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1 Inledning 
Denna parkeringsutredning för Bålsta Centrum är framtagen av Håbo Kommun med underlag 
från Structor Mark Stockholm. 
 
Bålsta Centrum står inför en omfattande ombyggnad och exploatering i och med det 
detaljplaneprogram ”Planprogram för Bålsta centrum -från tätort till stad” som 
Kommunstyrelsen i Håbo kommun godkände 2012-11-26 § 189. En av de utmaningar som 
denna ombyggnad för med sig är hur parkeringen i framtidens Bålsta centrum ska se ut.  
 
Syftet med denna parkeringsutredning är därför att ta fram en övergripande parkeringsstrategi 
för det framtida parkeringsbehovet inom det fullt utbyggda planprogramområdet. Fokus ska 
ligga på att ”…skapa ett centrum för människor snarare än bilar” samt att ”… skapa 
förutsättningar för andra typer av transporter än bilar”. Strategin ska omfatta parkering för bilar 
såväl som för cyklar och belysa problematiken kring avgiftsfria, tidsbelagda och 
kostnadsbelagda parkeringar. 
 
Exempel på åtgärder för att stimulera användning av kollektivtrafik är exempelvis bra 
pendlarparkering, gratis kollektivtrafik, slopat länstillägg (SL), tätare turer (SL), korta avstånd, 
bättre perrong och spärrar mm. 
 
Endast dokumentet ”Planprogram för Bålsta Centrum – Från tätort till stad” har använts som 
underlag och endast parkeringstal för boende-, pendlar-, handelsparkering och parkering för 
övriga verksamheter har utretts.  
 
Arbetet har omfattat platsbesök och okulär inventering av programområdet (Structor) för att få 
en bild av nuläget och samtal med projektledare om dagens situation i Bålsta Centrum. Därefter 
har liknande parkeringsstrategier och exempel från andra uppdrag studerats. Särskilt har 
parkeringsutredningar med liknande ambition att få ner bilanvändandet och öka andelen 
kollektivtrafik- och gång- och cykelresor studerats. 
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2 Uppdraget 
Planprogrammet för Bålsta centrum beskriver hur kommunen vill utvecklas från tätort till stad 
och ställa om från ett bilberoende levnadssätt till en hållbar tillväxtkommun med ett attraktivt, 
tryggt och levande centrum där människan står i fokus. 
  
I planprogrammet beskrivs följande 10 mål: 

 Bygga fler bostäder och komplettera det befintliga utbudet med nya boendemiljöer. 
 Möjliggöra en stadsbebyggelse med blandat innehåll och ett identitetsskapande torg. 
 Förbättra tillgängligheten till stationen och öka dess attraktivitet som bytespunkt. Skapa 

fler pendlarparkeringar för att göra det mer attraktivt att åka kollektivt. 
 Underlätta för vardagsresor med gång och cykel genom att samla viktiga målpunkter 

vid stationen. 
 Göra det mer attraktivt att gå och cykla genom att skapa välfungerande gång- och 

cykelstråk till centrum och stationen samt cykelparkeringar med tak. 
 Ersätta centrumbyggnadens många baksidor med framsidor. 
 Förstärka grönstrukturen med fler parker och grönytor av hög kvalitet. 
 Utveckla Stockholmsvägen till en stadsgata med bebyggelse på båda sidor. 
 Skapa bättre kopplingar mellan stationen och centrum genom tydligare orienterbarhet 

och sammanhängande gångstråk. 
 Skapa ett tydligt och attraktivt stråk från Bålsta centrum till Aronsborgsviken, genom 

Gröna Dalen. 
  
Denna parkeringsutredning syftar till att ta fram en parkeringsstrategi som vägleder kommunen 
att uppnå målet att vara en fossilbränslefri kommun år 2050 genom att minska bilberoendet och 
öka andelen som åker kollektivt eller går och cyklar. Utöver en attraktiv kollektivtrafik och ett 
väl utbyggt cykelnät med tillhörande cykelparkering är begränsningen av parkering ett effektivt 
styrmedel för att minska bilinnehavet. Utifrån ovanstående resonemang bör parkeringstal för 
cykel sättas relativt högt och parkeringstal för bil relativt lågt. 
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3 Nulägesbeskrivning 
 

3.1 Utredningsområdet 

Utredningsområdet omfattar Bålsta centrum, stationsområdet, området mellan Stockholmsvägen 
och järnvägen på sträckan mellan stationsområdet och Kapellvägen samt området sydväst om 
Stockholmsvägen mellan Stockholmsvägen och Mansängen (nuvarande boendeparkering). 
Även Stockholmsvägen mellan stationsområdet och Kapellvägen, Centrumleden, Badhusvägen 
och Centrumstråket ingår i utredningsområdet, se figur 1 nedan. 
 
Marken i Bålsta centrum har generellt sett en låg nyttjandegrad och en hög grad av 
trafikseparering med många gångtunnlar. I centrumområdet finns fyra stora parkeringsplatser i 
markplan och vid stationen finns det två pendlarparkeringar som också ligger i markplan. 
 

 
Figur 1: Planområde enligt Planprogram. 
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3.2 Gatunät 

Stockholmsvägen är en huvudgata som leder genom hela Bålsta tätort och som även sträcker sig 
genom utredningsområdet. Från Stockholmsvägen leder Centrumleden och Centrumstråket ner 
på var sida om Bålsta centrum. Sydväst om centrum förbinder Badhusvägen Centrumleden med 
Centrumstråket. Se figur 1 sidan 7. 
 
Stockholmsvägen har hastighetsbegränsningen 40 km/h, ett körfält i vardera riktningen och en 
total vägbredd som varierar mellan cirka 8,5 och 10 meter. Korsningarna med Centrumleden 
och Centrumstråket är cirkulationsplatser och övriga korsningar på sträckan är tre- eller 
fyrvägskorsningar. 
 
Även Centrumleden har hastighetsbegränsningen 40 km/h och ett körfält i vardera riktningen. 
Vägbredden varierar mellan cirka 7 och 9,5 meter. Från Centrumleden leder en mindre gata in 
till en av centrumbyggnadens entréer och slutar med en vändplats. Från Centrumleden finns 
även angöring till en parkeringsplats i anslutning till simhallen. 
 
Centrumstråket har hastighetsbegränsningen 30 km/h och leder in till två stora 
parkeringsplatser. Vägbredden varierar mellan cirka 7 och 7,5 meter. 
 
I dagsläget finns det ingen längsgående kantstensparkering på gatorna i planområdet. 
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3.3 Bostäder 

I nuläget finns det få bostäder inom utredningsområdet. Befintliga bostäder ligger i kvarteret 
Novilla som sitter ihop med centrumbyggnaden, se figur 2 nedan. Där finns idag 90 bostäder, 
vilket omfattar en yta om cirka 900 kvm BTA.  
 

