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Ordlista  
I följande ordlista förklaras innebörden av de 
begrepp som används i strategin. 

 
Allmän platsmark 
Regleras i detaljplan och avser mark för 
gemensamma behov, exempelvis gata och torg. 
Kan endast upplåtas tillfälligt för enskilda 
behov. I tätorten Katrineholm har kommunen 
rådighet över allmän platsmark. 

Arbetsplatsparkering 
Avser parkering som används av en 
arbetstagare under arbetstid. Kan ske på allmän 
platsmark och kvartersmark. 

Beläggningsgrad 
Anger hur stor andel av tillgängligt 
parkeringsutbud som nyttjas vid ett visst 
tillfälle. Undersöks genom att notera antalet 
parkerade fordon. 

Besöksparkering 
Avser parkering till besökare till boende och 
andra verksamheter. Omfattar även 
kundparkering till butiker. Kan ske på allmän 
platsmark och kvartersmark. 

Boendeparkering 
Avser parkering vid bostaden eller till för 
boende i en viss fastighet på kvartersmark. 
Boendeparkering kan även innebära att vissa 
platser reserveras på allmän platsmark för 
boende i ett område och/eller att boende får en 
reducerad parkeringsavgift. 

Flexibla parkeringstal 
Flexibla parkeringstal innebär att byggherrarna 
ges möjlighet att påverka parkeringstalen om 
de erbjuder alternativa mobilitetslösningar som 
minskar bilparkeringsbehovet. 

Gatuparkering 
Parkering på gata på allmän platsmark eller 
allmän väg. 

Kvartersmark 
Regleras i detaljplan och avser mark för 
enskilda behov.  

 
Markparkering 
En samlad parkering på allmän platsmark eller 
kvartersmark. 

Mobilitetstal 
För mobilitetstal finns det ingen entydig 
definition, men det handlar om att 
utgångspunkten inte är ett specifikt tal för hur 
mycket bilparkering som ska anläggas. För 
varje projekt görs det istället en sammanhållen 
bedömning av hur olika trafikslag, 
infrastruktur och mobilitetstjänster tillsammans 
kan bidra till god tillgänglighet till det som ska 
byggas.   

Parkeringstal 
Parkeringstalen reglerar antalet 
parkeringsplatser ex. per lägenhet, 
kvadratmeter eller användning som ska 
anläggas av fastighetsägaren.  

Parkeringsanläggning  
En parkeringsanläggning är ett samlingsnamn 
för exempelvis parkeringsgarage, 
parkeringshus eller parkeringsdäck. 

Pendlarparkering 
Parkering vid bytespunkt för resenärer som 
avser att byta från eller till kollektivtrafik. Kan 
även kallas infartsparkering. 

Parkeringsnorm (P-norm) 
En parkeringsnorm är det regelverk som anger 
vilket parkeringsbehov som byggherren ska 
tillgodose för att få bygglov.  

Söktrafik 
Avser den trafik som uppstår då trafikanten 
letar efter parkering. 

Samåkningsparkering 
Enklare parkering, ibland anslutning till 
kollektivtrafik, med möjlighet att lämna sitt 
fordon för att samåka till sitt slutmål. Kan även 
kallas uppsamlingsparkering. 
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Inledning 
Katrineholms kommun har som mål att växa. 
År 2030 ska det bo 40 000 invånare i 
kommunen och tillväxten ska ske både i staden 
och på landsbygd.  Det innebär stora 
utmaningar. Målet är att skapa en attraktiv och 
långsiktigt hållbar stad i takt med att staden 
växer och förtätas för att ge utrymme åt fler 
invånare. För att uppnå det är det viktigt att 
kommunen har ett så effektivt transportsystem 
som möjligt och där är parkering är en del av 
den helheten.  
 
Idag har Katrineholm ett transportsystem där 
54 % av alla resor inom Katrineholm stad sker 
med bil, vilket inte är långsiktigt hållbart. 
Målet är att år 2030 ska endast 35 % av resorna 
ske med bil. Hur fördelningen ser ut mellan 
olika trafikslag, till exempel bil, gång- och 
cykel har effekt på hur attraktiv och tillgänglig 
stadsmiljön blir. Biltrafikens negativa 
konsekvenser minskar möjligheterna att skapa 
en tillgänglig och levande stadsmiljö, vilket är 
viktigt för att Katrineholm ska vara en attraktiv 
stad med tillväxt.  
 
Hur parkeringsfrågan hanteras påverkar 
trafiken eftersom möjligheten att parkera 
enkelt i staden har en tydlig inverkan på val av 
färdsätt.  
 
”Varje bilresa börjar och slutar på 
en parkeringsplats. 
Parkeringsåtgärder är därför ett av 
de effektivaste verktygen för att 
påverka bilanvändningen.” 
 
Ur Parkering för hållbar stadsutveckling, Sveriges 
Kommuner och Landsting (2013). 
 
Denna parkeringsstrategi är en del av 
kommunens arbete för en hållbar 
stadsutveckling och innebär ett tydligt 
ställningstagande kring hur parkering ska 
kunna användas som ett verktyg att nå den 
utveckling som kommunen önskar.  
 
Parkeringsstrategin är en fördjupning och en 
del i kommunens övergripande trafikstrategi. 
Syftet med trafikstrategin är att beskriva den 
långsiktiga inriktningen för de olika 
trafikslagen och för utveckling i stad och på 

landsbygd. Förutom parkeringsstrategin 
innefattar trafikstrategin också en 
trafiknätsanalys, gång- och cykelplan samt 
hastighetsplan för kommunen. 
 
Det är Översiktsplanen 2030 – del staden och 
del landsbygd som pekar ut inriktningen för 
såväl trafikstrategin som parkeringsstrategin.  
 

Varför en parkeringsstrategi? 
Det är främst i översiktsplanen i del staden, 
men också i del landsbygd som det konkreta 
behovet av att ta fram en parkeringsstrategi 
lyfts fram, och en inriktning ges om hur den 
ska vara utformad.  
 
I översiktsplanen står att det övergripande 
målet med parkeringsstrategin ska vara en 
långsiktigt hållbar stadsutveckling som uppnås 
genom: 

• En effektiv markanvändning i staden 
Katrineholm 
 

• Främja resandet med kollektivtrafik, 
gång och cykel i kommunen 

 
• En attraktiv stadsmiljö. 

Avgränsningar 
Parkeringsstrategin behandlar 
parkeringsplatser och parkeringssituationen i 
centrala Katrineholm, varav de flesta i 
stadskärnan och för handeln attraktiva 
parkeringsplatser1. 
 
De olika typerna av parkering som omfattas av 
denna strategi är: besöks-, boende- och 
arbetsplatsparkering för främst cykel och bil. 
Den omfattar även delar om parkering för 
andra fordon så som lastbil, buss och 
husbil/husvagn, och andra parkeringsformer 
som pendlar- och uppsamlingsparkering. 

  

1 Inom 200 meter gångavstånd från målpunkten. 
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Utgångspunkter 
 
Översiktsplan- del staden och 
landsbygd 
 
I översiktsplanen lyfts behovet av en 
parkeringsstrategi och en inriktning ges om hur 
den ska vara utformad. I planen ges riktlinjen 
att ta fram en parkeringsstrategi för hållbar 
stadsutveckling, dels för en effektivare 
markanvändning i tätorten Katrineholm och 
dels för att främja resandet med kollektivtrafik, 
gång och cykel i kommunen och en 
attraktivare stadsmiljö. 
 
Följande inriktningar formuleras gällande 
parkering i översiktsplanen – del staden 
(2014):  

• Parkering för kunder, besökande och 
boende ska gå före 
verksamhetsparkering i stadskärnan. 
 

• Vid lokalisering där det finns god 
tillgång till alternativ till bil bör 
parkeringsstrategin bidra till att minska 
tillgången på arbetsparkering. 

 
• Antalet pendlarparkeringar i närheten 

av resecentrum ska byggas ut. 
 

• I de centrala delarna ska tillgång på 
parkeringsplatser finnas med tydlig 
skyltning var de finns och hur många 
platser som finns lediga. 

 
• Utanför staden kan så kallade 

uppsamlingsparkeringar strax utanför 
stadskärnan anläggas. 

 
• Efterfrågan på parkering kan styras 

genom tid- och prissättning.  
 

• Effektiv cykelparkering ska vara väl 
utplacerad i staden. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

• I strategin kan en parkeringsnorm 
införas där antalet bilplatser per 
lägenhet vid nyexploatering regleras 
för att minska risken för överetablering 
av parkeringsplatser i centrala 
Katrineholm. 

 
• En öppen parkeringsplats kan byggas 

om till bostäder med 
parkeringsmöjligheter under mark eller 
i markplan  

 
Parkering utgör en liten del av ”Översiktsplan 
– del landsbygd” från 2016, där det framgår att 
tillgång på pendlarparkering vid resecentrum 
och uppsamlingsparkeringar utanför 
stadskärnan i Katrineholm ska finnas.  
 

Gång- och cykelplan Katrineholms 
kommun 
 
I gång- och cykelplanen behandlas 
cykelparkering i Katrineholm i form av nuläge 
och en ambition om framtida cykelparkering.  
 
Nuläget beskrivs i korta ordalag, bland annat 
att det finns gott om cykelparkering i 
Katrineholm, att cykelparkeringen kring 
exempelvis skolor och på Köpmangatan kan 
bli fulla samt att det står en del skrotcyklar i 
ställen.  
 
