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Sammanfattning 

Hållbar utveckling är ett av de stora målen från EU-kommissionen som styr PBL och präglar 
de nationella målsättningarna för samhällsutvecklingen i Sverige. Södra Ladugårdsängen är 
ett idag nästintill obebyggt område tänkt att bli ett pilotprojekt för Örebro, med satsning att 
tillhöra landets mest miljöanpassade stadsdelar. Arbetets syfte är att på uppdrag av Örebro 
kommuns stadsbyggnadskontor analysera möjliga parkeringslösningar att tillämpa i området 
med fokus på att minska biltransporter och lyfta fram naturen.  

En enkät till potentiella invånare om värderingar om parkering och en enkät till företag om 
hur de arbetar med parkering skickades ut. Enkätsvar tillsammans med informationssökning 
och platsbesök utgjorde största delen av det underlag som använts för analyser. Olika 
lösningar som tagits upp är parkeringshus, gatuparkering och även mer innovativa lösningar 
såsom bilpool och bilfritt byggande. Genom analys och diskussion blev slutsatsen att en 
blandning av flera lösningar, bland annat en satsning på bilpool, är mest lämpligt att tillämpa 
på pilotprojektet Södra Ladugårdsängen. 

 

Nyckelord 

Hållbar utveckling, parkering, bilfritt byggande 

  



 
 

Abstract 

Sustainable development is one of the major objectives of the European Commission that the 
PBL is governed by, and which characterizes the national goals for social development in 
Sweden. Southern Ladugårdsängen is today a virtually unpopulated area intended to be a pilot 
project for the municipality of Örebro in effort to become one of the most climate-friendly 
neighborhoods in the country. The purpose of the report is to on behalf of the city planning-
office of Örebro municipality analyze possible parking solutions to apply in the field with the 
focus on reducing transport by car and highlight nature. 

A questionnaire to potential residents regarding the values of parking and a questionnaire to 
companies on how they work with parking was circulated. Survey responses along with 
information and site visits accounted for most of the data used for analyzes. Different 
solutions that are being raised are car parks, street parking and more innovative solutions such 
as car sharing and car-free developments. Through analysis and discussion, it was concluded 
that a mixture of several solutions, including a commitment to car sharing, is most 
appropriately applied to the pilot project Southern Ladugårdsängen. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Hållbar utveckling är ett av de stora målen från EU-kommissionen som styr PBL och 
präglar de nationella målsättningarna för samhällsutvecklingen i Sverige (Boverket, 2009). 
Klimatfrågan, urbanisering och andra globala trender är element som utgör grunder i 
planeringen av ett samhälle. Parker ska bevaras i innerstaden och nya parker ska byggas 
upp allt efter den växande staden. Staden skapar olika karaktärer genom täthet, höjdskalor, 
struktur och gestaltning (Regionförbundet Örebro, 2010, pp. 7,8). 

Plan- och bygglagen tar upp hur översiktsplanen ska utformas för att spegla de mål och 
trender som finns, från EU-nivå till kommunal nivå i Sverige. Fjärde punkten i kap 3 § 5 
säger att översiktsplanen ska speglas efter de mål som är relevanta och betydelsefulla för 
att kommen ska kunna jobba mot hållbar utveckling1. Översiktsplanen redovisar 
kommunens vision och ligger till grund för detaljplaner, områdesbestämmelser och 
bygglov.  

Örebros översiktsplan styrs av ett utvecklingsdokument där de utformat en framtidvision 
som döpts till ”The Heart of Sweden” (Regionförbundet Örebro, 2010, pp. 7,8). Visionen 
baseras på att människorna är nyckelresursen i regionen och att deras livskvalité ska bli så 
hög som möjligt. Kommunen vill ta tillvara på den tillväxtpotential som finns och fokusera 
på hållbar utveckling med sina tre teman: sociala, ekonomiska och ekologiska perspektiven 
för att skapa en rättvis framtid för kommande generationer (Världskommissionen för miljö 
och utveckling, 1987, p. 41).  

Örebro är en horisontellt expanderad stad med drygt 140 000 personer på en yta av 1 380,1 
km (Svensson, 2013). För ett mer effektivt utnyttjande av mark satsar Örebro på att förtäta 
staden.  På så sätt kan behovet av biltransporter minskas i stadskärnan och därmed skapa 
en mer attraktiv förutsättning för kollektiv-, gång- och cykeltrafik. Trots detta är 
parkeringsmöjligheter en stor fråga. Ökat antal bostäder och större invånarantal i centrum 
har lett till att parkeringsbristen blir större (Örebro kommun, 2010, pp. 13-18). 

Ämnet parkering ligger idag i både invånares, samhällsplanerares och byggentreprenörers 
intresse. Parkeringsbrist i samband med fokus på att minska biltransporter för 
miljömässigare perspektiv, har skapat en problemkonflikt som kräver lösningar. Flera 
städer jobbar med att utforma olika parkeringsförslag som bilpooler och flexibla 
parkeringsnormer. Att skapa en attraktiv stad för individerna, med grönområden och 
samtidigt goda möjligheter för biltransport, har blivit ett aktuellt ämne runt om i Sverige. 
Det har blivit allt mer vanligt att jobba med att få bort samlingar av parkerade bilar från 
gatusektioner och stadskärnor och därmed ge städer en mer grön gestaltning (Berg, 
Johannes WSP Sverige AB, 2013, p. 35). I andra städer har det tidigare lösts genom garage 
under mark men i Örebro används denna lösning sällan. Örebro har över lag dåliga 
markförhållanden bestående av mycket lera samt hög grundvattennivå. Parkering under 

                                                 
1PBL Kap 3 § 5 st. 4 
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mark skapar komplicerade konstruktioner samt höga kostnader. Ur ekonomisk synpunkt 
gör det att många företag inte har möjlighet att använda denna typ av lösning vid 
nybyggnation i Örebro (Örebro kommun, 2013, p. 4).  

Stadsdelen Ladugårdsängen består nu av ett område som i rapporten benämns som Norra 
delen och är den första etappen av området. Södra Ladugårdsängen är andra etappen av 
Ladugårdsängen och det område som rapporten riktar sig mot. Södra Ladugårdsängen är 
ett nästintill obebyggt område, det finns endast en byggnad för dagverksamhet på platsen, 
utanför Örebros stadskärna med cykelavstånd till centrum samtidigt som det gränsar till 
naturområden. När Södra Ladugårdsängen växt fram kommer området rymma upp emot 
3000 invånare. Visionen är att skapa en trivsam mötesplats, en cykelstadsdel med grönska 
och naturkänsla. Parkeringar ska byggas ut efter framtidsbehov och området ska planeras 
och utvecklas efter Södra Ladugårdsängens vision, se figur 1. (Örebro kommun, 2013, pp. 
3-6). 

 
Figur 1 – Idéskiss för Södra Ladugårdsängen hämtat ur Örebro kommuns idéprogram för området (Örebro 
kommun, 2013, p. 10)
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1.2 Syfte 

På uppdrag av Örebro kommuns stadsbyggnadskontor syftade arbetet till att analysera 
möjliga parkeringslösningar att tillämpa i Örebro kommun. Detta med fokus på hållbar 
utveckling och med hänsyn till viljan om att minska biltransporter och öka grönområden. 
Analys av parkeringsnorm i Örebro kom att vara en del av arbetet och bidrog till underlag 
för förändringar i nuvarande norm. 

1.3 Avgränsning 

Rapporten riktades mot Södra Ladugårdsängen men analys och diskussion kan även 
tillämpas i andra delar av Örebro. Tiden lades inte på att hitta en specifik arkitektonisk 
lösning och ta fram en konstruktion utan arbetet fokuserades på analyser av olika 
parkeringslösningar samt generationsfrågor kring bilanvändandet hos 20-30 åringar.  

1.4 Problemformulering  

 Är flexibla parkeringsnormer något Örebro bör satsa på för att uppnå de nationella 
målen? Hur ska det integreras i samhället? 
 

 Vad finns det för- och nackdelar med nuvarande parkeringslösningar utanför och inom 
Örebro kommun? 
 

 Är synen på att äga och använda bil en generationsfråga som kommer medföra 
förändringar i stadsplaneringen för Örebro de kommande åren? 
 

 Vilken typ av parkering är mest lämplig för stadsdelen Södra Ladugårdsängen? 

1.5 Målgrupp 

Rapporten riktade sig till kommunala planerare, företag som arbetar med 
parkeringslösningar samt andra personer som är intresserade av denna fråga. 

1.6 Metod 

Informationssökning kom att ske genom att samla material från litteratur och 
internetkällor främst från Örebro kommuns hemsida där lagar och beskrivningar utformas. 
Frågor som uppstod i samband med informationssökning ställdes till arbetande på Örebro 
kommun i form av möten och kontakt via epost. 

