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Inledning
Borås Stads parkeringsregler är ett styrdokument som tas fram och fastställs
av Samhällsbyggnadsnämnden. Borås Stads parkeringsregler tydliggör hur
Samhällsbyggnadsnämnden ser på parkering i detaljplaner och bygglov, men utgår
ifrån den övergripande inriktning som anges i styrdokumentet Borås Stads riktlinjer för
parkering som fastställs av Kommunfullmäktige.
Parkeringsreglerna aktualitetsprövas vart fjärde år likt Borås Stads övriga styrdokument.
Genom att återkommande se över och vid behov uppdatera parkeringsreglerna tillåts
ett mer flexibelt och till samhället anpassat förhållningssätt till parkering. Det gör det
också enklare för byggherrar att tillämpa nya alternativa lösningar för ett ökat hållbart
resande. Borås Stads parkeringsregler tilllämpas parallellt med de regler och lagar som i
övrigt tillämpas i bygglov- och detaljplaneärenden. Parkeringsreglerna beskriver därmed
inte de frågor som redan regleras genom lagstiftning.
Borås Stads parkeringsregler är ett styrdokument som används som underlag och utgångspunkt
i Samhällsbyggnadsnämndens arbete och beslut för ärenden som rör detaljplaner och
bygglov. I parkeringsreglerna anges parkeringstal för cykel- och bilparkering för olika
användningar och olika områden i kommunen. I parkeringsreglerna anges också när och
hur det är möjligt att reducera parkeringstalen med hjälp av åtgärder och samnyttjande.
Utgångspunkten är att byggherren i första hand ska lösa parkeringsbehovet enligt
reglerna inom den egna fastigheten. I det ingår att titta på möjliga åtgärdspaket och
eventuellt samnyttjande. I de fall inom centrumzonen där det inte är möjligt att ordna
hela parkeringsbehovet på den egna fastigheten ska parkeringsköp tillämpas. Utanför
centrumzonen kan det istället vara aktuellt att göra en särskild parkeringsutredning
och utifrån den avgöra hur många parkeringar som måste ordnas. Parkeringsköp bör
dock övervägas i samtliga fall där reglerna inte kan uppnås. Om parkeringsköp inte ska
tillämpas bör det motiveras.

Läsanvisning
I parkeringsreglerna anges grundnivåer för hur många cykel- respektive bilparkeringar
som ska anläggas för ett projekt. Det anges olika grundtal beroende på om aktuell
fastighet ligger inom centrumzonen eller utanför. Accepterade avstånd till parkering m.m.
finns beskrivet i avsnittet ”Parkeringsplatsens lokalisering”. Centrumzonens avgränsning
beskrivs närmare i avsnittet ”Zonindelning”. Parkeringstalen för samtliga användningar
anges i avsnittet ”Parkeringstal”.
Parkeringstalen som anges är miniminivåer vilket innebär att det, så länge detaljplanen
tillåter det, är möjligt att anlägga fler parkeringsplatser. Det finns dock möjligheter att även
reducera miniminivåerna om fastigheten har god tillgänglighet med kollektivtrafik eller
om byggherren åtar sig att göra specifika åtgärder som kan gynna en ökad andel hållbara
resor. Vilka förutsättningar och vilka krav som ställs för att möjliggöra en reducering av
parkeringstalen beskrivs i avsnitten ”God tillgänglighet med kollektivtrafik” respektive
”Åtgärdspaket för reducering”. Det är också möjligt att samnyttja parkeringsplatser vid
samlokalisering av flera olika typer av användningar. I avsnittet ”Samnyttjande av parkering”
beskrivs vilka krav och vilka reduceringar som är möjliga att göra vid samnyttjande.
Exempel på hur slutgiltiga parkeringstal räknas ut finns i avsnittet ”Räkneexempel”.

4

Borås Stad | parkeringsregler

I vissa fall behövs en särskild parkeringsutredning för att säkerställa hur parkeringsfrågan
ska lösas. I avsnittet ”Särskilda parkeringsutredningar” beskrivs vilka krav som ställs på
sådana utredningar.

Parkeringsplatsens
lokalisering
Den grundläggande principen är att parkeringsplatser ordnas inom den egna fastigheten
på kvartersmark. Under förutsättning att parkeringsplatserna anläggs inom rimligt avstånd
kan det vara möjligt att anlägga parkeringsplatser utanför den egna fastigheten och/eller
utnyttja befintliga parkeringsanläggningar med ledig kapacitet.
Parkeringslösningar som ligger utanför den egna fastigheten ska regleras genom officialservitut,
gemensamhetsanläggning eller gemensamt ägande. En befintlig parkeringsanläggning
kan anses ha ledig kapacitet om parkeringsplatserna inte är varaktigt uthyrda eller i hög
utsträckning upptagna och de aktuella parkeringstalen visar att platser kan frigöras.
Ledig kapacitet ska redovisas i en parkeringsutredning med nuvarande beläggningsgrad,
både på dag- och kvällstid.

