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INLEDNING 

I dokumentet Parkeringsnorm för Karlstads kommun beskrivs bland annat hur mycket bil- 

respektive cykelparkeringsplatser en byggherre behöver tillskapa vid ny- eller ombyggnation. De 

parkeringstal som beskrivs för bil är flexibla. Det innebär att parkeringstalen kan justeras nedåt om 

mobilitetsåtgärder införs i aktuellt byggprojekt så att efterfrågan på parkeringsplatser bedöms 

minska. Mobilitetsåtgärderna för ett projekt samlas i en grön resplan.  

Att erbjudas möjlighet till att nyttja de flexibla parkeringstalen är ingen rättighet byggherren har 

utan avgörs av kommunen. Genom möjligheten att sänka parkeringstalen inbjuds även byggherrar 

till att påverka resvanorna, vilket är positivt då det krävs bred förankring för att 

samhällsförändringar ska ske. För att få möjlighet till sänkt parkeringstal krävs det att en grön 

resplan, som motiverar en sänkning av parkeringstalen, tas fram. Ansvaret för att ta fram en grön 

resplan som beskriver de lokala förhållandena eller de åtgärder som ska genomföras åligger 

byggherren. Byggherren presenterar resplanen för kommunen. Kommunen fattar sedan beslut om 

och i vilken omfattning parkeringstalen kan sänkas till följd av resplanens innehåll.   

Den här riktlinjen redogör vad en grön resplan behöver innehålla för att 

stadsbyggnadsförvaltningen ska kunna göra en så bra bedömning som möjligt. Ju fler detaljer kring 

vilka åtgärder som planeras i projektet som kan beskrivas, desto bättre förutsättningar för reduktion 

på gällande parkeringsnorm. Byggherren väljer själv vilken eller vilka åtgärder som redovisas i sin 

gröna resplan.  

Åtgärderna som är tänkbara att arbeta med för en byggherre skiljer sig åt beroende på om det 

handlar om bostäder eller verksamheter. För verksamheter och då främst arbetsplatser är det i första 

hand samnyttjande och övriga mobility managementåtgärder som är lämpliga att arbeta med. 

Genom en undertecknad grön resplan säkerhetsställs dess långsiktighet, tillämpning och 

uppföljning.  

Visar det sig vid uppföljningen att mobilitetsåtgärderna inte blivit av, inte finns kvar eller att 

bilinnehavet är lika högt i fastigheten som i området i övrigt kan krav ställas på fastighetsägaren att 

ordna med parkeringsköp upp till ordinarie parkeringstal. 
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GENOMFÖRANDE 

Det vanligaste är att frågan om att arbeta med grön resplan kommer upp i bygglovsskedet men det 

förekommer även att frågan kommer upp i planskedet. Oavsett i vilket skede frågan väcks ska den 

komma från byggherren. När frågan kommit in till stadsbyggnadsförvaltningen lyfter berörd 

bygglovshandläggare eller planhandläggare ärendet till den grupp på stadsbyggnadsförvaltningen 

som arbetar med gröna resplaner. Här görs en bedömning om projektet lämpar sig för att arbeta 

med grön resplan eller ej. Om projektet är lämpligt för att arbeta med grön resplan ska sedan 

byggherren redovisa de mobilitetsåtgärder som projektet ska inkludera. Utifrån byggherrens 

redovisning gör stadsbyggnadsförvaltningens arbetsgrupp en bedömning om hur stor sänkning i 

parkeringstalet som de föreslagna mobilitetsåtgärderna kan ge. 

Nedan listas arbetsordningen i arbetet med grön resplan. 

• Byggherren ställer frågan till stadsbyggnadsförvaltningen, via aktuell plan- eller 

bygglovshandläggare, om möjligheten finns att få arbeta med grön resplan. 

• Stadsbyggnadsförvaltningens arbetsgrupp för gröna resplaner gör en bedömning om projektet är 

lämpligt att få arbeta med grön resplan eller ej och handläggaren meddelar byggherren besked. 