För att lära känna omgivningen och förstå människors behov finns det flera olika metoder 
att utgå ifrån. En platsanalys bör vara utförd både från ett kvantitativt och från ett 
kvalitativt perspektiv för att ge en komplett bild av platsen. Kvantitativ metod mäter hur 
mycket av någonting som finns medan kvalitativ metod är svår att mäta då den baseras på 
människans upplevelse. I arbetet genomfördes en platsanalys, kvantitet analyserades, 
baserat på platsbesök och kvaliteten analyserades, baserat på närliggande områden och 
framtidsplaner då Södra Ladugårdsängen är nästintill obebyggt i dagens läge (Boverket, 
2006).  
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2. Analys och Resultat 

2.1 Olika koncept av parkering 

2.1.1 Parkeringsförutsättningar  

Under de senaste åren har biltrafikens kurva i västvärlden (USA, Europa, Japan, Australien) 
gått ifrån sin trend att stadigt öka för att börja plana ut, se figur 3. Det går inte att fastställa 
exakt vad som är orsaken till denna utveckling som gjort att kurvorna nått sin ”peak”, varifrån 
fenomenet fått sitt namn. Förtätning av städer och en utbredd vilja av att satsa på hållbar 
utveckling är två delar som förmodligen spelar en stor roll i biltrafikens förändring (Trivector, 
2014). 

 
Figur 3 – Peak car use, hämtat från Trivector (Trivector, 2013, p. 3) 

Plan och bygglagen anger, ”på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns 
lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon”2. Vad som är i närheten av 
tomt och vad som är skälig utsträckning gällande parkering kan kommunen bestämma i sin 
detaljplan enligt PBL3. PBL har dock vissa prioriteringskrav gällande ytanspråk runt 
parkeringar. En bil står i genomsnitt parkerad 95 % av sin livstid och parkeringsbehov ökar i 
takt med ökande bilinnehav (Evenäs & Petersson, 2005, p. 3). Synen på parkeringar i Europa, 
från förr tills idag, har ändrats. Idag är det inte lika självklart att bilparkeringar bör uppta stora 
delar av city, medan parkeringspolitiken förr syftade till att tillfredsställa allt 
                                                 
2 PBL Kap 8 § 9 
3 PBL Kap 8 § 13 
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parkeringsbehov. Enligt SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, har bilinnehavet ökat i takt 
med att produktion av parkeringar och vägar ökat. Billiga parkeringar är en annan faktor som 
påverkar bilinnehavet i city (Berg, Johannes WSP Sverige AB, 2013, p. 7). 

2.1.2 Flexibla parkeringstal 

Parkeringstalet varierar från kommun till kommun och regioner där krav för minst antal 
parkeringsplatser ligger runt en per lägenhet vid vanliga bostäder och runt 0,5 per lägenhet 
vid studentbostäder (Boverket, 2011, p. 13). Flexibla parkeringstal innebär att parkeringstalet 
kan sänkas om byggherren ger en rörlig lösning eller tjänst till bostad. Lösningen ska minska 
efterfrågan av parkeringar. Vidden av parkeringstalets minskning beror på området samt 
vilken rörlig lösning som används. Exempel på rörliga lösningar är bilpool, rabatterande 
kollektivtrafikkort, lånecykelsystem, system för samåkning, delad nytta av parkeringsplatser. 
Flexibla parkeringstal ska minska behovet av bilinnehav och underlätta vid byggnation då det 
i många fall inte finns möjlighet att nå upp till kommunens parkeringsnormer, på grund av 
kostnader och utrymme (Lunds kommun, Stadsbyggnadskontoret, 2013, p. 7). 

2.1.3 Parkeringslösningar  

2.2.4.1 Parkeringshus 

Parkeringshus ger möjligheten till att få undan bilar från gatorna och ge omgivningens gator 
ett mer grönskande utseende med buskar och träd. Parkeringshus har fasaden som ansiktet 
utåt. Strängbetong skriver att det är viktigt att skapa en fasad som utstrålar harmoni och passar 
in i omgivande miljö samt ger en mjuk karaktär. Enligt Boverket ska den fria höjden i 
parkeringshus vara minst 2,1 meter där trappor och utrymningsvägar ska ha en fri höjd på 
minst 2 meter. Boverket säger att parkering i parkeringshus för boende och arbetsplatser bör 
ha en bredd på 2,4 meter om raka parkeringar används. För en effektivare lösning kan sneda 
parkeringar användas (Strängbetong, 2010, p. 21). 

Kostnaden för att bygga ett parkeringshus är 100 000-150 000 per parkeringsplats. För att 
täcka kostnaderna bör parkeringshusavgifter uppgå till omkring 1500 SEK/månad (Lunds 
kommun, Stadsbyggnadskontoret, 2013, p. 8). 

2.2.4.2 Gatuparkering  

Gatuparkeringar är vanliga i yttre delar av städer där bilar parkerar längst gatorna. Närmare 
stadskärnorna förekommer betald gatuparkering men den vanligaste varianten är avgiftsfri. 
Vid avgiftsfri gatuparkering används till största delen zonförbud, det vill säga 
parkeringsförbud vid vissa gator och på resterande gator gäller parkeringsförbud under en till 
två dagar i veckan. Solna stad har zonförbud (Solna stad, 2014) där parkering på gator endast 
är tillåtet om parkeringsskylt visar tillåtelse. I utkanten av Örebro gäller parkeringsfrihet, på 
gator där parkeringsförbudsanvisningar inte finns, eller parkering vid parkeringsskyltar. 

2.2.4.3 Markparkering, avgiftsreglering 

Markparkering i rapporten syftar på markområde avsatt för parkering. Markparkering är en 
billigare typ av parkeringslösning som ofta tillämpas i samband med boende- eller 
serviceområde. Enligt SKL bör gröna växter stå för 10 procent av markparkeringar för att öka 
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utseendets värde. Markparkeringar kan både vara avgiftsfria eller vara avgiftsbelagda (Berg, 
Johannes WSP Sverige AB, 2013, p. 7).  

Parkeringsavgifter är en av faktorerna som bidrar till reglerat bilanvändande, samtidigt som 
det påverkar användning av cykel och kollektivtrafik. Lag SFS (1957:259) säger att 
kommunen har rätt att ta ut avgifter för offentliga platser som står under kommunens 
förvaltning samt är avsedda för parkeringar. Lagen säger också att kommunfullmäktige 
beslutar om grunder för avgift men rörelsehindrade befrias från avgiftsskyldigheten.  

Avgiftsintäkterna idag är svåra att ge en prognos på då det handlar om människors 
levnadsvanor, ett lands konjunkturer, bilvanor, väder samt betalningsmoral. Avgifterna kan 
regleras med tid och avstånd där även parkeringsförbud och datumparkering kan utnyttjas. 
Ärenden kring stadskärnan kan enligt en utredning Sweco gjort åt Örebro kommun regleras 
efter progressiv taxa. Det innebär att lägre avgifter används för korttidsparkerare vid centrum. 
Efter 3 timmar bör kostnaden öka per parkerad timme. Detta medför att syftet med 
besöksparkering stärks och långtidsparkerare hänvisas till annan plats. Boende kan räkna med 
ett gångavstånd på 400-600 meter till parkering och att besökare får ett kortare avstånd. 
Parkeringsavgifter bör regleras efter tid för att signalera avseendet med parkeringen för att 
långtidsparkerare inte ska hamna i centrum (Johansson, et al., 2012, p. 50). 

Markparkeringar ger kostnader för mark, byggnation, underhåll drift.  För att kunna täcka 
dessa kostnader skulle en parkeringsplats behöva kosta 700 SEK på månad (Lunds kommun, 
Stadsbyggnadskontoret, 2013, p. 8).  

2.2.4.4 Bilpool 

Bilpooler finns runt om i landet men har ännu inte fått något stort genomslag. Syftet med 
lösningen är korttidsuthyrning av bil där människan har direkt tillgång till en bil i ett par 
timmar (Sunfleet, 2013). Ett antal användare delar på färre antal bilar och utnyttjar dessa 
tillsammans efter olika behov. Göteborg stads centrala förvaltning använder sig av en sluten 
bilpool där kommunens anställda har ett 30-tal bilar. Sluten bilpool är när ett företag eller en 
organisation använder sig av en egen bilpool medan öppna bilpooler syftar till att flera företag 
tillsammans köper i sig i en bilpool. Det finns också bilpooler för privatpersoner 
(Trafikkontoret, Göteborg Stad, 2010). 

Även i Vancouver och Berlin jobbar de med att integrera bilpooler i staden. Vancouver City 
har ett avtal med bilpoolen Modo som de statligt anställda kan utnyttja och uppmanas till att 
utnyttja under veckodagar. I Berlin har undersökningar gjorts som visar att bilpoolstationer 
som tillhandahålls på allmän plats lett till en minskning av privatägda bilar (Gifford & Ball, 
2012, pp. 3-5, 9-11). 

Personer som kör mellan 200 och 1100 mil per år i egen bil beräknas tjäna på att istället vara 
en del av en bilpool.  Bilpool skulle kunna leda till miljövänligt perspektiv då spontana 
åkturer inte blir lika vanligt förekommande och som följd ökar planerade bilturer vilket kan 
leda till minskat antal totala bilturer (Energimyndigheten, 2013). 

Trafikverket skriver om tidigare interjuver av byggherrar, där alla byggherrar ser positivt på 
bilpool som lösning. Att parkeringsbehovet minskat är dock osäkert från deras position 
(Envall & Berhardsson, 2011, pp. 15, Bilaga 4). 
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2.2.4.5 Parking Cashout 

I USA startade EPA4 tillsammans med transportdepartement programmet ”Best workplaces 
for Commuters” (Bästa arbetsplatserna för pendlare). Det finns flera olika förmåner och för 
att få vara en del av programmet måste företaget erbjuda minst en förmån. ”Parking Cashout” 
är en av de förmåner som ingår i programmet. 

