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Riktlinjer för parkering i Uppsala kommun

Målen för parkering i Uppsala utgår från kommunens övergripande mål om att
öka andelen gång-, cykel- och kollektivtrafik samt målet om att trafikens
miljöbelastning ska minska. Allt arbete med att hantera och planera parkering i
Uppsala kommun ska verka i riktning mot att uppnå följande mål:






Attraktivare stadsmiljö
Minska biltrafikens miljöpåverkan
Skapa en god sammanvägd tillgänglighet för samtliga trafikslag
Effektiviserad markanvändning
Bidra till en fortsatt stark centrumhandel

För respektive mål finns riktlinjer som beskriver vad som avses med respektive
mål. Vissa riktlinjer återkommer under mer än ett mål, då de stödjer flera mål.
Riktlinjerna gäller för parkeringshantering inom hela kommunen.

Tabell 0-1 Riktlinjer för parkering i Uppsala

Riktlinjer
Attraktivare stadsmiljö
Markparkeringsytornas andel av centrala staden ska minska.
Parkering (bil, MC och cykel) för boende och arbetsplatser ska i första hand placeras på
kvartersmark.
Andelen gång- och cykelresor till, från och inom centrala staden ska öka.
Planering och styrning av parkering ska stödja kommunens samhällsbyggnadsambitioner.
Minska biltrafikens miljöpåverkan
Biltrafikens andel av resor till Uppsala tätort ska minska.
Biltrafikarbetet inom Uppsala tätort ska minska.
Söktrafiken efter lediga parkeringsplatser ska minska.
Antalet bilrörelser i centrum ska minska.
Biltrafikandelen vid arbetspendling ska minska.
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Skapa en god sammanvägd tillgänglighet för samtliga trafikslag
Ökad tillgänglighet till centrum för gång, cykel och kollektivtrafik.
Cykeltrafikens tillgänglighet till målpunkter ska öka.
En beläggning på 80-85 % på bilparkering på gatumark ska eftersträvas.
Längre gångavstånd till bil- och MC-parkering i centrum och vid andra handelsetableringar
ska accepteras.
Antalet bilrörelser i centrum ska minska för att öka tillgängligheten för övriga trafikslag.
Pendlarparkeringar/bytespunkter/samåkningsparkeringar ska identifieras och iordningsställas.
Effektiviserad markanvändning
Eftersträva ett ökat antal parkeringsköp.
Samnyttjande av parkeringsanläggningar ska eftersträvas.
Samla parkering i parkeringsanläggningar och effektivisera utnyttjandet av dessa.
En beläggningsgrad på 80-85 % på bilparkering på gatumark ska eftersträvas.
Beläggningsgraden i parkeringsanläggningar ska öka från dagens nivå.
Utveckla kommunens parkeringsbolag
Bidra till en fortsatt stark centrumhandel
Parkering i centrala Uppsala ska prioriteras i första hand för besökare och angöringstrafik, i
andra hand för boende i innerstaden.
Arbetsplatsparkering bör ej ske på gatumark.