Avstånd till bilparkering
Inom centrumzonen bedöms rimligt gångavstånd till bilparkering från bostäder vara max 0,4
kilometer fågelvägen, motsvarande 7-8 minuters promenad. Kontor, verksamheter och skola
i centrumzonen kan dock ha ett avstånd på upp till 0,6 kilometer till bilparkeringsplatsen.
Bilparkering till vård ska anordnas i direkt anslutning till verksamheten. Utanför
centrumzonen bedöms rimligt avstånd till bilparkering för alla kategorier vara max 0,3
kilometer fågelvägen vilket motsvarar 5-6 minuters promenad.

Parkeringsköp bilparkering
Om byggherren inte kan ordna de parkeringsplatser som krävs inom den egna fastigheten
eller i annan gemensam anläggning kan det vara möjligt att göra så kallade parkeringsköp.
Parkeringsköp innebär att byggherren istället för att ordna parkeringsplatsen betalar
en viss summa pengar per parkeringsplats till kommunen. Dessa medel avsätts till
allmänna parkeringsanläggningar. Riktlinjer och regler kring parkeringsköp beslutas
av Kommunfullmäktige.

Utformning och avstånd till cykelparkering
Om de två trafikslagen cykel respektive bil behöver prioriteras mot varandra bör det
vara lättare att nå och hämta sin cykel än sin bil. Vid en cykelparkeringsplats ska
det vara möjligt att låsa fast cykelns ram eller ställa cykeln i ett låst utrymme. För
cykelparkeringsplatser gäller genomgående att parkeringstalen är tvådelade. Det innebär
att 30 % av cykelparkeringsplatserna ska finnas i nära anslutning till entrén eller max
35 meter därifrån. Övriga cykelparkeringsplatser ska finnas inom 50 meter från entrén
samt ha väderskydd eller förvaras inomhus. I praktiken innebär det att extra utrymme
för cykelparkering kan lämnas inom de ordinarie lägenhetsförråden om avståndskraven
uppfylls.
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Zonindelning
Parkeringstalen är indelade i två kategorier baserade på två olika zoner. En zon för den
centrala delen av Borås tätort och en zon för övriga kommunen. I centrum finns det stora
förutsättningar till förtätning tack vare närhet till service, cykelstråk och kollektivtrafik.
Zonindelningen ger fler områden möjlighet att utformas till tät innerstad.
Utgångspunkten för zonindelningen är att centrumzonen kännetecknas av:
• God tillgänglighet med kollektivtrafik och gång- och cykelstråk
• Korta avstånd
• Stort utbud av service
• Hög befolkningstäthet
• Stor tillgång till arbetsplatser
Utanför centrumzonen är tillgängligheten utan bil något sämre. I flera av de mindre
tätorterna i kommunen finns det dock välutvecklade centrumkärnor med både kommunal
och kommersiell service där bilberoendet inte är lika högt som på landsbygden. Tätorterna
behöver ingen zonindelning eftersom det är möjligt att göra reduktioner av antalet
parkeringsplatser på fastigheter som har god tillgänglighet med kollektivtrafik.
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Den röda ytan visar centrumzonen. I de mindre tätorterna finns möjlighet till reducerade parkeringstal
då de kan ha goda kollektivtrafikförbindelser och därmed få sänkta krav på antalet parkeringsplatser.
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Parkeringstal
I följande avsnitt presenteras parkeringstalen för samtliga användningar. Användningarna
delas upp i bostäder, handel, kontor och verksamheter, besöksverksamhet samt skola och
vård. Under varje användning finns ett antal specificerade kategorier med egna parkeringstal
för både cykel och bil samt för centrumzonen respektive utanför centrumzonen (övriga
Borås). Parkeringstalen anger en samlad bild av parkeringsbehovet vilket innebär att
parkeringstalen innefattar fastighetens totala parkeringsbehov, dvs. inklusive besöksparkering
och angöring.

Beräkningsgrunder
Parkeringsbehovet beräknas utifrån den lokalanvändning samt övriga uppgifter som
redovisas i underlag för detaljplan alternativt i bygglovhandlingar. Vid ändrad användning
av befintlig byggnad beräknas parkeringsbehovet för den nya lokalanvändningen. När
en ändring enbart gäller för en liten del av fastigheten kan parkeringsbehovet räknas
fram för aktuell ändring. Byggherren måste redovisa att det eventuella ökade behovet av
parkering inom fastigheten kan tillgodoses.
Parkeringstalen uttrycks som antal parkeringsplatser per 1000 m² bruttoarea (BTA)
alternativt som en viss procentsats av t.ex. antal anställda eller rum. Med bruttoarea
(BTA) avses summan av alla våningsplanens area, begränsat av ytterväggens utsida, vilket
innebär att även entrépartier, trapphus, förråd och övriga gemensamma ytor räknas in. För
verksamheter som till exempel industri och handel ska även lager och personalutrymmen
räknas in.