Enligt gällande gång- och cykelplan för 
Katrineholms kommun (2014) ska den 
framtida cykelparkeringen vara smidig och 
säker, eftersom det påverkar viljan att välja 
cykel som transportmedel. 
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Tidigare utredningar om parkering 

 
 
Handelsutredning Katrineholm- 6 juni 2009 
 
Konsultföretaget Nordplan fick år 2009 i 
uppdrag av Katrineholms kommun att utföra 
en handelsutredning i Katrineholm för att ge 
kommunen bättre kunskap om hur 
Katrineholms centrum fungerar och kan 
utvecklas med avseende på handel. Resultatet 
redovisas i rapporten Handelsutredning 
Katrineholm från den 6 juli 2009. 
 
Analysen av handeln i centrala Katrineholm är 
baserad på Nordplans egenutvecklade modell: 
”Kolla Läget” där effekten på handeln av 
följande huvudparametrar; grannar, stråket, 
miljön, parkeringen, kollektivtrafiken och 
konkurrensen undersöks.  
 
Parkeringen som undersöks avser 
besöksparkering i centrum. Enligt 
handelsutredningen saknas cirka 50 
bilparkeringsplatser som är nyttiga för handeln. 
Detta innebär att nya platser bör tillskapas eller 
att befintliga parkeringsplatser nyttiggörs för 
handeln. Utredningen nämner avgiftsbelagd 
parkering som en strategi för att utnyttja 
befintligt utbud bättre. Detta berörs dock inte 
mer i utredningen utan Nordplans koncept 
utgår endast ifrån att öka utbudet.  
 
Utredningen behandlar också tillgängligheten 
med kollektivtrafik, gång och cykel till 
centrumhandeln som en framgångsfaktor.  
 
I utredningen presenteras en rad åtgärder för 
att öka utbudet av parkering i centrum och 
förbättra tillgängligheten med bil, bland annat 
åtgärden att minska gågatunätet. Utredningen 
fastslår dock också att det är främst 
dagligvaruhandel som påverkas positivt av 
denna åtgärd. Sällanköp påverkas i större 
utsträckning av en trevligare miljö. 

 
 
 
 
 
Trafik och parkering i Katrineholm-  
10 juli 2009  
Katrineholms kommun beställde 2009 en 
trafik- och parkeringsutredning av Nordplan 
med syfte att utreda främst tillgängligheten för 
centrumhandeln. I utredningen görs en 
nulägesanalys för bil-, gång-, cykel- och 
kollektivtrafik samt en parkeringsanalys i 
centrum baserad på genomförd inventering av 
beläggning. Även cykelparkering behandlas 
ytligt.  
 
Enligt utredningen är beläggningen ca 65% på 
de undersökta parkeringarna, men cirka 125 
nyttiga parkeringsplatser för handeln saknas 
när hänsyn tas till ett dimensionerat behov för 
en lönevecka i oktober eller april. Med det 
behov av bilplatser som handelsutredningen 
fastställer och ett framtida bilplatsbehov 
bedömer Nordplan att totalt cirka 200 för 
handeln nyttiga bilplatser bör tillkomma.  
 
Utredningen anger även att delar av den 
undersökta parkeringen troligtvis används som 
arbetsplatsparkering. 
 
Utredningen konstaterar att gång- och 
cykelvägnätet i Katrineholm är väl utbyggt, 
men att det är sämre tillgänglighet i öst-västlig 
riktning i och med den barriäreffekt Vasavägen 
utgör. Det saknas bra och ordnad 
cykelparkering i centrala Katrineholm enligt 
utredningen.  
 
Tillgänglighet till kollektivtrafik bedöms vara 
god och inga specifika åtgärder för att främja 
kollektivtrafikens tillgänglighet till 
centrumhandeln föreslås mer än att konstatera 
att det finns utrymme längs Vasavägen för nya 
hållplatslägen. 
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Värt att veta om 
parkering  
 
Det finns i huvudsak två sätt att arbeta med 
parkering för hållbar stadsutveckling. Det 
första är att på längre sikt förändra resvanor 
och parkeringsutbud genom regler och 
riktlinjer vid nyexploatering. Det andra är att 
på kort sikt påverka parkeringsutbud genom 
reglering och prissättning (SKL 2013:12).  

Parkeringsändamål och parkering 
för olika fordon 

Besöksparkering  
Besöksparkering är parkering som sker för 
tillfälligt besök till en verksamhet. 
Besöksparkeringen kan vara en tillgång för 
stadskärnan och centrumhandeln, givet att den 
utnyttjas effektivt. Ett effektivt utnyttjande 
uppnås när utbudet på parkering i anslutning 
till viktiga målpunkter varken är för stort eller 
för litet, när omsättningen på 
parkeringsplatserna är ändamålsenlig och 
söktrafiken minimeras (SKL 2013:15).  

Boendeparkering 
Boendeparkering avser parkering vid bostaden 
och bör i första hand anordnas på 
kvartersmark, men i de fall det inte är möjligt 
kan boendeparkering anordnas på allmän 
platsmark.  
 
Det har konstaterats att en god tillgänglighet 
till parkering för boende har ett samband med 
högt bilinnehav, och till en högre sannolikhet 
för att fordonet används till dagliga resor när 
ett annat färdmedel skulle kunna användas. Det 
medför alltså en ökad miljöpåverkan. 
Detsamma gäller även en reglering som 
medför att fordonet måste flyttas varje dygn 
(SKL 2016:16). 

Arbetsplatsparkering 
Arbetsplatsparkering avser parkering vid 
arbetsplatsen och bör, precis som 
boendeparkeringen, i första hand anordnas på 
kvartersmark. Det är inte lämpligt att anordna 
arbetsplatsparkering på allmän platsmark då 
det konkurrerar med angöring och 
korttidsparkering.  
 

Tillgång till gratis parkering vid arbetsplatsen 
ökar sannolikheten att bilen används för 
arbetsresor (SKL 2013:17). 

Pendlar- och uppsamlingsparkering 
Med detta menas parkeringsplatser som är till 
för byte mellan olika trafikslag och som främst 
är avsedda att användas i samband med resor 
till arbete eller studier. De parkeringsplatser 
som ska underlätta byte till kollektivtrafik 
benämns oftast som pendlarparkering, och för 
byte till bil benämns som 
uppsamlingsparkering (företeelserna kan även 
ske på samma parkeringsplats). Parkeringarna 
kan vara placerade i utkanten av centralorten, i 
kransorter, men också centralt i anslutning till 
kollektivtrafik.  
 
Parkeringen syftar till att underlätta för att bil 
endast ska användas då det ”är nödvändigt” 
och på det sättet bidra till ett hållbart resande 
(SKL 2016:36). Om det är ett stort utbud av 
platser, eller om ingen reglering sker, ökar 
risken för att parkeringen används för andra 
ändamål än de avsedda. Det kan därför vara 
betydelsefullt att genom reglering i tid eller 
kostnad påverka användarna så att parkeringen 
används så effektivt som möjligt. 

Parkering för cykel 
Besöks-, boende- och arbetsplatsparkering 
behövs inte enbart för bil utan också för cykel. 
Det är därför viktigt att ha alla 
parkeringsändamål i åtanke när det planeras för 
cykelparkering. I första hand ska boende- och 
arbetsplatsparkering ske på kvartersmark, men 
parkering kan anordnas på allmän platsmark. 
Besöksparkering kan i högre grad anordnas på 
allmän platsmark.  
 
Cykelparkering bör i större utsträckning än 
bilparkering anordnas i omedelbar närhet till 
målpunkterna. Om en cykelparkering saknas 
eller är full ställs cyklarna oftast utanför de 
anordnade parkeringarna, vilket kan utgöra ett 
hinder för gående och speciellt för personer 
med funktionsnedsättning. Viljan att parkera 
längre bort från målpunkten kan öka något om 
en högre standard på cykelparkering erbjuds 
där.  
 
Högre standard kan exempelvis innebära 
möjlighet till att låsa fast cykeln i ramen, 
väderskydd, god belysning och cykelgarage. 
Vad som är en attraktiv cykelparkering varierar 
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beroende på hur cyklisten har tänkt använda 
parkeringen, men även miljön runt omkring 
påverkar samt drift- och underhåll av 
parkeringen. Tidigare studier har visat att 
kvinnor i högre utsträckning än män väljer 
cykel som färdmedel. Studier har också visat 
att kvinnor är mer benägna än män att välja 
bort parkeringar som upplevs otrygga. (SKL: 
2013) Tillgången till fullgod och trygg 
cykelparkering är därför både en 
hållbarhetsfråga och en jämställdhetsfråga.  
 
Om cykelparkeringen är lättillgänglig, attraktiv 
och säker samtidigt som bilparkeringen är 
mindre tillgänglig, kan färdmedelsvalet 
påverkas och fler välja cykel (SKL 2016:11). 

Parkering för lastbil 
Det är möjligt att anordna parkering och 
uppställning av lastbil på gatu- och 
kvartersmark. Det kan vara lämpligt av 
säkerhets- och miljöskäl. Parkeringarna bör i 
första hand anordnas för fordon från 
verksamheter utanför kommunen, eftersom de 
har sämre möjlighet att lösa parkering på 
kvartersmark. 
 
Korttidsuppställning och korttidsparkering kan 
anordnas för fordon som tillfälligt behöver 
parkera, till exempel i väntan på en leverans. 
Parkeringen kan vara nödvändig för att inte 
förhindra framkomligheten och påverka 
säkerheten för andra trafikanter. Lämpliga 
parkeringsplatser kan vara i industriområden 
och vid bensinstationer i anslutning till 
mottagaren (SKL 2016:36). 
 
Långtidsuppställning kan anordnas för fordon 
där föraren behöver en parkeringsplats en 
längre tid, exempelvis vid dygnsvila. Vid en 
sådan parkering kan säkerhetsåtgärder krävas 
för förarna och godset. Åtgärderna kan vara 
kostsamma, så behov och efterfrågan bör 
undersökas noggrant (SKL 2016:36).  