Förtydligande av målen
Attraktivare stadsmiljö
En stadsmiljö i Uppsala som stadens invånare och besökare upplever som
attraktiv och tillgänglig att vistas i och som erbjuder goda stadsbyggnadskvaliteter ska uppnås genom att oskyddade trafikanter erbjuds mer utrymme i staden.
Transportsystemets utrymmesanspråk bör successivt minskas och mer effektiva
transporter ska eftersträvas, vilket avseende parkeringshantering innebär att
markparkeringens andel (biltrafik) av centrala staden ska minska. Parkering för
såväl bil som MC och cykel ska i första hand ordnas inom kvartermark istället
för på allmän platsmark, för att kunna nyttja den allmänna platsmarken till
andra sociala ändamål. De hållbara och mindre utrymmeskrävande transportslagen gång, cykel och kollektivtrafiks andel av resorna till centrala staden
ska öka. Dessutom ska all planering och hantering av parkering stödja kommunens övriga samhällsbyggnadsambitioner.
Minska biltrafikens miljöpåverkan
Endast teknikutveckling inom fordonsindustrin räcker inte för att reducera
trafikens utsläpp tillräckligt för att uppnå de mål kring biltrafikens miljöpåverkan, minskade koldioxidutsläpp och minskad miljöbelastning som finns
formulerade i översiktsplanen. Trafikens omfattning måste minska, vilket bl.a.
kan uppnås genom att använda parkering som styrmedel. Trafikens omfattning
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avser inte bara andelen av de resor som görs, utan även den sammanlagda
sträcka som bilarna tillryggalägger, d.v.s. biltrafikarbetet. En del av biltrafikarbetet utgörs av söktrafik efter lediga parkeringsplatser, vilken kan reduceras
genom att upprätthålla en optimal beläggningsgrad och eventuellt införande av
parkeringsledningssystem. En kategori av resor som utgör en omfattande andel
av det totala resandet, och är relativt homogen i sin struktur och därmed
förhållandevis lätt att påverka, är arbetsresorna. Biltrafikens andel av arbetspendlingen specifikt ska därmed minskas.
Skapa en god sammanvägd tillgänglighet för samtliga trafikslag
En god tillgänglighet till staden och dess utbud av service och verksamheter är
av grundläggande betydelse för att attrahera nya verksamheter, och därmed för
en ökad sysselsättning och tillväxt. Det handlar om att skapa en sammanvägd
god tillgänglighet som harmoniserar med bl.a. en god levnadsmiljö och där
negativa effekter från transporterna minimeras.
I centrala staden finns flera konkurrerande intressen avseende markanvändning.
Tillgängligheten till centrum med de hållbara transportslagen gång, cykel och
kollektivtrafik bör stärkas, då dessa bl.a. är mer yteffektiva än biltransporter.
Antalet bilrörelser i centrum måste därför minska för att istället ge plats åt
dessa trafikslag. En följd av att biltrafikens utrymmesanspråk i centrum
minskas till förmån för de hållbara transportslagen, blir att gångavståndet
mellan målpunkter i centrum och framtidens bilparkeringsplatser (gäller även
MC-parkering) blir längre. Att öka tillgängligheten med kollektivtrafik till
centrum, men även till övriga orter inom kommunen, handlar i detta sammanhang om att stärka kopplingen mellan bil/cykel och kollektivtrafik, exempelvis
genom att vid kollektivtrafikknutpunkter ordna med pendlarparkeringar för
såväl bil som cykel. Dessa kan med fördel även nyttjas vid samåkning.
Tillgängligheten med de hållbara transportslagen ska stärkas även i övriga delar
av kommunen, och inte bara centrala staden. Cykeltrafikens tillgänglighet till
målpunkter i hela kommunen ska stärkas. Avseende bilparkering på gatumark
ska 80 – 85 % beläggningsgrad eftersträvas, för att säkerställa ett optimalt
utnyttjat parkeringsbestånd och samtidigt en god tillgänglighet som minimerar
söktrafik. För att erhålla en samlat god tillgänglighet ska utöver nämnda
trafikslag även parkering och uppställningsplatser för husbil, turistbussar och
MC finnas i staden.
Effektiviserad markanvändning
Förtätning är en viktig faktor i att uppnå en energieffektiv stad. Förtätning har
visat sig ha potential att reducera reslängder och energiförbrukning per
invånare, samt att påverka färdmedelsfördelningen till förmån för de hållbara
transportslagen gång, cykel och kollektivtrafik. Parkering är utrymmeskrävande, och genom en god parkeringshantering kan Uppsala kommun effektivisera sin markanvändning och därigenom bidra till att uppnå en mer hållbar stad.
På såväl markparkering som parkering i anläggningar ska en ökad beläggningsgrad eftersträvas gentemot dagens situation, en beläggningsgrad på 80-85 % är
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att anse som ett optimalt utnyttjat parkeringsbestånd. Dessutom bör det
eftersträvas att kommunens parkeringsbestånd får en högre nyttjandegrad under
en större del av dygnet jämfört med hur beståndet utnyttjas idag. Det innebär
inte att biltrafiken ska öka för att fylla ut kostymen, utan snarare att kostymen
kan sys in och att verksamheter med olika behov vid olika tidpunkter delvis kan
nyttja ett avgränsat parkeringsbestånd mer effektivt. Uppsala kommun ska
eftersträva att bli en mer aktiv part på parkeringsmarknaden, och därmed även
skaffa sig ett större parkeringsbestånd. Detta bör ske genom att kommunens
parkeringsbolag ges möjlighet att utvecklas.
Bidra till fortsatt stark centrumhandel
Ett vitalt och livskraftigt centrum är en viktig hörnsten i vad som uppfattas som
en attraktiv stad. Centrumhandeln skapar liv och rörelse i staden och bidrar till
många arbetstillfällen. Detta skapar förutsättningar för ett hållbart resande och
bidrar till att staden uppfattas som trygg och attraktiv att vistas i. Parkeringspolicyn ska fortsatt stödja en stark centrumhandel, bl.a. genom att bidra till en
attraktiv stadsmiljö och en god samlad tillgänglighet till staden.
Centrums livskraft och centrumhandeln specifikt är betjänt av att så många
besökare som möjligt har tillgänglighet till staden, vilket innebär att handeln
har ett så stort kundunderlag som möjligt. I avvägning mot övriga mål som
finns för staden uppnås inte detta genom att anlägga så många parkeringsplatser
som möjligt, utan snarare genom att nyttja parkeringsbeståndet på ett optimalt
sätt. Parkering i centrala Uppsala bör därför i första hand prioriteras för
besökande och angöringstrafik, och i andra hand för boende. En hög omsättning
på ett begränsat parkeringsbestånd är att föredra för att skapa en god tillgänglighet. Besökande och angöringstrafik använder parkering under kort tid, vilket
medför att samma parkeringsruta blir tillgänglig för flera fordon under dygnet.
Ett parkeringsinformationssystem i realtid är ett exempel på hur besökande
enkelt kan hitta lediga parkeringsplatser. Arbetsplatsparkering innebär långtidsparkering under dagtid, och sådan bör inte ske på gatumark.
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