
 

 

 

 

 

 

 

 

Antaget av kommunfullmäktige 

2016-05-09 § 48  

  

 

 

 

 

 

  

PARKERINGSNORM 
För bil och cykel i Leksands kommun 

 



 



3 

  

 

Innehåll 
Inledning ................................................................................................................................................ 4 

Varför en ny parkeringsnorm? ............................................................................................................ 4 

Syfte ........................................................................................................................................................ 5 

Vem bär ansvaret? ................................................................................................................................ 5 

Plan-och bygglagen .............................................................................................................................. 5 

Bilparkering ........................................................................................................................................... 6 

Cykelparkering ...................................................................................................................................... 7 

Zonindelning. ........................................................................................................................................ 8 

Parkering för rörelsehindrade ............................................................................................................ 9 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



4 

  

Inledning 
Parkering har en central roll i samhället och har en stor påverkan på hur staden och 
tätorter upplevs och fungerar. Parkeringsnormen är ett viktigt verktyg för kommunen. 
Normen ska bidra till att uppfylla de mål och visioner som tas upp i kommunens 
strategiska planer. Genom parkeringsnormen styr kommunen hur parkering ska lösas på 
tomtmark vid nybyggnad av t.ex. bostäder. Parkering på gatumark styrs av trafikenheten 
och dess förvaltning, och hanteras inte i parkeringsnormen. Sektorn för samhällsbyggnad 
ansvarar för parkeringsnormen och dess tillämpning i detaljplanering och 
bygglovsprövning.  

Varför en ny parkeringsnorm?  
Parkeringsnormen från 1990 har visat sig föråldrad och det finns behov av att anpassa 
normen efter utvecklingen i samhället samt till Leksands kommuns visioner och mål. För 
att hålla parkeringsnormen aktuell bör parkeringsnormen även i fortsättningen ses över 
och eventuellt revideras en gång varje mandatperiod på initiativ av sektorn för 
samhällsbyggnad. 
 
De viktigaste skillnaderna mot parkeringsnormen från 1990 är lägre parkeringstal i 
centrala delarna av Leksand samt parkeringstal för cykelparkering.  
 
Leksands kommun har idag cirka 15 300 invånare och har en vision om att bli 18 000 
invånare till år 2025. För att förverkliga visionen planerar Leksands kommun för en 
hållbar framtid med förtätat boende i centrala lägen där skola, arbete och fritid fungerar 
bra med närhet och enkelhet i vardagen. En växande befolkning gör att efterfrågan på 
mark och bostäder ökar. Om befolkningen fortsatt ska kunna växa ställs det krav på att 
nya bostäder kan byggas både i centrala lägen och i ytterområden. Detta har gjort att 
Leksands kommun befinner sig i en expansiv fas där omfattande nybyggnation av 
bostäder planeras.  
 
Samtidigt tar parkeringsplatser för bil mycket stora markytor i anspråk och är kostsamt 
att anordna. Detta är mark som istället kan användas till exempelvis nya bostäder, gång - 
och cykelbanor eller andra attraktiva livsmiljöer.  Att sänka parkeringstalen för bil i 
centrala delarna av Leksand är välkommet då det bidrar till att mark utnyttjas mer 
effektivt, dessutom öppnar det upp för att centrala delarna av Leksand kan förtätas. 
Förtätning är en strategi som anses vara långsiktigt hållbar ur ett energiperspektiv genom 
att man skapar förutsättningar för att minska biltrafiken och istället ökar tillgängligheten 
för fotgängare och cyklister samt förbättrar kollektivtrafiken.  
 
I stadens infrastruktur fyller även cykelparkeringar en viktig roll för att minska 
bilberoendet. Därmed behövs också villkor för hur man ska arbeta med cykelparkering vid 
planläggning och nybyggnation.  
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Syfte  
Syftet med parkeringsnormen är att den ska användas som ett styrmedel för att skapa ett 
hållbart och attraktivt samhälle där bostadsbyggandet kan öka med hjälp av en 
genomtänkt parkeringsplanering.  Parkeringsnormen ska bidra till vägledning för att 
förebygga problem med otillräcklig bil- och cykelparkering och effektivisera 
markanvändningen. 
 
Parkeringsnormen har också som syfte att ge tydliga riktlinjer för den som vill bygga och 
bidra till att alla byggherrar behandlas lika. Genom att sätta upp regler för hur arbetet 
med parkering ska gå till ges förutsättningar för effektivare handläggning och bättre 
service till allmänheten. 

