
  

  

  

   

1(23) 

 PM 

 2016-11-04 

 

Kyrkogatan 33, Börshuset, 803 11 Gävle Telefon 026-65 00 60 
Strandvägen 14, 811 61 Sandviken Telefon/Telefax 026-27 01 30 

 
Bilaga 9 Parkering 2016-11-04 

 

Bilaga 9 - Parkeringsutredning Hemmesta 

Centrum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  2 

 

 

 

Parkeringsutredning Hemmesta Centrum 

Sammanfattning 

Principer 

I Hemmesta Centrumprojektet avser vi att bestämma antalet p-platser som ska 

planeras utifrån fyra viktiga principer: 

- efterfrågestyra antalet platser genom en marknadsbaserad prissättning av 

samtliga p-platser oavsett lokalisering. 

- samnyttja P-platser dagtid - nattid vad gäller handel – bostäder 

- prolongering av tidigare trender både vad gäller biltrafikens utveckling och 

därmed följande behov av parkeringstjänster är inte relevant 

- avvägning mellan värdefullare markanvändning än parkering och parkering 

ska påverka parkeringstalet 

Efterfrågan av parkeringsplatser är skilt från behovet av parkeringsplatser. En 

avgiftsbelagd parkering skapar efterfrågan på färre platser än en motsvarande 

avgiftsfri parkering. En övergripande princip för planeringen av Hemmesta 

Centrum är att avgiftsläggning av parkering ska ske. Därför kan antalet platser 

som planeras blir lägre än gängse. 

Generella tendenser  

Det finns ett antal faktorer som generellt talar för en successivt minskad efterfrå-

gan på parkeringsplatser bland hushållen. Andelen körkortsinnehavare i befolk-

ningen minskar, andelen bilinnehavare bland unga minskar, användning av bil-

pooler och andra typer av bildelningstjänster ökar, utbyggnad av kollektivtrafiken 

samt att användningen av cykel som transportmedel ökar. Över hela världen pågår 

sedan några år en ny trend med det som benämns delningsekonomi inom olika 

tjänsteområden. Delning av bilinnehav är en sådan tjänst. Sammantaget innebär 

detta att det leder fel att prolongera tidigare trender både vad gäller biltrafikens 

utveckling och därmed följande behov av parkeringstjänster. 

Boendeparkering – flerbostadshus, nytillkommande 

Vårt förslag till parkeringstal för boende i flerbostadslägenheter inom Hemmesta 

Centrum är ett parkeringstal på 7 platser per 1 000 m2 BTA. Det förutsätter vidare 

att platserna inom varje kvarter inte destineras/ kopplas till en viss lägenhet/boen-

de utan att ett system med områdesparkering tillämpas. Det innebär att den boen-

de inte är direktanvisad en specifik parkeringsplats utan har en rätt att parkera 

inom ett visst avgränsat område (t.ex. ett kvarter). 

Boendeparkering – flerbostadshus, befintliga 

Med tillämpning av parkeringstalet 7 platser per 1 000 m2 BTA innebär det att 

Värmdö Bostäders efterfrågan på parkeringsplatser för de befintliga lägenheterna 

uppgår till totalt 61 platser. 
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Boendeparkering – radhus/parhus 

Parkeringstalet för radhusfastigheter är minst en parkeringsplats per radhus. Dessa 

ska så långt det är möjligt anläggas på den egna radhustomten eller i dess omedel-

bara närhet. 

Besöksparkering 

Vårt förslag till parkering för besökande är ett p-tal på 7,5 platser per 100 lägen-

heter. 

Parkeringsplatser för besökande samordnas med boendeparkering. Dessutom ska 

kan parkeringen för kommersiella lokaler vid Coop samutnyttjas som besökspar-

kering under affärernas icke öppettider.  