Parkering för buss 
Bussparkering kan anordnas på kvarters- och 
allmän platsmark. Parkering bör anordnas i 
anslutning till besöksmål som lockar turister 
eller besökare med buss (SKL 2016:34). 
Parkering kan även efterfrågas av 
bussoperatörer för tidsreglering. För 
bussoperatörer bör tidsreglering ske på 
kvartersmark då det i annat fall inte är möjligt 
att avsätta parkering för en speciell operatör.  

Att anordna en ändamålsenlig bussparkering 
kan främja att fler reser kollektivt. 

Parkering för husvagn och husbil 
Husvagn och husbil får parkera på allmän 
platsmark om en lokal trafikföreskrift inte 
säger annat. Reglerna kan skilja markant 
mellan städer. 
 
Att erbjuda husvagns- och husbilsparkering 
kan gynna den lokala besöksnäringen (SKL 
2016:38). Service i form av exempelvis el kan 
göra parkeringen mer attraktiv. 
Parkeringsplatsen bör dock regleras specifikt 
för släpkärra (husvagn) eller personbil klass II 
(husbil) så att inte andra fordon ställer sig på 
platsen.  

 
Reglering av parkering 
Parkeringsreglering i form av tid, avgift och 
tillstånd (exempelvis för boende eller för 
personer med funktionsnedsättning) är 
effektiva sätt att styra hur parkeringen 
används. En lämplig prissättning i kombination 
med tidreglering och reservation för vissa 
trafikanter är kraftfulla verktyg att påverka 
parkeringsanvändningen så att det främjar 
prioriterade trafikantgrupper.  
 
Beroende på hur marken är upplåten, som 
allmän platsmark eller kvartersmark har 
kommunen olika möjlighet att reglera 
parkering. Allmän platsmark är avsett för 
gemensamma behov och eftersom alla 
medborgare ska ha lika rätt till platsen enligt 
likställighetsprincipen (i kommunallagen 
1991:900, 2 kap. 2§) får den därför endast 
upplåtas tillfälligt för andra ändamål. Detta 
gäller med få undantag.  
 
Parkering på kvartersmark omfattas inte av 
likställighetsprincipen och det ger kommunen 
fler möjligheter att upplåta marken för andra 
trafikantgrupper och fordon. 
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Tid 
Tidsreglering kan innefatta hur länge och 
under vilka tider parkeringen får användas. 
Begränsningar kan sättas för att underlätta 
vissa grupper att hitta en parkeringsplats 
(besöks-, boende- och arbetsparkering). 
Korta tidsintervall för parkering gynnar 
besöksparkeringen och handeln i och med att 
fler har möjlighet att parkera på samma plats 
under en dag, medan reglering med längre 
tidsintervall innebär bättre förutsättningar för 
arbetsplats- pendlar- och boendeparkering 
(SKL 2016:16). 

Avgift 
Reglering genom parkeringsavgifter är ett 
medel för kommunen att påverka så att 
parkeringsutbudet används på det sätt som 
kommunen önskar och föreskriver. Syftet 
med avgiften är att förenkla regleringen av 
trafik och dess ordnande. Med lämplig 
prissättning kan både efterfrågan på parkering 
samt färdmedelsvalet påverkas (SKL 2016:17). 
Då fungerar en avgift som en tröskel som 
bidrar till att de bilfärder som inte anses lika 
viktiga undviks. En avgift kan också tydliggöra 
kostnaderna för drift, underhåll och 
övervakning av parkering. 

Reserverade platser 
Kommuner har möjlighet att styra vilka 
fordonsslag, vilken trafikantgrupp eller fordon 
med en viss last som får parkera på allmän 
platsmark. Möjligheten att reservera plats på 
allmän platsmark är dock mycket begränsad, 
eftersom det saknas lagligt stöd. Det är endast 
funktionsnedsatta, boende och yrkestrafik som 
får särbehandlas eftersom de är undantag från 
likställighetsprincipen (lag 1957:259). 
Däremot kan vissa platser anordnas för olika 
fordonstyper (SKL 2016:18).  
 
På kvartersmark har kommunen och andra 
aktörer möjlighet att upplåta marken till privata 
aktörer och privatpersoner, exempelvis 
reservera plats för bilpool samt erbjuda 
möjlighet till förhyrd plats. Förhyrda platser 
kan med fördel användas för samutnyttjande. 
Exempelvis kan arbetsplatsparkering i stor 
utsträckning användas till besöksparkering 
under helger och kvällar eftersom behovet av 
parkering för olika ändamål varierar över 
dagen, se figur 1.   
 
 

 
 
Figur 1. Ungefärlig beläggning över en dag 
fördelat på ärende. Källa: Policy för parkering, 
SKL (2007) och egen bearbetning. 

 
En möjlig negativ effekt av samnyttjande av 
boendeparkering (besöksparkering under 
dagtid/ boendeparkering under natten) är att 
det kan leda till att bilen används till dagliga 
resor om den måste flyttas varje dygn.  
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Åtgärder för att 
förändra resvanor 
 
Mobility management (MM) kan beskrivas 
som beteendepåverkande åtgärder för att 
påverka resan innan den har börjat 
(Trafikverket 2011:2). Dessa åtgärder är som 
mest effektiva om de görs i samband med 
förändringar i infrastruktur, reglering eller 
tjänster, eller i samband med att personer 
flyttar till en ny bostad eller börjar på en ny 
arbetsplats. Åtgärderna kan också vara 
effektiva verktyg för att skapa acceptans för 
förändringar, till exempel i utbud eller 
reglering av parkering.  

 
Hållbar lokalisering och planering 
Möjligheten att påverka transporter i staden 
och därmed parkeringsbehovet sker redan då 
bostäder, arbetsplatser, handel och andra 
verksamheter lokaliseras i förhållande till 
andra viktiga funktioner samt hur 
trafiksystemet är utformat (Trafikverket 
2011:17). 
 
En hållbar planering, exempelvis nära centrum 
eller med god tillgänglighet för kollektivtrafik 
och bra förutsättningar för gång- och 
cykeltrafik, kan i förlängningen innebära ett 
lägre parkeringsbehov för bil och kan främja 
hållbart resande. Detta bör tas hänsyn till 
genom flexibla parkerings- eller mobilitetstal. 

 
Informationskampanjer 
Informationskampanjer främjar i första hand 
frivillig beteendeförändring genom att öka 
medvetenheten om fördelarna med hållbara 
resor och kan på sikt främja gång-, cykel och 
kollektivtrafik. Informationsinsatser kan även 
omfatta kampanjer som till exempel så kallade 
hälsotrampare och testresenärer. Dessa 
kampanjer riktar sig främst till de som pendlar 
med bil och de utmanas att under kampanjen 
prova på ett annat sätt att resa (MM 2016). 
Denna typ av kampanjer är särskilt effektiva i 
samband med att förändringar i infrastruktur 
eller utbud (exempelvis av cykel- eller 
bilparkering sker). Informationskampanjer kan 
även nyttjas för att skapa mer förståelse och 
acceptans för förändringar i utbud och 
reglering av parkering. 

Resplaner 
Resplaner, gröna resplaner eller 
mobilitetsplaner är ett paket av åtgärder som 
kan användas av arbetsgivare eller exploatörer 
för att främja anställda eller boende att resa 
mer hållbart. Även kommuner kan rikta sig 
direkt till medborgare med individuella 
resplaner för att hjälpa dem att hitta ett sätt att 
resa mer hållbart i vardagen (MM 2016).  
 
Resplaner kan på sikt leda till ett lägre 
parkeringsbehov för bil eftersom de gör det 
möjligt för fler att nå sin bostad eller 
arbetsplats utan bil. De kan således ligga till 
grund för beslut om förändring av utbud eller 
reglering av parkering. 

Flexibla parkeringstal eller 
mobilitetstal 
Den kommunala parkeringsnormen reglerar 
ofta ett minimalt antal parkeringsplatser som 
ska byggas i samband med exploatering. Detta 
för att förhindra att allmän platsmark tas i 
anspråk för parkering som egentligen bör 
finnas på kvartersmark. Genom att använda sig 
av flexibla parkeringstal kan parkeringsutbudet 
på kvartersmark i större utsträckning anpassas 
till exploateringens förutsättningar och behov 
för att förhindra att fler parkeringsplatser än 
nödvändigt anläggs (Trafikverket 2011:31-32).  
 
Flexibla parkeringstal innebär att exploatören 
inte behöver bygga lika många 
parkeringsplatser som parkeringstalet anger om 
de inför åtgärder som sänker bilbehovet och 
underlättar ett mer hållbart resande. För 
mobilitetstal finns det ingen entydig definition, 
men det handlar om att utgångspunkten inte är 
ett specifikt tal för hur mycket bilparkering 
som ska anläggas. För varje projekt görs det 
istället en sammanhållen bedömning av hur 
olika trafikslag, infrastruktur och 
mobilitetstjänster tillsammans kan bidra till 
god tillgänglighet till det som ska byggas.   
 
Enligt den kommunala likställighetsprincipen 
måste villkoren för bedömning av 
parkeringstal fastställas för att alla byggherrar 
ska kunna ha samma möjlighet till avsteg 
(SKL 2012:51). 
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Parkeringsköp 
 
Vid exploatering i centrala lägen kan 
parkering, vid brist på utrymme inom egen 
kvartersmark, anordnas på annan mark. Detta 
kan tillämpas med civilrättsliga avtal där 
kommunen mot betalning från fastighetsägare 
ordnar parkering (MaxLupo 2011:29). 
Kommunen kan erbjuda fastighetsägare att 
göra parkeringsköp på den kvartersmark som 
kommunen eller dess bolag förfogar över, men 
parkeringsköp kan inte göras på allmän 
platsmark.  
 