 
Figur 2: Befintliga bostäder inom utredningsområdet. 
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3.4 Handel och övriga verksamheter 

Inom utredningsområdet finns en galleria vilken innehåller ca 35 butiker. Totalt omfattas denna 
av en yta på cirka 12 400 kvm BTA. I gallerian ligger också en ICA-butik med en yta på cirka 
4200 kvm BTA. Även Arbetsförmedlingen och en förskola inhyses i centrumbyggnaden, se 
figur 3.  
 
I centrumområdet finns även kommunhus, vårdcentral, post, bildningscentrum med bibliotek 
och gymnasieskola. Fritids- och idrottsanläggningar som finns i området är sporthall, ishall, 
badhus och bowling. 
 
Längs Stockholmsvägen ligger en bank, en förskola, några inredningsbutiker, en restaurang och 
en bensinmack. Öster om macken finns en svetsmekanisk verkstad. 
 

 
Figur 3: Befintlig handel inom utredningsområdet. 
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3.5 Kollektivtrafik 

Håbo är en karakteristisk pendlarkommun där hälften av den arbetsföra befolkningen pendlar. 
Kollektivtrafiken i kommunen består av busstrafik och pendeltåg där pendlingen med tåg 
innefattar cirka 1900 resenärer per dygn (i varje riktning).  
 
Inom utredningsområdet trafikeras Stockholmsvägen och Centrumleden av ett flertal busslinjer. 
Knutpunkt för kollektivtrafiken är Bålsta station som trafikeras av både SJ:s regionaltåg och 
SL:s pendeltåg. Bussar samlas vid busstorget med förbindelse till järnvägsstationen och dess 
uppgång vid Bålsta station, se figur 4.  
 

 
Figur 4: Befintlig kollektivtrafik inom utredningsområdet. 
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3.6 Biltrafik 

Den relativt glesa bebyggelsen i Håbo kommun är planerad utifrån bilen och förutsätter bilresor 
som en naturlig del av vardagen. Stockholmsvägen som är huvudgata genom Bålsta trafikeras 
av cirka 9200 fordon/dygn enligt en trafikmätning från år 2011.  
 
Kommunen har som mål att vara fossilbränslefri år 2050 och för att uppnå detta arbetar man 
bland annat med projektet ”Bilsnål planering i en levande småstad”. Kommunen har även 
tilldelats stöd av Delegationen för hållbara städer för projektet ”Kreativa lösningar för ett 
minskat parkeringsbehov”. 
 

3.7 Gång- och cykeltrafik 

I figur 5 visas det befintliga gång- och cykelnätet inom utredningsområdet. 
 

 
Figur 5: Befintligt gång- och cykelvägnät inom utredningsområdet. 

3 
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I Bålsta är cykelvägnätet väl utbyggt och cyklister tar sig främst fram på separerade cykelbanor. 
Gångvägnätet är mindre prioriterat, vilket kan skapa en otrygghet hos fotgängare. 
 
Inom utredningsområdet färdas fotgängare och cyklister främst längs stråk helt avskilda från 
biltrafiken. Utmed Stockholmsvägen finns dock en gång- och cykelväg avskiljd med en 
gräsremsa mot biltrafiken. Utöver denna finns det gång- och cykelvägar i nord-sydlig riktning 
(nordväst-sydöst) längs med järnvägens östra sida, genom centrum och längs med Badhusvägen. 
 
I öst-västlig (nordost-sydväst) riktning finns det gång- och cykelbana genom centrum via 
Centrumgränd fram till Stockholmsvägen och vidare till stationen via tunnel under 
Stockholmsvägen. Ett kortare parallellt stråk löper längre i sydost. Gång och cykelväg saknas 
längs med Centrumleden. 
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3.8 Målpunkter  

De främsta målpunkterna inom utredningsområdet redovisas i figur 6 nedan och motsvarar i hög 
grad handel och de verksamheter som beskrivits tidigare. Målpunkter med flest besökare är 
området kring Bålsta station och Centrum. 
 

 
Figur 6: Målpunkter inom utredningsområdet. 
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3.9 Parkering 

Håbo är, som nämnts tidigare, en utpräglad pendlarkommun med utspridd bebyggelse. Det har 
resulterat i ett stort bilberoende och därmed också ett stort behov av parkeringsplatser vid 
strategiska målpunkter i de centrala delarna. Entrén till centrala Bålsta präglas av de stora 
parkeringsytorna för pendlarparkeringarna, parkeringarna i anslutning till bostäderna längs 
Stockholmsvägen samt parkeringarna kring Centrumbyggnaden. Den största markanvändningen 
inom utredningsområdet utgörs idag av bilparkering . 
 
Pendlarparkeringarna vid stationen är ofta fullbelagda och täcker således inte det behov som 
finns. Det gör att många tar bilen hela vägen till slutdestinationen, då oftast Stockholm, 
Uppsala, Enköping eller Västerås. Många väljer också att ställa bilen vid grannkommunens 
pendlarparkeringar då det därifrån går att åka utan det länstillägg för kollektivtrafiken som krävs 
vid resor från Bålsta. 
 
Idag finns 1212 parkeringsplatser inom planområdet. Dessa är förlagda på öppna ytor i ett plan 
och är koncentrerade kring anslutningarna till stationen, kring gallerian i Bålsta centrum samt 
som en buffert mot genomfartsgatorna för omgivande bostadsområden. Se figur 7. 
 
De stora parkeringsytorna skapar en ogästvänlig entré och de lite avskilda pendlarparkeringarna 
kan upplevas som otrygga. 
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Figur 7: Befintliga parkeringsplatser inom utredningsområdet. 
 

3.9.1 Reglering av befintliga parkeringar 

I dagsläget finns ingen ytterligare reglering än att parkering är tillåten i 24 timmar för 
pendlarparkeringarna (nr.1 och nr 8 i figur 8 nedan), parkering utanför simhallen (nr. 4) samt de 
norra delarna av parkeringen väster om postbyggnaden (nr. 5), se figur 8 nästa sida. 
 
Parkeringarna på södra sidan av centrumbyggnaden (nr. 6) tillåter parkering i 3 timmar med P-
skiva, men på några strategiska platser endast 1 timme med P-skiva. Under natten, mellan kl. 23 
och 07, råder här parkeringsförbud.  
 
Parkeringen i anslutning till Vårdcentralen (nr. 3) regleras till viss del med 2 timmars P-skiva 
under dagtid på vardagar. Övriga platser här är förhyrda personalparkeringar samt reserverade 
platser. Parkeringsplatserna i direkt anslutning till kommunhuset (nr.2) är förhyrda samt för 
besökare till kommunen.  
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Den mindre parkeringen mot Stockholmsvägen vid befintliga bostäder (nr. 7) regleras med 3 
timmars P-skiva mellan kl. 07.30 och 23, några platser här kräver parkeringstillstånd. 
Boendeparkering för bostäder i anslutning till centrumbyggnaden finns i dagsläget öster om 
byggnaden (nr. 9) och omfattar 58 platser varav 45 stycken är i garage. 
 
