäller. Avgiften får i sådana 
fall fastställas till ett engångsbelopp för en viss period. 



Lokala trafikföreskrifter om parkering får 

innefatta särskilda bestämmelser för att 

underlätta för dem som bor i ett visst område att 

parkera inom detta område. 

Om det behövs av särskilda skäl får vissa 

parkeringsplatser i området reserveras för de 

boende genom sådana bestämmelser.  

Frågor om tillstånd att parkera enligt 

föreskrifterna prövas av kommunen. 

Ur Trafikförordningen 
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Boendeområden 

Fiktiva parkeringsköp TN 2013-05-24 6 



318 

290 

190 

15 

65 

Boende 

Övriga 30 70 

100 

13 

Urklippt område 
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Annedal 

Landala 

ö. Heden 

De som bor utanför? 
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• Haga 

• Öster om Heden 

• Annedal 

 

Men inte 

• Vegastaden 

• ”Hängmattan” 

• ”Pripps” 
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Urklippta områden 
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Boendekunder 
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Antal platser 

Kunder D N K/(D+N)%

C 698 472 433 77

M 5 031 3 411 1 198 109

V 3 471 1 645 345 174

S 2 115 1 838 360 96

Ö 1 894 1 206 357 121

G 315 250 100 90

H 391 562 210 51

L 233 350 0 67

K 226 759 17 29

Ä 228 157 22 127

Summa 14 602 10 650 3 042 107
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Verktyg 

• Behöriga 

• Platser 

• Taxor 

 

• Gatorna i närheten 
 

• Befintliga behöriga 

• Nybyggnad 

• På- och ombyggnad 
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Administrera processen 
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Administration 

Skrivningar i bygglovet 
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Klippa ut befintliga adresser 
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Ta bort platser 

• Teori och politik 

• Medborgare och media 



Flexibla taxor 
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Fel nivå 
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Principer 

Högre taxor om: 

• Marknadstaxorna är höga på tomtmark 

• Det finns platser lediga på tomter/i garage 

• Det är fullt på "gatan" 

• Andelen boende-P-köpare är stort 

Lägre taxor om: 

• Marknadstaxorna är låga på tomtmark 

• Det finns inga/få platser på tomter/i garage 

• Det finns gott om platser lediga 

• Andel boende-P-köpare är lågt  

• Det finns mycket "främmande" parkering i området 
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På- och ombyggnad 

• Vindsvåningar 

• Lägenheter på taket 
• Kontor till bostäder 
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Förtätning utanför 
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Stadsutveckling/försköning 

• Flytta över boendeparkeringen 

• Inte bara i samband med ny- och ombyggnad 

 

• Från parkeringsplats till utvecklade gaturum 

• Ökad åtkomlighet genom överflyttning till tomtmark 

• Bättre angöring och korttidsparkering 

• Bättre trafiksäkerhet, färre bilar och söktrafik 

• Bättre miljö genom försköningmindre söktrafik 
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Slå oss ihop? 

• Ett gemensamt utbud 

• Samordnade taxor 

• Kundtjänst, information 

• … 

• … 