Vid bedömning om lämplighet beaktas faktorer som närhet till kollektivtrafik, skola, service 

med mera, samt parkeringstalet, det vill säga antalet parkeringsplatser per lägenhet eller 

anställda med mera. 

• Vid positivt besked lämnar byggherren in sin gröna resplan som så noggrant som möjligt 

beskriver de mobilitetsåtgärder som ska ingå i projektet. Inlämnande av grön resplan sker i 

bygglovsskedet. 

• Då inlämnad grön resplan innehåller de uppgifter som krävs gör stadsbyggnadsförvaltningens 

arbetsgrupp en bedömning av i vilken omfattning parkeringstalen kan justeras nedåt och 

kompletterar den gröna resplanen med sin bedömning och utlåtande. 

• Byggherrens gröna resplan tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningens bedömning och 

utlåtande undertecknas av byggherren och stadsbyggnadsförvaltningen och blir en del av 

bygglovets beslutsunderlag till stadsbyggnadsnämnden. 
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FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER SOM KAN 
INGÅ I EN GRÖN RESPLAN 

Nedan beskriv några förslag på åtgärder som kan ingå i en grön resplan, hur mycket ”rabatt” 

åtgärden maximalt kan ge i procent samt även tips på frågor som stadsbyggnadsförvaltningen vill 

ha svar på för att enklare kunna göra en bedömning av åtgärden. För bilpool och cykelpool finns 

två fasta rabattnivåer för att tydliggöra vilka åtgärder som krävs för att erhålla rabatt.  

BILPOOL – 10 PROCENT ELLER 20 PROCENT SÄNKNING 

Genom medlemskap i bilpool har boende och verksamma tillgång till bil utan att behöva äga den. 

Då fler kan använda samma fordon minskar efterfrågan på parkeringsplatser. Platserna för 

bilpoolsbilar tillkommer utöver det normen anger, eftersom platsen inte kan användas av andra än 

poolbilen. Ju bättre bilpool desto större reducering på parkeringstalet. En förutsättning för att en 

bilpool ska ge sänkning av normtalet är att byggherren kan påvisa en prissättningsmodell för 

parkeringsplatser för dem som väljer att ha egen bil som begränsar efterfrågan på parkering. De 

som väljer bort bil ska inte med hjälp av ökade hyror eller insatser vara med och finansiera 

parkeringsplatserna för dem som har bil. Kostnaden för att hyra en parkeringsplats behöver därför 

någorlunda motsvara investerings- och driftkostnader för en parkeringsplats. För att enklare kunna 

räkna ut hur mycket rabatt en bilpoolslösning kan ge har två typer av bilpoolslösningar tagits fram 

där det är upp till byggherren att välja vilken bilpoolslösning som föredras. För att få den rabatt 

som anges för respektive bilpoolslösning krävs att samtliga kriterier för vald lösning uppnås. 

Bilpool basnivå 

Krav på åtgärder för att få 10 procent rabatt 

• För att en bilpoolslösning ska bli aktuell ska prissättningen för de parkeringsplatser som hyrs ut 

till de boendes egna bilar någorlunda spegla kostnaderna att anlägga parkeringsplatsen. 

• Avtal om bilpool kopplad till bostäder ska finnas med i bygglovhandlingen. 

• Bilpoolen ska vara betald i minst fem år från inflyttning och medlemsavgiften ska ingå i 

avgift/hyra, precis som exempelvis bredband kan göra. 

• Minst en bilpoolsbil per 50 hushåll (0,02 bilar per hushåll). Siffran avrundas uppåt till närmaste 

heltal.  

• Kostnaden för att hyra och nyttja en bil ska max ha en nivå som motsvarar ”medelnivå” hos en 

kommersiell bilpool.  

• Bilpoolsbilarna ska ha minst 4 sittplatser och bagageutrymme. 

• Poolbilarna har egna parkeringsplatser, utöver kravställt parkeringstal, som ligger närmare 

bostadens entré än övriga bilplatser i det fall bilpoolslösningen finns i egna fastigheten.  
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• Om inte bilpool kan lösas i egen fastighet ska poolbilarna finnas på så nära avstånd från entrén 

som möjligt dock max på ett avstånd om 500 meter. 