För att parkeringsköp ska kunna tillämpas 
måste ett acceptabelt gångavstånd till 
parkeringsplatsen för olika parkeringsändamål 
fastställas. För bilparkering bör ett lika långt 
avstånd till parkeringen som till 
kollektivtrafiken accepteras så länge det inte 
handlar om handikapparkering, där avståndet 
mellan parkering och entré till målpunkten inte 
ska överstiga 25meter. Avstånden i tabell 1 
utgår ifrån andra kommuners riktlinjer och 
anvisade avstånd från SKL. Avstånden bör 
jämföras med avståndet till en hållplats för 
lokal kollektivtrafiktrafik respektive 
resecentrum i centrala Katrineholm. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tabell 1. Acceptabla gångavstånd till bilparkering varierar 
beroende på parkeringsändamål, men också på närheten 
till kollektivtrafik. 

Ändamål Gångavstånd till 
parkering 

Besöksparkering  

- bostäder Upp till 200 meter 

- kund Upp till 200 meter 

Boendeparkering Upp till 400 meter 

Arbetsplatsparkering Upp till 600 meter 

 
För cykelparkering bör gångavståndet inte 
överstiga 25 meter för korttidsparkering, men 
kan ligga längre bort om den parkerande har 
avsikten att parkera under en längre tid. 
Egenskaper som väderskydd och säkra 
parkeringar värderas också högre av 
långtidsparkerare, vilket gör att dessa kan 
placeras längre bort från målpunkten. (SKL 
2010:124) 
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Foto: Hanna Maxstad 
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Hur ser det ut idag? 
 

Trafikläget idag 
 
 
Kartbilden nedan visar de större portarna in till 
Katrineholms centrum och tydliggör hur 
kommunen vill att personbilstrafik och annan 
trafik till- och från centrum ska röra sig.  Dessa 
sträckor har vägvisning mot Katrineholm eller 
Katrineholm centrum. 
  
För det mest centrala gatunätet har sträckor 
med specifik reglering märkts ut, samt länkar 
där biltrafik får utökad framkomlighet. I övrigt 
har biltrafiken tillgänglighet i hela centrum, 
med riktlinjerna att trafiken ska vara trygg och 
anpassas till oskyddade trafikanters 
förutsättningar.  

 
 
 
 
 
 
 
Gatunätet i centrum är dimensionerat så att 
soplastbil och godslastbil kan nyttja det.  
Framkomlighet för bussar och 
utryckningstrafik säkras genom samråd i 
samband med alla ombyggnationer och 
projekt.  För verksamheter som har behov av 
varuförsörjning med större transporter 
(lastbilar om 24 m) finns tillgänglighet på vissa 
huvudgator. Separata dialoger hålls med dessa 
verksamheter för att tillse deras 
varuförsörjning och nå gemensamma 
lösningar. 
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Parkeringsläget idag  
 
Frågan om bilens utrymme i staden 
uppmärksammas i översiktsplanen. Idag är det 
lätt att transportera sig med bil i Katrineholm 
och det finns till relativt gott om 
parkeringsplatser. Ändå är upplevelsen att 
parkeringsplatserna inte räcker till. Genom 
åren har frågan om parkeringsavgifter kommit 
upp med jämna mellanrum och det har då setts 
som en konkurrensfördel för Katrineholms 
centrumhandel att ha avgiftsfria parkeringar 
för kunder. Utbudet av cykelparkering är sedan 
översiktsplan och gång- och cykelplan antogs 
en prioriterad fråga som tillsammans med 
utbyggt och väl underhållet cykelnät ska ge 
cykeln konkurrensfördelar gentemot bilen.  
 
Sedan 1999 har kommunen en policy för 
övervakning av bilparkering som hanterar 
trafikfarliga parkeringar, parkeringar som 
hindrar tillgänglighet, strider mot 
parkeringsförbud och överskrider gällande 
tidsregleringar. I dagsläget är 
parkeringsövervakningen upphandlad på 
entreprenad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
För att förstå hur parkeringssituationen ser ut 
idag har nuvarande parkeringsutbud och 
användning av parkering i Katrineholm 
inventerats. Inventeringen syftar till att ge ett 
underlag att utgå ifrån då strategier som avser 
utbud och reglering på parkering föreslås. 
 
Inventeringen har gjorts i två zoner i 
Katrineholm. Zon 1 består av kommunens 
centrumkärna och zon 2 centrala lägen utanför 
kärnan. Den yttre gränsen av zon 2 är ungefär 
1,5 km från centrumets mitt så allt inom de 
inventerade zonerna är att betrakta som inom 
acceptabelt gång- och cykelavstånd. 
 

  

Figur 2: Zonindelning som har använts vid inventeringen av cykel- och bilparkering  
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Cykelparkering 
Inventering av cykelparkering i Katrineholm 
har utförts tidigare, men inför arbetet med 
parkeringsstrategin inventerades 
cykelparkeringen igen. Detta för att även 
omfatta en bedömning av kvalitet på parkering, 
en översyn av parkeringsutbud vid viktiga 
målpunkter i staden och en inventering av 
antalet cyklar som finns parkerade utanför de 
ställ som finns tillgängliga.  
Beläggningsinventeringen utfördes i september 
2016 och den kompletterades med en 
inventering av kvalitet på cykelparkeringen i 
oktober 2016. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Utbud och användning 
Inventeringen visar att det i Katrineholm finns 
runt 3 600 parkeringsplatser för cykel i zon 1 
och zon 2. Placeringen av platserna redovisas i 
figur 3 där färgerna indikerar antal 
cykelparkeringsplatser per yta. Som det går att 
utläsa i bilden har majoriteten av platserna ett 
utbud av mellan 1 och 20 parkeringsplatser för 
cykel (gröna och gula prickar).  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 3: Antalet cykelparkeringsplatser  
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Figur 4. Beläggningsgrad för cykelparkeringsplatser 

I figur 4 framgår hur stor andel av de inventerade cykelparkeringsplatserna som användes vid inventeringstillfället.  

Figur 5. Heatmap för var flest cyklar finns parkerade.  

Figur 5 visar var det stod flest cyklar vid inventeringstillfället, vilket ger en indikation om var efterfrågan på 
cykelparkering är stor. Kartan visar att många cyklar är parkerade i anslutning till tågstationen (särskilt på den södra 
sidan), i centrum i anslutning till arbetsplatser och butiker, i bostadsområden samt i anslutning till Järvenhallen/ 
Järvenskolan. 
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           Figur 6: Bilden visar var det råder ett underskott av cykelparkeringsplatser. 

Avslutningsvis visar figur 6 vilka platser där antalet parkerade cyklar är större än antalet cykelställ. Det kan både vara fall 
där cyklar är parkerade på platser där det helt saknas ställ, men också platser där det är färre cykelställ än parkerade 
cyklar. 
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Standard 
 
Inventeringen visar att standarden på en stor 
del av den cykelparkering som finns i 
Katrineholm inte gör det möjligt att låsa fast 
cykeln på ett säkert sätt eller att få skydd för 
väder och vind. Vidare framgår det att 
cykelparkering saknas nära flera målpunkter 
vilket resulterar i att cyklister väljer att parkera 
cyklarna nära entré eller målpunkt ändå. Nedan 
visas några exempel där standard eller 
lokalisering bidrar till att cykelparkering inte 
finns där det önskas eller att cyklarna inte kan 
lämnas säkert.  
 

Exempel på låg standard 

 

Exempel på bristande underhåll 
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Exempel på där cykelparkering saknas 

 
 
 
 
Vad visar inventeringen av 
cykelparkering? 
Inventeringen visar att det totalt sett finns en 
stor ledig kapacitet för cykelparkering i 
Katrineholm, dock är fördelningen mellan de 
olika cykelparkeringsplatserna ojämn. 
Cykelparkeringens lokalisering och kvalitet har 
stor betydelse för om- och hur den används. På 
många platser i Katrineholm är kvaliteten på 
cykelparkering låg, det vill säga att det saknas 
möjlighet att låsa fast cykeln i ramen, det 
saknas väderskydd eller det saknas belysning. 
Kvaliteten på cykelparkeringen bör förbättras 
för att det ska upplevas som ett mer attraktivt 
val att resa in till centrum med cykel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Inventeringen visar att den största bristen på 
cykelparkeringsplatser finns i de centrala 
delarna (särskilt vid resecentrum) samt kring 
Järvenhallen/Järvenskolan. Det kan dock 
finnas en stor efterfrågan på andra platser i 
Katrineholm eftersom det i många fall saknas 
parkeringsmöjlighet eller är av bristande 
kvalitet. Det kan alltså finnas potentiella 
cyklister som idag väljer andra färdmedel. 
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Bilparkering  
 
Inventering av bilparkering i Katrineholm har 
gjorts tidigare, men inför strategiarbetet 
genomfördes en mer ingående inventering. 
Inventeringen omfattade ett större område än 
tidigare för att få en mer heltäckande bild av 
parkeringsutbudet. Inventeringen omfattade 
även registrering av vilka fordon som stod 
parkerade i de mest centrala delarna av staden 
för att nå en fördjupad förståelse av hur 
bilparkeringsplatserna i Katrineholm används. 
Slutligen gjordes också en så kallad 
observationsstudie där de personer som 
parkerade på fyra centralt belägna platser 
frågades vart de var på väg för att urskilja om 
deras ändamål med parkeringen var pendling 
eller arbete i Katrineholm.  
 
En första inventering av utbud, beläggning och 
parkerade fordon genomfördes i maj 2016 och 
kompletterades sedan i september 2016 med 
ytterligare en inventering av beläggningen i 
zon 2. 

 Observationsstudien genomfördes i augusti 
2016.  
 