Den stora parkeringen längs Stockholmsvägen i den södra delen av programområdet (nr. 10) 
används som boendeparkering och består av förhyrda platser samt några platser belagda med 
avgift. 
 

 
Figur 8: Regleringar av befintliga parkeringar nr 1-10 inom utredningsområdet 
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3.9.2 Befintliga cykelparkeringar 

Idag finns ett fåtal anordnade cykelparkeringar i anslutning till centrumets entréer samt ett större 
antal vid bildningscentrum och stationen både vid busstorget och vid pendlarparkeringen på 
andra sidan spåret. Alla cykelparkeringar är utan tak, med undantag för 24 stycken vid 
kommunhusets entré. Endast några få vid stationen är utformade så att det går att låsa fast ramen 
på cykeln mot en fast cykelstolpe. Övriga är framhjulsställ. Se fördelningen och placeringen i 
figur 9 nedan. 
 

 
Figur 9: Befintliga cykelparkeringar inom utredningsområdet 
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Figur 10: Cykelparkering vid centrumets huvudentré. 
 

 
Figur 11: Cykelparkering vid stationen med möjlighet att låsa fast ramen på cykeln.
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4 Programförslag 
”Planprogram för Bålsta Centrum – från tätort till stad” godkändes av kommunstyrelsen i Håbo 
kommun 2012-11-26 § 189. 
 
Planprogrammet syftar till att skapa ett attraktivt och levande centrum med människan i fokus. 
Genom att bygga bostäder med nya stadskvarter, gator, torg och parker skapas ett 
sammanhängande stadsrum. Även tillgängligheten till Bålsta station och ett nytt resecentrum är 
viktiga delar i att skapa ett attraktivt centrum.  

4.1 Planområdet 

Planområdet begränsas på samma sätt som utredningsområdet, se figur 12. Parkering föreslås 
lösas på tomtmark och i centrum föreslås i stor utsträckning parkeringsplatserna förläggas under 
marknivå. 
 

 
Figur 12: Översikt över planområdet (figur från Planprogrammet). 

4.2 Gatunät 

Stockholmsvägen blir centrumets ryggrad och en central länk som sammanbinder nya och 
gamla delar av Bålsta. En smalare sektion förordas, vilket bidrar till att hålla hastigheterna nere. 
Där det är möjligt planeras kantstensparkering. 
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Gatunätet föreslås vara öppet och sammanhängande utan återvändsgator och med smalare och 
lugnare gator som genomkorsar centrumområdet. Alla trafikanter ska använda samma gaturum 
för att göra staden mer levande. Gatunätet delas in i tre olika gatutyper enligt programförslaget. 
Se figur 13 nedan. 
 

 
Figur 13: Föreslagen fördelning av gatutyper enligt planprogramet.  
 
Integrerat transportrum 
Gaturummet är indelat i tydligt anvisade ytor för respektive trafikslag. Gång- och cykeltrafik 
tillåts bara korsa gatan på anvisade platser. 
Mjuktrafikrum 
En vanlig form av stadsgata där all trafik samspelar. Dessa gator är enkla att korsa och röra sig 
längs. Fotgängare prioriteras så långt det är möjligt. 
Integrerat frirum 
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Biltrafik är tillåten på de oskyddade trafikanternas villkor. Gatan delas av fotgängare, cyklister 
och biltrafik. 
 
Två nya stråk skapas genom centrum och båda utformas som integrerade frirum, dels 
Centrumgränd som idag endast är gång- och cykelstråk och dels skapas ett nytt stråk mellan 
Centrumleden och Centrumstråket ungefär mitt emellan Stockholmsvägen och Badhusvägen.  

4.3 Bostäder 

Enligt planprogrammet ska cirka 2000 nya lägenheter byggas, vilket tillsammans med befintliga 
bostäder ger en yta på cirka 200 900 kvm BTA. Se fördelning inom området i figur 14 nedan. 
 

 
Figur 14: Nya bostäder enligt planprogrammet. 
 

4.4 Handel och övriga verksamheter 

Galleria, kommunhus, vårdcentral, arbetsförmedling, bildningscentrum med bibliotek och 
gymnasieskola, sporthall, ishall samt badhus planeras kvarstå i befintliga byggnader. 
Byggnaderna föreslås dock byggas ut så att fasaderna hamnar i fastighetsgräns och bidrar till en 
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tydligare stadsstruktur. I dessa tillbyggnader föreslås olika verksamheter i bottenvåningarna 
med ovanpåliggande bostäder. 
 
Enligt planprogrammet tillkommer ca 15-20 000 kvm BTA för handel och övriga verksamheter. 
Dagens yta för ICA (eller annan detaljhandel) kommer troligtvis att kvarstå på omkring 4200 
kvm BTA. 
 
Vid resecentrum planeras ett parkeringshus med butiker och möjligen en mataffär i övre plan. 
På andra sidan resecentrum vid entréparken planeras en offentlig byggnad. 
 
Den befintliga förskolan i området längs Stockholmsvägen planeras att flyttas närmare 
stationsområdet. Denna innefattar en yta om cirka 300 kvm BTA och inryms i en bottenvåning 
av ett flerbostadshus med utemiljö på innergård. Befintliga verksamheter längs 
Stockholmsvägen där nytt bostadsområde kan vara aktuellt håller på att omlokaliseras. Se figur 
15 nedan. 
 

 
Figur 15. Handel och övriga verksamheter enligt planprogrammet. 
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4.5 Kollektivtrafik 

Stationsområdet planeras med ett nytt resecentrum och bättre tillgänglighet för  gående, 
cyklister och kollektivtrafik. Framför resecentrum skapas ett entrétorg och en park som bildar 
en direkt koppling mellan resecentrum och centrumbyggnaden, se figur 16.  
 

 
Figur 16: Utvecklingen av kollektivtrafiken enligt planförslaget. 
 
Buss utmed Stockholmsvägen och Centrumleden kvarstår. Stadsbussar får enligt planförslaget 
även en möjlighet att åka runt Bålsta centrum på Centrumstråket.  
 
En ny lösning för busstrafiken planeras med en bussgata mot resecentrum parallellt med 
Stockholmsvägen. Busslösningen skapar plats för en entré och bättre cykelparkeringar under 
tak, dessutom föreslås ett stort antal pendlarparkeringar tillkomma för att utöka möjligheten att 
åka kollektivt. 
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Utöver ovanstående finns en önskan att öppna upp en ny stationsuppgång sydost om den 
befintliga. 
 