”Parking Cashout” är till för arbetsgivare som tidigare erbjudit gratis eller subventionerad 
parkering för sina anställda. Förmånen innebär att de erbjuder de anställda ekonomisk 
ersättning istället för att erhålla en parkeringsplats på eller i direkt anslutning till sin 
arbetsplats. Lösningen ”Parking Cashout” anses vara ett effektivt sätt för att uppmuntra de 
anställda att samåka, åka kollektivt eller exempelvis cykla till arbetsplatsen. Förmånen är 
också ett sätt att på lång sikt minska parkeringsbehov eller hantera en växande efterfrågan av 
parkering.  

”Parking Cashout” gynnar de anställda eftersom de får ett val och alltså inte tvingas ge upp 
sin parkering men om de väljer att tacka nej till parkeringstillgång vid arbetsplatsen får de 
ekonomisk ersättning. Av många anställda uppfattas förmånen som rättvis och bidrar till en 
positiv syn på viljan att minska parkeringsbehov och även antal bilar i trafik. Tanken är att 
alla företag eller arbetsgivare som har utgifter för parkering ska kunna genomföra lösningen 
men den gynnar de som hyr sin parkering mer än de som äger egen.  

Enligt ett dokument publicerat om ”Parking Cashout” ska arbetsgivaren erbjuda minst 30 
USD per månad, alltså ungefär 200 SEK (US EPA, 2005). 

2.2.4.6 Carfree Developments 

Under de senaste åren har en ny typ av parkeringslösning/bilhantering etablerat sig i norra 
Europa, bland annat i Storbritannien, kallad "bilfri byggnadsutveckling”. Bilfri 
byggnadsutveckling innebär att de boende går med på begräsningar gällande att äga och 
använda bil mot att få bo i ett område där bilar inkräktar minimalt på miljön och området. I 
Storbritannien är denna hantering av parkering och bilanvändning ännu ny och inte särskilt 
utbredd. 

Vid nybyggnationer i Storbritannien bestäms antal parkeringar för boende utifrån en 
parkeringsstandard/parkeringsnorm som baseras på PPG5 och fastställs av 
kommunfullmäktige. En stor skillnad mellan Storbritannien och Sverige är att deras norm 
fastställer det maximala antalet parkeringsplatser och inte minimikrav vid byggnation. Detta 
efter en lagändring under 1990-talet då det fastställdes att tillväxten av bilanvändning 
behövde hållas tillbaka. I PPG är det avsnitten ”housing” (byggnad) och ”transport” 
(transport) som är mest relevanta för frågan om bilfritt bostadsbyggande, och riktlinjerna i 
båda dessa avsnitt stödjer lösningen (Ridge, 2010, p. 15).  

Eftersom det inte finns något minimikrav för parkering vid nybyggnation kan byggherrar 
välja att lägga parkeringsantalet väldigt lågt och det är dessa byggnationer som kallas 
”bilfria”. Det finns två versioner i Storbritannien, den första är där boende måste acceptera att 
inte äga bil, vilket är mycket ovanligt. Den andra varianten är att boende får äga bil men 
                                                 
4 Environmental Protection Agency 
5 Planning Policy Guidance 
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måste hyra plats i parkeringshus i närheten till bostaden så att bilarna kommer bort från 
tomter och gator. Ingen av de ”bilfria byggnationerna” är dock helt bilfri, då 
utryckningsfordon och hantverkare måste ha möjlighet att ta sig till och runt om i områdena, 
men snittet för varje bostad är 0,25 - 0,5 parkeringsplatser (Ridge, 2010, p. 15). 

I Skottlands huvudstad Edinburgh gick ”Canmore Housing Association”6 och Malcolm 
Homes7 ihop och byggde upp ett område med 120 bostäder där boende måste avskriva sig 
rätten att äga bil, se figur 4. Tanken var att integrera bilpool i bostadsområden för att ändå ge 
de boende en tillgänglighet till bil vid behov och de boende har nu tillgång till ett fåtal bilar. 
Vid undersökning i området om de boendes tankar visade det sig att många flyttat till området 
mer på grund av låga värmekostnader snarare än för den bilfria miljön (Ridge, 2010, p. 16).  

En av Londons stadsdelar, Camden, har historiskt låg bilägandevärde jämfört med andra delar 
av staden. Detta i samband med höga markvärden gör stadsdelen passande för bilfria 
byggnationer och den är under ständig utveckling. Invånare har i dessa områden inte tillgång 
till gatuparkering eller gårdsparkering utan måste köpa in sin i parkeringshus separerat från 
sitt boende om de vill äga bil. I bostadsområdet ”Green Dragon House”, figur 5, har ytan som 
normalt sett varit avsedd för parkering, använts till samvaro (Ridge, 2010, p. 17). 

                                                 
6 http://www.dunedincanmore.org.uk/0/home/  
7 http://www.malcolmhomes.net/  

Figur 4 - Slateford Green, bilfritt bostadsområde i Edinburgh (The Scottish Government, 2009) 
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2.2 Parkeringsnormer och utveckling Örebro 

2.2.1 Generella normer  

Parkeringsnormer8 är kommunens regelverk för att styra parkeringstal vid nybyggnation eller 
vid ombyggnation vilket visar minsta antal bilplatser vid bygglov. Normen kan formas efter 
kommunens strategier, parkeringspolicy och mål där de exempelvis kan utgå ifrån 
zonindelning, bilinnehav, bruttoarea eller antal lägenheter. Plan- och bygglagen säger ”Det är 
en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten”, den säger även 
att kommunen kan bestämma utformning av parkeringsplatser i detaljplanen9. Kommunen är 
alltså inte skyldig till att upprätta parkeringar men de har ansvar för planeringen av parkering. 
Genom normer, översiktsplanering samt detaljplaneringen formas parkering inom kommunen. 

Minimikravens syfte är att byggherrar ska förstå sitt ansvar och inte avstå från att förse nya 
områden med parkeringsplatser. Effekten har i många fall lett till att kostnaden för att 
tillhandahålla en parkering blivit inbakad i boendekostnaden istället för att särskilja dessa. 
Idag har parkeringsnormerna börjat bli mer flexibla. Flexibla parkeringstal, som nämnts 
tidigare i rapporten, innebär att byggherrarna kan vara med och påverka antalet. Genom att 
byggherrarna ger positiva mobilitetstjänster kan kommunen sänka kravet på parkeringsantal. 
Positiva mobiltjänster innebär att byggherren ger lösningar som påverkar boendens mobilitet 
och leder till minskat behov av bilinnehav (TUB, Trafikutredningsbyrån AB, 2014). 

2.2.2 Väg och gatuutformning – VGU 

Trafikverket har tillsammans med Sveriges kommuner och landsting, SKL, tagit fram 
handlingsplanen VGU där reglerna är utformade utifrån myndighetsföreskrifter, krav och råd. 
VGU är ett styrande dokument (Trafikverket, SKL, 2012) när vägar och gator ska utformas 
och för trafikverket är det obligatoriskt medan kommunerna använder sig av det som ett 
frivilligt material av rådgivande natur.  

Det finns olika former av parkeringsuppställningar, vi tar här upp parkering längs gata, 
vinkelrät parkering och snedparkering. Vinkelrät parkering bör inte användas på allmän gata 
eftersom det kan uppstå trafiksituationer där syn vid backning är dålig. Vinkelrät parkering 
bör heller inte användas där det är i direkt kontakt med cykeltrafik. Dessa kan användas vid 
avsatt plats för parkering. Normalt sett bör längden på tvärparkeringar uppgå till 5 meter för 
att undvika att bilar når för långt ut i gata. Gällande snedparkeringar ändras bredden med 
vinkeln på parkeringen se figur 8. Alla angivna mått är minimimått (Malmö Stad, 2012, pp. 
39,58). 

Nedan visas olika typer av parkeringar, figur 6, 7 och 8. 

  

                                                 
8 Begreppet norm i rapportens syftar på en handlingsregel om hur någonting bör vara beskaffat eller organiserat 
(Nationalencyklopedin, u.d.).  
9 PBL 2 Kap § 2, PBL 4 Kap § 13  
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Parkering längs gata: 

 
Figur 6 – Vid gator avsedda för lastning måste parkeringsbredden ökas till 2,5m jämfört med en normalbredd på 2m  

 

Vinkelrät parkering:  

 
Figur 7 – Vinkelrät parkering 
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Snedparkering: 

 
Figur 8 – Snedparkering 60º 

2.2.3 Parkeringsnormer 

Varje stad har sin egen norm som utformas efter kommunens strategier, parkeringspolicy och 
mål. Örebros normer styrs genom zonindelning där nedan stående normer gäller för Örebro 
kommun. I flerbostadshus kan antingen bruttototalarea (BTA) eller antal lägenheter vara 
kända. Efter det finner vi två tabeller, figur 10 visar normen beroende på antal lägenheter och 
figur 11 visar normen efter BTA. Svensk standard SS 02 10 52 definierar BTA som area av 
våningsplan, begränsade av omslutande utsida av byggnaden, gånger antal våningar, se figur 
9 (Örebro kommun, 2010, p. 1).  

