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1 INLEDNING

1.1 BAKGRUND OCH SYFTE

I sydöstra Höganäs, mitt i ett område som heter Tornlyckan, ska kvarteret Himlavalvet
detaljplaneläggas. Kvarteret Himlavalvet ska möjliggöra för 35 seniorboenden, lägen-
heter, och 17 radhus. Detaljplanearbetet startade under vintern 2021 där nästa steg är
att detaljplanen ska gå på granskning under sommaren 2022. Väster om planområdet
går väg 111 även kallad Höganäsvägen. Förutom Himlavalvet finns det fyra andra de-
taljplaner för delar av området som medger byggrätter för flerfamiljshus med mera och
inom området Tornlyckan planeras för ytterligare utbyggnader av framför allt bostäder
på sikt.

Syftet med denna trafik- och bullerutredning är att kartlägga tillkommande trafikflöden
och studera dess påverkan på området. Det som studeras är bland annat planområdets
trafikflöden men även vilka trafikflöden som kringliggande områden, vid full utbygg-
nad, ger upphov till.

Syftet är också att studera hur väg 111 påverkas av den tillkommande trafiken samt
vilka eventuella åtgärder som kan behöva vidtas inom och i anslutning till det nya de-
taljplaneområdet.

2 METOD
Uppdraget delas upp i följande delar baserat på förfrågan ”Projekt Tornlyckan i Höga-
näs, Trafik- och bullerutredning för kvarteret Himlavalvet”, daterad 220525.

2.1 KARTLÄGGNING OCH TRAFIKALSTRING

Inledningsvis görs en kartläggning av samtliga delområden inom Tornlyckan för att
tydliggöra hur områdena ska nyttjas i framtiden. Därefter görs trafikalstringsberäk-
ningar för samtliga delområden.

2.2 UTLÄGGNING AV TRAFIK

Med hjälp av olika antaganden läggs trafiken ut i området. Tillkommande trafikflöden
adderas till befintliga flöden för att studera framtida påverkan på årsdygnstrafiken.
Detta redovisas dels efter att det studerade detaljplaneområdet är utbyggt (efter år
2026 enligt erhållen tidplan) och dels vid prognosår 2040, full utbyggnad av Torn-
lyckan.

2.3 PÅVERKAN PÅ VÄG 111 STUDERAS

Hur de nya trafikflödena påverkar väg 111 studeras genom antaganden och resone-
mang samt med stöd av tidigare utredningar.

2.4 ÅTGÄRDER INOM PLANOMRÅDET

Eventuella åtgärder studeras för att säkerställa en trafiksäker miljö inom och i anslut-
ning till planområdet.
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3 KARTLÄGGNING OCH TRAFIKALSTRING
Planområdet har delats upp i flera olika delområden efter erhållet underlag. De olika
områdenas innehåll i form av bostäder och verksamheter har ställts samman. Hela ut-
byggnadsområdet syns i figuren nedan. Område nummer 5 utgör det område som ska
detaljplaneläggas, kv Himlavalvet.

Figur 1 - Hela utbyggnadsområdet Tornlyckan. Detaljplaneområdet Himlavalvet är markerat med siffran 5.

3.1 FÄRDMEDELSFÖRDELNING

I de två cirkeldiagrammen nedan redovisas färdmedelsfördelningen hos invånarna i
Höganäs kommun respektive i Höganäs tätort, baserat på en resvaneundersökning från
år 2018. Diagrammen redovisar invånarnas resor. För Höganäs tätort redovisas färd-
medelsandelarna för samtliga resor som boende inom tätorten gör, oavsett om resan
sker inom tätorten, inom kommunen eller till annan kommun.

Färdmedelsfördelningen visar att bilen är det övervägande vanligaste transportsättet
både i Höganäs tätort och i kommunen som helhet, följt av cykel och buss som har re-
lativt lika andelar. Sett till kommunen som helhet är bilandelen något högre än för
Höganäs tätort.