Det är, enligt planprogrammet, kommunens vilja att utvecklingen av stationsområdet ska bidra 
till att fler åker kollektivt för att uppnå kommunens mål att vara fossilbränslefri år 2050. 
 
Mälarbanan byggs ut med fyrspår mellan Kallhäll och Stockholm och det är inte helt omöjligt 
att detta på sikt kan sträcka sig även till Bålsta, vilket medför ett nytt spårområde inom 
utredningsområdet. 
 

4.6 Biltrafik 

För att uppnå uppsatta miljömål inom kommunen krävs förändringar av människors levnadssätt 
för att minska antalet bilresor i vardagen. En insats för detta är att minska parkeringsbehovet 
inom utredningsområdet. 
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4.7 Gång- och cykeltrafik 

Planprogrammet syftar till att göra det mer attraktivt att gå och cykla genom att skapa 
välfungerande gång- och cykelstråk till centrum, stationen och andra viktiga målpunkter. Även 
cykelparkeringar med tak, service med cykelpumpar mm placeras vid dessa platser. 
 
Gatunätet inom utredningsområdet planeras med gående, cyklister och bilister i samma 
gaturum. Det framtida gång- och cykelnätet blir i och med detta detsamma som gatunätet och 
dessutom kontinuerligt sammanhängande utan återvändsgator, se figur 17.  
 
Sträckningen för nuvarande stråk kvarstår men utformningen blir en annan. Befintlig gång- och 
cykelväg på järnvägens östra sida förmodas ligga kvar även i framtiden. Gång- och cykelbana 
anläggs utmed Centrumleden och förbi Stockholmsvägen till stationsområdet. Även nya 
bostadsområden förses med gång- och cykelnät. 
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Figur 17: Föreslaget gång- och cykelnät enligt planprogrammet. 
 

4.8 Målpunkter  

Framtida målpunkter inom utredningsområdet redovisas i figur 18. Även en förskola planeras 
men lokaliseringen är inte bestämd än. Resecentrum och centrum förmodas få flest besökare.  
 

 
Figur 18: Målpunkter inom utredningsområdet enligt planprogrammet. 

4.9 Parkering 

Idag finns 1212 parkeringsplatser inom centrumområdet och i planprogrammet föreslås en 
dubblering. Programförslaget innehåller alltså ett ökat antal parkeringsplatser trots att 
kommunen har som mål att minska bilåkandet. Anledningen till denna totala ökning beror på att 
ett ökat tågåkande väntas ge ett minskat bilåkande totalt sett. Programmet syftar alltså till att 
främst öka antalet pendlarparkeringar då det redan idag råder brist på dessa.  
 



Parkeringsutredning Bålsta centrum  

2014-05-12, sid 28(46)
 
 
 

 

 

Även antalet boendeparkeringar kommer att öka i och med den nya bebyggelsen. 
 
De befintliga parkeringsytorna kring centrum kommer enligt programförslag att bebyggas och 
ersättas av parkeringshus/garage eller överbyggda parkeringar för att på så sätt bättre utnyttja 
det centrala läget för bostäder och handel, se figur 19. 
 

 
Figur 19: Parkeringsförslag enligt planprogram. 

4.10 Boendeparkering 

Tillkommande boendeparkering ska lösas inom fastigheten eller i gemensamma 
parkeringsanläggningar. De befintliga boendeparkeringarna längs med Stockholmsvägen (söder 
om centrumbyggnaden) förslås bebyggas med bostäder. Tanken är att parkering grävs ner i 
slänten mellan Stockholmsvägen och den befintliga bostadsbebyggelsen.  
 



Parkeringsutredning Bålsta centrum  

2014-05-12, sid 29(46)
 
 
 

 

 

Mellan järnvägen och den tilltänkta bebyggelsen mot Stockholmsvägen föreslås i 
planprogrammet att boendeparkering anläggs i slänten mot järnvägen, möjligen i två plan för att 
utnyttja höjdskillnaden mot spåret. Eventuellt kan det här även rymmas en del pendlarparkering. 

4.11 Parkering för handel och övriga verksamheter 

Flera av de befintliga besöksparkeringarna till centrumområdet föreslås i programmet att 
överbyggas med bostäder för att ta till vara på det centrala läget och för att öka trivseln. Nya 
besöksparkeringar kommer att utgöras av kantstensparkering i hela området. Detta medför en 
god tillgänglighet till alla verksamheter i centrumet samt till en mer stadslik karaktär. Dessutom 
föreslås en helt ny besöksparkering under markplanet mellan centrumbyggnaden och 
Stockholmsvägen. 

4.12 Pendlarparkering 

Ett av målen med planprogrammet för Bålsta Centrum är att göra det mer attraktivt att åka 
kollektivt, det vill säga skapa större möjligheter att utnyttja de goda tåg- och bussförbindelser 
som finns mot Stockholm, Uppsala, Enköping och Västerås. Som ett steg i detta ämnar 
planprogrammet att skapa fler pendlarparkeringar i anslutning till stationen. Se figur 20. 
 
Detta kommer att ske genom att pendlarparkeringarna norr om tågspåret blir parkeringshus i 
flera plan. Busstorget blir även det parkeringshus i 2-3 plan med handel i gatuplanet. Dessutom 
är det tänkt att de nytillkomna parkeringarna i slänten mellan järnvägen och den nya 
bebyggelsen längs Stockholmsvägen ska inrymma en del pendlarparkeringar.  
 
För att ytterligare minska antalet bilresor i kommunen föreslås det i planprogrammet att 
samåkning ska uppmuntras genom olika åtgärder, exempelvis genom att reservera attraktiva 
parkeringsplatser på pendlarparkeringarna för de som samåker. 
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Figur 20: Pendlarparkeringar enligt planprogrammet 

4.13 Cykelparkering 

För att öka antalet cyklister krävs att det finns säkra och attraktiva cykelparkeringar med god 
tillgänglighet samt att de är väderskyddade, väl upplysta och har bra låsmöjligheter. Vid 
stationen och andra viktiga målpunkter ska det finnas ett stort utbud av cykelparkeringar som 
uppfyller dessa krav. Det ska vara smidigt att komma fram med sin cykel och det ska vara 
enkelt att parkera.  
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5 Parkeringsstrategi 
Övergripande har parkeringsstrategin utgått från anbudsförfrågan som bland annat beskriver att 
”Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun och att utvecklingen av Bålsta centrum ska 
vara hållbar i samtliga dimensioner. En av utmaningarna består i att skapa ett centrum för 
människor snarare än bilar samtidigt som efterfrågan på fler parkeringsplatser är stor.” 
 
Vidare har en utgångspunkt varit det planprogram som tagits fram för Bålsta Centrum och 
kommunens vilja att fler ska åka kollektivt samt kommunens mål att vara fossilbränslefri år 
2050. 
 