Kommersiella lokaler (handel och kontor) 

Efterfrågan på parkeringsplatser för lokalhyresgästernas kunder uppgår till stor-

leksordningen 60-65 platser under den tid som lokalerna är öppna (för Coop gäller 

idag 08-22). Utgångspunkten är 4 000 m2 BTA lokaler varav Coop 1 600 m2 för 

dagligvaruhandel och resterande 2 400 m2 för övrig handel (och ev. kontor). 

Under icke öppettid kan platserna samutnyttjas för besöksparkering. Bedöm-

ningen baseras på att lokalernas p-platser inte avgiftsbeläggs av konkurrensskäl. 

Infartsparkering 

Vid genomförandet av Hemmesta Centrum ska den nuvarande infartsparkeringens 

64 bilplatser och 25 cykelplatser återskapas på ur plansynpunkt lämplig plats. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Bakgrund och syfte 

Hemmesta Centrum är berörd av ett genomgripande förnyelseprojekt som innebär 

att området ska omvandlas från dagens extensiva användning av marken till en ny 

attraktiv miljö för boende och handel/kontor. Området kommer att utökas med ca 

700 nya bostäder och drygt 2 000 m2 lokaler. Idag finns ca 120 lägenheter i 

Värmdö Bostäders fyra punkthus samt en större handelslokal (Coop) samt några 

restauranger och verksamhetslokaler.  

Parkering för befintlig bebyggelse samt tillkomsten av nya volymer kräver att 

parkeringsfrågan kan löses ett tillfredsställande sätt inom området. 

Syftet med denna promemoria är att belysa i först hand efterfrågan på parkerings-

platser och att ge rekommendationer om volymen parkeringsplatser för olika typer 

av markanvändning inom olika kvarter i Hemmesta Centrum.  

Parkeringsutredningen har tagits fram av Hammar Locum Metior. I arbetet har 

kontakter tagits med Jesper Skiöld, TUB Trafikutredningsbyrån, som lämnat 

synpunkter på utredningen och dess slutsatser. 
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Princip för efterfrågestyrd parkeringsmodell 

I Hemmesta Centrumprojektet avser vi att bestämma antalet p-platser som ska 

planeras utifrån några viktiga principer: 

- efterfrågestyra antalet platser genom en marknadsbaserad prissättning av 

samtliga p-platser oavsett lokalisering. Dock kan p-platser för kommersiella 

lokaler inte avgiftsbeläggas under butikernas öppettider. Skälet är att 

handelsplatser i regionen av konkurrensskäl inte kan avgiftsbeläggas 

 

- samnyttja P-platser dagtid - nattid vad gäller handel – bostäder 

 

- prolongering av tidigare trender både vad gäller biltrafikens utveckling och 

därmed följande behov av parkeringstjänster är inte relevant 

 

- avvägning mellan värdefullare markanvändning än parkering och parkering 

ska påverka parkeringstalet 

 

Det innebär att vi inte använder en traditionell behovsstyrd P-norm. Det förvän-

tade resultatet är att vi hoppas att en P-norm som numera brukar resultera i 8 

platser per 1 000 m2 BTA kan sänkas, till fromma för en mera effektiv markan-

vändning. Med mera effektiv markanvändning åsyftar vi dagens allmänna prob-

lem med mer eller mindre påtagliga underutnyttjanden av främst 1960- och 70-

talets parkeringsanläggningar i främst våra förortsområden i Storstockholm. Dessa 

äldre parkeringsanläggningar dimensionerades efter dåtidens syn på biltrafikens 

och bilinnehavens framtida utveckling. Denna inställning får idag anses obsolet. 

Bristen på avvägningar mot värdefullare markanvändning var tydlig. Idag pågår i 

stor utsträckning planläggning och bebyggande av sådan överstora parkerings-

anläggningar. Hemmesta Centrum är ett närmast övertydligt exempel på en 

överdimensionerad parkeringsanläggning med felaktig markanvändning. 