Bostäder
Parkeringstalen för bostäder har delats upp i fyra olika kategorier som har olika behov
av parkeringsplatser. Parkeringsreglerna innehåller inte parkeringstal för enbostadshus
då de i normalfallet har goda möjligheter att ordna parkering på den egna fastigheten.
Undantaget är gruppbyggda småhus, där en byggherre bygger flera bostäder i ett projekt
och därmed kan samordna parkering.
Utgångspunkten för parkeringstalen är att cykelparkeringar ska anordnas nära bostaden
och vara lätta och bekväma att nå och använda. Det ska även vara möjligt att parkera en
egen bil vid eller på rimligt avstånd från den egna bostaden. Mer information om vilka
avstånd etc. som gäller finns under avsnittet ”Parkeringsplatsens lokalisering”.
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Bostäder, antal parkeringsplatser per 1 000 m2 BTA, om inget annat anges

Cykel centrum

Cykel övriga Borås

Flerbostadshus

25

25

7

11

Smålägenheter

30

30

3, minst 0,1/lgh

6

Gruppbyggda småhus

25

25

8

11

20 % av anställda +
10 % av lägenhetsantalet för besökare*

10 % av anställda +
5 % av lägenhetsantalet för besökare*

Gruppboende

Bil centrum

30 % av anställda +
9 % av lägenhetsantalet för besökare

Bil övriga Borås

45 % av anställda +
10 % av lägenhetsantalet för besökare

* För gruppboende där de boende själva kan antas använda cykel ska talen för flerbostadshus användas.
Flerbostadshus

I flerbostadshus finns flera lägenheter under samma tak. Lägenheterna
kan antingen vara hyresrätter eller bostadsrätter.

Smålägenheter

Smålägenheter är max 35 m2 och är lägenheter avsedda för en person.
Lägenhetstypen är vanlig för studerande eller andra grupper där lågt
bilinnehav kan förväntas.

Gruppbyggda småhus

Gruppbyggda småhus innebär att en byggherre uppför flera hus i
samma byggprojekt. Tekniken innebär att husen kan uppföras på
kort tid och till en lägre kostnad jämfört med exempelvis fristående
villor. Gruppbyggda småhus kan vara i form av radhus, grupphus eller
fristående villor. Tomterna är ofta relativt små, vilket kan göra det svårt
att ordna tillräcklig parkering på den egna tomten. Gemensamma
parkeringsanläggningar för flera hus skapar större möjlighet till
samutnyttjande, varpå behovet av antalet platser blir lägre.

Gruppboende

Gruppboende avser lägenheter/boenden för personer med behov
av vård- eller stödpersonal och omfattar även trygghetsboende och
äldreboende. Det innebär ofta att boendet har gemensamma utrymmen
som kök, matsal och vardagsrum. Parkeringsbehovet utgörs primärt
av besöksparkering och parkering för personal. Olika former av
gruppboende har olika inriktningar, och därför utgår talen ifrån
en procentsats av antalet lägenheter och personal.
Behovstalen för cykel behöver utgå ifrån den tänkta gruppen boende
och om de själva kan tänkas använda cykel eller ej. För gruppboende
där de boende inte kan antas använda cykel behöver endast platser
för personalen och besökare tillhandahållas. För gruppboende
där de boende själva kan antas använda cykel ska behovstalen för
flerbostadshus användas.

Borås Stad | parkeringsregler
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Handel
Behovet av parkeringsplatser för handel varierar mellan olika typer av handel. En uppdelning
görs mellan livsmedelshandel och övrig handel.

Handel, antal parkeringsplatser per 1 000 m2 BTA

Cykel centrum

Cykel övriga Borås

Bil centrum

Bil övriga Borås

Livsmedelshandel

14

6

25

31

Övrig handel

12

3

17

23

Livsmedelshandel

Livsmedelshandel drar generellt en hög andel bilburna besökare.
Besöken är kortare tidsmässigt än för övrig handel.

Övrig handel

Som övrig handel räknas handel med sällanköpsvaror som
exempelvis kläder, vitvaror och hemelektronik.

Kontor och verksamheter
Behovet av parkering för kontor och verksamheter kan variera stort mellan kategorierna.
Nedan listas parkeringstalen för fyra olika kategorier inom ramen för denna användning.
Överlag gäller principen att parkering för arbetsplatser prioriteras lägre än för verksamhetens
besökare.

Kontor och verksamheter, antal parkeringsplatser per 1 000 m2 BTA

Cykel centrum

10

Cykel övriga Borås

Bil centrum

Bil övriga Borås

Kontor

9

6

12

16

Småskalig verksamhet
i bostadskvarter

5

4

2

2

Industri

2

1

4

6

Lager

1

0,5

2

3
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Kontor

Ett kontor är en lokal avsedd för arbete, främst skrivbordsarbete.
För kontor i centrumzonen utgår parkeringstalen för cykel
från att en stor andel av personalen och besökarna använder
cykel. Utanför centrumzonen antas att en lägre andel av de
anställda och besökare använder cykel.

Småskalig
verksamhet
i bostadskvarter

Med småskalig verksamhet i bostadskvarter avses tjänsteverksamhet i bostadskvarter, exempelvis i delar av en
lägenhet, småhus eller mindre verksamhetslokaler. Exempel
på tänkbara verksamheter är småskaliga kontor, frisör och
massage. Verksamheten ska vara av den typen att den har få
besökare, dvs. 1-5 personer, åt gången. Parkeringsbehovet avser
primärt besökare till verksamheten eftersom de anställda i
verksamheten antas bo intill eller i närheten av verksamheten.
Kategorin har ett lägre parkeringstal då förutsättningarna att
ordna parkering i bostadskvarter kan vara svåra, framförallt
i redan befintliga bostadskvarter.