Kommunen har satt upp ett mål för hur man önskar att färdmedelsfördelningen ska se
ut i kommunen år 2025. Målet är att andelen resor med kollektivtrafik, cykel och gång
ska vara minst 35% år 2025. Sett till kommunen som helhet är andelen något lägre
idag, 30%. Utgår man enbart ifrån Höganäs tätort är andelen något högre, 40%.
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Figur 2 - Färdmedelsfördelning i Höganäs kommun respektive Höganäs tätort. Illustration: Höganäs kom-
mun.

Tornlyckan är lokaliserat i södra Höganäs i huvudortens utkant varför en antagen bilan-
del på 63%, ett genomsnitt för kommunen och tätorten, har använts i alstringsberäk-
ningarna.

3.2 TRAFIKALSTRING

Trafikverkets trafikalstringsverktyg har använts som metod för att beräkna de framtida
trafikmängderna från de planerade utbyggnadsområdena. I verktyget tas hänsyn till vil-
ken kommun och vilken typ av ort utbyggnaden gäller för. I övrigt används de förin-
ställda parametrarna.

Som en följd av det geografiska läget karakteriseras Höganäs kommun av högt bilinne-
hav, hög bilanvändning samt stora trafikflöden mot Helsingborg. Av dessa anledningar
bedömer kommunen att trafiken kan ha större volymer än det som alstringsmodellen
räknar med. En kontrollberäkning med Trafikverkets trafikalstringsverktyg visade
också på låga bilandelar för bostäderna i förhållande till den faktiska färdmedelsfördel-
ningen i Höganäs, varpå trafikalstringen för dessa har justerats upp något så att den
bättre stämmer överens med färdmedelsfördelningen i tätorten och kommunen. Bilan-
delen för förskolan bedöms emellertid överensstämma med alstringsverktygets upp-
skattning.

Efter att alstringsberäkningarna genomförts justerades därför ÅDT efter förutsätt-
ningen att färdmedelsandelen för bil är 63%.

För detaljplaneområdet, kv Himlavalvet, beräknas trafikalstringen till 157 fordon per
dygn för de 17 radhusen och 35 lägenheterna. Övriga kvarters trafikalstring redovisas i
tabell 1 nedan.

Kv Himlavalvet kommer i mycket liten utsträckning påverkas av trafik från kringlig-
gande planområden då trafik till och från de andra områdena passerar förbi kvarteret
och inte genom detta.

Trafiken inom detaljplaneområdet bedöms ha en tillräcklig framkomlighet eftersom ga-
tustrukturen är tydlig och delar av in- och utfarterna är enkelriktade. Det är dock vik-
tigt att trafiksäkerheten prioriteras framför framkomligheten inne i området. Man ska
kunna gå och cykla inom området utan att riskera att bli påkörd. Tillgängligheten till
kvarteret bedöms generellt vara god, men den enkelriktade gatan in/utfartsgatan
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medför vissa omvägar för en liten del av den biltrafik som beräknas alstras inom plan-
området.

Tabell 1 – Trafikalstring för området samtliga delområden.
Område Trafikalstring
1 133 f/d
2 116 f/d
3 213 f/d
4 66 f/d
5 157 f/d
6 91 f/d
7 242 f/d
8 153 f/d
9 236 f/d
10 180 f/d
11 186 f/d
12.1 107 f/d
FS, Förskola 312 f/d
B, Bostäder 341 f/d
12.2 72 f/d
13 42 f/d
14 56 f/d
15 66 f/d
16 150 f/d
17 91 f/d
18 151 f/d
LB, Ljuset Bostäder 350 f/d
LI, Ljuset ICA 600 f/d
Sk, Skymningen 199 f/d
Kv, Kvartalet 334 f/d
Vi, Vintern 39 f/d
Vå, Våren 93 f/d
So, Sommaren 68 f/d
Hö, Hösten 93 f/d
År, Året 63 f/d
Ve, Veckan 22 f/d
Summa 5022 f/d
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4 DAGENS TRAFIK
Kommunen har gjort trafikräkningar på delar av det kommunala gatunätet kring Torn-
lyckan. Trafikverket gör regelbundet trafikräkningar på det statliga vägnätet. I tabellen
redovisas tillgängliga trafikräkningar.