Generellt ska man tänka på att parkering för arbetsplatser inom området inte bör prioriteras. 
Anställda ska istället uppmuntras att cykla eller åka kollektivt för att skapa ett hållbart resande i 
kommunen. Det kan t ex göras genom s k ”cash out” vilket innebär att arbetsgivaren betalar ett 
bidrag om anställda cyklar eller åker kollektivt, detta är dock något som ska förmånsbeskattas. 
 
Bålsta centrum har ett nära kollektivtrafikläge vilket är ytterligare en anledning att vara 
restriktiv med parkeringsplatser för nya verksamheter inom planområdet. Man bör även ha 
ovanstående i åtanke för befintliga verksamheter och se över möjligheterna att minska 
existerande parkeringsutbud för att öka andelen som cyklar eller åker kollektivt till jobbet. 
 
Utöver en attraktiv kollektivtrafik och ett väl utbyggt cykelnät med tillkommande attraktiv 
cykelparkering är begränsningen av parkering ett effektivt styrmedel för ett minskat bilinnehav.  
 
Handikapplatser bör alltid läggas närmast entréer. 
 
Nedan presenteras förslag på spann för parkeringstal. Utifrån ovanstående resonemang har 
parkeringstal för cykel satts efter de högre nivåerna och parkeringstal för bil efter de lägre. 
 

5.1 Bilparkering 

5.1.1 Boendeparkering 

Parkeringstal för bostäder bör varieras beroende på lägenhetsstorlek eftersom hushåll i mindre 
lägenheter generellt sett har ett lägre bilinnehav. 
 
Förslag: Parkeringstal 0,4-0,9 platser/lgh + 0,1 plats/lgh för besökande. 
 
Rekommenderade parkeringstal kan minskas med upp till 30 % om byggherren vidtar åtgärder 
som minskar bilbehovet, t ex månadskort under 1 år, bilpool som säkerställs i minst 5 år 
(medlemskap kan ingå i avgiften/hyran), cykel på köpet till alla i hushållen, Linas matkasse 
eller motsvarande under 1 år, väl utbyggd cykelparkering, rabatterade avtal med taxi etc. 
 
Lägenheter för pensionärer föreslås räknas in i det vanliga spannet på 0,4-0,9 platser/lgh + 0,1 
plats/lgh för besökande medan lägenheter för äldreboende där de boende är i behov av 
vårdpersonal föreslås få ett parkeringstal på 0,2 platser/lgh + 0,1 plats/lgh för besökande. 
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För studentlägenheter föreslås ett parkeringstal på 0,15 platser/lgh inklusive besökande. 
 
Generella rekommendationer: 

 Boendeparkering bör anläggas i p-hus bl a för att skapa bättre förutsättningar för boende 
att låta bilen stå. (Finns behovet att äga en bil vill man undvika att bilen används till 
arbetsresor för att bidra till ett hållbart resande och minska antalet bilresor. Därför bör 
boendeparkering endast till en liten del tas med i samutnyttjande av parkeringsplatser 
för att främja detta.) 

 Månadsavgift för boende i p-hus är bättre än att behöva betala dagligen och kan bidra 
till att boende lämnar bilen hemma. 

 Gångavstånd mellan p-hus och bostad bör max vara ca 500 m. Avståndet kan även 
vägas mot avstånd till kollektivtrafik. 

 Parkeringsplatser för bilpool bör förläggas närmast bostäderna. 
 Gångavstånd för besöksparkering bör vara max 200 m. 
 Cirka 15-20 % skulle kunna vara parkering i marknivå (ev 30 % innan full utbyggnad).  
 Besöksparkering kan med fördel vara kantstensparkering och kan eventuellt kombineras 

med parkering till andra närliggande verksamheter. 
 För att undvika känslan av ”parkeringshav” bör max ca 24 platser anläggas 

sammanhängande. Detaljer kring utformningen ska beaktas. 
 Trygghet är en mycket viktig parameter, därför ska man känna att både man själv och 

bilen syns ordentligt, detta gäller både i p-hus och vid markparkering. Även viktigt med 
trygga gångvägar och belysning till och från p-hus. 

 
Rekommenderad reglering: 

 Avgift 7-19 vardagar och 9-15 lördagar för kantstensparkering. Avgift för 
besöksparkering 15-25 kr/timme. Om boende parkerar här måste man betala några 
timmar efter att man kommit hem och detta ökar incitament till att skaffa garageplats 
och låta bilen stå. 

 Avgift på besöksparkering bidrar till att platserna frigörs för just besökare. Dock 
negativt med en kostnad för besökare, men det kan då bidra till att annat färdsätt kan 
övervägas. 

 Kantstensparkering bör vara dyrare än att stå i p-hus. 
 Avgift för boendeparkering i p-hus bör gå mot att synliggöra kostnaden för anläggande 

av parkering. Öka månadsavgiften successivt. 
 Avgift för boendeparkering i p-hus bör ligga så pass högt så att effekten blir att vissa 

avstår från att skaffa bil. 
 

5.1.2 Handel 

Förslag: Parkeringstal ICA: 
 30 platser/1000 m2 BTA (för både anställda och besökande) 
 

Parkeringstal resterande handel, centrumbyggnad: 
18 platser/1000 m2 BTA (för både anställda och besökande) 
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Enligt planprogrammet ska antalet besöksparkeringar till verksamheter i centrum behållas 
relativt oförändrat. En översiktlig bedömning visar på att det idag finns cirka 30 platser/1000 
m2, men det är svårt att veta vilka platser som utnyttjas för handel i centrumbyggnaden och 
vilka som utnyttjas för övriga verksamheter. 
 
Parkeringstal för ICA har satts till ca 30-40 platser/1000 m2. Pendlare kommer förhoppningsvis 
låta bilen stå kvar på infartsparkeringen när de handlar och därför inte behöva någon 
parkeringsplats vid ICA. 
 
Parkeringstal för resterande handel i centrumbyggnaden har medvetet satts lägre än befintliga 
parkeringstal för att minska antalet bilresor i centrum. 
 
Det är viktigt att antalet parkeringsplatser täcker handelns behov för att överleva och hänsyn bör 
tas till pågående handelsutredning angående detta. Det är också viktigt att använda tillgången på 
parkering som ett styrmedel för att uppnå visionerna i planprogrammet om hållbarhet och 
minskat bilresande. 
 
För att öka omsättningen på parkeringsplatserna är det möjligt att använda tidsreglering och 
parkeringsavgifter. Tidsreglering finns i nuläget för centrumparkeringen. 
 
I övrigt är det viktigt med en tydlig vägvisning och skyltning för parkering för att minska 
söktrafik.  
 
