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Nr 5. Policy och riktlinjer för parke-
ring i Uppsala kommun 
KSN-2013-0338 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att anta parkeringspolicy enligt ärendets bilaga 1 
med justering av avsnittet ”Attraktivare stads-
miljö” så att andra meningen lyder:  
 
”en attraktiv stadsmiljö avses en miljö som sta-
dens invånare och besökare upplever som attrak-
tiv och tillgänglig att vistas i för barn och vuxna, 
såväl kvinnor som män”  
 
Anmäls att kommunstyrelsen för egen del be-
slutat, under förutsättning av kommunfullmäk-
tiges beslut 
 
att fastställa riktlinjer för parkering i Uppsala 
kommun, bilaga 2 med justering av avsnittet 
”Attraktivare stadsmiljö” så att första meningen 
lyder: 
”En stadsmiljö i Uppsala som stadens invånare 
och besökare upplever som attraktiv och till-
gänglig att vistas i och som erbjuder goda stads-
byggnadskvaliteter ska uppnås genom att oskyd-
dade trafikanter erbjuds mer utrymme i staden”. 
 
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, 
Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell och Frida 
Johnsson (båda MP) reserverar sig enligt bilaga 
A. 
 
Emma Wallrup (V) reserverar sig i form av 
särskilt yttrande enligt bilaga B. 
 
Uppsala den 18 december 2013 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Ceci-
lia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman (alla M), 
Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), 

Stefan Hanna (C), Ebba Busch Thor (KD), Mar-
lene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, 
Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida 
Johnsson (båda MP) och Emma Wallrup (V). 
 
Dessutom närvarande: Mats Gyllander, Chris-
topher Lagerqvist, Simone Falk, Louise Lander-
holm Bill (alla M), Peter Nordgren (FP), Karin 
Ericsson (C), Bengt Westman, Irene Zetterberg 
(båda S) och Rickard Malmström (MP). 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige gav 13/14 juni 2011 (§ 
130), i samband med att IVE 2012-2015 antogs, 
uppdrag till gatu- och samhällsmiljönämnden 
(gatu- och trafiknämnden) att med berörda parter 
arbeta fram ett förslag till parkeringsstrategi för 
Uppsala kommun.  
 
För att bättre överrensstämma med kommunens 
nomenklatur har nämnden utarbetat förslag till 
parkeringspolicy och riktlinjer för arbetet med 
parkering. Gatu- och samhällsmiljönämnden har 
överlämnat ärendet till kommunstyrelsen för 
vidare handläggning. 
 
Remissbehandling 
Ärendet har remissbehandlats. Remissvar har 
lämnats av barn- och ungdomsnämnden (bilaga 
3), utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
(bilaga 4), idrotts- och fritidsnämnden (bilaga 5), 
plan- och byggnadsnämnden (bilaga 6), miljö- 
och hälsoskyddsnämnden (bilaga 7), nämnden 
för hälsa och omsorg (bilaga 8), äldrenämnden 
(bilaga 9), Uppsala parkering AB (bilaga 10), 
Uppsala hem AB (bilaga 11), Uppsala 
cykelförening (bilaga 12) samt Uppsala City-
samverkan AB och Upsala Handelsförening 
(bilaga 13). 
 
Nämnden för hälsa och omsorg och äldrenämn-
den anser att bägge dokumenten på ett förtjänst-
fullt sätt beskriver en strategi för hur en god 
parkeringssituation ska råda i Uppsala. Nämn-
derna vill dock peka på att grupper med olika for-
mer av funktionsnedsättning bör synliggöras på 
ett tydligare sätt i dokumenten samt kompletteras 
med en beskrivning av den specifika tillgänglig-
hetsproblematik som gäller för personer med nå-
gon form av funktionsnedsättning. Vidare anser 
de att dokumenten bör kompletteras med en 
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planering kring hur det totala utbudet av handi-
kapparkeringar ska tillgodoses i kommunen. 
 