Kommunens räkningar Fordon/dygn
Andel tung

trafik Räkneår
Lexikonvägen väster om Pål Anders väg 6200 4% 2018
Lexikonvägen öster om Pål Anders väg 2900 4% 2018
Pål Anders väg norr om Lexikonvägen 1600 8% 2018

Trafikverkets räkningar ÅDT
Andel tung

trafik Räkneår
Väg 111 söder om Lexikonvägen 10 650 7% 2017
Väg 111 norr om Lexikonvägen 12 710 7% 2017

5 UTLÄGGNING AV TRAFIK
Enligt tidigare resonemang från rapport ”Trafik PM 2020” för framtida utbyggnader
inom Tornlyckan har vardagsmedeldygnet för april 2018 använts som ÅDT för gatorna
kring planområdet. I denna rapport har vi valt att använda veckomedeldygnet som ÅDT
i stället då vi menar att detta mer speglar ett genomsnittligt årsdygn med hänsyn till
vanliga helger och storhelger som jul, påsk mm.

Eftersom det inte finns några mätningar för Lexikonvägens nya koppling österut redo-
visas inget flöde på denna del. Detta gäller även Allégatan där endast tillskottet från
Tornlyckan redovisas.

Trafiken har antagits fördela sig enligt följande och har lagts ut på gatunätet utifrån en
bedömning av trolig körväg baserat på delområdets placering inom Tornlyckan.

Riktning Andel av

trafiken

Norrut via Allégatan 25%

Österut via Lexikonvägens nya förlängning 5%

Västerut mot väg 111 via Lexikonvägen 65%

Västerut mot väg 111 via Forskaregatan, Pål Anders väg och Lexikonvägen 5%

Totalt 100%

I figur 3 och tabell 2 nedan redovisas hela Tornlyckan samt framtida trafikflöden till år
2026 och 2040. Befintliga trafikflöden i området har inte räknats upp då tillkommande
trafik från planområdena bedöms utgöra trafiktillskottet till år 2026 och 2040.



Uppdrag: 326840, Himlavalvet, Tornlyckan, Höganäs, trafik- och bullerutredning 2022-07-13
Beställare: Höganäs kommun

9(16)

Figur 3 – Hela Tornlyckan med samtliga kvarter, med lägen för punkterna A-J för summerad trafik enligt
Tabell 2.

Tabell 2 - Framtida trafikflöden för år 2026 och 2040 samt bedömd andel tung trafik på de olika gatukopp-
lingarna i området.

Framtida trafiksituation

Punkter ÅDT 2026 ÅDT 2040 Tung trafik

A 350 f/d 900 f/d 2%
B 4200 f/d 4650 f/d 3%
C 150 f/d 850 f/d 2%
D 550 f/d 650 f/d 2%
E 700 f/d 1150 f/d 2%
F 55 f/d 450 f/d 2%
G 25 f/d 500 f/d 2%
H 100 f/d 1500 f/d 2%
I 8050 f/d 9600 f/d 3%
J 2150 f/d 2300 f/d 6%
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6 PÅVERKAN PÅ VÄG 111
Utifrån resvaneundersökningen från 2018 och det underlag som finns för pendlings-
statistik antas att cirka 1/3 av den nyalstrade trafik från planområdet som kör via Lexi-
konvägen västerut väljer att köra söderut på väg 111 och att 2/3 väljer att köra norrut.
En liten andel av trafiken kan väntas köra rakt över väg 111 med mål Höganäs tätort.

Befintliga trafikflöden på väg 111 har räknats upp till prognosår 2040 med hjälp av
Trafikverkets uppräkningstal gällande från 200615.

Prognosår 2040 ÅDT
Andel tung

trafik
Väg 111 söder om Lexikonvägen 14 700 7%
Väg 111 norr om Lexikonvägen 17 500 7%

Till detta tillkommer de drygt 100 fordon/dygn som kv Himlavalvet beräknas alstra
som antagits välja att köra via Lexikonvägen mot väster och därefter väg 111 mot sö-
der eller norr. Med resonemanget ovan innebär detta är detaljplaneområdets trafik
kommer utgöra 0,19 % av flödet norr om Lexikonvägen och cirka 0,5% av flödet söder
om Lexikonvägen vid prognosåret 2040.