• Byggherren eller fastighetsägaren ska marknadsföra bilpoolen inför försäljning/uthyrning. 

Bilpool supernivå 

Krav på åtgärder för att få 20 procent rabatt 

• Samtliga punkter i basnivån ska uppfyllas.  

• Minst två bilpoolsbilar per 50 hushåll (0,04 bilar per hushåll). Siffran avrundas uppåt till 

närmaste heltal. Poolbilarna har egna parkeringsplatser, utöver kravställt p-tal, som ligger 

närmare bostadens entré än övriga bilplatser.  

• Bilpoolen ska vara betald i minst åtta år från inflyttning och medlemsavgiften ska ingå i 

avgift/hyra, precis som exempelvis bredband kan göra. 

I samband med val av bilpoolsnivå ska nedanstående beskrivas: 

• Vad kommer det att kosta att hyra en parkeringsplats för dem som väljer att ha egen bil? 

• Vem ska äga och förvalta bilpoolen? 

• Var kommer bilpoolsbilarna att parkeras? 

• Hur många bilar ska poolen innehålla? 

• Hur många och vilka ska ha tillgång till bilpoolen? (Samnyttjande med annan fastighet) 

• Hur ska bokningssystemet se ut? 

• Vilken prisnivå kommer att gälla för nyttjande av bilpoolen? 

• När och hur ska uppföljning göras? Vilka kriterier kommer ställas för när åtgärder av bilpoolen 

behövs (till exempel att fler bilar sätts in om beläggningen av bilarna är över en viss procent)? 
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CYKELPOOL – 5 PROCENT ELLER 10 PROCENT SÄNKNING 

För att en byggherre ska få bygglov för sin fastighet krävs att cykelparkeringsplatser anordnas 

enligt parkeringsnormen. Det ställs även ett antal krav på cykelparkeringarna. För att 

cykelparkeringarna ska vara godkända gäller följande: Minst hälften av de kravställda 

cykelparkeringsplatserna ska vara förrådsplatser. Förrådet ska placeras lättåtkomligt, nära entrén, 

vara säkert, upplevas tryggt och möjlighet ska finnas att låsa fast den egna cykeln. Minst hälften av 

cykelparkeringsplatserna ska vara till för användning dagligen och då vara i markplan samt 

placerade närmare entrén än bilparkeringen. Av dessa platser ska i sin tur minst hälften vara 

väderskyddade med minst skärmtak och bör ge möjlighet till fastlåsning av cykeln. Detta gäller för 

bostäder. För verksamheter ska minst hälften av platserna vara väderskyddade och samtliga ska 

vara i markplan och nära entrén. För både bostäder och verksamheter ska minst fem procent av 

platserna medge möjlighet till parkering för lådcyklar, cykelvagnar med mera. Möjlighet till 

laddning av elcyklar bör också ges.  

Cykelåtgärder som kan ge rabatt har delats upp i två delar där cykelpool, som beskrivs här, utgör en 

egen kategori och övriga cykelåtgärder redovisas under kategorin ”Övriga mobility 

managementåtgärder”. För att enklare kunna räkna ut hur mycket rabatt cykelpool ger har två typer 

av cykelpoolslösningar tagits fram där det är upp till byggherren att välja vilken cykelpoolslösning 

som föredras. För att få den rabatt som anges för respektive cykelpoolslösning krävs att samtliga 

kriterier för vald lösning uppnås. 

Cykelåtgärder basnivå 

Krav på åtgärder för att få 5 procent rabatt. 

• Cykelpool med lådcyklar och elcyklar. Minst en lådcykel och två elcykel per 50 hushåll, det vill 

säga 0,02 lådcyklar respektive 0,04 elcyklar per hushåll. Siffran avrundas uppåt till närmaste 

heltal. Poolcyklarna har egna parkeringsplatser, utöver ordinarie parkeringstal, och det är 

kostnadsfritt för de boende att nyttja en poolcykel. 