Miljö- och hälsonämnden är positiv till förslagen 
och ser dokumenten som en viktig pusselbit i 
arbetet för ett hållbart trafiksystem. De anser att 
trafikens inverkan på luftkvalitén behöver lyftas 
fram mer samt att åtgärder som minskar trafik-
arbetet i centrum särskilt bör prioriteras. Vidare 
anser de att parkeringar som underlättar byte till 
kollektivtrafik samt strategiska cykelparkeringar 
bör tas upp i policyn. 
 
Idrotts- och fritidsnämnden anser att policyn och 
riktlinjerna ger en sammanhållen och övergri-
pande plattform för det strategiska arbetet med 
parkering. De anser vidare att det är viktigt att 
barn och ungdomar i större utsträckning ska gå, 
cykla eller åka kollektivtrafik. Det är därför nöd-
vändigt med parkering för bussar och cyklar vid 
idrottsanläggningar och arenor som håller större 
evenemang. 
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden anser 
att det är positivt att policyn och riktlinjerna upp-
märksammar ungdomars och icke bilburnas 
situation och behov både när det gäller fram-
komlighet för olika trafikslag och cykeltrafikens 
tillgänglighet till målpunkter. Vidare anser nämn-
den att det är viktigt att dokumenten främjar 
centrumhandeln och att det finns en fungerande 
infrastruktur i hela staden. Avgörande tros bli hur 
policyn och riktlinjerna konkretiseras i den efter-
följande handlingsplanen samt tidsperspektivet 
för genomförande. 
 
Plan- och byggnadsnämnden anser att policyn 
och riktlinjerna ger en sammanhållen och över-
gripande plattform för det strategiska arbetet med 
parkering. Dokumenten stödjer arbetet med att 
effektivisera markanvändningen i kommunen, 
vilket bidrar till en förtätning av staden samt 
främjar miljömässigt hållbara färdmedel som bi-
drar till en skapa en attraktiv stad. Nämnden vill 
vidare, genom samverkan och dialog med privata 
och offentliga aktörer, verka för en planering i 
enlighet med parkeringspolicyn med tillhörande 
riktlinjer. 
 
Uppsala parkerings AB är positiv till föreslagen 
policy och riktlinjer och särskilt över förslaget att 
bolaget ska ges möjlighet att utvecklas i fram-

tiden. De saknar dock något om kommunen ska 
tillåta sk. ”friköp” vid bostadsexploatering och 
hur det ska påverka bolaget. 
 
Uppsalahem AB ser positivt på att policy och 
riktlinjer arbetas fram för att verka i riktning mot 
mål om bland annat attraktivare stadsmiljö och 
effektiviserad markanvändning. De ser också 
positivt på tillkomsten av större gemensamma 
parkeringsanläggningar. Riktlinjerna anger ett 
längre gångavstånd till parkering i centrum- och 
handelsetableringar och detta anser Uppsalahem 
bör gälla även för bostadsområden. De har utläst 
att bilinnehavet för hyresrättsinnehavare är lägre 
än för bostadsrättsinnehavare samt att de noterat 
att bilinnehavet för personer under 25 år har 
sjunkit med 70 procent mellan åren 1990-2012. 
Förslag till policy och riktlinjer bör därför komp-
letteras med en handlingsplan samt en översyn av 
parkeringsnormstal. 
 
Uppsala Citysamverkan AB och Upsala Handels-
förening framför att stadskärnan är en viktig des-
tination för Uppsalabor och besökare av olika 
slag, vilket gör att tillgängligheten för alla är vik-
tig. Är inte staden tillgänglig för alla så kommer 
Uppsala att förlora i det långa loppet då det kom-
mer att finnas andra alternativ att besöka för 
shopping, trivsel och stadspuls. De gjort en egen 
parkeringsutredning som de vill ska komplettera 
den man gjort från Uppsala kommuns håll. 
 
Föredragning 
Ärendet har avvaktat ärendet om översyn av 
parkeringsorgansationen i Uppsala kommun som 
behandlas parallellt med detta.  
 