 
Figur 9 – BTA= Bostadsyta x antal våningar 



   

14 
 

 
Figur 10 - Norm efter lägenhetsantal (Örebro kommun, 2010, p. 1) 

 

 
Figur 11 - Norm efter BTA (Örebro kommun, 2010, p. 1) 

Studerande har ett lägre parkeringstal och normen ger ett minimikrav för parkeringsbehov på 
0,18+0,07=0,25 bilplatser/lägenhet där 0,07 är ett tal för besökande. Vid ett avstånd från 
universitetet på längre än 1,5 kilometer används inte denna parkeringsnorm, istället används 
bostadsnormen. Funktionshindrade ska ha möjligheten till minst 2 bilplatser eller 2-3 procent 
av samtliga ska vara utsatta för personer med funktionshinder med anpassade mått för alla 
sorters parkeringar (Örebro kommun, 2010, p. 1). 

2.2.4 Normer Örebro 

Parkeringsnormen för Örebro kommun togs fram i slutet av 2010 av programnämnd 
samhällsbyggnad. Minimikrav för antal parkeringar varierar beroende på syfte. 

Örebro kommun använder sig av zonindelning, figur 12, vid uträkning av minimikrav för 
parkeringar. Örebro är indelat City, Innerstaden, mellanområde, ytterområde samt en del med 
särskilda bestämmelser som visas enligt detaljplan för området (Örebro kommun, 2010, p. 
Bilaga 1). 
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Figur 12 - Zonindelning Örebro 

2.2.5 Gångavstånd 

Örebros parkeringsnormer säger att ett gångavstånd inte ska överstiga 300 meter vid city och i 
innerstaden vid nybyggnation av boende. För ytter och mellanområde ska parkeringar kunna 
ske vid boendet (Örebro kommun, 2010, p. 8). Gångavstånd för funktionshindrade ska kunna 
anordnas inom 25 meter till entré för arbetslokaler, affärer samt bostäder enligt BBR 3:122. 
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Figur 13 – Gångavstånd parkering-byggnad max 300m 

2.2.6 Tillväxt – bilinnehav Örebro 

Den stora stadsbranden 1854 var en stor tragedi men samtidigt en vändpunkt för Örebro, här 
börjar en ny tid för staden. Många industrier började växa fram och järnvägen kom till Örebro 
som nu blomstrade. Även byggbranschen gick framåt i och med stadens utvidgning och under 
1800-talets slut sänks dessutom Hjälmarens nivå med 1,5m vilket öppnar ytterligare för 
byggindustrin som nu har nya områden att fylla. Från att ha varit 5000 invånare 1850 var 
folkmängden hundra år senare uppe i 50 000 personer (Fransson, 2009). Örebro har fortsatt 
växa och expanderat de senaste 60 åren och kommunen nådde nyligen 140 000 invånare. 
2023 beräknas antalet uppnå 158 000 invånare (Örebro kommun, 2014).  

Fordonsregistret visar ett bilinnehav i Örebro kommun på 52570 bilar fördelat på 137121 
invånare. Detta resulterar 38,3 bilar per 100 invånare i Örebro (Fordonsregistret, 2011). 
Figuren 14 nedan visar bilinnehavet på 1000 invånare i Örebro och jämförs i diagrammet med 
Linköping, Västerås och Jönköping. Prognosen visar ett högt stigande bilinnehav fram till 
slutet av 1990-talet som sedan planar ut år 2000 och framåt (Johansson, et al., 2012). 
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Figur 14 – Diagram hämtat från en utredning av Sweco till uppdrag av Örebro kommun (Johansson, et al., 2012)  
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2.3 Platsinventering: Förutsättningar för Södra Ladugårdsängen 

Södra Ladugårdsängen besöktes under våren 2014 för en enklare platsinventering, syftet med 
besöket var att ta fotografier för bedömning av kvantitet. En rundtur på platsen samt 
närliggande område genomfördes och dokumenterades genom fotografering. Figur 15 visar 
från var respektive foto är taget samt riktning för fotografiet, foton är numrerade efter ordning 
nedan, figur 16-23. 

 
Figur 15 – Bildkarta över placering och riktning för fotografering. Fotograf: Frida Ingemarsson 

 

 
Figur 16 - Grönområde            Figur 17 - Grönområde 

Ett grönområde, figur 17, delar Norra Ladugårdsängen, alltså etapp1 av Ladugårdsängen, och 
Södra delen, etapp 2.  Grönområdet avgränsas med ett dike längs sidan mot Södra 
Ladugårdsängen. En dagverksamhet för barn är den enda nuvarande byggnaden som befinner 
sig på området, detta framgår inte i dessa foton men en skymt av verksamheten visas i 
horisonten på figur 16. 
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Figur 18 - Västra delen av området       Figur 19 - Väg 

 
Figur 20 - Väg         Figur 21 - Västra delen av området  

Två vägprojekt har startats men det som ska komma att bli vägar består nu endast av sten, 
figur 19 och 20. Cykelvägar sträcker sig längst ner i Söder av etapp2, dessa består främst av 
grus. I utkanten av Södra ladugårdsängen har ett nybyggt Coop Konsum öppnat på andra 
sidan vägen. I sydväst kommer området kring det nybyggda Coop konsum att byggas ut 
ytterligare och Södra Ladugårdsängen kommer därmed ha god tillgång till livsmedel och 
annan service. Figur 18 och 21 visar den åkermark som idag täcker Södra Ladugårdsängen. 

 
Figur 22 – Grönområde/Park        Figur 23 - Parkering i Norra Ladugårdsängen 

Figur 22 visar grönområdet mellan de båda ettaperna, bestående av parker med grönska och 
lekplatser. Nuvarande Ladugårdsängen har löst parkeringsproblem genom att ha parkeringar 
på speciella gator mellan lägenhetsbyggnaderna där både bilar, husvagnar och husbilar står 
parkerade. Figur 23 illustrerar denna parkeringslösning som sträcker sig mellan 
lägenhetshusen och ner längs gatan. 
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2.3.1 Riksintresset 

Örebro kommun har tagit fram ett idéprogram för Södra Ladugårdsängen som är tänkt att bli 
ett pilotprojekt för Örebro. Förhoppningen är att Södra Ladugårdsängen ska komma att 
tillhöra landets mest klimatanpassade stadsdelar med höga ambitioner för hållbart byggande 
(Örebro kommun, 2013, p. 30).  

2.3.2 Gestaltning 

Visionen för Södra Ladugårdsängen är att skapa en mötesplats som är trivsam och utforma ett 
område som passar ett praktiskt vardagsliv. Södra Ladugårdsängen ska ses som en egen 
stadsdel som ska spegla natur- och stadsmiljö. Grönska ska prioriteras och transportfokus ska 
ligga på cykel och kollektivtrafik. Södra Ladugårdsängen planeras till 1500-1700 bostäder 
(Clark & Neergaard, 2013, p. 2) samt några arbetsplatser, och beräknas tillsammans med 
Norra Ladugårdsängen kunna rymma 9000 invånare. Området ska delas upp i etapper för att 
snabbt växa. Ladugårdsängen kommer att expandera till en grön stadsdel där människor med 
olika förutsättningar, ålder och kultur möts (Örebro kommun, 2013, pp. 3, 4). 

Södra Ladugårdsängen planeras växa fram under 5-10 år och därmed kommer staden ha en 
dialog under utvecklingen. Parkeringar kommer att byggas upp allt eftersom att staden och 
efterfrågan växer (Örebro kommun, 2013, p. 9).  

2.3.3 Mark och Natur 

Södra Ladugårdsängen gränsar till Norra Ladugårdsängen, Sörbyängen, Gustavsvik och dess 
golfbana. Området har dryga 2 kilometer till Örebros centrum.  Södra Ladugårdsängen är idag 
obebyggd grönyta som till största delen är täckt av åkermark (Platsinventering, 2014). 

Tidigare geotekniska undersökningar har gjorts med resultat att marken består av lös lera med 
djup omkring 4-9 meter under mark. Området har en svag lutning på marken åt nordväst. 
Örebros förhållandevis höga grundvattennivå gäller även här vilket gör att tekniska 
konstruktioner krävs vid byggnation. Grundvattennivån ligger omkring 0,5-3 meter under 
markytan därför krävs det att de högre bebyggelserna måste pålas (Örebro Stadsbyggnad, 
2008, p. 9). 

2.3.4 Bebyggelse 

Det finns endast en byggnad på platsen, som idag används som dagverksamhet för barn 
(Platsinventering, 2014). 

2.3.5 Gator och trafik 

Platsen är idag obebyggd men gatorna som bildar större kvarter är påbörjade, se exempel 
figur 19 och 20. (Platsinventering, 2014). 

2.3.6 Placering 

Målet är att stadsdelens placering och utformning ska leda till att behovet av bilinnehav 
minskar då exempelvis handel och livsmedel finns på gång- och cykelavstånd. Kvarteret har 
en övergripande gatustruktur med en huvudgata som sträcker sig i riktning öst-väst och med 
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lokalgator. Strukturformer i kvarteren studeras av kommunen och de olika alternativen är 
småskaligt, storskaligt, organiskt och rätvinkligt (Örebro kommun, 2013, pp. 20, 21). 

Figur 24 visar möjlig placering av parkeringshus. Trivector skriver att med parkeringshus i 
utkant av området ges möjligheten att bygga upp platsen av gång- och cykelbanor med ett 
grönskande uttryck (Clark & Neergaard, 2013, pp. 2, 3). 