• Automatisk dörröppnare till cykelförrådet. 

Cykelåtgärder supernivå 

Krav på åtgärder för att få 10 procent rabatt. 

• Cykelpool med lådcyklar och elcyklar. Minst två lådcyklar och tre elcyklar per 50 hushåll, det 

vill säga 0,04 lådcyklar respektive 0,06 elcyklar per hushåll. Siffran avrundas uppåt till 

närmaste heltal. Poolcyklarna har egna parkeringsplatser, utöver ordinarie parkeringstal, och det 

är kostnadsfritt för de boende att nyttja en poolcykel. 

• Automatisk dörröppnare till cykelförrådet. 

I samband med val av cykelpool ska nedanstående beskrivas: 
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• Hur kommer cykelpoolen att skötas och drivas? 

• Hur ser bokningssystemet ut? 

• Hur många och vilka typer av cyklar ingår i cykelpoolen? 

• Finns någon uppföljning av användande av cyklarna för att eventuellt införskaffa fler? 
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SAMNYTTJANDE – SÄNKNINGENS STORLEK BEROR PÅ DET 

ENSKILDA FALLET 

Olika parkeringsändamål gör anspråk på parkeringsplatser i olika omfattning och under olika tider 

på dygnet. Om flera användargrupper kan samnyttja samma parkeringsplatser skapas ett mer 

effektivt utnyttjande. En förutsättning för samnyttjande är att brukargrupper med olika behov finns 

inom acceptabelt gångavstånd. Om samnyttjande av parkeringsplatser kan säkerställas kan 

parkeringstalet sänkas. I vilken grad beror på sammansättningen av verksamheter i området, i 

vilken grad samnyttjande är möjlig samt genomförande. Till skillnad mot övriga reducerande 

åtgärder för sänkt parkeringstal finns inte ett procentuellt tak för samnyttjande utan det räknas fram 

i särskild utredning. 

Vid parkeringsköp kan reduktion för samnyttjande inte tillgodoräknas byggherren eftersom 

parkeringsköp i sig redan är en form av samnyttjande. För att ett samnyttjande ska vara praktiskt 

möjligt får inte bilplatserna vara reserverade och samnyttjandet måste vara bestående.  

Samnyttjande bör i första hand användas för verksamhetsparkering, handel och arbetsplatser, och 

med stor försiktighet avseende bostadsparkering. Samtliga boende bör ha möjlighet att vid 

arbetspendling lämna bilen hemma till förmån för hållbara transportslag. I parkeringsnormen finns 

en beläggningstabell som visar nyttjandegraden för olika verksamheter. Tabellen kan används som 

ett rådgivande underlag vid beräkningar av samnyttjande. Det är kommunen som slutligen 

bestämmer hur stort samnyttjandet kan vara eller hur mycket rabatt det kan ge genom gröna 

resplanen. 

När byggherren identifierat en potential för samnyttjande initierar denne samtal med kommunen 

och eventuellt den part som byggherren avser ingå samnyttjandeavtal med. Då byggherren är den 

samma för de verksamheter som ska samnyttja parkeringen blir hanteringen av ärendet enklare. Är 

det olika byggherrar/fastighetsägare som ska samnyttja en parkering på antingen den ena 

fastighetsägarens mark eller på en tredje fastighetsägares mark krävs avtal fastighetsägarna emellan 

som ska hanteras i den gröna resplanen och sedan följa med i bygglovsskedet. Samnyttjande kräver 

ett långsiktigt arbete där avtal tecknas mellan parterna över lång tid. 

Beskriv:  

• Vilka olika typer av verksamheter är det och hur ser verksamheternas behov för parkering ut?  

• Under vilka tider på dygnet använder respektive verksamhet parkeringsplatserna? 

• Vilka och hur många parkeringsplatser ska samnyttjas?  

• Beskriv varför det finns potential för samnyttjande av parkeringsplatser i detta projekt. 