En parkeringspolicy och riktlinjer för parkering i 
Uppsala kommun är en mycket viktig del för att 
helheten i Uppsalas vision och mål i översikts-
planen ska kunna nås, framför allt vad det gäller 
klimat, attraktiv stadsmiljö med starkt centrum 
samt god tillgänglighet för samtliga trafikslag. 
Vad det gäller tillgängligheten pågår parallella 
arbeten med förbättrad kollektivtrafik i syfte att 
fördubbla andelen till 2030 samt förbättra för 
cyklisterna så att Uppsala fortsätter uppfattas som 
en cykelstad. 
 
Förslaget till parkeringspolicy och -riktlinjer för 
Uppsala kommun har utarbetats i bred samverkan 
inom kommunen och även i nära samarbete med 
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berörda externa parter. Samtidigt har en policy 
och riktlinjer för cykeltrafik i Uppsala kommun 
tagits fram och ett arbete tillsammans med 
landstinget skett för att förbättra kollektiv-
trafiken. Det har också tagits fram förslag till 
handlingsplan som kommer att antas i gatu- och 
samhällsmiljönämnden om kommunfullmäktige 
antar policyn och kommunstyrelsen riktlinjerna. 
Utöver detta har förslag till ny parkeringsnorm 
för Uppsala kommun ”Handlingsplan för parke-
ring på kvartersmark” som gäller för bil, MC och 
cykel arbetats fram som plan- och byggnads-
nämnden remitterat 
 
Förslaget till parkeringspolicy och riktlinjer i 
Uppsala kommun är väl genomarbetade vilket 
även remissinstanserna har uttryckt i sina remis-
svar. Flera av förslagen till kompletteringar eller 
förtydliganden är av den karaktären att de redan 
behandlas eller bör behandlas i handlingsplanen 
alternativ i dokumentet för parkeringstal. Yttran-
dena kommer därför att föras vidare i organi-
sationen så att dessa synpunkter kan tas tillvara i 
rätt dokument. 
 
Kommunstyrelsen föreslår dock att policyn och 
riktlinjerna bör kompletteras med att tillgäng-
ligheten ska vara bra för alla, dvs. även för per-
soner med funktionsnedsättning. Därför föreslås 
att under avsnittet ”attraktivare stadsmiljö” ordet  
tillgänglig tillföras i andra meningen så att den 
lyder:  
”en attraktiv stadsmiljö avses en miljö som 
stadens invånare och besökare upplever som 
attraktiv och tillgänglig att vistas i för barn och 
vuxna, såväl kvinnor som män”  
 
Vidare motsvarande justering av avsnittet 
”attraktivare stadsmiljö” i förlaget till riktlinjer så 
att avsnittets första mening ska lyda: ”En stads-
miljö i Uppsala som stadens invånare och besö-
kare upplever som attraktiv och tillgänglig att 
vistas i och som erbjuder goda stadsbyggnads-
kvaliteter ska uppnås genom att oskyddade trafi-
kanter erbjuds mer utrymme i staden”. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut 
 
 
 
 

Bilaga A 
S-, MP-reservation 
 
Förslag till beslut 
Att samordna beslut om Parkeringspolicy och 
Parkeringsnorm för Uppsala kommun och låta 
båda antas av kommunfullmäktige. 
 
Parkeringspolicyn 
Att det andra övergripande målet i parkerings-
policy för Uppsala kommun samt riktlinjer för 
arbetet med parkering i Uppsala kommun ska 
lyda: Minska biltrafiken och dess negativa 
effekter. 
 
Riktlinjerna  
Att under målet om att skapa en god sammanvägd 
tillgänglighet för samtliga trafikslag i riktlinjerna 
för arbetet med parkering i Uppsala kommun 
göra följande ändringar och tillägg: 
 
Ny riktlinje: De ytor som ligger närmast mål- och 
startpunkten ska prioriteras för cykelparkering. 
 