Rekommenderad reglering:  

 Gratis 2 timmar i p-hus, därefter avgift 10-20 kr/timme. Registrera kontokort vid 
inpassage, om man har stått längre än 2 h dras en avgift vid utpassage.  

 Avgift är enklare i parkeringshus men kan även fungera på markparkering. 
 Kvitto över 200 kr från mataffären kan lösas in mot p-biljett. 
 Visa p-biljett i kassan på mataffären och få avgiften avdragen. 
 

5.1.3 Bildningscentrum 

Bildningscentrum innefattar gymnasieskola och bibliotek, men även bio och teater är möjligt i 
framtiden. 
 
Förslag:  Cirka 25-30 platser som i dagsläget. 
 
Parkering för bildningscenter utgår från gymnasieskolans behov. Övriga verksamheter som 
planeras bedöms ha ett behov kvällstid då skolan är stängd. Ett samutnyttjande skulle därför 
kunna fungera mellan dessa verksamheter.  
 
I dagsläget är 26 platser reserverade för Bildningscentrum och 
gymnasieskolan. Om det finns planer på att bygga ut gymnasiet är 3-6 platser/1000 m2 BTA ett 
lämpligt parkeringstal. 
 
Rekommenderad reglering: 
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 Reserverade platser bör förslagsvis anordnas och hyras i p-hus alternativt 
markparkering. 

5.1.4 Vårdcentral/Folktandvård/Apotek 

Förslag:  Cirka 30 platser som i dagsläget samt 4-6 platser för besöksparkering. 
 
Rekommenderad reglering: 

 Reserverade platser för personal bör förslagsvis anordnas och hyras i p-hus alternativt 
markparkering. 

 Platser för besökare förläggs till övrig centrumparkering med gratis parkering i 2 h och 
därefter avgift. 

 

5.1.5 Kommunhus 

Förslag:  Cirka 65 platser som i dagsläget (inklusive platser placerade vid vårdcentral) 
samt 10 platser för besökare.  

 
Rekommenderad reglering: 

 Reserverade platser för personal bör förslagsvis anordnas och hyras i p-hus alternativt 
markparkering. 

 Platser för besökare förläggs till övrig centrumparkering med gratis parkering i 2 h och 
därefter avgift. 

 

5.1.6 Fritids- och idrottsanläggningar 

Innefattar befintligt badhus, sporthall och ishall. 
 
Förslag: Parkeringstal 0,1 – 0,3 platser/besökande och 0,2-0,4 platser/idrottsanvändare 
 
I dagsläget finns inga reserverade platser för de olika idrottsanläggningarna i Bålsta centrum. 
De som kommer med bil till dessa förmodas främst vara besökare till de olika verksamheterna. 
Parkering sker med stor sannolikhet på parkeringen mot Centrumleden samt på parkering 
bakom det gamla posthuset. 
 
En särskild utredning kring verksamheternas parkeringsbehov kan behöva göras. 
Normalbehovet och inte maxbehovet bör vara dimensionerande.  
 
Ett alternativ är också att titta på ett samutnyttjande mellan övriga verksamheter i området.   
 
Rekommenderad reglering: 

 Reserverade platser för personal bör förslagsvis anordnas och hyras i p-hus alternativt 
markparkering. 

 Platser för besökare förläggs till övrig centrumparkering med gratis parkering i 2 h och 
därefter avgift. 
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5.1.7 Övriga verksamheter 

Övriga verksamheter utanför centrumbyggnad antas innefatta frisör, restaurang, blombutik, café 
etc. 
 
Förslag: Parkeringstal 12-16 platser/1000 m2 BTA (för både anställda och besökande) 
 

 För övriga verksamheter i centrumområdet föreslås att dessa samutnyttjas med 
handelsparkering och övrig parkering i centrumområdet. 

 
Reserverade platser för personal föreslås inte prioriteras för att verka för ett hållbart resande.  
 
Rekommenderad reglering: 

 Gratis 15 min / 30 min alternativt avgift per timme för kantstensparkering längs 
Stockholmsvägen. Regleras närmare när man vet vilka verksamheter det blir. 

 

5.1.8 Pendlarparkering 

Överlag behövs en utökad pendlarparkering vid tågstationen. Det är viktigt att kollektivtrafiken 
är attraktivt och fler pendlarparkeringsplatser bidrar till detta. Det är dock även angeläget att 
förbättra cykelmöjligheterna och möjligheten att åka kollektivt till stationen. 
 
Förslag: Cirka 800 platser. 
 
Idag finns det cirka 580 platser på pendlarparkeringarna om man räknar båda sidor om stationen 
inkluderat cirka 300 platser som ligger utanför utredningsområdet. I dagsläget är det ca 1900 
tågpendlare/dag. Enligt planprogrammet består den största delen av tillkommande 
parkeringsplatser i pendlarparkering. Antalet platser bör dock utökas med en rimlig mängd 
vilken här föreslås till 20 % och en möjlig framtida ökning med ytterligare 20 % till totalt cirka 
1000 platser för pendlarparkering. 
 
Då parkeringen i dagsläget endast är reglerad med parkering tillåten i 24 h finns det en 
möjlighet att pendlarparkeringarna används även av boende m fl varvid det verkliga behovet är 
svårt att uppskatta. Det finns också en möjlighet att parkeringar med samma reglering vid 
centrum används som pendlarparkering. Dessutom finns det även resenärer som åker till Bro 
stations pendlarparkering för att slippa betala länstillägget och endast betala för ett vanligt 
månadskort för resenärer mot Stockholm. 
 
För att få bättre vetskap om det verkliga behovet rekommenderas beläggningsstudier, 
nummerskrivningar eller resvaneundersökningar. 
 
Generella rekommendationer: 

 Reservera platser närmast uppgången för de som samåker. Särskild utredning kan göras 
för att ta reda på hur många som samåker idag. 

 Reservera mark alternativt parkeringshus för tillbyggnad av en våning för att möjliggöra 
att pendlarparkeringen ska kunna utökas i framtiden. Om möjligt borde parkeringshuset 
norr om spåren inte byggas med bostäder ovanpå för vid behov skulle man då kunna 
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bygga på en extra våning. P-huset får inte innehålla för många våningar från början 
eftersom det ligger på en höjd och riskerar att bli väldigt dominant om det blir för högt. 

 
 
Rekommenderad reglering: 

 Gratis med SL Accesskort. Försök med denna typ av parkeringsautomat och reglering 
pågår på pendlarparkeringar runtom i Stockholm. För att få bort risken med att 
parkeringen används för andra ändamål eller som boendeparkering föreslås att minst en 
kollektivresa måste vara registrerad på SL Accesskortet mellan in- och utpassage i P-
hus. 

 Gratis med UL-kort. 
 Max p-tid föreslås till 48 timmar för att förhindra att parkeringen används för 

exempelvis boendeparkering. En lägre tidsreglering innebär dock att resenärer med ett 
behov av parkering under en längre period påverkas negativt. Parkeringen bör dock vara 
en infartsparkering och inte en långtidsparkering. 