 
Figur 24 – Förslag på placering av parkeringshus enligt Trivector (Clark & Neergaard, 2013, p. 4) 

2.3.7 Bilinnehav Ladugårdsängen 

Markör gjorde under 2011 studier gällande resvanor i Örebro på uppdrag av Örebro kommun. 
I Norra Ladugårdsängen-Sörby gäller undersökningen de ca.5000 invånarna i åldrarna 16-84. 
Nedan visas en sammanställning av undersökningen (Markör, 2011, p. 6). 

Ladugårdsängen/Sörby 2011 

Körkort 85% Ja 15% Nej   ______ 

Bildisposition 81% Ja 19% Nej  _______ 

Bilinnehav 19% Ingen bil 66% 1 bil 14% 2 bilar 1% 3/fler 

Nedanför visas huvudsakligt färdmedlet till vardags för invånarna: 

39 % cykel 
33 % bil, som förare 
14 % till fots 
7 % bil, som passagerare 
4 % buss 
1 % taxi 

Studierna visar ett 40 % lägre snitt vid användande av bil för Sörby och Ladugårdsängen 
jämfört med andra delar av Örebro kommun (Markör, 2011, pp. Tabell 2-6). Bil i trafik enbart 
för Norra Ladugårdsängen 31 december 2011, är 885 stycken på 2624 invånare vilket 
motsvarar 33,7 stycken bilar per 100 invånare (Fordonsregistret, 2011). 
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2.4 Enkätundersökning  

2.4.1 Generationsenkät10 

2.4.1.1 Bakgrund till enkät 

För att få en inblick i hur framtidens tankar kring att äga och använda bil kan tänkas se ut 
gjordes en enkät som riktades främst till 18-30 åringar, boende i Örebro kommun. Människor 
som skulle kunna vara potentiella boenden i framtida Södra Ladugårdsängen. Inriktning på 
åldersgrupp valdes eftersom de mellan 18-30 har möjlighet att använda bil i 40-60 år 
framöver och är därmed påverka hur bilinnehav och bilanvändning ser ut i morgondagens och 
framtidens Örebro. 

Enkätfrågorna har utformats för att få en överblick av hur de värderar parkering i form av 
tillgänglighet, avstånd och kostnad. Ett fåtal frågor angående boendekvalitet integrerades även 
i enkäten för att få en uppfattning av vad som värderas. Enkäten döptes till ”Parkering – en 
avgörande faktor?” för att fånga intresse och samtidigt ge en tydlig bild av vad den handlar 
om. Ett första utskick gjordes 17 april 2014 och svar samlades in fram till 12 maj 2014, 100 
svar samlades in med variation i åldrar och sysselsättning. Enkäten bör tack vare mängden 
svar och variationen bland svaranden kunna ge en sanningsenlig bild av vad 18-30 åringar 
värderar kring parkering. 

2.4.1.2 Svar 

Bilinnehav och vanor 

Av totalt antal svaranden har 96 % körkort och 70 % av dessa äger egen bil, se figur 25 
respektive 26, för antal svar samt procentsats på totalt antal svar. 

 
Figur 25 – Antal svaranden på frågan: Har du körkort? 

                                                 
10 För fullständig enkät se bilaga 1. För fullständiga svar kontakta författare till rapporten. 
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Figur 26 – Äger du eller någon i ditt hushåll en bil som du har tillgång till? 

Jag äger egen bil 67 % 

Det finns en bil i mitt hushåll som jag har tillgång till 21 % 

Nej 12 % 

I åldersgruppen 18-25 som stod för 76 % av svaren, se figur 27, äger 62 % egen bil, 25 % har 
tillgång till bil och 14 % har ingen tillgång. Av de som inte har tillgång till bil i sitt hushåll är 
det 27 % som inte heller har körkort. 

18-25 76 % 

26-30 13 % 

30< 11 % 

 

 

Samtliga svaranden över 30 har körkort, äger egen bil och använder färdmedlet bil mest i 
vardagen. Totalt sett valde 59 % bil som det färdmedel de använder oftast, figur 28, på 
andraplats kom cykel med 28 %. Av de som oftast färdas med cykel var 97 % i åldern 18-25. 

 

 

 

 

 

 

Värderingar och val 

Första delen av enkätsvaren har tagit upp vad svaranden har för förutsättningar och vanor, 
denna del kommer ta upp vad svaranden värderar och föredrar och den sista delen av svaren 
kommer kort att ta upp boendekvaliteter. 

Bil 59 % 

Buss 9 % 

Cykel 28 % 

Övriga 4 % 

Figur 28 – Vilket färdmedel använder du oftast?

Figur 27 – Vilken åldersgrupp tillhör du? 
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66 % tycker det är mycket viktigt att kunna parkera i närheten av sin bostad och ingen ansåg 
att det var oviktigt, se figur 29. På frågan om vilket maxavstånd svaranden kan tänka sig 
mellan bostad och parkering varierade sig svaren, men majoriteten av svaranden valde 50-
149m som sitt maxavstånd, figur 30. 

 

Figur 29 – Hur viktigt är det att det går att parkera i närheten av din bostad? 

 

 
Figur 30 – Vilket maxavstånd kan du tänka dig mellan boende och plats för parkering? 

 

Gårdsparkering är överlägset den parkeringstyp som enkätens svaranden föredrar, figur 31, 
resterande svar var nästan helt jämnt fördelat mellan parkeringshus och gatuparkering där 
parkeringshus fick ett par röster mer. 

 
Figur 31 – Vilken parkeringstyp föredrar du? 

  

Mycket viktigt  66 % 

Viktigt  32 % 

Mindre viktigt  2 % 

Oviktigt  0 % 

0-49m  16 % 

50-149m  43 % 

150-249m  27 % 

250-349m  9 % 

350-499m  4 % 

500m<  2 % 

Parkeringshus  21 %

Gårdsparkering  63 %

Gatuparkering  16 %
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Gällande kostnad för parkering, svarade 71 % 0-299 SEK som maxkostnad för gårdsparkering 
och endast en person skulle vara villig att ge mer än 1000 SEK, figur 32. Maxkostnad för 
parkeringshus låg något högre, 50 % valde 300-499 SEK men som figur 33 visar valde ändå 
32 % det lägsta alternativet, alltså 0-299 SEK. 

 

 

Figur 32 – Vad kan du tänka dig att betala för plats på gårdsparkering (max)? 

 
Figur 33 – Vad kan du tänka dig att betala för en plats i parkeringshus (max)? 

Kvaliteter i boendeområde 

Som avslutning på enkäten formulerades två frågor där områdeskvalité stalldes mot avstånd 
och kostnad, för att få en uppfattning om vad svaranden värderar och kan tänka sig att 
välja/välja bort. Gällande innergård, figur 34, svarade 69 % att de föredrar bilfritt och med 
avstånd till parkering och i frågan där gratis gatuparkering stalldes mot kostnad i 
parkeringshus, valde 59 % bort gratis gatuparkering med argumentet att bilar försvinner från 
gatorna och därmed inbjuder mer till cykel och gång, se figur 35.  

En grön, bilfri innergård men med ett visst gångavstånd till bilen 61 % 

Bil i direkt anslutning till bostad men begränsat med grönområde för ex. samvaro 39 % 

Figur 34 - Grönområde mot avstånd 

 

Gratis parkering på samtliga gator med risk för att gator blir belamrade 
med bilar 

41 % 

Viss kostnad för plats i parkeringshus med gator som blir fria från bilar och
mer inbjudande för cykel/gång 

59 % 

Figur 35 - Bilfria gator i bostadsområde mot kostnad i parkeringshus 

0-299 71 % 

300-499 25 % 

500-699 3 % 

700-999 0 % 

1000< 1 % 

0-299  32 % 

300-499  50 % 

500-699  16 % 

700-999  1 % 

1000<  1 % 
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2.4.2 Företagsenkät11 

2.4.2.1 Bakgrund till enkät 

Syftet med enkäten var att få en uppfattning hur företag med koppling till boende/fastigheter i 
Örebro påverkas av normer och förutsättningar samt att få åsikter kring vissa lösningar och 
hur de accepteras och kan förbättras. 

Tillsammans med handledare togs lämpliga kontaktpersoner fram, kontakt togs i första hand 
via telefon och sedan via mail. Första utskick gjordes 140423 och enkäten stängdes 140514. 
Trots påminnelser och visat intresse hos de kontaktade svarade endast 3 av16, svaren kommer 
därför endast sammanfattas kort i text.  

2.4.2.2 Svar 
Emma Engström NCC konstruktion, jobbar med nyproduktion, hon skriver att normen idag 
gällande parkeringar är hög och i många fall är det svårt att få till antalet parkeringsplatser. 
Till följd av detta menar hon att detaljplanerna inte är utformade för detta, grönområde går till 
spillo och parkeringar täcker tomtmarken. I frågan om NCC skulle kunna tänka sig att bygga 
bilpooler tror Emma att det är svårt för enskilda byggherrar och att det krävs större 
organisationer och eldsjälar för detta. Hon skriver även att de skulle kunna tänka sig att köpa 
in sig i ett parkeringshus, beroende på kostnaden. 

Malin Rosén, trafikplanerare på Sweco, anser att det behöver läggas högre krav på 
parkeringar och att gemensamhetsanläggningar bör utvecklas. Sweco skulle kunna tänka sig 
att bygga bilpooler eftersom det är helt i dess riktning. Både Emma och Malin lägger vikt på 
ljuset när det gäller attraktiva parkeringshus. Malin uttrycker sig: Glasväggar, bra belysning, 
bort med grå betong och in med färg och form som gör miljön trevlig, ljus och öppenhet gör 
ett parkeringshus attraktivt. Med enkla betalningssystem där ett gångavstånd ligger på högst 
500 meter. 