Ändra fjärde riktlinje: Längre gångavstånd till 
bil- och MC-parkering ska accepteras till förmån 
för gång, cykel och kollektivtrafik. 
 
Att under målet om effektiviserad markan-
vändning i riktlinjerna för arbetet med parkering 
i Uppsala kommun göra följande ändringar och 
tillägg: 
 
Ändrad andra riktlinje: Samutnyttjande av 
parkeringsanläggningar och ett ökat 
bilpoolsanvändande ska eftersträvas och främjas. 
 
Bilaga B 
V-reservation 
 
Policy för riktlinjer för parkering bör arbetas om 
enligt Vänsterpartiet och utgå från dessa parke-
ringsnormer, en särskild parkeringsnorm bör sät-
tas för studentboenden till 0,1 per platser/lägen-
het, en sänkning böra göras från parkerings-
normen för bostäder från 0.8 till 0.5 platser/ 
lägenhet. Krav bör ställas på besöksparkeringar 
för cyklar i innerstaden.  
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Synpunkter på parkeringspolicy för Uppsala med riktlinjer

Sammanfattning
Parkeringspolicyn utgår från goda principer om att öka stadens attraktivitet genom att gynna 
hållbara färdmedel. Däremot tycker vi det saknas kvantitativa mål och ett antal konkretare punkter.

Viktigast av dessa är att ersätta parkeringsnorm för bil med en parkeringsnorm för cykel, att ställa 
större krav på stöld- och väderskyddad cykelparkering och att erbjuda parkering för lastcyklar.

Synpunkter på riktlinjer
Inriktningen om attraktivare stadsmiljö och minskad bilrelaterad miljöpåverkan är utmärkt -  
särskilt målen om att få bort bilparkering från gatumark, minska markparkeringen och att öka andel 
cykel / gång på bekostnad av bil. Vi ser gärna att gatuparkering för bil i gatumiljö (förutom RH) kan 
ersättas generellt, inte bara boende / arbetsparkering (även om det gärna får vara prioriterat).

Det är nödvändigt att biltrafiken minskar i absoluta tal, och det är bra att detta är med i planen. Det 
är bra att använda parkering för att skifta till hållbarare trafikslag. Vi vi ha en kraftigare minskning 
av biltrafiken i innerstaden (bilfri innerstad i någon mån kan mycket väl vara bäst för att nå planens 
mål) och tror att fler styrmedel (bilbegränsningar, trängselavgifter) kan behövas.

God sammanvägd tillgänglighet innebär bra principer om ökad tillgänglighet för cykel och övriga 
miljöeffektiva trafikslag. Vi ser gärna att framkomlighetenför cykel specifikt är med som mål. Att 
omvandla kantstensparkering till cykelinfrastruktur kan där spela stor roll om det sker systematiskt.

Målet om längre avstånd till parkering för motorfordon är bra. Vi skulle gärna se som princip att 
cykel-P ska vara närmare belägen målpunkter än bilparkering.

Effektivare markanvändning och fortsatt stark centrumhandel tror vi också kan ske ännu bättre 
genom att just prioritera om markanvändning från bilparkering. Vi uppskattar också att 
centrumhandeln bäst skulle gynnas genom att utnyttja sin särart som lättåtkomlig med gång / cykel / 
kollektivtrafik, inte att den försöker konkurrera om (en allt mindre grupp) bilburna resenärer.

• Parkeringstaxan diskuteras inte. Vi menar att den taxa som finns idag, givet dagens
markpriser, trängsel och trafikpolitiska ambitioner innebär att kommunen subventionerar
bilburna besökare. Den kan och bör förmodligen höjas på flera ställen.

• Vi vill gärna bemöta den kritik som förmodligen kommer från handelsrepresentanter : En
bilgles eller bilfri stadsmiljö har generellt inneburit ökad omsättning för handeln i aktuellt
område; se till exempel Lüneburg i Tyskland – eller konkret gågatan i Uppsala.