Industri

Industrilokaler är främst avsedda för tillverkning och
materialhantering. Industriområden är generellt relativt dåligt
försörjda med kollektivtrafik och talen utgår därför ifrån en
högre andel bilresande.

Lager

Lager är på liknande sätt som industri generellt dåligt försörjda
med kollektivtrafik och talen utgår därför ifrån en högre
andel bilresande.

Besöksverksamhet
Behovet av parkering för besöksverksamhet kan förutom att skilja sig åt mellan respektive
kategori variera stort beroende på vilken typ av verksamhet det gäller. Nedan listas
parkeringstalen för fyra olika kategorier inom ramen för denna användning. För större
anläggningar som exempelvis friluftsområden, fotbollsanläggningar, arenor och kulturhus
är det av vikt att det finns goda förbindelser med kollektivtrafik och att parkeringsfrågan
löses på ett lämpligt sätt i förhållande till lokalisering och storlek på anläggningen. Vid
sådana anläggningar behöver därför en särskild parkeringsutredning tas fram då de inte
innefattas i parkeringsreglerna.

Borås Stad | parkeringsregler
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Besöksverksamhet

Cykel centrum

Cykel övriga Borås

Bil centrum

Bil övriga Borås

Hotel

5 % av antal rum

2,5 % av antal rum

45 % av antal rum

60 % av antal rum

Restaurang

10 % av maximalt
besöksantal

5 % av maximalt
besöksantal

15 % av maximalt
besöksantal

30 % av maximalt
besöksantal

Samlingslokal och
evnemang

10 % av maximalt
besöksantal

5 % av maximalt
besöksantal

12,5 % av maximalt
besöksantal*

25 % av maximalt
besöksantal*

Tränings-/aktivitetslokal

10 % av maximalt
besöksantal

5 % av maximalt
besöksantal

12,5 % av maximalt
besöksantal1

25 % av maximalt
besöksantal

* Om maximalt besöksantal för samlingslokal enbart inträffar ett fåtal gånger per år blir det istället:
Centrum: 10 % av maximalt besöksantal Utanför centrum: 12,5 % av maximalt besöksantal.
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Hotell

Som hotell räknas även mindre motell och vandrarhem. För
anläggningar i kraftigt bilorienterade lägen är det lämpligt att
se till den specifika verksamhetens omfattning för att fastställa
parkeringsbehov. Vid komplicerade fall kan en särskild
parkeringsutredning tas fram.

Restaurang

Som restaurang räknas alltifrån snabbmatställen till restauranger
och caféer. Behovet av parkeringsplatser för restauranger kan
variera beroende på vilken typ av restaurang det är. Vid större eller
komplicerade fall kan en särskild parkeringsutredning tas fram.

Samlingslokal
och evenemang

Som samlingslokal räknas möteslokaler som exempelvis bibliotek,
kyrkor och teatrar. Evenemangslokaler avser exempelvis konferensoch festlokaler.

Tränings-/
aktivitetslokal

Som tränings- och aktivitetslokal räknas till exempel gymanläggningar, ateljéer, bowlinghallar och mindre kurslokaler.
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Skola och vård
Vid lokalisering av skola och vård är det viktigt med god tillgänglighet till kollektivtrafik
och gång- och cykelvägar. Det är viktigt att möjliggöra för säker angöring i närheten av
entréerna.

Skola och vård

Cykel centrum
Förskola

Cykel övriga Borås

Bil centrum

Bil övriga Borås

20 % av antalet
anställda + 17,5 % av
antalet elever

15 % av antalet
anställda + 12,5 % av
antalet elever

35 % av antalet
anställda + 10 % av
antalet elever

45 % av antalet
anställda + 15 % av
antalet elever

20 % av antalet

15 % av antalet

35 % av antalet

45 % av antalet

anställda + 22,5 % av
antalet elever

anställda + 17,5 % av
antalet elever

anställda + 1 % av
antalet elever

anställda + 1 % av
antalet elever

Gymnasium och
högre utbildning

20 % av antalet
anställda + 17,5 %
av antalet elever/
studenter

15 % av antalet
anställda + 12,5 %
av antalet elever/
studenter

35 % av antalet
anställda + 15 %
av antalet elever/
studenter över 18 år

45 % av antalet
anställda + 22,5 %
av antalet elever/
studenter över 18 år

Vård (ej SÄS)

20 % av antalet
anställda +
15 % av maximalt
besöksantal

15% av antalet
anställda +
10 % av maximalt
besöksantal

50% av antalet
anställda +
15 % av maximalt
besöksantal

60% av antalet
anställda +
20 % av maximalt
besöksantal

Grundskola

Förskola

För förskola är det i första hand viktigt att möjliggöra säker
lämning av barnen, vilket ställer krav på angöringsplatser som
ligger nära entréer och som inte kräver att bilar måste backa.

Grundskola

Grundskola omfattar skola årskurs 1-9.