 

Parametrar som styr efterfrågan och behov av parkeringsplatser 

– övergripande 

Efterfrågan av parkeringsplatser är skilt från behovet av parkeringsplatser. En 

avgiftsbelagd parkering skapar efterfrågan på färre platser än en motsvarande 

avgiftsfri parkering. En övergripande princip vid planeringen av Hemmesta 

Centrum är att avgiftsläggning av parkering ska ske så att antalet platser som 

planeras kan bli lägre än gängse. Avgifterna ska vara marknadsmässiga.  

Flera faktorer påverkar efterfrågan. Några av de viktigare är: 

- Kostnaden för att parkera, a) på kvartersmark i markplanet, b) på kvartersmark 

i garage, c) i gemensamma anläggningar, d) på allmän platsmark 

- Tidsreglering av användningen av parkeringsplatser på gatumark 

- Förekomsten av utbyggd kollektivtrafik. Turtäthet, restid till Stockholms 

centrum, driftssäkerhet, resekostnad (biljettpris) 

- Förekomsten av cykelparkering i anslutning till boendet och möjligheterna att 

använda cykel istället för bil 

- Generella tendenser 
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- Mobility management som är ett samlingsbegrepp för åtgärder som syftar till 

att minska bilåkandet och därmed behovet av privat bilägande.  

- Bilinnehav bland invånarna i området 

- Parkeringsnorm (detta behandlas under en särskild rubrik, se nedan) 

Kostnaden (priset) för att parkera och beläggningsgrad 

En viktig parameter som styr efterfrågan på p-platser är priset på dessa. För olika 

typer av med Hemmesta jämförbara områden finns följande uppgifter. 

- a) Boendeparkering på kvartersmark. Priser på markparkeringsplatser har 

inhämtats från bl.a. Värmdö Bostäders hyreslägenheter i Hemmesta Centrum1. 

Priset per månad för en p-plats är 194 kr utan motorvärmare och 267 kr med 

motorvärmare. En viktig parameter i sammanhanget är beläggningsgraden på 

befintliga parkeringsplatser. Av 95 p-platser är idag ca 70 uthyrda. Det innebär att 

efterfrågan på parkeringsplatser vid nuvarande förutsättningar är knappt 0,6 p-

platser per lägenhet. 

- b) Boendeparkering i underjordsgarage på kvartersmark. Priser på garageplatser 

har inhämtats från bostadsrättsföreningar i bl.a. Fabriksområdet i Gustavsberg, 

Barkarbystaden i Järfälla och Brunnaområdet i Upplands-Bro2. Slutsatsen är att 

priset för en p-plats i ett med Hemmesta Centrum jämförbart läge är 600 – 700 

kr/månad. Det innebär samtidigt att det kapitaliserade nuvärdet av framtida intäk-

ter motsvarar ca halva kostnaden för att anlägga p-platserna i underjordsgarage. 

Resterande del av anläggningskostnaden finansieras i bostadsrättsföreningarna via 

insatser eller via gemensamma lån i föreningen. 

- c) P-platser i gemensamma anläggningar. Denna form av parkeringslösning är 

inte aktuell inom Hemmesta Centrum. 

- d) Parkering på allmän platsmark för olika ändamål. Vid en jämförelse med flera 

kommuner kan konstateras att prissättningen varierar betydligt. I en del kommu-

ner är det gratis att stå på allmänna parkeringar på gatumark även i de mest cen-

trala delarna av tätorterna. I andra kommuner tar man ut en avgift som kan variera 

betydligt. I en del kommuner är prissättningen kopplat till när på dygnet parke-

ringen sker. En vanlig situation är att det är dyrare att parkera under dagtid och 

billigare (eller gratis) under kvällar och nätter. Prissättningen bör samtidigt vara 

korrelerad med tidsregleringen av användningen av parkeringsplatserna (se ne-

dan). En viktig slutsats av prissättningen av parkering på allmän platsmark är att 

priset bör vara lika högt eller högre än priset för parkering på intilliggande kvar-

tersmark. I annat fall är risken stor att de allmänna parkeringsplatserna överut-

nyttjas för boendeparkering. 