 Parkeringsförbud 00-05 kan införas för att förhindra att parkeringen används för fel typ 
av ändamål. Regleringen är dock negativ för personer som arbetar natt. 

 Max p-avg 40 kr/dygn (om man inte har SL Accesskort). 
 

5.2 Cykelparkering 

Överlag behövs mer cykelparkering inom utredningsområdet. Det behövs även en bättre 
standard på cykelparkeringar som gör det mer attraktivt att använda cykeln; trygghet, 
stöldskydd, väderskydd, servicestationer, belysning, genomarbetad markbeläggning tillsammans 
med tydligt anvisade platser (avgränsning även positivt ur ett tillgänglighetperspektiv för 
personer med funktionsnedsättning) är alla viktiga parametrar. 
 
Vid brist på utrymme kan exempelvis tvåvåningsställ användas och/eller ett cykelparkeringshus 
liknande det vid Älvsjö station har diskuterats. Se figur 21 och 22.  
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Figur 21: Cykelparkeringshus i Älvsjö söder om Stockholm 
 

 
Figur 22: Cykelparkeringsställ i två plan. 
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Även viktigt att tänka på hur man faktiskt vill att personal och besökare tar sig dit. Fler och 
bättre cykelparkeringsmöjligheter ger bra förutsättningar för att fler tar sig dit med cykel. 
 
Cykelplats förkortas i fortsättningen cpl. 

5.2.1 Handel 

När det gäller cykelparkering finns det sällan differentierade parkeringstal för typ av handel, 
varvid en bedömning gjorts utifrån de parkeringstal som finns att tillgå. 
 
Förslag: Parkeringstal 20 – 30 cpl/1000 m2 BTA 
 
30 cpl/1000 m2 BTA föreslås gälla generellt för cykelparkering vid centrumbyggnaden och  
20 cpl/1000 m2 BTA som lägst för övrig handel (sällanvaror) ej vid centrumbyggnad. 
 
Planprogrammet säger 15-20 000 m2 BTA för både handel i centrumbyggnaden och övrig 
handel vilket ger uppskattningsvis 525 cpl i anslutning till centrumbyggnaden och 50 cpl 
fördelade i närhet till den övriga handeln. 
 
För att få plats med det stora antalet nya cykelparkeringar måste cykelställ i två plan troligen 
utnyttjas på många platser. 
 
I dagsläget finns det cirka 100 cpl vid centrumbyggnaden.  

5.2.2 Boende 

Parkeringstal bör varieras beroende på lägenhetsstorlek. 
 
Förslag: Parkeringstal 1,5-3,5 cpl/lgh inklusive besöksparkering. 
 
Då fördelningen mellan stora och små lägenheter inte är fastställd än rekommenderas ett 
genomsnitt på 2,5 cpl/lgh inklusive besöksparkering. Med 2000 nya bostäder ger det 5000 cpl 
för nya bostäder. 
 
Om möjligt bör cirka 70 % av parkeringsplatserna förläggas inomhus och om detta inte är 
möjligt åtminstone 50 % av platserna. 

5.2.3 Pendeltågsstation 

Förslag: Parkeringstal 20 cpl/ 100 resenärer. 
 
I dagsläget finns det cirka 270 cpl och 1900 resenärer/dag (i varje riktning) vilket motsvarar 14 
cpl/100 resenärer. Behov av fler och attraktivare cpl finns varvid 20 cpl/100 resenärer är ett 
rimligt parkeringstal att utgå från. Man har då även tagit höjd för en årlig procentuell ökning av 
cykelparkeringsplatser.  
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5.2.4 Bildningscentrum 

Bildningscentrum innefattar gymnasieskola och bibliotek, men även bio och teater är möjligt i 
framtiden. 
 
Förslag: Parkeringstal 50-80 cpl/100 elever. 
 
Parkering för Bildningscentrum utgår från gymnasieskolans behov och genom att välja ett tal i 
mitten av spannet bör även behovet för biblioteket täckas in. Övriga verksamheter som planeras 
bedöms ha ett behov kvällstid då skolan är stängd. 
 
I dagsläget finns det cirka 125 cykelplatser vid Bildningscentrum. Med cirka 500 elever på 
skolan och ett parkeringstal på 70 motsvarar det 350 cpl.  

5.2.5 Badhus/ishall/sporthall 

Förslag: Parkeringstal 20-40 cpl/100 besökare 
 
I dagsläget finns cirka 30 cpl till badhus och cirka 45 cpl till sporthallen, men det saknas 
cykelplatser till ishallen. Uppgift om BTA behövs för att kunna göra en jämförelse med 
befintligt parkeringstal om så önskas. 

5.2.6 Övriga verksamheter 

Övriga verksamheter antas innefatta mindre verksamheter som frisör, restaurang, blombutik, 
café m.m. 
 
Förslag: För verksamheter utmed Stockholmsvägen föreslås 15-20 cpl/kvarter (och sida av 

gatan). 
 

Behovet av parkering varierar kraftigt beroende på storlek och typ av verksamhet, varvid 
särskild utredning kan behöva göras. De parkeringstal som finns för exempelvis 
kontor/handel/hotell är per 1000 kvm BTA vilket kan vara svårt att applicera på en liten 
verksamhet och därför bedöms rekommendation om antal cpl/kvarter vara lämpligare i detta 
fall. 

5.2.7 Vårdcentral/kommunhus 

Förslag: Parkeringstal 15-20 cpl /1000 m2 BTA. 
 
I dagsläget finns det cirka 20 cpl vid vårdcentralen och cirka 50 cpl vid kommunhuset. Antalet 
cykelparkeringsplatser bör utökas för att uppmuntra fler till att cykla. 
 

5.3 Samutnyttjande 

Samutnyttjande av parkeringsplatser bör främst utnyttjas mellan besök, arbetsplatser och 
handel.  Boendeparkering bör antingen inte alls eller endast till en mindre del inkluderas i ett 
samutnyttjande. Detta för att verka för ett hållbart resande där boende alltid ska ha möjlighet att 
lämna bilen hemma. I övrigt kräver samutnyttjande att inga platser är reserverade. 
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För att kunna uppskatta hur mycket yta som skulle kunna sparas med hjälp av ett 
samutnyttjande behöver ett antal antaganden göras då fördelningen mellan olika lägenhetstyper i 
dagsläget ännu inte är bestämt. 
 