Vem bär ansvaret? 
Enligt plan- och bygglagen är det fastighetsägaren som bär ansvaret för att anordna 
parkering för sin fastighet. Fastighetsägaren är alltså skyldig att ordna parkeringsutrymme 
på den egna fastigheten eller i närheten av denna. Kommunen har ingen skyldighet att 
ordna parkering, däremot har kommunen ett övergripande ansvar för 
parkeringsplaneringen och ska ange i vilken omfattning fastighetsägarna ska ordna 
parkering.  
 
I parkeringsnormen finns det riktlinjer för vilka krav som ska ställas på byggherrar och 
fastighetsägare för att en rimlig efterfrågan på parkering kan tillgodoses. 
Parkeringsnormen är inte juridiskt bindande utan avses att användas som vägledning vid 
plan och byggärenden. 
Leksands kommuns parkeringsnorm anger ett minimikrav för antalet parkeringsplatser 
vid nybyggnation eller ombyggnation av bostäder på tomtmark.  Samhällsbyggnad 
analyserar och bedömer parkeringsfrågan för bil och cykel utifrån specifika 
förutsättningar i varje enskilt projekt. Där byggherren kan visa att projektet har en 
särskild inriktning med en långsiktig varaktig nivå till exempel vid byggnation av bostäder 
som riktar sig till personer med högre eller lägre bilinnehav än genomsnittet kan siffran 
för antalet parkeringar höjas eller sänkas.  Detta innebär att parkeringsnormen har en viss 
flexibilitet.   

För projekt som avser andra ändamål såsom exempelvis skolor, samlingslokaler eller 
andra företeelser med speciell inriktning kan särskild parkeringsutredning behöva göras 
och parkeringstalet kan behöva specialanpassas.  

Plan-och bygglagen 
Plan- och bygglagen är kommunens styrmedel för parkeringsfrågor. Plan- och bygglagen 
ställer krav på att fastighetsägaren ska anordna utrymme för parkering till den egna 
fastigheten både vid större exploateringar, nybyggnads- och ombyggnadsprojekt. 
Principen är att parkeringen ska ordnas på tomtmark, ej gatumark. Stöd för detta kan 
utläsas i Plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap 9 § där det står att det ska tillses att 
lämpligt utrymme för parkering av fordon i skälig utsträckning anordnas på tomten. 
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Bilparkering 
Leksand indelas i tre zoner.  I zon 1 bedöms behovet av bil vara mindre då det finns en 
närhet till service, cykelstråk och kollektivtrafik. I zon 2 kan behovet av bil vara större men 
många serviceställen nås ändå inom rimligt cykelavstånd och kollektivtrafikutbudet är 
relativt bra. I områden i övriga kommunen bedöms behovet av bil vara större på grund av 
större avstånd till service, arbete, cykelstråk och kollektivtrafik.   
 
Beräkningarna av parkeringstalen för bostäder har i första hand gjorts genom att 
multiplicera bilinnehavet med antalet personer som i genomsnitt bor per lägenhet. 
 
Prognoser visar att bilinnehavet i Leksands kommun ökar varje år. År 2014 var 
bilinnehavet 618 personbilar/per 1000 invånare och boendetätheten beräknas till cirka 1,6 
personer/per lägenhet inom hela kommunen 
 
Detta gör att bilinnehavet x boendetäthet ger 0,6 x 1,6 = 0,96 för hela kommunen. 
 
Eftersom boendetätheten beräknas vara högre i de centrala delarna av Leksand samt att 
det finns en större närhet till service, cykelstråk och kollektivtrafik har parkeringstalet för 
zon 1 bestämts till 0,8 inklusive gästparkering. I zon 2 och områden i övriga kommunen 
har parkeringstalet satts gradvis högre. 

Utgångspunkten för normen har varit att en bilplats utformas med en längd på 5 meter 
och en bredd på 2,5 meter samt tillräckligt utrymme framför platsen.  
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Cykelparkering 
I ”Vision 2025” står det att Leksands kommun ska arbeta efter ekologiskt hållbara 
lösningar. Att utveckla och förbättra cykelvägnätet och förutsättningarna för kommunens 
cyklister är helt i linje med denna vision - att satsa på cyklisterna är ett steg mot en 
hållbarare utveckling. Framförallt arbetspendlingen med cykel och kollektivtrafik bör öka 
och i och med det minska arbetspendlingen som sker med bil. 
 
Kommunens cykelplan anger att i samband med större exploateringar, nybyggnads- och 
ombyggnadsprojekt ökar behovet av uppställningsplatser för cyklar, samtidigt som det 
förekommer att befintlig cykelparkering försvinner. Att lägga fast riktlinjer eller 
rekommendationer för hur många cykelplatser det bör skapas för olika typer av bostäder 
och verksamheter är viktigt. Bostäders och arbetsplatsers behov av cykelparkering ska i 
första hand lösas inom fastigheten. Cykelparkering ska ingå i alla nybyggnads- och 
ombyggnadsprojekt. Antalet platser bör bevakas på samma sätt som bilparkering. För att 
erbjuda boende attraktiv cykelparkering bör platser anordnas både inomhus och utomhus.  
 