- e) Besöksparkering. Hur detta behov av platser säkerställs kan lösas på flera sätt. 

I områden med särskilda besöksparkeringar på tomtmark är det vanligt att avgifts-

belägga dessa parkeringar. Exempel från Gustavsberg, Munknora och Porslins-

kvarteren visar i såväl bostadsrätts- som hyresrättsområden på en avgift på 5-8 kr 

per timme, 40-60 kr per dygn och 150 kr per 7 dygn (i ett fall). 

                                                 

1 Se Bilaga 1 ” Priser för parkering på kvartersmark” 

2 Se Bilaga 1 ” Priser för parkering på kvartersmark” 
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- f) Kundparkeringar. Att avgiftsbelägga denna typ av parkering är knappast möj-

ligt. Erfarenheter från olika handelsområden inom storstockholmsområdet visar på 

mycket negativa konsekvenser vid denna typ av avgiftsreglering. Idag har alla 

större handelsområden inom storstockholmsområdet gratis kundparkeringar men 

med koppling till en maximal parkeringstid (p-skiva). 

Tidsreglering på allmän platsmark 

Ett sätt att reglera användningen av parkeringsplatser på gatumark och inom 

områden för kundparkringar är att ha en maxtid för hur länge man får parkera 

inom området. Tidsbegränsningen ska vara kopplad till verksamheter och behov 

av parkering som finns inom parkeringsplatsernas närhet. För Hemmesta Centrum 

innebär det i första hand att behovet av parkeringsplatser för handeln runt torget 

ska tillgodoses. Exempel på lösning är att begränsa parkeringstiden till 1-2 timmar 

under affärernas öppettider. 

Cykelparkering 

Cykelparkeringar är viktiga för att motivera och stimulera användningen av cykel 

som transportmedel istället för bil. För att stimulera de boende att i större 

utsträckning använda cykel som transportmedel och på så sätt minska behovet av 

bilägande bör cykelparkeringar i tillräcklig omfattning anordnas i omedelbar 

närhet till lägenhetsentréer. Såväl väderskydd som säkerhetsfrågor (stöldskydd) är 

viktiga vid utformning av cykelparkeringar. 

Generella tendenser  

Det finns ett antal faktorer som generellt talar för en successivt minskad efterfrå-

gan på parkeringsplatser bland hushållen. Andelen körkortsinnehavare i befolk-

ningen minskar, andelen bilinnehavare bland unga minskar, användning av bil-

pooler och andra typer av bildelningstjänster ökar, utbyggnad av kollektivtrafiken 

samt att användningen av cykel som transportmedel ökar. Över hela världen pågår 

sedan några år en ny trend med det som benämns delningsekonomi inom olika 

tjänsteområden. Delning av bilinnehav är en sådan tjänst. Sammantaget innebär 

detta att det leder fel att prolongera tidigare trender både vad gäller biltrafikens 

utveckling och därmed följande behov av parkeringstjänster. 

Mobility management 

Exempel på åtgärder som kan kopplas till utbyggnad av nya bostadsområden är  

”gröna resplaner” (system för samåkning, subventionerad kollektivtrafik, flexibla 

restider, m.m.). Vidare finns system för bilpool som innebär att flera hushåll delar 

på en gemensam bil. 

Av de åtgärder som är aktuella inom Hemmesta Centrumprojektet är ett system 

för subventionerad kollektivtrafik ett möjligt koncept. I första hand skulle ett 

sådant system vara möjligt att implementera inom Värmdö Bostäders delprojekt. 

Även system med bilpool skulle vara ett möjligt alternativ, i första hand inom 

delprojekt med privata fastighetsägare. Ett nyckeltal är att en bilpoolplats ersätter 

fyra-fem vanliga parkeringsplatser. I en del fall finns exempel på att en bilpool-

plats har ersatt mer är tio vanliga parkeringsplatser. 
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För att åtgärder av dessa slag ska ha betydelse för parkeringslösningen i Hemmes-

ta behöver åtgärderna kunna styras inom detaljplanen och i exploateringsavtal. 