• Presentera ett avtal mellan den fastighetsägare som äger parkeringsplatserna och den eller de 

fastighetsägare/hyresgäster/verksamhetsutövare som ska samnyttja parkeringsplatserna. 
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BIDRAG TILL ALLMÄN GRÖN INFRASTRUKTUR – UPP TILL 10 

PROCENT SÄNKNING 

Om byggherren väljer att bekosta åtgärder för gång- cykel- eller kollektivtrafik och som ligger 

utanför exploateringsavtalet och som kan främja ett hållbart resande finns möjlighet att få sänkt 

bilparkeringstal. Exempel på åtgärder kan vara att bygga och bekosta en länk i cykelvägnätet som 

saknas, att åstadkomma gena gångvägar till kollektivtrafikhållplatser, att bygga väderskyddade 

cykelparkeringar i närheten av kollektivtrafikhållplatser med mera. 

Beskriv: 

• Vilken typ av åtgärd som främjar ett hållbart resande har valts?  

• Avtal eller dokumentation av kommunikation med kommunens teknik- och 

fastighetsförvaltning om bekostande, eller delfinansiering av vald åtgärd. 
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ÖVRIGA MOBILITY MANAGEMENTÅTGÄRDER – UPP TILL 10 

PROCENT SÄNKNING 

Det finns egentligen obegränsat med olika lösningar som kan minska parkeringsbehovet. Det är 

bara fantasin som sätter gränserna. Det är dock viktigt att kunna motivera varför parkeringsbehovet 

skulle minska på grund av den valda åtgärden. Några exempel på åtgärder för bostäder kan vara 

gratis eller subventionerat kollektivtrafikkort vid inflyttning, en gratis cykel till varje lägenhet i 

samband med att lägenheterna säljs/hyrs ut första gången, avtal med cykelverkstad som 

kostnadsfritt servar och fixar små saker som byter däck och lagar punkteringar, verkstadsdel i 

anslutning till cykelförrådet där de boende har möjlighet att låna verktyg med mera kostnadsfritt, 

uppglasat cykelförråd i entréplan, leveransskåp för hemleveranser i fastigheten, kylrum för 

hemleveranser av beställda matkassar, gemensamt anordnade handlingsresor mm. För 

verksamheter kan arbetsplatser och företag ta fram reseriktlinjer för verksamheten och anställda 

skulle kunna få subventioner som stödjer ett val av hållbara färdmedel. 

Beskriv: 

• Vilka mobilitetsåtgärder i övrigt kommer projektet att innehålla? 

• Redogör för faktorer som är väsentliga exempelvis om åtgärden eller tjänsten kommer att kosta 

något för användaren, hur frekvent tjänsten kan användas, hur länge den planeras att finnas 

tillgänglig för användarna, hur ofta cykelreparatör finns på plats eller vilken cykelverkstad som 

de boende kan lämna in sin cykel till med mera. 
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KOMMUNIKATION OCH MARKNADSFÖRING – GER INGEN RABATT 

MEN ÄR ETT KRAV 

Marknadsföringen och kommunikationen kring boendets eller verksamhetens parkerings- och 

mobilitetslösningar är en viktig del för att uppnå syftet med gröna resplaner. Det är viktigt för 

projektets slutkunder att veta i god tid innan inflyttning vilka fördelar och förutsättningar som 

finns. Det är bra om både byggherre samt eventuell mäklare är väl insatt i vilka mobilitetslösningar 

som kommer att finnas tillgängliga för de som flyttar in. Vid inflyttning är det också lämpligt med 

informationsträffar där eventuella bokningssystem för bil- eller cykelpooler visas och demonstreras 

samt även instruktioner för övriga mobilitetsåtgärder som kräver sådana. 

Beskriv: 

• Hur ska projektet marknadsföra och kommunicera den gröna resplanen? 