Utomhusparkeringen bör lokaliseras nära bostadsentrén och alltid närmare än 
motsvarande bilparkering, samt vara försedd med väderskydd, ramlåsning och belysning. 
 
Inomhusparkeringen bör anordnas i förrådsutrymme som nås från markplan. Att 
inomhusparkeringen är i markplan underlättar eftersom man inte behöver lyfta sin cykel 
eller bära den i trappor.  I inomhusparkeringen bör en viss yta avsättas för cykelkärror och 
lådcyklar (cirka 2 kvm per kärra eller lådcykel). Dessutom bör inomhusparkeringen vara 
utrustad med eluttag för laddning av elcyklar, samt erbjuda möjlighet till ramlåsning för 
att öka säkerheten. 
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Zonindelning 
Parkeringstal anger hur många parkeringsplatser för bil eller cykel en exploatör har ansvar 
för att anlägga vid ombyggnad eller nybyggnad av bostäder i respektive zon. 
Parkeringstalen är inte juridiskt bindande utan avses att användas som vägledning för 
Samhällsbyggnad. Parkeringsfrågan analyseras och bedöms utifrån varje specifikt projekt. 
Det innebär att det finns en viss flexibilitet i parkeringstal och zonindelning. 

Zon 1. Inre centrala Leksand   
Tabell 1, visar minimivärden för antal parkeringsplatser som ska anordnas vid ny- eller 
ombyggnation av flerbostadshus inom zon 1. Utöver parkering för boende rekommenderar 
Leksands kommun att man anordnar lämpligt antal gästparkeringar. Se karta på sidan 10. 
 
TABELL 1) 

 
Boendetyp 

 
Parkeringstyp 

 
Antal bilparkeringar 

 
Antal cykelparkeringar 

 

 
Flerbostadshus  

 
Gemensam 
parkering  

 
0,8 per lägenhet inklusive 
gästparkering 

 
1 – 2 rum/lägenhet=1 
3> rum/lägenhet = 2 

    

 
Zon 2. Tättbebyggt område i Leksand, Siljansnäs, Tällberg och Insjön. 
Tabell 2, visar minimivärden för antal parkeringsplatser som ska anordnas vid ny- eller 
ombyggnation av flerbostadshus inom tättbebyggt område i Leksand, Siljansnäs, Tällberg 
och Insjön. Utöver parkering för boende ska också gästparkering anordnas enligt tabell 2. 
Se karta på sidan 10-12. 
 
TABELL 2) 

 
Boendetyp 

 
Parkeringstyp 

 
Antal 
bilparkeringar 
 

 
Antal gästparkeringar 

 
Antal cykelparkeringar  
 

 
Flerbostadshus  

 
Gemensam 
parkering  

 
1,0/per lägenhet 

 
0,1/per lägenhet  

 
1 – 2 rum/lägenhet=1 
3> rum/lägenhet = 2 

 

 
Zon 3. Övriga områden inom kommunen 
Tabell 3, visar minimivärden för antal parkeringsplatser som ska anordnas vid ny- eller 
ombyggnation av flerbostadshus inom övriga områden i kommunen. Utöver parkering för 
boende ska också gästparkering anordnas enligt tabell 3.   
 
TABELL 3) 

 
Boendetyp 

 
Parkeringstyp 

 
Antal 
bilparkeringar 
 

 
Antal gästparkering 
 

 
Antal cykelparkeringar 
 

 
Flerbostadshus  

 
Gemensam 
parkering  

 
1,2/per lägenhet 

 
0,1/per lägenhet 

 
1 – 2 rum/lägenhet=1 
3> rum/lägenhet = 2 
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Övriga verksamheter 

Frågan om antal parkeringar för verksamheter, skolor, samlingslokaler och andra 
företeelser där behov av parkering uppstår, utreds i varje enskilt fall i bygglov eller vid 
detaljplanering.  

Parkering för rörelsehindrade 
Enligt Boverkets byggregler ska en parkeringsplats för funktionshindrade anordnas inom 
25 metersgångavstånd från en byggnads entré, i första hand entréer av allmänt intresse. 
Boverkets byggregler anger att 5 % kan vara ett riktvärde vid planering av en 
parkeringsanläggning men att 2,5 % är ett minimum. Bilplats för funktionshindrade bör 
vara minst 4,2 meter i bredd, utmärkas att den är avsedd för just funktionshindrade. 
Minst en gångväg mellan en byggnads entré och parkering skall kunna användas aven 
person med rörelsehinder.  
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