Utbud och användning 
Inför inventeringen i fält genomfördes en 
genomgång av parkeringsytor i Katrineholm 
utifrån ett ortofoto. Inventeringen gjordes 
sedan av två olika zoner, en inre zon som 
markerar stadskärnan och en yttre zon som 
omfattar hela centrala Katrineholm. En 
sammanställning av samtliga parkeringsplatser, 
uppdelat i gatuparkering, markparkering och 
parkeringsanläggningar, inom de två zonerna 
kan ses i figur 7. Några av de garage som finns 
med på kartan har inte ingått i inventeringen. 
Det finns även ytterligare parkering på 
kvartersmark (för bostäder och arbetsplatser) 
som inte omfattas av inventeringen. 
 

 

 

 Figur 7: Parkeringsytor för bil i Katrineholm (zon 1 och 2) 
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Figur 8: Reglering för allmänt tillgängliga parkeringsytor i Katrineholm 

 
 
Antalet parkeringsplatser för bil, och regleringen för de olika platserna, förfinades sedan vid inventeringen. En 
sammanställning över ungefärligt antal parkeringsplatser per yta presenteras i figur 8. Totalt identifierades ca 9400 
parkeringsplatser, av dessa platser var ca 4400 reserverade för enskilda ändamål, 2000 hade okänd reglering och 3000 var 
allmänt tillgängliga.1 Inom zon 1 finns 43 parkeringsplatser som är reserverade för personer med funktionsnedsättningar.  
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  Figur 9: Antalet parkeringsplatser för respektive parkeringsyta. 

 
I Katrineholm är parkeringsytorna reglerade på många olika sätt. I figur 9 illustreras olika regleringsformer som gäller för 
parkeringar i centrala Katrineholm. 
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Beläggningsinventering 
  
Beläggningen på parkeringsplatserna i zon 1 
inventerades vid fem tillfällen under en vardag 
efter löning. Parkeringsplatserna i zon 2 har 
inventerats vid ett tillfälle mitt på dagen en 
vardag efter löning, vilket också är runt den tid 
som tidigare inventeringar har visat att 
beläggningen i Katrineholm är som högst. I 
figur 10 och figur 11, redovisas hur 
användningen såg ut på allmänt tillgängliga 
platser och på de platser som har reserverats 
för enskilda ändamål. 

 

  

Figur 10: Beläggning kl 12:00-13:00 en vardag för allmänt tillgängliga parkeringsplatser. 
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Vad visar beläggningsinventeringen? 
Generellt tenderar de allmänt tillgängliga 
parkeringsplatserna ha högre beläggning än de 
reserverade platserna.  
 
För båda typer av parkering finns dock ett stort 
antal lediga parkeringsplatser. Beläggningen 
varierar dock mycket mellan olika närliggande 
parkeringsplatser. För allmänt tillgängliga 
parkeringsplatser är beläggningen hög bland 
annat för flertalet ytor invid centrum, och för 
reserverade parkeringsplatser är beläggningen 
hög bland annat för majoriteten av ytorna i 
industriområdet väster om Kungsgatan. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Däremot är beläggningen låg på ett antal ytor i 
närheten av dessa högt belagda ytor. Vad det 
beror på är svårt att säga utifrån en 
beläggningsinventering, men det går att anta 
att det kan bero på att platserna regleras olika, 
deras olika lokalisering och tillgänglighet, eller 
på bristande vetskap om dessa parkeringsytor 
hos de som använder parkering. 
 
Resultatet av inventeringen indikerar att 
parkeringsytorna inte nyttjas helt effektivt, 
detta eftersom det finns mycket ledig kapacitet 
som kan användas för andra ändamål.  
Totalt var som minst 19 % (312 platser) av de 
allmänt tillgängliga parkeringsplatserna och 
minst 48 % (474 platser) av de reserverade 
parkeringsplatserna i centrala Katrineholm 
(zon 1) lediga vid inventeringstillfället. 

 
 
 

Figur 11: Beläggning kl 12:00-13:00 en vardag för reserverade parkeringsplatser. 
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Nummerskrivning 
 
En nummerskrivning för ett antal centralt 
belägna parkeringsytor gjordes vid 5 tillfällen 
mellan klockan 7-20 en vardag i maj 2016. 
Bilens registreringsnummer stäms då av mot 
fordonsregistret för att få fram adresserna där 
fordonen är skrivna. Dessa adresser finns 
visualiserade för fyra av parkeringsytorna i 
figur 12. 
 

 
 

 

 

 

 

Figur12. Visar var parkerade bilar är skrivna i förhållande till parkeringsplatsen de står på. 
 
Blå 1:1: Markparkering bakom godsmagasinet 
Grön 1:4: 24h parkering södra sidan om järnvägen 
Brun:1:7: Markparkering i korsningen Vasavägen/Fredsgatan/Malmgatan 
Lila 1:22: Vasaparkeringen, norra sidan om järnvägen  
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Vad visar nummerskrivningen? 
Figur 13 visar på fördelningen av avståndet 
mellan parkeringsytorna och de och adresser 
som fordonet är skrivet på.  
 

 
 
 
Totalt hade ungefär hälften av de som 
använder de nummerskrivna parkeringsytorna 
vid det inventeringstillfället sina bilar skrivna 
på en adress inom 3 km från parkeringen. 
Cirka 30 % har mindre än 1 km mellan 
parkeringen och hemadress. Det är resor som 
borde kunna ske med cykel- eller gångresor 
om enbart avståndet tas i beaktande.  
 
Vid några av parkeringsplatserna är en stor 
andel av de fordon som står parkerade 
registrerade inom 500 meter från platsen vilket 
tyder på att platsen används för 
boendeparkering. Som exempel hade 
parkeringen Gullvivan och Vasaparkeringen 
(vilka främst är avsedda för 
kollektivtrafikresenärer) under dagen en 
beläggning där 60 stycken (30%) respektive 21 
stycken (14%) av de parkerade bilarna var 
skrivna inom 500 meters avstånd och alltså kan 
antas använda platsen för boendeparkering.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
På en del av parkeringsytorna har det 
observerats att uppemot 10 % av de som  
använder parkeringen gör det under en längre 
tid än den tillåtna. Detta tyder på ett behov av 
ökad övervakning för att se till att 
tidsbegränsningarna efterlevs. 
 
Utifrån nummerskrivningen går det att även att 
se tydliga samband mellan reglering och 
användning. De parkeringsplatser som regleras 
med lång tid (24 eller 96 timmar) tenderar att 
ha en låg omsättning medan kortare regleringar 
oftare tillgängliggör parkeringsytan för fler 
användare. Med en kortare reglering har det i 
flera fall visat sig krävas så lite som hälften så 
många parkeringsytor för att tillgängliggöra 
parkerings till ett lika stort antal besökare.  
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Antal kilometer mellan parkeringsyta och adress fordonet är skrivet på 

Inom spannet

Aggregerat

Figur 13. Avstånd mellan parkeringsplats och adress fordonet är skrivet på. Staplarna visar andelen fordon inom respektive avstånd, den 
streckade linjen visar den totala antalet bilar inom ett visst avstånd (t ex att 40% av fordonen är parkerade inom 1,5 km från bostaden) 
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Observationsstudie 
 
De parkeringsytor som ligger närmast 
stationen är i första hand tänkta att användas av 
de som ska resa från Katrineholm med tåg. I 
Katrineholms kommun fanns dock inför 
inventeringen en föraning om att många av 
dessa platser också skulle komma att användas 
av de som arbetar centralt i Katrineholm. För 
att kunna urskilja hur många som använder 
parkeringsplatserna för olika ändamål 
(pendlar- respektive arbetsplatsparkering) 
genomfördes en observationsstudie. Den 
innebar att de som parkerade på fyra utvalda 
parkeringsytor mellan klockan 06.00 och 00.00 
en vardag tillfrågades om vart de var på väg 
och i vilket syfte de använde parkeringen.  
 
 
 

 

 

Vad visar observationsstudien? 
 
Av observationsstudien framgår att 
parkeringsytorna närmast centralstationen 
används av utpendlare i stor utsträckning. 
Dock används de två parkeringsplatserna som 
ligger längre från centralstationen i mycket 
större omfattning av de som arbetar i 
Katrineholm, vilket inte är i enlighet med 
kommunens prioritering och tänkta syfte för 
parkeringen. 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

Figur 14 visar på fördelningen mellan de som pendlar från Katrineholm (använder parkering som pendelparkering) 
och de som pendlar till Katrineholm (använder parkering som arbetsplatsparkering) för de fyra parkeringar som 
observationsstudien genomfördes.  
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Mål och strategier  
 
Parkeringsstrategins syfte är att bidra till en 
hållbar stads- och trafikplanering som på lång 
sikt kan resultera i ändrade resvanor samt 
påverkar behovet av parkering. Strategin 
omfattar åtgärder för att ändra befintliga 
resvanor och åtgärder som anpassar parkering 
efter behov vid exploatering.  
 
Utgångspunkten i strategin på kort sikt är att i 
första hand arbeta med reglering av allmän 
platsmark för att tillgängliggöra främst 
besöksparkering, men även att införa 
samutnyttjande av parkeringsplatser. Strategin 
omfattar även åtgärder för att öka utbudet av 
parkering för cykel samt att tillgängliggöra 
ytterligare uppsamlings- och pendlarparkering 
för att främja ett hållbart resande.  
 