Boende inklusive besökande 
Av 2000 nya lgh antas följande fördelning: 
 Studentlägenheter: 5% motsvarar 20 p-platser 
 Äldreboende:  5 % motsvarar 30 p-platser 
 Små lgh (1’or och 2’or): 60 % motsvarar 600 p-platser 
 Stora lgh:  30 % motsvarar 600 p-platser 
 
Bruttobehov boende: 1250 p-platser 
 
Arbetsplatser inklusive besökande 
Endast arbetsplatser med känt antal p-platser tas med i beräkningen. 
 Bildningscentrum:  26 p-platser 
 Vårdcentral/Folktandvård/Apotek: 35 p-platser 
 Kommunhus:   75 p-platser 
 
Bruttobehov arbetsplatser: 136 p-platser 
 
 
 
 
 
Handel 
Total BTA för handel ska enligt Håbo kommun vara 20 000 m2. Bottenvåning för ny 
centrumbyggnad har uppmätts till 17 500 m2. 
 ICA:  4200 m2 BTA  127 p-platser 
 Övr handel centrumbyggnad: 13 300 m2 BTA 239 p-platser 
 Övr verksamheter: 2500 m2 BTA  35 p-platser 
 
Bruttobehov handel: 401 p-platser 
 
Bruttobehov totalt: 1787 p-platser 
 
Störst beläggning på parkeringsplatserna uppstår runt kl.16-17 på vardagar. För boende 
beräknas parkeringarna vara belagda till ca 80 % för att täcka in både de som har hunnit hem 
från arbetet och de som har valt att lämna bilen hemma. För arbetsplatserna måste man 
fortfarande räkna med att 100 % är belagda och vad gäller handel så är beläggningen hög även 
här, normalt räknar man med 90 % beläggning. Utifrån ovanstående procentsatser används 
alltså 1000 p-platser av boende, 136 p-platser av arbetande och 361 p-platser av de som är ute 
och handlar vilket totalt blir 1497 p-platser.  
 
Maximalt antal nödvändiga platser är alltså 1497 st jämfört med bruttobehovet på 1786 st. Det 
betyder att man med hjälp av samutnyttjande skulle kunna spara 16 % av parkeringsutrymmet 
förutsatt att gjorda antaganden vad gäller fördelningen mellan olika lägenhetstyper stämmer. 
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En mer omfattande utredning kring ett samutnyttjande i Bålsta centrum rekommenderas när 
man vet mer om detaljerna i området. 
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6 Förslag på parkeringslösningar 
Utifrån planprogrammets målsättningar, de iakttagelser som gjorts på plats i Bålsta Centrum, de 
diskussioner som förts med kommunen under arbetets gång, de rapporter av liknande 
parkeringsutredningar som studerats samt den analys av parkeringstal som redovisas i kapitel 5 
har ett förslag på parkeringslösningar för framtidens Bålsta centrum utarbetats. Fokus har, även 
i denna rapportdel, legat på att skapa förutsättningar för andra typer av transporter än bil. 
 

6.1 Förslag på bilparkering 

För att uppfylla den vision om ett centrum med tydligare stadskaraktär som Håbo kommun har 
för Bålsta centrum enligt planprogrammet föreslår vi, liksom planprogrammet, 
kantstensparkering längs de större trafikstråken och mot spårområdet. Vi föreslår även en viss 
del markparkering men dessa får inte utformas som parkeringshav för då tappas stadskaraktären. 
Vad avser parkeringshus nr. 1 i figur 23 föreslår vi att inga bostäder byggs ovanpå detta för att 
det i framtiden ska vara möjligt att bygga på parkeringshuset med ytterligare en våning och 
därmed tillgodose att ökande behov. Nummer 8 och 12 föreslås vara endast för boende medan 
övriga parkeringar är blandade. 
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Figur 23: Föreslagen placering av parkering för bil inom utredningsområdet. 
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6.2 Förslag på cykelparkering 

För att göra det attraktivt och enkelt att välja cykel som färdmedel istället för bil föreslås att 
större delen av de cykelparkeringar som anläggs utrustas med tak, är bra belysta och placeras på 
platser nära de viktiga målpunkterna, se figur 24 nedan. För att ytterligare främja 
cykelanvändningen året runt föreslås att kommunen identifierar de viktigaste cykelstråken och 
prioriterar dessa vad gäller snöröjning och vinterunderhåll. Exempel på detta finns i Stockholm. 
 
Vi föreslår vidare att det vid de viktigaste målpunkterna, såsom stationsområdet, bussgatan, 
centrumbyggnaden, Bildningscentrum, ishall och badhus anordnas större cykelparkeringar, 
gärna utformade som cykelgarage som är fristående eller integreras i byggnaderna. Vid alla 
entréer och vid andra strategiska plaster föreslås ett mindre antal cykelplatser. För de nybyggda 
bostäderna bör ca 70 % av de boendes cyklar få plats inomhus.  
 

 
Figur 24: Föreslagen placering av parkering för cykel inom utredningsområdet. 
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Slutkommentarer 
För att uppnå de högt ställda målen från planprogrammet om att skapa en hållbar 
stadsutveckling och vara en fossilbränslefri kommun år 2050 anser vi att kommunen måste våga 
använda sig av minskad tillgång på parkeringsplatser som styrmedel. Dock måste även hänsyn 
tas till handelns behov av parkeringsplatser för att centrumet ska behålla sin attraktivitet.  
Samtidigt som man gör det svårare att ta bilen måste man göra det lättare och attraktivare att 
välja något annat transportmedel. Vad gäller kollektivtrafiken är det oklart om och hur snabbt 
kommunen kan påverka turtäthet, linjesträckningar mm. Därför föreslår vi att man inriktar sig 
på det man faktiskt kan påverka vilket förutom tillgången på parkeringsplatser är gång- och 
cykeltrafiken. Vi har tidigare nämnt att cykelparkeringar med tak är viktiga och 
planprogrammet beskriver att hela gatunätet kommer att kunna utnyttjas även för cykeltrafik 
eftersom det inte ska finnas några enkelriktade gator, detta anser vi är bra. En viktig sak att 
tänka på vid planering av cykelstråk är att de görs tillräckligt breda. Stockholm stad 
rekommenderar 2,5 m bredd om det är dubbelriktade cykelbanor och 4,0 m bredd om det är 
dubbelriktade gc-banor. Vid höga flöden (prioriterade pendlingsstråk) bör bredden ökas till 3,25 
m respektive 4,5 m. Ytterligare några saker som man bör tänka på vad gäller cykelbanor är att 
materialvalet bör vara slät hårdgjord yta (helst asfalt) och att drift och underhåll är mycket 
viktigt, framför allt vad gäller halkbekämpning. Även en bra cykelvägvisning är viktig, både för 
de som redan cyklar men även som ”reklam” för de som ännu inte har börjat cykla. 
 
Ovanstående arbete är en lång process och det är viktigt att kommunen ser till att arbetet 
genomförs systematiskt och att alla delprocesser fokuserar på målen som beskrivs i 
planprogrammet. 
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