Bilinnehav 

Antalet personbilar i trafik per 1 000 invånare är ca 430 st inom Värmdö kom-

mun3. I denna siffra beaktas även yrkesmässiga fordon. Den siffra som på ett bätt-

re sätt belyser efterfrågan på parkeringsplatser är fysiska personers bilar per 1 000 

invånare. I Värmdö är denna siffra ca 350 bilar per 1 000 invånare4. Denna siffra 

har varit relativt konstant sett över den senaste 10-årsperioden. 2005-2006 var 

siffran 350 bilar per 1 000 invånare för att därefter sjunka till 340 under 2011. 

Därefter har siffran ökat till nuvarande nivå, 350 bilar per 1 000 invånare.  

Siffran för bilinnehav avser hela Värmdö kommun. Denna siffra torde dock skilja 

sig mellan olika delområden i kommunen. I t.ex. flerbostadshusområden är siffran 

lägre. Värmdö kommun räknar med att den är 25 % lägre inom Gustavsbergs 

centrumområde5 jämfört med kommunen i sin helhet (ca 270 bilar per 1 000 invå-

nare) pga. att bilinnehavet hos boende i flerbostadslägenheter är lägre än för 

boende i villaområden. 

Bilinnehavet i Värmdö motsvarar bilinnehavet i jämförbara kommuner som Upp-

lands-Väsby, Upplands-Bro och Salem. Om bilinnehavet inom de planerade bo-

städerna i Hemmesta Centrum ligger mellan genomsnittssiffran för hela Värmdö 

kommun och den av kommunen bedömda siffran för Gustavsbergs centrum (310-

320 bilar per 1 000 invånare) skulle en utbyggnad med ca 720 nya bostäder och 

ett boendetal per lägenhet på 2,0 (1 440 nya invånare) ge en efterfrågan på ca 440-

460 parkeringsplatser för boendeparkering. Detta är inte på något sätt en styrande 

siffra men den kan ge en indikation på om det föreslagna antalet parkeringsplatser 

inom Hemmesta Centrum är rimligt. 

 

P-norm vid nyexploatering 

Värmdö kommun 

Under 2006 antog Värmdö kommun riktlinjer för beräkning av parkeringsbehov6 

som innebar ett parkeringstal på 13 parkeringsplatser per 1 000 m2 BTA. Av de 13 

parkeringsplatserna avsåg 11,5 boendeparkering och 1,5 besöksparkering. För 

stadsdelen Gustavsberg var riktlinjen 10 parkeringsplatser per 1 000 m2 BTA. 

Motivet till den lägre normen inom Gustavsberg var den goda tillgången till 

kollektivtrafik. 

För Gustavsberg har därefter normen ändrats, först till en norm som innebar 0,8 

parkeringsplatser per lägenhet i samband med den fördjupade viljeinriktningen för 

planeringen av centrala Gustavsberg och därefter, under 2013, till en norm som 

innebär 8 parkeringsplatser per 1 000 m2 BTA7. Normen avser såväl boende- som 

                                                 

3 Avser 2015, SCB 
4 Avser 2015, SCB 
5 ”Riktlinjer för beräkning av parkeringsbehov” Antagen av kommunfullmäktige 2006-10-12 
6 ”Riktlinjer för beräkning av parkeringsbehov” Antagen av kommunfullmäktige 2006-10-12 
7 ”Ändring av beräkning av parkeringsnorm för framtidens Gustavsberg”, Tjänsteskrivelse 2013-

03-25 



  8 

 

besöksparkeringsplatser. Motivet till den senare ändringen är att en norm som 

hänvisar till antal lägenheter inte ger en korrekt bild av den verkliga efterfrågan på 

parkeringsplatser. Orsaken är att boende i små lägenheter i mindre utsträckning 

har bil och därmed inte efterfrågar parkeringsplatser. En norm som istället utgår 

från antal parkeringsplatser per 1 000 m2 BTA innebär att en exploatör som 

bygger en relativt sett större andel små lägenheter inte behöver anlägga fler 

parkeringsplatser än en exploatör som bygger relativt sett fler stora lägenheter.  