• Hur kommer projektets slutkunder att introduceras i fastighetens utbud av mobilitetslösningar? 
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EXEMPEL PÅ BERÄKNING AV 
REDUKTION AV PARKERINGSTAL 

Byggherren Nya lägenheter AB kontaktar aktuell bygglovshandläggare för att ställa frågan om 

aktuellt projekt kan ges möjlighet att få arbeta med grön resplan. Det aktuella projektet ligger i zon 

2 enligt parkeringsnormen och inom 400 meter från byggplatsen kan bland annat matbutik, 

vårdcentral, apotek, skola och förskola nås. Det finns ett välutbyggt cykelnät i området och 

stadsbussarna passerar alldeles intill med en bra turtäthet alla veckans dagar. 

Byggherren ska bygga 10 lägenheter under 35 m², 40 lägenheter i storlek mellan 35 och 70 m² samt 

20 lägenheter över 70 m². Det innebär enligt gällande parkeringsnorm antalet bilparkeringsplatser 

som byggherren behöver tillskapa är ((10x0,3) + (40x0,7) + (20x1,0)) 51 stycken. Utöver det 

tillkommer besöksparkering med 3 platser samt 2 parkeringsplatser för rörelsehindrade. 

Besöksparkering och parkeringsplatser för rörelsehindrade är inte flexibla i sitt antal utan det är på 

”boendeparkeringarna” som rabatt kan ges. 

Parkeringstalet för fastigheten blir 0,85 platser/lägenhet (51/60). 

Stadsbyggnadsförvaltningens arbetsgrupp för gröna resplaner anser att det geografiska läget med 

närhet till det mesta samt ett parkeringstal på 0,85 medför att projektet kan tillåtas arbeta med grön 

resplan. 

Byggherren redovisar nedanstående mobilitetsåtgärder ihop med en plan för hur 

mobilitetsåtgärderna ska kommuniceras och marknadsföras hos hyresgäster, lägenhetsköpare, 

mäklare med mera. Stadsbyggnadsförvaltningens arbetsgrupp för gröna resplaner har därefter 

bedömt potentialen för respektive åtgärd att skapa ett minskat bilinnehav hos de boende i 

fastigheten och gett en ”rabatt” på parkeringstalet utifrån det. 

• Bilpool – Supernivån har valts. Ett avtalsförslag med en etablerad bilpoolsfirma är bifogad, som 

redovisar att fastigheten ska ha 3 bilpoolsbilar. Ett enkelt översiktligt bokningsprogram kommer 

att skapas och de boende kommer att få ett fördelaktigt pris för att hyra bilarna samt köra dem. 

Bilpoolsbilarna kommer att finnas i fastighetens egna garage. En redovisning om hur 

uppföljning av bilinnehav i fastigheten kommer att genomföras årligen presenteras. Kostnaden 

för de boende att hyra en egen parkeringsplats ligger på 1200 kr per månad.  

Åtgärden ger en ”rabatt” på 20 procent. 

• Cykelpool – Basnivån har valts. Fastigheten kommer att innehålla en cykelpool med två 

lådcyklar, tre elcyklar och två vanliga cyklar. Samma enkla bokningssystem som för bilpoolen 

ska användas och det är gratis att hyra en cykel. Cykelförrådet utrustas med en smidig dörr som 

öppnas via en knapptryckning. 

Åtgärden ger en ”rabatt” på 5 procent. 
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• Övriga mobility managementåtgärder – Fastigheten kommer att utrustas med kylrum där 

hemlevererade matkassar kan ställas in. Fastighetsägaren erbjuder alla som flyttar in ett gratis 

årskort för kollektivtrafiken. 

Dessa åtgärder bedöms ge en ”rabatt” på 3 procent. 

Sammantaget ger åtgärderna en rabatt på 28 procent (20+5+3). För kravet på antalet 

parkeringsplatser innebär det en rabatt på 14 platser, men 3 platser tillkommer för de tre 

bilpoolsbilarna. Det ger därför en total rabatt på 11 platser. 

Parkeringstyp Antal p-platser utan grön resplan Antal p-platser med grön resplan 

Boendeparkering 51 37 (rabatt på 28 % inkluderad) 

Besöksparkering 3 3 

Handikapplatser 2 2 

Bilpoolsplatser 0 3 

Totala kravet 56 45 
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