Gymnasium och Gymnasium och högre utbildning har en något högre andel
högre utbildning bilburna besökare än övrig skola, eftersom även en viss andel av
eleverna har möjlighet att nyttja bil.
Vård

Inom vård ryms till exempel vårdcentraler och tandläkarmottagningar. För Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) krävs separat
parkeringsutredning.
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God tillgänglighet med
kollektivtrafik
Om aktuell fastighet har god tillgänglighet med kollektivtrafik – enligt nedan definition
– är det möjligt att reducera grundtalen med 10 %.
God tillgänglighet med kollektivtrafik innebär:
• Att det är mindre än 0,3 km fågelvägen till närmaste hållplats inom centrumzonen
och mindre än 0,5 km fågelvägen utanför centrumzonen.
• Att aktuell hållplats vid ordinarie tidtabell har minst 4 avgångar per timme på
morgonen/början av arbetsdagen och på kvällen/slutet av arbetsdagen.

Åtgärdspaket för
reducering
Parkeringstalen för bil som anges i reglerna är flexibla, vilket innebär att det minimumkrav
som ställs går att reducera om byggherren åtar sig att göra åtgärder som skapar goda
förutsättningar för andra resval än bil. I följande avsnitt beskrivs ett antal olika alternativ i
form av åtgärdspaket samt vilka krav som ställs för att de ska vara tillämpbara. Parkeringstalen
kan reduceras med en viss procentandel beroende av vilket alternativ som tillämpas.
Om en byggherre önskar en sänkning av parkeringstalen är det byggherrens ansvar att
på ett trovärdigt sätt redovisa att de uppfylller kraven som ställs. Redovisningen ska ske
skriftligt och kan göras genom exempelvis avtal, kontrakt eller parkeringsutredningar. I
bygglovet beskrivs vilka förutsättningar som ska uppfyllas för att ett sänkt parkeringskrav
ska bli aktuellt och därmed för att bygglov ska kunna ges.
För att det ska vara möjligt att tillämpa åtgärdspaketen måste kraven för god tillgänglighet
med kollektivtrafik uppnås. Den sammantagna och slutgiltiga reduceringen blir då den
procentsats som presenteras i respektive åtgärdspaket. Åtgärdspaketen är fristående och
kan inte summeras. Åtgärdspaketen delas upp i bostadspaket respektive verksamhetspaket.

Åtgärdspaket för bostadsbebyggelse i kollektivtrafiknära läge
Bostadspaket 1 – Utmärkta cykelmöjligheter (-15%)
Om en fastighet har goda förutsättningar för cykling och åtgärder vidtas för att ytterligare
stimulera cykling kan parkeringstalen reduceras med 15 %. Följande krav ska vara uppfyllda:
•
•
•
•
•
•
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God tillgänglighet med kollektivtrafik (enligt definition ovan).
Minst 50 % av cykelparkeringsplatserna är i närheten av entrén (max 35 meter).
Minst 50 % av cykelparkeringsplatserna ska vara inomhus eller under tak och vara
lättillgängliga från markplan.
Särskilda utrymmen för lastcyklar och cykelkärror.
Utrymme för tvätt och underhåll av cyklar.
Tillgång till pump och verktyg.
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Bostadspaket 2 – Bilpoolspaket (-20%)
Med bilpoolsåtgärder kan parkeringstalen för bostäder reduceras med 20 %. Följande
krav ska vara uppfyllda:
•
•
•

•
•
•
•

God tillgänglighet med kollektivtrafik (enligt definition ovan).
Bilpoolen ska vara etablerad vid inflyttning. Både etablering av ny bilpool och anslutning
till befintlig bilpool i närområdet godtas.
Antal bilpoolsbilar/platser ska vara 1 st för anläggningar som enligt grundtalen kräver
upp till och med 9 parkeringsplatser, 2 st för anläggningar som kräver 10-59 platser
och 5 % av den oreducerade efterfrågan för anläggningar som kräver 60 platser eller
mer. Bilpoolsplatserna ska räknas utöver övriga parkeringsplatser.
Medlemskap i bilpoolen ska garanteras för samtliga boende i bostadsfastigheten för
minst 5 år och kostnaden för medlemskapet ska ingå i hyran för de som vill vara med.
Avstånd till bilpoolen är max 0,4 km.
Information om hållbart resande – t.ex. kollektivtrafik och bilpoolslösning – i samband
med marknadsföring av bostäderna.
P-avgift för övriga parkeringsplatser.

Bostadspaket 3 – Utmärkta cykelmöjligheter och bilpool (-25%)
Vid en kombination av utmärkta cykelmöjligheter och bilpoolsåtgärder kan parkeringstalen
reduceras med 25 %. Följande krav ska vara uppfyllda:
•
•
•

God tillgänglighet med kollektivtrafik (enligt definition ovan)
Krav enligt ”Bostadspaket 1 – Utmärkta cykelmöjligheter”
Krav enligt ”Bostadspaket 2 – Bilpool”

Bostadspaket 4 – Hållbar livsstilprofil (-40%)
Om en fastighet väljer att ha en hållbar livsstilprofil kan parkeringstalen reduceras med
40 %. Följande krav ska vara uppfyllda:
•
•
•
•
•
•

God tillgänglighet med kollektivtrafik (enligt definition ovan).
Krav enligt ”Bostadspaket 1 – Utmärkta cykelmöjligheter”.
Krav enligt ”Bostadspaket 2 – Bilpool”.
Månadskort till kollektivtrafik i samband med inflyttning.
Cykelpool med elcyklar och cykelkärror eller lådcyklar.
Kontinuerlig marknadsföring av hållbart resandeåtgärder.