Karolina Wettermark Väg, Trafik och Miljö, WSP samhällsbyggnad anser att normen vid 
parkeringar ska finnas men att den inte ska vara så pass hög att den påverkar intresset för 
nybyggnationer. Karolina skriver att parkeringsplatserna inte får blir styrande och 
verksamheterna flytts ut därifrån vilket kan leda till mer trafik. Det största hindret gällande 
parkeringar är att det krävs för mycket parkeringsplatser per lägenhet. Parkeringshus är en 
lösning till detta men det är oftast för dyrt. Bilpooler är ett bra alternativ som måste planeras 
tidigare än vid nybyggnation enligt henne och bilpooler bör vara en förutsättning för att 
minska antalet parkeringsplatser.  Enligt Karolina skulle ett parkeringshus bli attraktivt med 
bra priser som inte överstiger prisklasser ute på gatan samt med bra lägen. Obehagkänslan bör 
även tas bort för att betalningsviljan ska öka. 

  

                                                 
11 För fullständig enkät se bilaga 2 
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3. Diskussion 

Örebro kommuns vision för Södra Ladugårdsängen handlar om att göra området till ett 
pilotprojekt där hållbart byggande marknadsförs och gör det grönt och fokuserat på transport 
genom gång, cykel och kollektivtrafik. Efter att ha läst visionen, träffat personer inom olika 
områden från kommunen och besökt platsen har vi skapat oss en egen uppfattning om vad vi 
anser passa Södra Ladugårdsängen. Vår bild av framtida Södra Ladugårdsängen passar målen 
från idéprogrammet i det stort men gällande förslagen för placering och typ av parkering 
skiljer våra idéer sig från kommunens. 

Under arbetets gång har vi fått välja att gå in djupare på vissa delar som vi ansett haft starkare 
koppling till vårt syfte och de delar vi valt att ge mindre tid är alltså inte aktuella som 
lösningar för Södra Ladugårdsängen. 

3.1 SWOT-analys 

3.1.1 Flexibla parkeringstal 

Flexibla parkeringstal är ingen egen lösning i sig men kan bidra till minskat parkeringsbehov 
genom utveckling av rörliga ersättslösningar där byggherrarna blir engagerade och mer 
motiverade till att utveckla andra förmåner och lösningar för att få minska antalet parkeringar. 
Det svåra är att veta vilken typ av rörlig lösning som är mest attraktivt för området och det här 
medför en lång process för att slutligen få sänka parkeringstalet. Hur mycket ska talet sänkas 
med och vilken rörlig lösning ska användas? Människor från olika områden har varierande 
värderingar. Äldre kanske värderar hemkörning av varor medan studerande föredrar 
medlemskap i bilpool. Rörliga lösningar som ersättning för sänkt parkeringstal kräver god 
marknadsföring för att nå ut till invånare. Det bör enligt oss finnas krav på att företagen har 
skyldighet att kunna erbjuda rörliga lösningar och ha en viss marknadsföring för dem.  

Flexibla parkeringstal med ersättande lösningar och förmåner för att minska antal parkeringar 
och därmed antalet bilar skulle passa Södra Ladugårdsängen, då områdets fokus kan ligga på 
grönområden. Vi kommer inte specificera oss gällande reglering av rörliga lösningar då det 
skulle kräva fördjupade studier.  

SWOT-analys: Flexibla parkeringstal 

Styrkor 
 Alternativ där hinder för utformning 

av parkeringar uppstår 

Svagheter 
 Engagemang och kreativitet krävs 

Möjligheter 
 Utveckling av rörliga lösningar 

 Skapa engagemang 

Hot 
 Lösningarna är inte etablerade  

 Otillräckligt informationsflöde och 
dålig marknadsföring 
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3.1.2 Parkeringshus 

Parkeringshus är en lösning som funnits länge och som finns runt om i världen och så även i 
Örebro. Lösningen har kommit upp som förslag för Södra Ladugårdsängen och passar 
visionen för området på det sättet att bilarna kommer bort från gatorna. Skulle 
parkeringshusen placeras i utkanterna av området skulle Södra Ladugårdsängen bli mer 
grönfokuserat. Men då parkeringshus i sig ofta innebär stora kostnader vid byggnation så 
innebär det i sin tur att boende som vill parkera kommer få betala höga kostnader för en 
parkeringsplats. Det tror vi skulle göra att boende i Södra Ladugårdsängen istället parkerar i 
något av de närliggande områdena Sörbyängen eller Norra Ladugårdsängen vilket kanske 
löser parkeringssituationen i Södra Ladugårdsängen men skapar mer problem angående 
parkering i längden.  

Enkätsvaren visade också att människor i åldrarna 18-25 inte var villiga att betala mer än 
några hundra för en plats i ett parkeringshus, en kostnad vi tror är svår att nå ner till. För att 
öka intresset att betala mer skulle kommun eller byggherrar behöva erbjuda någon förmån 
eller liknande som kan höja värdet av parkeringen. 

Med parkeringshus i utkanterna skulle det finnas plats för grönytor och natur inom Södra 
Ladugårdsängen. Men vi tycker ändå inte att det passar in helt med visionen om ett 
inbjudande och hälsosamt område eftersom parkeringshus av oss upplevs som lite obehagligt 
och i viss mån otryggt. Som Emma Engström, nyproduktion NCC, och Malin Rosén, 
trafikplanerare Sweco, skrev så behövs det byggas in mer belysning och ge parkeringshus en 
mer varm utformning, både inuti och utanpå för att skapa en mer inbjudande och säker miljö.  

SWOT-analys: Parkeringshus 

Styrkor 
 Bilar kommer bort från gatan 

 Flertalet parkeringar på mindre markyta 

Svagheter 
 Höga kostnader för nybyggnation och 

underhåll vilket resulterar i dyra 
parkeringsplatser 

 Kan upplevas som obehagligt och 
tråkigt inifrån 

Möjligheter 
 Möjlighet till påbyggnation av fler 

våningar vid behov 

 Det går att ”bygga bort” parkeringshus 
ur synfältet med hjälp av exempelvis 
bostäder  

Hot 
 Andra parkeringslösningar är ofta 

billigare och mer tillgängliga 

 Mindre byggherrar eller företag hindras 
på grund av höga kostnader 
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3.1.3 Gatuparkering 

Den här lösningen passar enligt oss inte alls ihop med visionen för Södra Ladugårdsängen 
men baserat på enkätsvaren är det ett vanligt val pga. kostnad och tillgänglighet. Enkätsvaren 
visade också att mer än hälften av alla svaranden tyckte det var mer värt att betala en viss 
summa för bestämd parkeringsplats i exempelvis parkeringshus och få bilfria gator än att stå 
gratis på gatan bland alla andra bilar.  

Om gatuparkering skulle förbjudas tror vi det behöver finnas en samlad plats som också är 
accepterad utseendemässigt och kostnadsmässigt för parkering, annars kommer bilar hamna i 
Norra Ladugårdsängen eller andra närliggande områden. 

Då lösningen inte passar med visionen tycker vi att gatuparkering inte är aktuellt för Södra 
Ladugårdsängen. 

SWOT-analys: Gatuparkering 

Styrkor 
 Inga stora kostnader 

 Korta gångavstånd 

 Lättillgängligt 

Svagheter 
 Gatorna fylls ofta av bilar vilket blir 

första intrycket av ett område 

 Tar plats från trafik 

Möjligheter 
 Kan styras med hjälp av 

datumparkering och avgifter 

Hot 
 Kan ta över intrycket från grönska och 

natur 

3.1.4 Markparkering 

Markparkering är en vanlig lösning där inga stora kostnader krävs. Vid nybyggnation används 
ofta en stor del av gårdsytan till parkering vilket leder till att det blir mindre yta för 
grönområde. Stora utrymmen krävs för att nå upp till parkeringsnormen och som Emma 
Engström beskrev, räcker inte alltid markytan till. Vid vårt platsbesök såg vi tydligt att i 
Norra Ladugårdsängen fylls gator och mark med bilar och husbilar. Vi tycker inte att detta ger 
ett bra första intryck för området och miljön känns oordnad. Enkätersvaren visar att en större 
andel är villiga att betala eller ha ett längre gångavstånd till parkeringen för att få en grönare 
miljö. 

Jämför vi kostnaden för byggnation, underhåll och drift på 700 SEK/parkering med kostnaden 
svaranden var villiga att betala enligt generationsenkäten skiljer det 400 SEK. Majoriteten kan 
tänka sig att betala omkring 300 SEK, därför tror vi det är viktigt att synliggöra alla verkliga 
kostnader för att höja betalningsviljan. Det här gäller främst samlad markparkering som inte 
är placerad på en gård i anslutning till bostad. 
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Markparkering kan i Södra Ladugårdsängen vara en avlastning för gatorna och samla bilar på 
en plats vilket vi tror kan ge en grönare helhetsbild av området. Södra Ladugårdsängens 
vision om en ”bilfri stadsdel” tolkar vi som att ett mindre antal markparkeringar på gårdarna 
skulle ge en attraktivare stad. En naturrik vy tror vi kan vara en motivationskälla till att välja 
cykel eller kollektivtrafik före bil och därför anser vi att markparkeringar bör finnas på ett 
samlat område, inte täcka hela tomter. För att undvika långtidsparkerare tycker vi att 
avgiftsreglering ska användas, på samma sätt som vid city. 