Inom Porslinskvarteren i Gustavsberg ordnas besöksparkeringar längs gatorna. 

Området kommer att omfatta 1 500 – 1 700 lägenheter och det kommer att finans 

ca 80-90 besöksparkeringar i området. Det ger ett nyckeltal på ca 0,05 parkerings-

platser för besökande per lägenhet.  

Jämförelse med andra kommuner 

Sollentuna. I kommunen har man differentierat p-normen dels i förhållande till en 

zonindelning, dels efter lägenhetsstorlek, mätt i antal rum. Zonindelningen inne-

bär att p-normen är lägst närmast kollektivtrafikintensiva platser. Kommunen är 

indelad i tre zoner (område 1 < 500 m från pendeltågstation, område 2 mellan 500 

m och 2 km från pendeltågstation och område 3 > 2 km från pendeltågstation) och 

lägenheter i fem klasser (1 rok, 2 rok, 3- rok, villor, studentbostad)8.  

Område 1  Område 2  Område 3  Besökare 

Lägenhet med 1 rok  0,3  0,4  0,5  0,1 

Lägenhet med 2-3 rok  0,5  0,6  0,7  0,1 

Lägenhet med fler än 3 rok 0,7  0,8  0,9  0,1 

Villor   1,0  2,0  2,0  - 

Studentbostad  0,1  0,1  0,1  - 

 

Nacka. I kommunen har man tagit fram rekommenderade parkeringstal som är 

differentierade efter en zonindelning (zon A är västra Sicklön, zon B innebär < 20 

min restid till Slussen och < 400 m till hållplats för kollektivtrafik, zon C är övriga 

kommunen) och efter lägenhetsstorlek (< eller = med 2 rok och > 2 rok) för 

flerbostadshus9.  

Flerbostadshus Antal bpl/bostad (inkl. besök)  

Zon  Flerbostadshus   
Antal bpl/bostad  Antal bpl/bostad  

Lgh≤2rok  Lgh>2 rok  

A  0,8   0,9 
B  0,9   1,0 
C  1,2   1,5 

För villabebyggelse är rekommendationen 1,5 bilplatser per bostad inom zon A 

och 2 bilplatser inom zon B och C. 

Upplands-Väsby. Inom området Fyrklövern pågår en omfattande komplettering av 

befintlig bebyggelse. För området har angetts en p-norm som motsvarar 0,7 

                                                 

8 ”Parkeringsplan för Sollentuna kommun” Remisshandling 
9 ”Rekommenderade parkeringstal i Nacka kommun”, Nacka kommun 2015-01-16 
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parkeringsplatser per lägenhet10. Områdets läge vad avser avstånd till Stockholms 

city och kollektivtrafikstandard motsvarar Hemmesta Centrum.   

 

Parkering för olika ändamål 

Det finns flera olika typer av markanvändning inom Hemmesta Centrum som var 

och en kräver olika parkeringslösningar: 

Boendeparkering radhus/ 

parhus  

Inom Hemmesta Centrum finns förslag på rad-

husbebyggelse inom kvarten Åmark/Värmdö kn 

- Söder, 43 radhus, Orwander/Lindgren, 11 

radhus, Hemmestahus/Småa, 25 radhus och 

Åmark – Norr, 5 radhus. Totalt innebär det 84 

radhus. 