Planområdets tillskott till trafiken på väg 111 är därmed mycket litet och bedöms i sig
ha liten påverkan på framkomlighet och trafiksäkerhet utmed vägen.

Med hela utbyggnaden av Tornlyckan blir motsvarande andelar 6% norr om Lexikonvä-
gen och 16 % söder om Lexikonvägen vid prognosåret 2040.

Hur stor del av tillskottet som ingår i Trafikverkets uppräkningstal och hur stor del
som eventuellt skulle tillkomma utöver en generell trafikökning är svårt att bedöma.
Det kan dock konstateras att den tillkommande trafik som beräknas alstras inom Torn-
lyckan, vid full utbyggnad, inryms i den trafikökning som uppräkningstalen ger.

Väg 111 har studerats i andra utredningar bland annat i den ÅVS som tagits fram för
superbusskonceptet (Åtgärdsvalsstudie väg 111 i nordvästra Skåne – Superbusskon-
cept, Trafikverket 190307) samt i den trafikutredning som tagits fram Höganäs tätort
(Trafikutredning Höganäs tätort 201111, rev 210119 ver 3.0) för samtliga utbyggnader
i hela Höganäs i enlighet med kommunens översiktsplan.

I båda utredningarna konstateras att åtgärder behövs i anslutning till Ljunghagsrondel-
len, cirkulationsplatsen i korsningen väg 111/Lexikonvägen/Ljungvägen.

De båda utredningarnas åtgärdsförslag kommer delvis i konflikt med varandra, där
ÅVSen föreslår att båda busshållplatslägena förläggs söder om cirkulationsplatsen me-
dan trafikutredningen för hela Höganäs föreslår att cirkulationsplatsen kompletteras
med ytterligare ett körfält från söder på väg 111 för att kapaciteten i korsningen ska
klaras med framtida utbyggnader.

Bedömningen är att det i framtiden kan uppstå behov av kapacitetsförstärkande åtgär-
der i korsningen med väg 111, inte bara vid Lexikonvägen utan även i andra kors-
ningar, men att utbyggnaden av kv Himlavalvet inte medför att det kommer att krävas
åtgärder i korsningen i närtid.

7 ÅTGÄRDER INOM PLANOMRÅDET
Strax väster om planområdet planeras för en gång- och cykelbana i nord-sydlig rikt-
ning. Utmed norra delen av kvarteret ska det enbart finnas gång- och cykelbana, i
södra delen ska gång- och cykelbanan dela utrymmet med utfarten för bil från kv Him-
lavalvets södra del, se figur nedan. Illustrationen stämmer inte helt med planerna,
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planerad gång- och cykelbana finns inte med och den enkelriktade in- och utfarten har
bytt riktning sedan illustrationen togs fram. Illustrationen har därför kompletterats
med pilar för att belysa planerna.

Placeringen av gång- och cykelbanan, i figuren nedan, är endast en illustration. Det är
inte i dagsläget beslutat var längs gatan denna ska gå eller hur den ska utformas.

Förslagsvis placeras dock gång- och cykelbanan utmed västra sidan av gatan som är
illustrerat i bilden nedan. Då behöver inte biltrafiken från planområdets utfart korsa
gång- och cykelbanan och risken för konflikt mellan bil och oskyddade trafikanter är
liten.

Om gång- och cykelbanan istället placeras utmed östra delen av gatan behöver utfarts-
trafiken från planområdet korsa denna vilket innebär att de oskyddade trafikanternas
trafiksäkerhet måste beaktas.

Biltrafikflödet är i och för sig mycket litet, här ska inte förekomma annan trafik än den
som alstras av radhusen inom planområdet, varför behovet av åtgärder kan vara be-
gränsat. Framför allt ska sikten vara god, som bilist ska du i god tid kunna se om det
kommer några gående eller cyklister. Man kan också överväga att höja upp gång- och
cykelbanan tvärs utfarten eller på annat sätt tydliggöra att de två trafikantgrupperna
korsar varandra. Exempel på utformning kan vara övergångsställe i kombination med
cykelpassage, avvikande beläggning eller liknande.