SWOT-analys: Markparkering 

Styrkor 
 Inga stora kostnader 

 Avgiftsreglering vid markparkering 
minskar långtidsparkerare där 
parkering är utsedd för exempelvis 
besökare 

Svagheter 
 Krävs stora utrymmen 

 Grönområden försvinner 

Möjligheter 
 Gatuparkering kan avlastas 

Hot 
 Det är svårt att bygga ut 

 Begränsad markyta där parkeringstal 
i många fall inte ryms enligt norm 

3.1.5 Bilpool 

Bilpooler är en lösning där människor samäger och/eller samanvänder bilar. Bilturerna måste 
planeras då bilen bokas vilket gör att kortare sträckor med bil kan undvikas. Bilpooler 
beräknas ekonomiskt sätt gynna människor som kör mellan 200 och 1100 mil per år. Vi tror 
att lösningen skulle passa för studenter som ofta har en begränsad ekonomi och inte lika stort 
behov av bil. För att bilpool ska bli en etablerad lösning krävs marknadsföring, vi anser 
utifrån egna erfarenheter att tillräckligt många, framförallt privatpersoner, inte känner till 
denna möjlighet. 

Vi tror att bilpooler skulle fungera i Södra Ladugårdsängen då exempelvis livsmedel finns på 
gångavstånd samt att universitetet ligger på cykelavstånd vilket kanske lockar studenter till 
området. För att lyckas krävs god marknadsföring för att uppmärksamma fördelarna med 
bilpool för människor och därmed fånga deras intresse. Ett annat hinder tror vi är att ändra 
människors livsvanor, från att kunna ta bilen när de vill, överallt, till att behöva planera sin 
vardag utifrån nya förutsättningar.  
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SWOT-analys: Bilpool 

Styrkor 
 Behovet av parkeringsplatser kan 

minska vilket leder till ekonomiska 
vinster för företag eller byggherrar 

 Behöver inte äga egen bil och slipper 
skatter och underhållskostnader 

 

Svagheter 
 Kräver genomtänkta system för 

användning/fördelning 

 Det krävs större organisationer för att 
starta/äga en bilpool 

Möjligheter 
 Kortare bilturer kan undvikas och 

antal bilar i trafiken kan minska vilket 
leder till mindre utsläpp 

Hot 
 Svårt att ändra privatpersoners 

livsvanor till att dela en bil med flera 

 Finns dåligt med information och 
marknadsföring 

3.1.6 ”Parking Cashout” 

”Parking Cashout” gynnar framförallt företag som hyr parkeringsplatser, lösningen kan leda 
till att behovet av parkeringar minskar genom att anställda motiveras till att välja annat 
färdmedel än bil mot ekonomisk ersättning.  

Vi anser inte att ”Parking Cashout” är lönsam i Södra Ladugårdsängen på grund av att 
området främst kommer vara till för boende. Genom att införa denna lösning, närmre 
centrum, anser vi ändå att det kan gynna visionen för Södra Ladugårdsängen. Invånarna i 
Ladugårdsängen kan på så sätt bli lockade att samåka, cykla eller åka kollektivt till city.  

SWOT-analys: ”Parking Cashout” 

Styrkor 
 Minskar behovet av 

parkeringsplatser för företag 

 

Svagheter 
 Metoden är inte lämplig i 

bostadsområden 

Möjligheter 
 Ökad samåkning leder till mindre 

bilar i trafiken  minskat utsläpp 

Hot 
 Företag är inte samarbetsvilliga 
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3.1.7 Carfree developments 

Carfree developments är ett byggande som är bilfritt eller med minimalt antal bilar. I 
Storbritannien utgår de från maxnorm vilket innebär att byggherrarna inte är skyldiga till 
byggnation av parkeringar. Istället kan pengarna som annars skulle läggas på 
parkeringsplatser, gå till utökat grönområde. Eftersom att vi i Sverige utgår från minimiantal 
parkeringsplatser tror vi att det blir svårt att få detta att fungera, det skulle krävas ändring av 
normer och regler för att ta bort skyldigheten att bygga parkering. Dock anser vi också att 
tänket med den här lösningen är helt i stil med visionen för Södra Ladugårdsängen och något 
som bör utvecklas mer inom Sverige och i Örebro. 

Södra Ladugårdsängen är ett attraktivt område med nära till centrum och natur. Eftersom 
området är ett pilotprojekt för hållbar utveckling, tror vi att det passar att satsa på en 
annorlunda lösning för parkering. Möjliga invånare får valet att bo i ett grönt område utan 
eller med begränsade parkeringsmöjligheter eller söka boende någon annanstans i Örebro. 
Bilpool och god kollektivtrafik kan vara lämpliga tilläggsfaktorer som underlättar transport 
för invånarna och därmed göra att de accepterar och trivs i sitt ”bilfria” område. Vi tror att 
detta kan vara möjligt då området kommer att byggas upp för olika individer som studerande, 
barnfamiljer och äldre. Risken med denna lösning, som med flera av de andra lösningarna, är 
att invånarna ändå vill äga bil och parkerar den utanför området, exempelvis i Norra 
Ladugårdsängen. För att lösningen ska kunna utvecklas och användas till fullo anser vi att 
hårdare parkeringsreglering i områden runt om Södra Ladugårdsängen krävs. 

SWOT-analys: Carfree developments 

Styrkor 
 Boende väljer själv att flytta till detta 

område och därmed minskar 
byggherrars ansvar 

 Inga kostnader för parkeringar 
pengar kan läggas på grönområde 
eller något annat 

Svagheter 
 Bilen hamnar på andra platser i 

närliggande områden 

Möjligheter 
 Kan integreras med andra lösningar 

 
 

Hot 
 Måste finnas tillgänglig 

kollektivtrafik 

 Människor ha en vana av att äga bil 
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3.2 Diskussion om framtida trender 

Målet med generationsenkäten var att nå ut till Örebroare under 30 som skulle kunna vara 
framtida invånare i Södra Ladugårdsängen och få deras syn värderingar gällande parkeringar 
och deras syn på att äga bil. Med ca.100 svaranden, i varierande ålder och ockupation, anser 
vi att vi fått ett resultat som går att dra slutsatser från. 76 % av svaranden var i åldern 18-25, 
alltså den åldersgrupp där ungdom blir vuxen. Vi tror detta kan göra att de svar de lämnat idag 
kan komma att ändras i takt med potentiella förändringar i svarandens respektive livssituation. 
Vilket i sin tur gör det svårt att förutspå hur deras framtida värderingar kommer att se ut, vi är 
medvetna om möjliga förändringar och kommer ha det i åtanke när vi diskuterar framtida 
trender. 

Tittar vi på resvaneundersökning som gjordes 2011 för Ladugårdsängen och Sörby så visade 
den på ett lågt användande av bil jämfört med övriga Örebro kommun där cykel stod för 39 % 
av huvudsakligt färdmedel för invånarna medan bil endast nådde 33 %. Vi ser en trend där 
cyklister ökar och med en yngre generation med cykelvanor tror vi att dagens förhållande 
mellan invånare och cykel kommer hålla i. Ett fokus på ett bilfritt område och grönskande 
natur tror vi kommer bidra till ökad motivation att välja cykel före bil. Vi anser också för att 
lyckas uppnå visionen för Södra Ladugårdsängen krävs en tydlig satsning utåt från både 
kommun och byggherrar. 

Generationsenkäten visade att markparkering på gård var mest attraktivt bland svaranden men 
att de skulle kunna tänka sig att gå mellan 50-250 meter mellan parkeringsplats och boende. 
Enkäten visade också att svaranden är beredda att gå längre samt betala mer för en 
parkeringsplats om det bidrar till ett grönare område och en vy där bilar inte är det första som 
syns. Att gårdsparkering var mer populärt än parkeringshus och gatuparkering tror vi beror på 
att det är ett smidigt och ofta billigt parkeringsalternativ. Men vi ser mycket positivt till att 
svaranden föredrar att gå längre för en attraktivare miljö i anslutning till sitt boende och tror 
att byggherrar skulle tjäna på att marknadsföra det här valet vid nybyggnation. 

I rapporten har vi fokuserat på de närmsta 2-5 åren när vi diskuterat trender som ett förändrat 
generationssätt kan medföra. Vi valde att lägga mer vikt vid våra andra frågeställningar då vi 
insåg att det skulle krävas mer tid för att göra en ordentlig studie och kommande generationer. 
För framtida studier skulle det vara intressant att fördjupa sig fenomenet ”Peak Car”, faktumet 
att bilinnehav planar ut i takt med att Örebros invånarantal växer och möjliga samband mellan 
kommande generationer. 
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3.3 Sammanfattning diskussion 

I idéprogrammet som Örebro kommun stadsbyggnadskontor tagit fram för Södra 
Ladugårdsängen finns ett förslag om ett fåtal parkeringshus placerade i utkanter av området. 
Detta skulle medföra att bilar slipper åka in i området och ge känslan av att Södra 
Ladugårdsängen är ett bilfritt område. Vid vårt platsbesök såg vi att i utkanten av Norra 
Ladugårdsängen, i gränsen till Södra, finns flera markparkeringar fyllda med bilar, husbilar 
och husvagnar. Vi tyckte att det här gav ett dåligt första intryck av platsen och bilarna drog 
uppmärksamhet från det horisontellt utbredda grönområde som delar Norra och Södra 
Ladugårdsängen. Om enbart parkeringshus skulle väljas som lösning för Södra 
Ladugårdsängen med placering i utkanten av området anser vi att det finns en risk att 
människor istället parkerar sin bil på någon av Norra Ladugårdsängens markparkeringar. 