De målsättningar som parkeringsstrategin ska 
bidra till är:  

- effektiv markanvändning 
- hållbart resande 
- en attraktiv stad 

 

Effektmål  
- Andel av cykelparkeringsplatser som har 

fullgod standard ska öka  
 

- Ökat utbud av cykelparkeringar och 
förbättrad upplevelse hos de som använder 
dem 
 

- Attraktiv cykelparkering ska finnas vid alla 
viktiga utpekade målpunkter  
 

- Mer effektivt utnyttjad bilparkering  
 

- Jämnare beläggning på  
parkeringsplatser för bil 
 

- Personer upplever det som lättare att hitta 
parkering 
 

- Minskat antal reserverade parkeringsplatser  
 

- Vägvisning till alla samlade parkering med 
ett större antal parkeringsplatser 
 

 

- Mer nybyggnation i centrala lägen och ett 
mindre antal tillkommande 
parkeringsplatser  

Hur når vi målen? 
 
För att åstadkomma effektivt markutnyttjande, 
attraktiv stadsmiljö och en större andel hållbart 
resande är det viktigt att utbudet av 
bilparkering balanseras mot efterfrågan på 
parkering, andra resealternativ och en 
alternativ användning av tillgänglig mark. 
Konkret innebär det att vissa 
parkeringsändamål prioriteras i förhållande till 
andra och att åtgärder införs för att den 
parkering som finns tillgänglig ska användas så 
effektivt som möjligt.  
 
Strategin kan sammanfattas såhär:  

 

I Katrineholms översiktsplan framgår det att 
besöks- och boendeparkering samt parkering 
för pendlare med kollektivtrafik ska prioriteras 
före arbetsplatsparkering. I denna 
parkeringsstrategi förtydligas det genom 
följande prioriteringsordning av parkering: 
 
 

 
 
  

1. Besöksparkering 
2. Pendlare (kollektivtrafikresenärer) 
3. Boendeparkering 
4. Arbetsplatsparkering 

 
Katrineholms parkeringsstrategi ska på lång sikt 
minska efterfrågan av bilparkering genom ändrade 
resvanor. På kort sikt ska parkeringsstrategin leda 
till ett mer effektivt utnyttjande av befintligt 
parkeringsutbud samt öka utbudet av mer hållbara 
parkeringslösningar. 
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Övergripande åtgärder 
 Med bakgrund mot översiktsplanens mål och 
den prioritering av olika trafikantgrupper som 
anges föreslås att strategin innehåller följande 
övergripande åtgärder på allmän plats- och 
kvartersmark:  
 
- Markparkering i Katrineholm ska 

omvandlas för att frigöra mark för 
framtida exploatering. Kommunen ska ta 
fram en plan för hur framtida efterfrågan 
på parkering ska bemötas. 
  

- Parkeringsregleringen ska utvecklas för 
att 1) skapa en större tydlighet och 2) 
åstadkomma en mer ändamålsenlig 
användning av parkering. 
 

- Bättre parkeringsmöjligheter för 
cyklister och pendlare ska 
iordningställas. För cykel innefattar detta 
ett utökat utbud, bättre kvalitet och 
genomtänkt lokalisering. 
 

- För att säkerställa att parkeringen används 
på avsett sätt ska utökad 
parkeringsövervakning övervägas. 
 

- Någon form av 
parkeringsledningssystem (digitalt eller 
med vägvisning) ska införas för att 
underlätta för besökande, boende och 
arbetande i Katrineholm att hitta till 
parkeringen. 
 

- Kommunen ska verka för ett ökat 
samnyttjande av tillgänglig parkering för 
att åstadkomma ett mer effektivt 
utnyttjande av mark i Katrineholm. Det 
arbetet ska på sikt även bidra till en 
minskad andel reserverade platser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det är främst centrala Katrineholm (zon 1 och 
2) som strategin föreslår åtgärder, varav de 
flesta i centrum (zon 1) och för handeln 
attraktiva parkeringsplatser (inom 200 meter 
från målpunkt). Se figur 15 för avgränsning av 
centrum och centrala Katrineholm enligt 
parkeringsstrategin. 
 
 

Figur 15: Zonindelning i Katrineholm. 
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Mark som kommunen har rådighet 
över 
 
Med parkering som kommunen har rådighet 
över avses gatuparkering på allmän platsmark 
och markparkering på såväl allmän platsmark 
som kvartersmark. 

Cykelparkering på allmän platsmark 
För att få fler att välja cykel som färdmedel ska 
cykelparkeringen i Katrineholm ses över. 
Utbudet bör i många fall utökas vid lämpliga 
målpunkter, såsom i anslutning till handeln, 
vid stationen, vid busshållplatser, utanför 
skolor och andra besöksintensiva målpunkter 
där möjlighet att anlägga cykelparkering på 
kvartersmark saknas.  
 
På redan befintliga cykelparkeringar ska det, 
på ett liknande sätt som den inventering som 
har genomförts inom ramen för arbetet med 
parkeringsstrategin, utredas om 
cykelparkeringen bör byggas ut och/eller om 
standarden behöver höjas. I vissa fall kan det 
även vara lämpligt att flytta cykelparkeringen 
till mer lämplig plats, exempelvis i nära 
anslutning till entré. Rutiner för drift- och 
underhåll, samt för borttagande av skrotcyklar, 
ska tas fram för att säkerställa användbarheten 
och en ändamålsenlig omsättning av 
cykelparkeringsplatser. 
 
Åtgärder: 

• Utbudet och standarden på cykelparkering 
ska öka vid viktiga målpunkter. Därutöver 
ska en ny rutin för drift- och underhåll 
samt borttagande av skrotcyklar för att 
bättre utnyttja befintlig parkering tas fram.  
 

• Ovanstående åtgärd ska föregås av en 
utredning hur cykelparkering på allmän 
platsmark och kvartersmark i Katrineholm 
kan förbättras, i enlighet med den 
genomförda inventeringen. Därutöver ska 
det göras en analys av behoven hos olika 
cykelparkeringsanvändare för att 
åstadkomma en attraktiv cykelparkering, i 
enlighet med intentionerna i gång- och 
cykelplanen för Katrineholms kommun 
(2014). 

 
 
 
Cykelparkering på kvartersmark 
För kommunen kan det vara aktuellt att 
anordna cykelparkering på kvartersmark när 
det finns ett behov av att prioritera en specifik 
trafikantgrupp. En sådan plats är resecentrum i 
Katrineholm, där det finns ett behov av 
cykelparkering för pendlare. 
 
Åtgärder 

• I anslutning till resecentrum i 
Katrineholm ska parkering för 
kollektivtrafikresenärer prioriteras före 
annan parkering. För att specifikt avsätta 
parkering till kollektivtrafikresenärer med 
cykel krävs en teknisk lösning som 
säkerställer att de i första hand ges 
tillgång till parkeringsplatsen. Detta kan 
exempelvis vara aktuellt då cykelboxar 
eller parkering i en anläggning erbjuds.  

 
• Ovanstående åtgärd ska föregås av en 

utredning hur cykelparkering på allmän 
platsmark och kvartersmark i Katrineholm 
kan förbättras, i enlighet med den 
genomförda inventeringen.  Därutöver ska 
det göras en analys av behoven hos olika 
parkeringsgrupper för att åstadkomma 
attraktiv cykelparkering, i enlighet med 
intentionerna i gång- och cykelplanen för 
Katrineholms kommun (2014). 

 

Bilparkering på allmän platsmark 
För ett effektivare markutnyttjande ska 
markparkering på allmän platsmark på sikt 
omvandlas i centrala Katrineholm så att den 
kan nyttjas för nyexploatering, vistelseytor 
eller andra ändamål som gynnar en attraktiv 
stadsutveckling. Allmänt tillgänglig parkering 
ska tillgodoses som gatuparkering på allmän 
platsmark och genom ett högre samutnyttjande 
på kvartersmark eller i parkeringsanläggningar 
(se även avsnitt om bilparkering på 
kvartersmark).  
 
Om parkeringsanläggningar planeras ska 
utformning ske ur trygghets och 
tillgänglighetsperspektiv, för att 
anläggningarnas utformning ska främja en 
jämställd användning. Undersökningar från 
andra städer har visat att det generellt är färre 
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kvinnor än män som nyttjar gemensamma 
anläggningar, samtidigt som vi vet att 
upplevelsen av otrygghet är den enskilt största 
begränsande faktorn i kvinnors rörelsemönster. 
(Boverket 2010)  
 
Gatuparkering i centrala Katrineholm ska i 
första hand användas till besöksparkering för 
att gynna handeln, men kan också i viss 
utsträckning användas till parkering för boende 
i de fall där utredning visar att parkering på 
kvartersmark inte är möjlig. Reglering av de 
parkeringsytor som används av boende i 
närområdet ska utformas så att bilen inte 
stimuleras till att användas för dagliga resor. 
 
Vidare ska den reglering som införs på allmän 
platsmark medföra att parkering för 
arbetstagare sker utanför den mest centrala 
stadskärnan, alternativt på kvartersmark i 
centrala Katrineholm. Det saknas möjlighet att 
avsätta parkering för pendlare med 
kollektivtrafik på allmän platsmark, vilket 
innebär att en generell reglering med tid 
och/eller avgift även kommer att påverka deras 
möjlighet att parkera på allmän platsmark. Av 
den anledningen bör parkering avsedd för 
pendlare i största möjliga mån avsättas på 
kvartersmark. Bakgrunden till denna inriktning 
är dels att ett stort utbud av gratis bilparkering 
i direkt närhet till arbetsplatsen bidrar till att 
bilen används för dagliga resor, och dels att 
parkering som är avsedd för besökare till 
centrum, handel och stationen dag i för stor 
utsträckning används av de som arbetar i 
Katrineholm.  
 