Åtgärdspaket för verksamhetsbebyggelse i kollektivtrafiknära läge
Verksamhetspaket 1 – Utmärkta cykelmöjligheter (-15%)
Om en fastighet för verksamheter har goda förutsättningar för cykling och åtgärder vidtas
för att ytterligare stimulera cykling kan parkeringstalen reduceras med 15 %. Följande
krav ska vara uppfyllda:
•
•
•
•
•

God tillgänglighet med kollektivtrafik (enligt definition ovan).
Minst 50 % av cykelparkeringsplatserna är i närheten av entrén (35 meter).
Minst 50 % av cykelparkeringsplatserna ska vara inomhus eller under tak.
Tillgång till pump och verktyg.
Omklädningsrum, duschmöjligheter och garderob.
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Verksamhetspaket 2 – Hållbar pendlingpaket (-20%)
Hållbar pendlingpaketet innebär att parkeringstalen kan reduceras med 20 %. Detta
paket gäller endast verksamheter dit de anställdas arbetsresor utgör merparten av resorna,
det vill säga där parkeringsefterfrågan till största delen styrs av hur de anställda reser till
arbetet. Det kan till exempel gälla kontor, industri och lager. För vård och skola gäller
åtgärdspaketet för de platser som avser de anställdas resor. Följande krav ska vara uppfyllda:
•
•
•
•

God tillgänglighet med kollektivtrafik (enligt definition ovan).
Krav enligt ”Verksamhetspaket 1 – Utmärkta cykelmöjligheter”.
Informations- och påverkansinsatser vid inflyttning samt löpande på webbsida.
P-avgifter för bil.

Reducering av cykelparkering
För fastigheter utanför centrumzonen som inte ligger inom lämpligt cykelavstånd eller
saknar lämpliga cykelförbindelser kan behovstalen för cykelparkering reduceras med 25
%. Det finns ingen möjlighet till reducering av cykelparkeringsplatser inom centrumzonen
eftersom fastigheter i centrumzonen genomgående bedöms ligga inom lämpligt cykelavstånd.
Fastigheter utanför centrumzonen bedöms ligga utom lämpligt cykelavstånd om centrumzonen
ligger längre än fem km fågelvägen från fastigheten och om det inte finns lämpliga
cykelförbindelser. Som lämpliga cykelförbindelser räknas cykelvägar samt lågtrafikerade
bilvägar med en hastighet på högst 50 km/h.

Samnyttjande av
parkering
Med samnyttjande av parkeringsplatser avses att samma fysiska parkeringsplats kan
användas av flera brukare som har olika nyttjandetider. Bilplatser som kan användas för
olika ändamål vid olika tider ger effektivare markanvändning. Om en fastighet samnyttjar
bilparkeringsplatser mellan olika användningar är det möjligt med viss minskning av
bilparkeringstalen. För att samnyttjande ska vara möjligt krävs att efterfrågan på platserna
för de olika ändamålen uppstår vid olika tider och att platserna inte är reserverade för en
specifik användare. I bygglovet ska det beskrivas vilka förutsättningar som ska uppfyllas
för att ett sänkt parkeringskrav ska bli aktuellt och därmed för att bygglov ska kunna ges.
Reducering med hänsyn till samnyttjande av parkeringsplatserna beräknas enligt
nedanstående tabell. I tabellen anges beräknad beläggningsgrad för respektive kategori
under tiderna vardag 10-16, fredag 16-19, lördag 10-13 samt natt. Antalet parkeringsplatser
som måste anläggas utgår ifrån den tidpunkt där parkeringsbehovet sett till kategori och
beläggningsgrad är som högst.

16
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Beläggningsgrader för beräkning av samutnyttjande (%)
Vardag 10-16