Figur 4 – Detaljplaneområdet med gång- och cykelbana längs västra sidan. Bilden är från Riksbyggen och
placeringen av gång- och cykelbana och enkelriktad utfart är illustrerade av Tyréns.

Generellt rekommenderas att utformning av övergripande gator och korsningar, gång-
och cykelbanor, passager tvärs bilvägar mm inom hela utbyggnadsområdet följer en
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enhetlig linje så att trafikanterna, såväl skyddade som oskyddade, känner igen sig och
vet vad som gäller överallt.

Trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter bör prioriteras framför framkomlighet för bil
såväl på den övergripande infrastrukturen som inom planområdena och i dess anslut-
ningspunkter till det övergripande trafiknäten för bil respektive gång och cykel. God
sikt och bra belysning bör vara vägledande. Där trafikmängderna är större, kan upp-
höjda passager för oskyddade trafikanter behövas.

8 PARKERINGSUTREDNING

8.1 GÄLLANDE PARKERINGSNORM

Gällande parkeringsnorm är från 2013 och anger behovstal för bil per 1000 kvm BTA.
Enligt gällande parkeringsnorm uppgår behovet av bilplatser (bpl) inom kv Himlavalvet
till följande:

Antal bostäder
Antal kvm

BTA
Bpl/1000
kvm BTA

Varav besö-
kande

Bilplats-be-
hov Varav besökande Bpl per bostad

35 lägenheter (se-
niorboende) 3749 10 2 37 7 1,1

17 radhus 2254 11 2 25 5 1,5

Summa bpl 62 12 1,2

I parkeringspolicyn anges möjlighet att frångå normen. Detta kan vara möjligt om det anses vara nära till
kollektivtrafik, nära till service och handel, tillgång till väl utbyggda gång- och cykelvägar. Även bilpool tas
upp som ett sätt att minska behovet att äga bil.

8.2 DAGENS BILINNEHAV

En analys av dagens bilinnehav per bostad i Höganäs ger följande resultat. I statistiken
ingår privatleasade bilar och förmånsbilar då dessa är registrerade på användarna, dvs
privatpersoner. Företagsbilar som inte är förmånsbeskattade ingår inte. Dessa får inte
användas till privata resor och bör normalt inte vara parkerade vid hemadressen.

Inom det aktuella området ligger det genomsnittliga bilinnehavet på 0,93 bilar/bostad,
vilket talar för att det kan finnas utrymme att reducera parkeringstalen enligt gällande
parkeringsnorm.

Analysen visar också att större småhus i Höganäs tätort i genomsnitt har ett bilinnehav
på ca 1,29 bilar/bostad och en genomsnittlig 3a (70-80 kvm) i flerbostadshus har ett
bilinnehav på 0,72.

Genom att applicera dagens genomsnittliga bilinnehav för olika storlekar på lägenheter
och småhus enligt diagrammet nedan på den planerade utbyggnaden skulle bilplatsbe-
hovet uppgå till ca 47 bilar exklusive parkering för besökande.
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Figur 5 Genomsnittligt bilinnehav per bostad i Höganäs tätort med omnejd.
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8.3 FÖRSLAG TILL NY NORM

Höganäs kommun har tagit fram ett förslag till ny parkeringsnorm som inte antagits
ännu. Normen utgår från den parkeringsstrategi som antogs 2021. I den nya parke-
ringsnomen anges behovstalen per bostad. Behovet av bilplatser inom kv Himlavalvet
enligt den föreslagna normen beräknas till följande:

Antal bostäder Storlek Bpl/bostad
Varav besö-

kande
Bilplats-
behov

Varav besö-
kande

Bpl per bo-
stad

Lägenheter

10 à 2 rok 0,4 0,1 4 1

16 à 3 rok 0,8 0,1 13 2

9 à 4 rok 0,9 0,1 8 1

35 2-4 rok 0,7

Radhus

17 4-7 rok 1,3 0,1 22 2 1,3

Summa bpl 47 5 0,90
rok=rum och kök

Den nya normen innebär betydligt lägre parkeringstal jämfört med den tidigare nor-
men. För kv Himlavalvet skulle ett parkeringsbehov beräknat enligt den nya normen i
sig innebära en reduktion av antalet bilplatser för den planerade utbyggnaden med
25% jämfört med den nu gällande parkeringsnormen från 2013.