För att göra det enkelt att hitta parkering på 
allmän platsmark och undvika onödig söktrafik 
bör det även kommuniceras tydligt med 
lämplig skyltning var parkering finns 
tillgänglig. 
Åtgärder 

• En mer ändamålsenlig tidsreglering ska 
införas utifrån angiven 
prioriteringsordning, vilket innebär att fler 
av de centrala bilparkeringsplatser, som 
idag regleras med 24 eller 96 timmar, får 
en kortare tidsreglering i kombination 
med ytterligare parkeringsövervakning. 
Syftet är att tillgängliggöra parkering för 
besökare till centrum och handel. 
Alternativ parkering på allmän platsmark 
erbjuds istället på gatan utanför centrala 

Katrineholm. Fler alternativa lösningar för 
arbetsplatsparkering och parkering för 
pendlare med kollektivtrafik på 
kvartersmark beskrivs i avsnittet nedan. 

 
• Informationsåtgärder ska genomföras så 

att trafikanterna vet var parkering på 
allmän platsmark finns tillgänglig och 
även vilken reglering som gäller på 
platsen. Vidare ska parkeringsregleringen 
i kommunen utvecklas så att den blir 
tydligare och mer lättförståelig, detta så 
att det upplevs som enklare att hitta en 
parkering.  

 
• Informationsåtgärder gentemot invånare 

och verksamma i kommunen ska 
genomföras, som syftar till att öka 
acceptans och förståelse för den nya 
regleringen och som fokuserar på vilka 
mervärden den nya regleringen skapar.  

 
• Behovet av buss- och lastbilsparkering 

bör analyseras, och vid behov ska 
parkeringsplatser anläggas på antingen 
gatu- eller kvartersmark beroende på 
efterfrågan. Generellt kan parkering för 
bussar för turism eller konferens anläggas 
inne i centrum i anslutning till 
målpunkten, medan annan parkering med 
tyngre fordon i huvudsak bör lokaliseras 
utanför Katrineholms centrala delar. 
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Bilparkering på kvartersmark 
Kommunen föreslås förfoga över en lämplig 
andel parkering på kvartersmark eftersom det 
ger större möjligheter för kommunen att 
påverka hur parkering i Katrineholm används 
och möjligheter att gynna vissa företeelser och 
prioriterade ändamål. Det innebär att parkering 
kan avsättas till exempel 
kollektivtrafikresenärer, andra trafikantgrupper 
och fordon som inte är lämpliga att anlägga 
parkering för på allmän platsmark. 
 
Åtgärder 

• En teknisk lösning som säkerställer att det 
är kollektivtrafikresenärer i första hand 
som ges tillgång till parkeringsplatserna i 
anslutning till resecentrum i Katrineholm 
ska införas. Syftet med detta är att 
prioritera parkering för 
kollektivtrafikresenärer före 
arbetsplatsparkering. 

 
• Som alternativ till arbetsplatsparkering i 

centrala Katrineholm ska kommunen även 
se över om en eller flera av de 
parkeringsytor utanför de centrala delarna 
som kommunen idag förfogar över kan 
fungera som en arbetsplatsparkering. Till 
platsen ska god tillgänglighet till 
kollektivtrafik och infrastruktur för gång- 
och cykel med hög standard erbjudas så 
att de som arbetar i centrala Katrineholm 
lätt kan ta sig in till stadskärnan. En sådan 
investering förutsätter att tillgången på 
arbetsplatsparkering begränsas i de 
centrala delarna av Katrineholm. 

 
• Kommunen ska utreda om ovan beskriven 

markparkering som kommunen förfogar 
över även kan erbjuda 
kollektivtrafikresenärer långtidsparkering, 
men också om den kan användas i 
turistiska syften genom att ställplatser för 
husvagn och husbil erbjuds. Parkeringen 
eller delar av parkeringen kan också på 
sikt omvandlas till parkeringshus med 
exempelvis kontor eller handel i 
bottenplan i takt med att Katrineholm 
utvecklas. Behovet av ställplatser och 
eventuellt annan service, exempelvis 
tillgång till elektricitet bör noggrant 
analyseras.  

 

• Katrineholms kommun ska utreda hur 
parkering på kvartersmark som 
kommunen förfogar över kan användas 
vid parkeringsköp. Parkeringsköp är 
aktuella då utrymme saknas på 
kvartersmark eller då det finns ett stort 
utbud av parkering i närområdet av den 
nya bebyggelsen. Parkeringsköp ger 
kommunen möjlighet till att delfinansiera 
parkeringsanläggningar. Viktigt att beakta 
är dock att det enskilda behovet inte går 
före prioriterade parkeringsgrupper, 
exempelvis pendlare med kollektivtrafik. 

 
• I kransorterna kan 

uppsamlingsparkeringar anläggas som ett 
sätt att möjliggöra att bilen endast 
används för en del av resan och minska 
behovet av arbetsplatsparkering i 
Katrineholm. Parkeringen ska även ha god 
tillgänglighet till kollektivtrafik för de 
som väljer att byta till buss. Det ska även 
finnas bra gång- och cykelinfrastruktur 
med hög standard för att möjliggöra byten 
mellan dessa trafikslag. Exempel på sådan 
är säkra passager i anslutning till 
parkering och cykelställ med ramlås och 
väderskydd. 

 
• Katrineholm ska verka för att det stora 

antalet reserverade platser på 
kvartersmark som kommunen har rådighet 
över samutnyttjas för olika 
parkeringsändamål i större utsträckning. 
Central parkering som användas till 
arbetsplatsparkering kan regleras till att 
vara allmänt tillgängliga efter arbetstid 
och på så sätt utnyttjas av besökare. För 
ett effektivare markutnyttjande bör antalet 
reserverade platser på sikt minska. 
 

• Katrineholm ska analysera och vid behov 
anlägga buss- och lastbilsparkering på 
antingen gatu- eller kvartersmark 
beroende på efterfrågan. 
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Mark som andra intressenter har 
rådighet över 
 
Kommunen har möjlighet att i planprocessen 
påverka så att ett ändamålsenligt antal 
parkeringsplatser anläggs på kvartersmark i 
samband med ny- och ombyggnation. 

Cykelparkering på kvartersmark 
Parkeringstal för cykel ska införas för att 
kunna ställa krav på att ett tillräckligt utbud 
med god standard erbjuds vid ny- och 
ombyggnation. Tillgängliga, attraktiva och 
säkra cykelparkeringar kan påverka att 
färdmedlet används i större utsträckning.  
 
Åtgärder 

• I samband med att en ny parkeringsnorm 
arbetats fram ska Katrineholms kommun 
ta fram parkeringstal för cykel vid ny- och 
ombyggnation. 

 
• Kommunen ska ställa tydliga krav på 

standard på den cykelparkering som 
anläggs på kvartersmark. Exempel på 
sådana krav är besöksparkering som 
placeras i anslutning till entré, att det finns 
cykelparkering med ramlås och 
väderskydd, samt lättillgängliga och säkra 
cykelrum, cykelpumpstation och 
cykelverkstad. Denna standard ska arbetas 
in i parkeringsnormen. 

 
• Kommunen ska utreda om flexibla 

parkeringstal är tillämpbara vid ny- och 
ombyggnation då särskilda åtgärder vidtas 
för att underlätta användandet av cykel för 
vardagsresor. Vilka åtgärder som ger 
möjlighet till avsteg måste fastställas 

 
Bilparkering på kvartersmark 
Kommunen bör förutom att påverka antalet 
parkeringar som anläggs även verka för att 
befintlig parkering på kvartersmark utnyttjas 
på bästa sätt och att söktrafik minimeras. 
Reglering av parkering på allmän platsmark 
kan till viss del påverka användningen av 
kvartersmark, vilket har berörts under avsnittet 
om bilparkering på allmän platsmark. 
 
 
 

Åtgärder 
• Katrineholms kommun ska verka för 

parkeringsköp i centrala Katrineholm då 
utrymme saknas på kvartersmark. 
Lämpligt gångavstånd till parkeringen ska 
inarbetas i parkeringsnormen innan 
parkeringsköp tillämpas.  

 
• Flexibla parkeringstal ska utredas av 

kommunen som ett alternativ för att 
förhindra att fler parkeringsplatser än 
nödvändigt byggs. I ett fortsatt arbete med 
parkeringsnormen ska det tydliggöras 
under vilka förutsättningar avsteg kan 
göras från parkeringstalen ska fastställas. 
Vidare ska totalt parkeringsutbudet (och 
användning av den parkering som finns) i 
närområdet för den nya exploateringen 
eller ombyggnationen analyseras för att 
inte oskäligt mycket parkering tillskapas i 
områden där det redan finns mycket 
kapacitet.  

 
• Katrineholm ska verka för att det stora 

antalet reserverade platser på 
kvartersmark samutnyttjas för olika 
parkeringsändamål i större utsträckning. I 
de fall där kommunen inte har rådighet 
över parkeringen ska detta eftersträvas 
genom samverkan med andra parter och 
genom lösningar som innebär nyttor för 
alla inblandade parter. För ett effektivare 
markutnyttjande bör kommunen verka för 
att antalet reserverade platser på sikt ska 
minska. 

 
• Kommunen ska tillsammans med andra 

intressenter på sikt införa ett gemensamt 
parkeringsledningssystem för 
parkeringsanläggningar på kvartersmark 
för att åstadkomma ett effektivare 
utnyttjande av befintligt utbud. Ett sådant 
system skulle förenkla för den som 
parkerar att hitta en plats och minska 
söktrafiken, gynnar handeln och har en 
positiv inverkan på stads- och trafikmiljön 
i Katrineholm. Systemet synliggör också 
det parkeringsutbud som finns. 
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Förändra resvanor 
 
I första hand har investeringar i gång-, 
cykelinfrastruktur och för kollektivtrafiken 
genomförts i syfte att förändra resvanor i 
Katrineholm. Infrastrukturförbättringar i 
Katrineholm ska vara en fortgående process då 
det är en förutsättning för att fler ska välja 
hållbart resande, men ska också kombineras 
med MM- åtgärder för att förstärka en 
beteendeförändring och på så sätt påverka fler. 
 