Värt att påpeka är att bilburna besökare till cityhandeln sedan länge är i minoritet, även om
biltrafiken dominerar gaturummet på grund av dess platsbehov.

• Parkeringsinformationssystem får gärna inkludera cykel också.

Förslag generellt
• Parkeringsnormen för bostäder diskuteras inte. Vi vill att den avskaffas eller i alla fall

minskas ordentligt. Helst generellt, men som minst för nya områden med ”gröna”
ambitioner. Detta skulle göra det möjligt att bygga tätare, billigare och miljöeffektivare och
att medborgare som inte vill betala för bilinfrastruktur slipper dess extra kostnader.

Uppsala Cykelförening   Uppsala 2013-06-07
http://ucf.se/ info@ucf.se
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Parkeringsnormen är också högst konkret bilnormativ och utgör ett hinder mot den 
omställning till mindre bilresor i både andel och absoluta tal som planen önskar.

• För att kunna använda parkering som medel att styra trafiken bör kommunen vara 
innehavare av parkering vid externhandel, bland annat för att kunna sätta priser.
Detta bör i varje fall vara ett ovillkorligt krav vid eventuell nyetablering av externhandel.

• Tillräcklig plats (kanske kombinerad med annan funktion vissa tider) bör beredas för 
varuleveranser och övrig angöring så att dessa inte blockerar cykelinfrastruktur.

Förslag om bilparkering
• Enligt önskemål från medlemmar är det också värt att komma ihåg de som önskar parkera 

vid infartsparkering med bil och fortsätta resan med cykel.

• Bilparkeringar får inte innebära fara för cykeltrafiken. Det ska alltid finnas utrymme 
mellan bildörrar och ytor med cykeltrafik, annars bör bilparkering inte tillåtas.

Särskilt gäller detta områden där bilister bara kan passera cyklister om de ligger inom 
dörrzonen från parkerade bilar – där finns det stor risk att cyklister kör farligt långt till höger 
för att inte vara i vägen för biltrafik bakom.

Förslag om cykelparkering
• En cykelparkeringsnorm med visst antal stöld- och väderskyddade cykelparkeringsplatser 

inomhus bör i stället antas för nybyggnation, på samma sätt som tidigare parkeringsnorm.

• Vid större noder för kollektivtrafiken ska säker och väderskyddad parkering finnas. Vid 
resecentrum ska inomhusparkering färdigställs snarast. Vi ser också gärna att det finns 
bevakad parkering vid resecentrum (förebild finns i till exempel Amsterdam).

• Alla större arbetsplatser bör efterstävas att också ha säker och väderskyddad cykel- 
parkering. Brist på säker parkering är ett konkret hinder för pendling med dyrare cyklar.

• Alla större ställen för handel bör ha säker låsbar och gärna väderskyddad cykelparkering.

• Att kunna parkera cykel i närheten av målpunkter är en möjlighet med cykel och något 
som kan öka cykelns attraktivitet (liksom handelns). Detta bör bejakas.

• Vid alla större cykelparkeringar och i normer ovan ska ett antal platser finnas för bredare 
eller längre cyklar – framför allt familje/lastcyklar, men också tandem och cykel med släp.

Förslag på konkretiseringar
• Policyn tar vad vi såg inte upp (det kanske inte ligger inom riktlinjerna) hur många 

parkeringar olika slag som ungefär bör tillkomma i olika områden. Antalet cykelparkeringar 
bör utökas i centrum, särskilt parkeringar med väderskydd. Antal bilparkeringar bör minska, 
särskilt i centrum och vid externhandelsplatserna (det senare svårt påverka, men önskvärt).

• Inventering och förslag på var parkeringar ska läggas till / tas bort saknas. Som exempel vill 
vi att S:t Eriks torg och Fyris torg ska vara bilfria.

Terminologi
• Begreppet ”oskyddad trafikant” är en aning bilnormativt och får gärna ersättas med de 

trafikslag som avses. Själva tanken om staden upplevd som gående (eller cyklist) är god.
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