Den nya normen ligger emellertid i linje med dagens bilinnehav i Höganäs. Normen är
något lägre då 5 platser för besökande ingår i de totalt 47 bilplatser som behövs enligt
den denna. Bilplatsbehovet för boende enligt den nya normen ligger därmed ca 10%
lägre än dagens bilinnehav per bostad.

Slutsatsen är att även den nya normen öppnar upp för möjlighet att reducera parke-
ringstalen för flerbostadshus i Höganäs tätort. Även här anges grundförutsättningarna
vara nära till kollektivtrafik, nära till viktiga vardagsfunktioner (handel, skola, förskola,
vårdcentral mm samt säkra gång- och cykelstråk i anslutning till bostaden som är an-
slutna till huvudcykelnätet.

8.4 MÖJLIG REDUKTION GENOM ÅTGÄRDER

I stort sett samtliga parkeringsnormer, inte bara i Skåne, utan även på de flesta ställen
i landet öppnar upp för möjligheten för byggherrar och fastighetsägare att minska an-
talet bilplatser som krävs vid nybyggnation genom att genomföra en rad åtgärder
kopplade till mobilitet. Åtgärderna syftar till att påverka hur vi reser, påverka valet av
färdmedel, men även påverka bilinnehav och därmed behov av bilplatser. Precis som i
Höganäs båda normer anges som regel följande grundförutsättningar som ska finnas
på plats.

 Närhet till kollektivtrafik med god standard med avseende på restid, turtäthet,
komfort.

 Närhet till viktiga målpunkter som viss service, skolor och handel.

 Väl utbyggt gång- och cykelnät inom området och till viktiga målpunkter.

Utöver dessa grundförutsättningar anges normalt att byggherre/fastighetsägare ska ta
fram ett paket av mobilitetsåtgärder för det aktuella projektet. Syftet ska vara att bidra
till minskat bilinnehav, men också till minskat bilresande generellt. Exempel på åtgär-
der är bilpool, lådcykelpool, cykelparkering av hög standard mm.
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De flesta parkeringsnormer anger ett maximalt avdrag på 20-30% och det finns studier
som pekar på ett utrymme för reduktion upp mot 35%. Avdraget förutsätter att bygg-
herren/fastighetsägaren kan visa på ett omfattande paket med långsiktiga lösningar
med motiveringar till hur dessa åtgärder kommer att minska behovet av bilplatser. Men
det är kommunen som avgör vilken reduktion av parkeringstalen som kan medges.
Parkering för besökare och rörelsehindrade ska alltid finnas, det är de boende parke-
ring som kan reduceras.

Åtgärderna ska följas upp över tid, många kommuner anger att åtgärderna ska följas
upp i upp till 10 år efter byggnation. Vissa kommuner anger också att om åtgärderna
inte har avsedd effekt är det fortfarande fastighetsägarens ansvar att tillgodose parke-
ring.

Begränsad tillgång på parkering ska kommuniceras tydligt till de som ska köpa eller
hyra bostad tillsammans med vilka alternativ som erbjuds istället och att dessa alterna-
tiv är långsiktiga.

Det är inte givet att åtgärderna påverkar själva bilinnehavet och därmed inte heller be-
hovet av bilplatser. De kan dock ha stor inverkan på hur vi väljer att resa i framtiden,
att vi i större utsträckning väljer att åka kollektivt, gå eller cykla när dessa alternativ
blir attraktivare. Därför är det viktigt att tydligt kommunicera till nya hyresgäster och
bostadsinnehavare att mobilitetsåtgärderna faktiskt minskar behovet att äga sin egen
bil.

8.5 KV HIMLAVALVET

Bedömningen är att det bör finnas goda förutsättningar att reducera parkeringstalen
för seniorboendet inom kvarteret med 20%, kanske mer.