Vi tror att ett parkeringshus placerat mellan områdena, i Södra Ladugårdsängens nordöstra 
hörn, skulle kunna fungera som lösning för Södra och även avlasta Norra Ladugårdsängen. 
Det här skulle kunna skapa ett mer behagligt utseende för Ladugårdsängen i det stora hela. En 
väg som ansluter parkeringshuset till större vägar, där bilar kan ta sig in utan att åka igenom 
Södra Ladugårdsängen, skulle behöva planeras och placeras ut strategiskt. För att boende från 
Norra Ladugårdsängen skulle välja parkeringshus framför markparkering tror vi att 
parkeringsreglerna måste regleras. Då vårt huvudsyfte med rapporten är att utreda lösningar 
för Södra Ladugårdsängen kommer vi inte att fördjupa diskussionen om parkeringsregler i 
Norra Ladugårdsängen. 

Generationsenkäten visar att majoriteten av svaranden är villiga att betala högst 700 SEK för 
en plats i ett parkeringshus vilket motsvarar underhållskostnad och byggnationskostnad för en 
markparkring. Vi anser att kommunens förslag på att placera ut parkeringshus är rätt lösning 
för Södra Ladugårdsängen men i samspel med andra lösningar. Som kommunen beskriver bör 
parkeringshus byggas upp allt efter att området ökar och behoven ökar. Bilpool kan användas 
i parkeringshusen men för hög utnyttjandegrad krävs god marknadsföring. I företagsenkäten 
nämnde även Emma Engström att intresset att köpa in sig i parkeringshus är intressant till ett 
lämpligt pris, kanske kan ett samarbete mellan byggherrar minska kostnaden för boende att 
hyra en parkering. Med mindre, avgiftsreglerade markparkeringar placerade i utkanten av 
området som komplement. Vi anser även att parkeringsnormen borde sänkas i Södra 
Ladugårdsängen genom att införa flexibla parkeringstal, något byggherrar borde lägga stort 
fokus vid för att inte täcka gårdar med markparkering. Ett förslag är att byggherrar lägger en 
summa för att köpa in sig i parkeringshus vid nybyggnation istället för att bygga egen 
parkering i anslutning till bostad. 

Bilfritt byggande är en lösning vi fokuserat på då det är ett annorlunda tänk som passar Södra 
Ladugårdsängens vision och även passar för ett pilotprojekt. Människor flyttar dit med 
vetskapen om områdets struktur och begränsning av parkering samtidigt som de får en 
boendemiljö med fokus på grönska. I samband med bilfritt byggande tycker vi att 
gatuparkering ska förbjudas för att idén ska få maximal effekt. Minimikrav bör ändå användas 
med låga parkeringstal där byggherren får köpa in sig i parkeringshus för att kunna erbjuda ett 
fåtal parkeringar eller medlemskap i bilpool. 
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4. Slutsats 

Analysen visar att generationen mellan 20-30 kommer att fortsätta eller bli mer motiverade att 
välja cykeln före bilen korta sträckor. En trend att välja cykel i samband med att byggherrar 
engagerar sig i att utveckla rörliga lösningar inom flexibla parkeringstal tror vi kan leda till att 
parkeringsnormens minimikrav kan sänkas för hela Örebro.  

Visionen för pilotprojektet Södra Ladugårdsängen anser vi passar för att integrera tänket om 
bilfritt byggande, gatuparkeringar bör förbjudas och parkeringar placeras i utkanterna av 
området. Förslaget om parkeringshus tycker vi ska användas men utvecklas genom att 
aktuella byggherrar erbjuder olika rörliga lösningar och därmed kan sänka normen och 
minska antalet platser som behövs. Rörliga lösningar som passar Södra Ladugårdsängen är 
lånecykelsystem och bilpooler, som kan ha sina platser i parkeringshusen. Parkeringshusen 
bör vara mindre, väl upplysta och utformas för att passa omgivande natur. Vi anser att ett fåtal 
parkeringshus, ett kanske två, är en bra start för området och kan kompletteras med ett antal 
mindre markparkeringar utplacerade för att passa besökande och arbetande i området. 
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Bilaga 1  

Enkäten ”Parkering, en avgörande faktor?” 

Vi är två byggingenjörsstudenter som gör vår sista termin på utbildningen. Tillsammans med 
Örebro kommuns stadsbyggnadskontor gör vi ett examensarbete om parkeringslösningar, 
främst i anslutning till bostad inom Örebro. Syftet med denna enkät är att reda ut vilka 
faktorer som har påverkan i frågan om parkering. Enkäten riktar sig till dig som är 18 eller 
äldre och är anonym. Vi skulle vara tacksamma om du tog dig tid att svara på denna enkät för 
att hjälpa oss i vårt arbete! Tack! 

Vilket/vilka alternativ passar in på dig?* 
o Studerar  
o Jobbar  
o Arbetslös  

 

Har du körkort?* 
o Ja  
o Nej  

 

Vilken åldersgrupp tillhör du?* 
o 18-25  
o 26-30  
o 30<  

 

Hur viktigt är det att det går att parkera i närheten till din bostad?*  
Även om du i dagsläget inte äger eller har tillgång till bil, svara gärna på följande 
frågor med tanke på framtiden. 
o Mycket viktigt  
o Viktigt  
o Mindre viktigt  
o Oviktigt  

 

Vilket färdmedel använder du oftast?* 
o Bil  
o Buss  
o Cykel  
o Övrigt: ___________ 

 

Äger du eller någon i ditt hushåll en bil som du har tillgång till?* 
o Ja, jag äger egen bil  
o Ja, det finns en bil i mitt hushåll som jag har tillgång till  
o Nej  
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Vilket maxavstånd kan du tänka dig mellan din bostad och där du parkerar 
din bil?* 
o 0-49m  
o 50-149m  
o 150-249m  
o 250-349m  
o 350-499m  
o 500m<  

 

Vilken parkeringstyp föredrar du?* 
o Parkeringshus  
o Gårdsparkering  
o Gatuparkering  

 

Vad kan du tänka dig att betala för en plats på en gårdsparkering?* 
maxkostnad kr/månad 
o 0-299  
o 300-499  
o 500-699  
o 700-999  
o 1000<  

 

Vad kan du tänka dig att betala för en plats i ett parkeringshus?*  
maxkostnad kr/månad 
o 0-299  
o 300-499  
o 500-699  
o 700-999  
o 1000<  

 

Kryssa i det alternativ du värderar högst*  
Att ha: 
o En grön, bilfri innergård men med ett visst gångavstånd till bilen  
o Bil i direkt anslutning till bostad men begränsat med grönområde för ex. 

samvaro  
 

Kryssa i det alternativ du värderar högst* I ditt boendeområde 
o Gratis parkering på samtliga gator med risk för att gator blir belamrade med 

bilar  
o Viss kostnad för plats i parkeringshus med gator som blir fria från bilar och 

mer inbjudande för cykel/gång  
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o Lägg till objekt:_______________ 

  



   

43 
 

Bilaga 2  

Enkäten ”Parkering i Örebro” 

Vi är två byggingenjörsstudenter som nu gör vår sjätte och sista termin på utbildningen. 
Tillsammans med Örebro kommuns stadsbyggnadskontor gör vi ett examensarbete om 
parkeringslösningar i Örebro, främst i anslutning till bostad.  

Vi skulle vara tacksamma om ni tog er tid att svara på våra frågor och ge er syn på 
parkeringar för att hjälpa oss i vårt arbete! Vi ser gärna att vi får använda er som referens i 
vårt arbete, men detta är inte obligatoriskt för att lämna svar i enkäten, se första frågan. Tack! 

 

Kan du tänka dig att stå som referens i vårt arbete?*Ange i så fall namn, vad du jobbar 
som och arbetsplats. 

 
Inom vilket område jobbar du? *OSpecificera gärna  

 
  
Hur tycker du att ämnet parkeringar fungerar i Örebro kommun?*OGällande exempelvis 
tillgänglighet, behov eller krav vid byggnation. Svara så utförligt som möjligt. 

 
  
Hur stor vikt lägger ni kring parkeringar vid nybyggnationer?* 

 
  
Hur stort fokus lägger ni i företaget/eran avdelning på att förbättra er 
parkeringsprocess vid nybyggnation?*Obligatorisk 
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Vad anser du vara det största hindret gällande parkering i Örebro kommun vid 
nybyggnationer?* 

 
  
Påverkas ni av kommunernas beslut av normer och minimikrav? Hur?*O 

 
  
Skulle ni kunna tänka er att satsa på bilpooler vid nybyggnation?riskKommentera gärna ert 
svar. 

 
  
Vad tror du skulle göra parkeringshus mer attraktivt? *Obligatorisk 

 
  
Skulle ni kunna tänka er att köpa in er i parkeringshus vid bostadsområden istället för 
att bygga egna parkeringar?* 

 
  

 