Fredag 16-19

Lördag 10-13

Natt

Bostäder

70 %

80 %

70 %

90 %

Livsmedelshandel

55 %

100 %

100 %

0%

Övrig handel

50 %

100 %

100 %

0%

100 %

20 %

10 %

0%

75 %

60 %

55 %

0%

100 %

10 %

10 %

10 %

Hotell

50 %

50 %

50 %

90 %

Restaurang

90 %

80 %

60 %

0%

Samlingslokal och
evenemang

10 %

30 %

50 %

0%

Tränings-/aktivitetslokal

20 %

80 %

80 %

0%

Förskolor och skolor

100 %

10 %

5%

0%

Vård

100 %

50 %

30 %

0%

Kontor
Småskalig verksamhet
Industri och lager

Samnyttjande räknas ut genom att först beräkna hur många parkeringsplatser som
behövs för respektive kategori. Multiplicera sedan antalet parkeringsplatser som behövs
för respektive kategori med de definierade samnyttjandetalen. Se vid vilken tidpunkt
den största efterfrågan på parkering infaller. Resultatet för den tidpunkten är det antal
parkeringsplatser som behöver anläggas. Se exempel på beräkning av samnyttjande under
avsnittet ”Räkneexempel”.
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Räkneexempel
Beräkning av parkeringstal
Antalet parkeringsplatser som behövs utgår antingen ifrån BTA eller från antalet anställda/
elever/hotellrum/besökare. För kategorierna som har tal som utgår ifrån BTA räknas
talen fram genom att dela ytan i BTA med 1000 och sedan multiplicera med angivna
tal enligt tabellen. För övriga kategorier räknas talen fram genom aktuella procentsatser
angivna i tabellen.
Det är olika tal som gäller beroende på om fastigheten ligger i centrumzonen eller utanför.
Räkneexempel 1:
En fastighet som ligger i centrumzonen ska bebyggas med flerbostadshus.
Byggnaden omfattar 5000 m2 BTA.
För flerbostadshus i centrumzonen krävs 25 cykelparkeringsplatser samt 7
bilparkeringsplatser per 1000 m2 BTA.
5000 m2 BTA / 1000 m2 BTA = 5
5 x 25 = 125 cykelparkeringsplatser
5 x 7 = 35 bilparkeringsplatser
Det krävs 125 cykelparkeringsplatser och 35 bilparkeringsplatser.

Räkneexempel 2:
En fastighet utanför centrumzonen ska bebyggas med förskola. Förskolan ska
ha 120 elever och 20 anställda.
För förskolor utanför centrumzonen är antalet cykelparkeringsplatser
som krävs 15% av antalet anställda plus 12,5% av antalet elever. Antalet
bilparkeringsplatser som krävs är 45% av antalet anställda plus 15% av
antalet elever.
(0,15 x 20 anställda)+ (0,125 x 120 elever) = 3 + 15 = 18
cykelparkeringsplatser
(0,45 x 20 anställda) + (0,15 x 120 elever) = 9 + 18 = 27 bilparkeringsplatser
Det krävs 18 cykelparkeringsplatser och 27 bilparkeringsplatser.
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Räkneexempel 3:
En fastighet utanför centrumzonen ska bebyggas med kontor och
flerbostadshus. Byggnaden ska omfatta 6000 m2 kontor och 4000 m2
bostäder.
För kontor utanför centrumzonen krävs 6 cykelparkeringsplatser samt
16 bilparkeringsplatser per 1000 m2 BTA. För flerbostadshus utanför
centrumzonen krävs 25 cykelparkeringsplatser samt 11 bilparkeringsplatser
per 1000 m2 BTA.
Kontor:
6000 m2 BTA / 1000 m2 BTA = 6
6 x 6 = 36 cykelparkeringsplatser
6 x 16 = 96 bilparkeringsplatser
Bostäder
4000 m2 BTA / 1000 m2 BTA = 4
4 x 25 = 100 cykelparkeringsplatser
4 x 11 = 44 bilparkeringsplatser
Kontor + Bostäder:
36 + 100 = 136 cykelparkeringsplatser
96 + 44 = 140 bilparkeringsplatser
Det krävs 136 cykelparkeringsplatser och 140 bilparkeringsplatser.

Beräkning av bilparkeringstal med åtgärdspaket
Om en byggherre önskar använda sig av åtgärdspaket för reducering ska samtliga krav
enligt aktuellt åtgärdspaket vara uppfyllda. Reducering av parkeringstalen sker sedan
enligt respektive procentsats.
Räkneexempel 4:
En fastighet ska bebyggas med bostäder. Parkeringstalet anger att 80
bilparkeringsplatser måste ordnas. Byggherren redovisar att samtliga krav för
”Bostadspaket 1 – Utmärkta cykelmöjligheter” uppfylls. Reducering enligt
åtgärdspaketet är 15 %.
80 p-platser x 0,15 = 12 bilparkeringsplatser
80 - 12 = 68 bilparkeringsplatser
Antalet bilparkeringsplatser som måste ordnas blir 68 stycken.
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Räkneexempel 5:
En fastighet ska bebyggas med kontor. Parkeringstalet anger att 150
bilparkeringsplatser måste ordnas. Byggherren redovisar att samtliga krav för
”Verksamhetspaket 2 – Hållbar pendlingpaket” uppfylls. Reducering enligt
åtgärdspaketet är 20 %.
150 p-platser x 0,2 = 30 bilparkeringsplatser
150 - 30 = 120 bilparkeringsplatser
Antalet bilparkeringsplatser som måste ordnas blir 120 stycken.

Beräkning av bilparkeringstal vid samnyttjande
Samnyttjande räknas ut genom att först beräkna hur många parkeringsplatser som behövs
för respektive kategori. Därefter multipliceras antalet parkeringsplatser som behövs för
respektive kategori med de fördefinierade samnyttjandetalen. Se vid vilken tidpunkt
den största efterfrågan på parkering infaller. Det är antalet parkeringsplatser som måste
anläggas.
Räkneexempel 6:
En fastighet ska bebyggas med bostäder, kontor och livsmedelsbutik. För
bostäderna krävs enligt grundtalet 80 bilparkeringsplatser. För kontoret
krävs enligt grundtalet 100 bilparkeringsplatser. För livsmedelsbutiken
krävs enligt grundtalet 60 bilparkeringsplatser. Sammanlagt behöver 240
bilparkeringsplatser anläggas.