Kommunen bör även samarbeta med 
arbetsgivare kring beteendepåverkande 
åtgärder eftersom de också har en vinning av 
att fler väljer att åka kollektivt eller gå och 
cykla till arbetet. Vid ny- och ombyggnation av 
exempelvis bostäder och arbetsplatser bör 
kommunen vara aktiv vid diskussioner kring 
framtida parkeringsbehov om 
infrastrukturförbättringar görs samt andra 
åtgärder med syfte att påverkar deras 
färdmedelsval. 
 
Katrineholms kommun ska undersöka om 
flexibla parkeringstal är tillämpbara då 
exploatören förbinder sig till att genomföra 
åtgärder för att underlätta hållbart resande samt 
MM-åtgärder med syfte att minska den 
biltrafikalstring som exploateringen ger 
upphov till.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åtgärder 
• Katrineholms kommun ska fortsätta 

förbättra tillgängligheten till 
kollektivtrafik samt infrastrukturen för 
gång- och cykel till viktiga målpunkter i 
Katrineholm, exempelvis centralt belägna 
arbetsplatser. I samband med att detta 
görs ska insatser göras för att informera 
om, och öka användningen av, de nya 
resmöjligheter som tillskapas. Sådana 
åtgärder kan exempelvis vara 
informationskampanjer, resecoaching 
eller provåkarkoncept. Kommunen ska 
också verka för att MM-åtgärder 
genomförs hos andra intressenter som 
berörs av förbättringsåtgärder i 
infrastruktur. 

 
• Kommunen ska undersöka möjligheten till 

samarbete med arbetsgivare, till exempel 
att uppmuntra arbetsgivare att upprätta 
resplaner. Kommunen kan även samverka 
med externa parter kring specifika 
kampanjer, exempelvis en 
hälsotramparkampanj då 
cykelinfrastrukturen väsentligt förbättrats 
till och på arbetsplatsen. 
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Uppföljning och 
revidering  
 
En förutsättning för att parkeringsstrategin ska 
vara ett effektivt verktyg är att de åtgärder som 
införs analyseras och följs upp. Därutöver är 
det viktigt att genomföra regelbundna 
resvaneundersökningar för att se hur 
Katrineholmsborna reser och hur detta mönster 
förändras över tid till exempel till följd av 
genomförda åtgärder i strategin. Där det är 
möjligt ska uppföljningen redogöra för 
könsfördelningen i transportval och resvanor, 
för att kommunen ska kunna kartlägga mäns- 
respektive kvinnors transportmönster. 

Uppföljning av effektmål 
Effektmålen behöver fastställas innan förslag 
på uppföljning av effektmål kan tas fram men 
förslagsvis följs de utpekade målen upp varje 
eller vartannat år. 

Uppföljning av parkeringsläget 
Parkeringsstrategin och dess föreslagna 
åtgärder ska följas upp vartannat år så att 
tillräckligt underlag finns för att lägga till eller 
justera åtgärder, samt utveckla strategins 
innehåll. De delar som ska följas upp är 
följande: 

Cykelparkering 
• Utbud och lokalisering av parkering  
• Användning av parkering (beläggning) 
• Standard på parkering 

Bilparkering 
• Utbud och lokalisering av parkering  
• Användning av parkering 
• Effekter av införandet av ny reglering 

 
Det kan också vara aktuellt att följa upp 
specifika åtgärder som genomförts såsom 
flexibla parkeringstal tillsammans med berörda 
fastighetsägare för att se om de uppnått önskad 
effekt. 

 
 
 
 
 
Revidering av parkeringsstrategin 
En gång per mandatperiod ska 
parkeringsstrategin revideras så att kommunen 
alltid ska arbeta med en politiskt förankrad och 
aktuell parkeringsstrategi. Till grund för 
revideringen ska de dittills uppnådda 
effekterna av parkeringsstrategin analyseras för 
att belysa vilka åtgärder som varit 
framgångsrika och hur strategin kan utvecklas 
för att uppnå fler önskade effekter gällande 
parkeringssituationen i Katrineholms kommun. 
Även resvaneundersökningen ses över i 
samband med revidering för att se hur 
färdmedelsfördelningen ser ut och hur 
resmönstret förändrats över tid. 
Resvaneundersökningen ska beskriva 
könsfördelningen för olika färdmedel.  
 
Syftet med parkeringsstrategin är att ta ett 
samlat grepp kring parkeringsfrågorna. Nästa 
steg i arbetet för att åstadkomma det är att 
kartlägga alla de processer som inverkan på 
utbud, reglering och lokalisering av parkering 
och beskriva hur frågan ska hanteras 
sammanhållet av kommunen. I denna 
kartläggning ingår även processer utanför 
kommunal verksamhet och att få med sig 
berörda aktörer för att på så sätt kunna arbeta 
aktivt tillsammans för ett genomförande av 
parkeringsstrategin.  
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Plan för hantering av 
parkeringsfrågorna 
 
Vidare ska kommunen ta fram en plan för när, 
hur och var de åtgärder som presenteras i 
denna strategi ska genomföras. Där är det 
viktigt att även belysa i vilka fall kommunen 
har rådighet att handla på egen hand och i vilka 
fall åtgärderna kräver samverkan med andra 
parter. Till grund för parkeringsplanen föreslås 
följande arbete genomföras: 
 
• Framtagande av en ny mobilitets- eller 

parkeringsnorm som omfattar 
rekommenderade tal och standard för 
cykelparkering, flexibilitet och tal för 
maximalt antal parkeringsplatser för bil 
som får anläggas. 

 
• Utredning av lämpligt utbud, standard och 

lokalisering av: 
- Pendlarparkering i tätorten 

Katrineholm och i kransorterna. 
- Buss- och lastbilsparkering på 

antingen kvarters- eller allmän 
platsmark beroende på efterfrågan. 
 

• Översyn av tidregleringen på 
parkeringsplatser i centrala Katrineholm 
med syfte att utnyttja befintligt utbud 
bättre utifrån den satta 
prioriteringsordningen av parkering och 
att det ska vara enkelt att hitta en 
parkering.  
 

• Utveckling av handlingsplan för hur 
cykelparkering på allmän platsmark och 
kvartersmark i Katrineholm ska förbättras, 
utifrån den inventering som genomförts 
inom ramen för parkeringsstrategin. 

 
• Möjligheten till samutnyttjande av 

parkering ska ses över. I första hand inom 
det parkeringsbestånd som kommunen har 
rådighet över men på längre sikt kan det 
även bli aktuellt för av samutnyttjande av 
parkeringsplatser på kvartersmark. 

 
 
 
 
Åtgärder på längre sikt 
En del åtgärder som har diskuterats under 
framtagandet av denna parkeringsstrategi har i 
dagsläget inte bedömts som lämpliga eller 
möjliga att införa. I framtiden kan dessa 
komma att övervägas om den löpande 
uppföljningen påvisar att de genomförda 
åtgärderna inte har tillräcklig effekt.  
 
Exempel på sådana åtgärder:  
 
• Möjligheten till fler regleringsformer bör 

ses över, exempelvis boendeparkering för 
att prioritera boendeparkering framför 
arbetsplatsparkering på allmän platsmark. 
Dagens 24-timmars reglering kan bidra 
till att bilen används för dagliga resor. 
Detta kan förhindras genom att 
uppställning för boende i centrala 
Katrineholm tillåts upp till en vecka under 
förutsättningen att ägaren har ett 
boendetillstånd (där det inte finns eller går 
att lösa parkering på kvartersmark). 
Tillståndet bör endast kunna utnyttjas 
inom ett begränsat område och endast på 
platser med en tilläggsskylt om 
boendeparkering. Dessa platser ska 
begränsas till gatuparkering på gator 
bortom butikslägen eller andra besöksmål. 
Områdena måste även anpassas så att 
parkeringen inte används till 
arbetsplatsparkering.  
 

• Avgifter kan införas för att undvika att 
allmän platsmark tas i anspråk då 
kvartersmark finns tillgänglig. 
Kommunen ska efter utvärdering av 
föreslagna åtgärder på reglering, se över 
om det är fördelaktigt att förstärka 
åtgärderna genom en prisreglering. 
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Hantering av personuppgifter i 
strategiframtagandet 
 
I samband med nummerskrivningen hanterades 
personuppgifter såsom registreringsnummer 
och adresser som fordonen är skrivna på. För 
att hanteringen av personuppgifter inte skall 
strida mot personuppgiftslagen måste följande 
två övergripande kriterier uppfyllas: 1) syftet 
med att behandla personuppgifter måste anses 
vara motiverat genom att ett allmänintresse 
väger tyngre än den registrerades intresse av 
skydd mot kränkning av den personliga 
integriteten, och 2) hanteringen av 
personuppgifter ska följa vissa krav såsom att 
data inte lagras längre än nödvändigt, 
minimera antalet personer med tillgång till 
data, säkerhet runt data och att data enbart 
behandlas i enlighet med syftet.  
I samband med nummerskrivningen i 
Katrineholm har inga personuppgifter nyttjats 
för att kartlägga enskilda personers agerande 
utan enbart för att kartlägga beteendemönster 
på en aggregerad nivå. Få personer har hanterat 
och haft tillgång till personuppgifterna och 
uppgifterna kommer att raderas så snart 
uppdraget är avslutat.  
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Trädgårdsgatan 1 i Katrineholm 
Telefon 0150-577 00 (kundtjänst) 

 
ÖPPETTIDER 

Måndag-torsdag: klockan 08:00-17:00 
Fredag: klockan 08:00-16:00 

www.katrineholm.se 
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