Avståndet till befintlig busshållplats på väg 111 är emellertid lite för långt, drygt 500
m fågelvägen och runt 700 m om man går eller cyklar. Emellertid planeras för ny buss-
hållplats inom närområdet, vid Framtidsplatsen på Allégatan, ca 200 meter från kv
Himlavalvet. Livsmedelsbutik finns i närområdet, men det är ca 1 km fågelvägen till
mycket av övrig service som apotek, vårdcentral mm. Tränings- och motionsfaciliteter
som gym, padel, jympa, golf, tennis, simhall är det däremot förhållandevis nära till då
detta finns samlat kring Sporthallsvägen. Det övergripande gång- och cykelnätet är väl
utbyggt och det förutsätts att ett väl utbyggt gång- och cykelnät inom Tornlyckan
kopplas till befintligt nät på ett framkomligt och trafiksäkert sätt.

Tillsammans med ett paket av mobilitetsåtgärder anpassat till målgruppen, seniorer,
kan därmed behovet av att äga bil minskas. Men det kommer att krävas stora kommu-
nikationsåtgärder, något som den aktuella exploatören sägs vara bra på. Med rätt in-
formation bedöms att det går att övertyga seniorer, som inte längre styrs av vardagens
alla måsten, att man med tillgång till t ex bilpool vid bostaden faktiskt har tillgång till
bil men slipper arbetet med och kostnaderna för att äga bil, att man t ex kan ta före-
ningens lådcykel till affären istället för bilen mm.

8.6 KONSEKVENSER AV REDUCERAD PARKERINGSNORM

Det övergripande målet med att reducera parkeringsnormen med hjälp av mobilitetsåt-
gärder är framför allt att minska bilinnehavet och därmed bilkörandet till förmån för
hållbara transportslag och på sätt minska biltrafikens påverkan på klimat, luft och bul-
ler. Genom att erbjuda en rad mobilitetsåtgärder ges bättre förutsättningar för boende
att välja att gå, cykla och åka kollektivt framför att köra bil.

Därför måste det paket av mobilitetsåtgärder som tas fram vara omfattande och lång-
siktigt. En rad olika åtgärder som samverkar och som också ger alla boende möjlighet
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att färdas på ett hållbart sätt oavsett ålder, eventuella funktionsnedsättningar, ekono-
miska förutsättningar osv.

Den viktigaste förutsättningen för att lyckas är att åtgärderna kommuniceras till de bo-
ende på ett klart och tydligt sätt. Som ny hyresgäst eller köpare av en bostadsrätt ska
det vara tydligt att här finns inte parkering till alla, men vi erbjuder dessa alternativ
istället. Ett material som tydligt kommunicerar vilka mobilitetsåtgärder som erbjuds,
hur dessa fungerar, vilken varaktighet dessa har (medlemskap i bilpool, gratis kollek-
tivtrafik etc) ska tillhandahållas före beslut om att flytta in. Det är också viktigt att även
nästa hyresgäst och nästa igen får samma information, mobilitetsåtgärderna ska vara
levande under lång tid och förutsättningarna klara för alla som flyttar in över tid.

Om man inte lyckas kommunicera den reducerade bilplatstillgången till de boende
finns risk att en kaotisk och oordnad parkeringssituation uppstår. Man ställer sig på
parkeringsplatser avsedda för besökare och rörelsehindrade för att det inte finns nå-
gon annanstans att stå eller på allmän platsmark, utmed gator och på ytor som inte är
avsedda för parkering, vilket kan påverka såväl trafiksäkerhet som framkomlighet på
kommunens vägar negativt. Parkeringskaoset och följdeffekter av detta blir lätt ett pro-
blem som landar på kommunens bord. Det finns även risk att andelen bilresor inte
minskar och att en negativ påverkan för klimat, luft och buller består och rentav ökar.

Därför är det viktigt att, när kommunen godkänner att en reducerad parkeringsnorm
används vid en utbyggnad, det också är tydligt att det är fastighetsägarens ansvar att
tillgodose parkering även i det fall man inte lyckas minska bilinnehavet med de mobili-
tetsåtgärder som erbjuds de boende, att det finns en plan B.