Bostäder
Kontor
Livsmedelshandel
Summa

Vardag 10-16

Fredag 16-19

Lördag 10-13

Natt

80 x 70 % = 56

80 x 80 % = 64

80 x 70 % = 56

80 x90 % 0 72

100 x 100 % = 100

100 x 20 % = 20

100 x 10 % = 10

100 x 0 % = 0

60 x 55 % = 33

60 x 100 % = 60

60 x 100 % = 60

60 x 0 % = 0

189

144

126

72

I detta fall infaller den högsta efterfrågan på parkering en vardag 10-16.
Antalet bilparkeringsplatser som behöver anläggas är således 189 stycken.
Det innebär en minskning med 21 procent.
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Räkneexempel 7:
En fastighet ska bebyggas med bostäder, kontor, övrig handel och
restaurang. För bostäderna krävs 50 bilparkeringsplatser, för kontor 60
bilparkeringsplatser, för handel 120 bilparkeringsplatser och för restaurang
30 bilparkeringsplatser. Sammanlagt behöver 260 bilparkeringsplatser
anläggas.

Vardag 10-16

Fredag 16-19

Lördag 10-13

Natt

Bostäder

50 x 70 % = 35

50 x 80 % = 40

50 x 70 % = 35

50 x 90 % = 45

Kontor

60 x 100 % = 60

60 x20 % = 12

60 x 10 % = 6

60 x 0 % = 0

Övrig handel

120 x 50 % = 60

120 x 120 % = 120

120 x 100 % = 120

10 x 0 % = 0

Restaurang

30 x 90 % = 27

30 x 80 % = 24

30 x60 % = 18

30 x 0 % = 0

182

196

179

45

Summa

I detta fall infaller den högsta efterfrågan på parkering fredagar 16-19.
Antalet bilparkeringsplatser som behöver anläggas är således 198 stycken.
Det innebär en minskning med 24 procent.
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Beräkning av bilparkeringstal med åtgärdspaket
och samnyttjande
Om parkeringstalen ska reduceras både med hjälp av åtgärdspaket och med samnyttjande
reduceras parkeringstalen utifrån åtgärdspaketen först.
Räkneexempel 8:
En fastighet ska bebyggas med bostäder och kontor. För bostäderna krävs
60 bilparkeringsplatser och för kontoret krävs 50 bilparkeringsplatser.
Sammanlagt 110 bilparkeringsplatser. Byggherren vill reducera antalet
bilparkeringsplatser som krävs med hjälp av ”Bostadspaket 1
– utmärkta cykelmöjligheter (-15%)” samt ”Verksamhetspaket 1 – utmärkta
cykelmöjligheter (-15%)”.
Reducering Bostadspaket 1: 60 bilparkeringsplatser x 0,85 = 51 platser
Reducering Verksamhetspaket 1: 50 bilparkeringsplatser x 0,85 = 42,4 platser

Reducering genom samnyttjande:
Vardag 10-16

Fredag 16-19

Lördag 10-13

Natt

51 x 70 % = 35,7

51 x 80 % = 40,8

51 x 70 % = 35,7

51 x 90 % = 45,9

Kontor

42,4 x 100 % = 42,4

42,4 x 20 % = 8,48

42,4 x 10 % = 4,24

42,4 x 0 % = 0

Summa

78,1

49,28

39,94

45,9

Bostäder

Den högsta efterfrågan på parkering infallet vardagar 10-16. Antalet
bilparkeringsplatser som behöver anläggas är således 78,1 stycken. Det
innebär en minskning med 29 procent.
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Särskilda parkeringsutredningar
Ibland kan det finnas skäl att göra en särskild utredning kring efterfrågan på parkering. Det
gäller till exempel om det handlar om en unik verksamhet där det finns stora möjligheter
att påverka parkeringsefterfrågan. Det kan också gälla ett område eller en fastighet där
man vill nå högt ställda hållbarhetsmål eller har svårt att klara parkeringstalen och
därför behöver andra sätt att lösa tillgängligheten. Det kan även bli aktuellt vid mindre
kompletteringar i befintliga bostadshus.
En särskild utredning bör innehålla följande:
• Beskrivning av verksamhetens inriktning och målgrupp/omland och hur målgruppen
vanligtvis reser. Om möjligt redovisning av befintligt bilinnehav för relevant jämförbar
målgrupp (ex. befintligt bostadsbestånd i direkt anslutning).
• Beskrivning av fastighetens/områdets läge i kommunen.
• Beskrivning av områdets förutsättningar att resa med bil, kollektivtrafik och cykel.
• Beskrivning av områdets förutsättningar att uträtta vardagliga ärenden – tillgång
till service (relevant för bostäder och arbetsplatser).
• Analys av hur färdmedelsandelarna och behovet av p-platser ser ut för målgruppen
utan specifika åtgärder.
• Beskrivning av åtgärder som kan minska parkeringsefterfrågan och analys av effekten.
Jämförelse med andra liknande fall om möjligt.

Uppföljning
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att Borås Stads parkeringsregler följs upp och
revideras minst vart fjärde år.
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