Boendeparkering lägenheter 

i tillkommande flerbostads-

hus upplåtna med bostadsrätt 

eller hyresrätt – en lgh 

motsvarar 100 m2 ljus BTA 

Lägenheter i flerbostadshus finns i kvarteren 

Värmdö kn/VB - Väster, 20 st, Hemmestahus/ 

Småa, 164 st, Värmdö kn/VB – Norr, 54 st, 

Värmdö Bostäder – Söder, 21 st, Hemmesta 

Torg, 37 st, Åmark/Värmdö kn - Söder, 77 st, 

Åmark - Norr 41 st, Torghusen 22 st, Orwan-

der/Lindgren, 140 st och Lindgren - Norr 56 st. 

Totalt innebär det 632 st lägenheter i flerbo-

stadshus.  

Boendeparkering lägenheter 

i befintliga flerbostadshus 

upplåtna med hyresrätt 

Värmdö Bostäders befintliga fyra punkthus 

omfattar 119 befintliga hyresrättslägenheter. 

Idag finns en parkering som innehåller ca 95 

platser. 

 

Besöksparkering För besökande till boende i radhus och lägen-

heter i flerbostadshus 

Besökande till Coops 

befintliga handelslokaler 

Coops befintliga handelslokaler omfattar ca 

1 600 m2.  

Besökande till tillkommande 

handelslokaler runt torget 

Totalt innehåller planförslaget ca 4 000 m2 BTA 

lokalarea. Det innebär att förutom Coops befint-

liga lokaler kan ca 2 400 m2 lokalarea tillkomma 

Arbetsparkering för anställda 

inom handeln 

Anställda på Coop samt i tillkommande lokaler 

inom Hemmesta Centrum 

Infartsparkering/ 
Pendelparkering 

Idag finns en infartsparkering med 64 platser. 

Infartsparkeringen ska finnas kvar i nuvarande 

omfattning. 

 

 

                                                 

10 ”Poängsystem för Fyrklövern” Stadsutveckling kopplat till flexibla priser 2014-01-29. 
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Förslag till antal p-platser inom Hemmesta Centrum 

Boendeparkering – flerbostadshus, nytillkommande 

En grundförutsättning för att bedöma efterfrågan på parkeringsplatser för boende i 

flerbostadshus är bilinnehavet totalt och vid olika lägenhetsstorlekar inom den typ 

av område som Hemmesta Centrum representerar. Bilinnehavet totalt har behand-

lats i tidigare avsnitt och ger vid de förutsättningar som gäller för Hemmesta Cen-

trum ett bedömt bilinnehav som motsvarar ett p-tal på 6,5 platser per 1 000 m2 

BTA. Denna siffra exkluderar parkeringsplatser för besökande.  

Bilinnehavet per hushåll varierar också beroende på lägenhetsstorleken. En illust-

ration av relationer mellan olika lägenhetsstorlekar utifrån antal rum per lägenhet 

innebär enkelt utryckt att bilinnehavet ökar med 10-15 % per rumsenhet11. Det 

innebär t.ex. att boende i en trerumslägenhet har ett bilinnehav på 30-45 % och i 

en fyrarumslägenhet på 40-60 %. Planeringen av Hemmesta Centrum utgår från 

en genomsnittslägenhet på 100 m2 BTA vilket närmast motsvarar en fyrarums-

lägenhet. Utryckt som ett p-tal innebär det, om siffran för bilinnehav tillämpas på 

Hemmesta Centrum, ett p-tal på 5 – 6 platser per 1 000 m2 BTA. 

Någon boendeefterfrågeundersökning är ännu inte gjord i Hemmesta Centrum-

projektet men med en lägenhetsstorlek på i genomsnitt på 100 m2 BTA, 3-4 

rumslägenhet, och med den boendemiljö som tillskapas torde det locka många 

barnfamiljer. Närhet till barnomsorg i form av förskolor och skola samt även 

närheten till fin natur och havet är faktorer som är viktiga för barnfamiljer. En 

aspekt i detta sammanhang är att bilen är en central faktor för många hushåll i 

denna typ av områden. Det handlar inte om Stockholms innerstad utan tillgång till 

bil är en avgörande faktor för de som vill bosätta sig i Hemmesta.  

Parkeringstal för lägenheter i flerbostadshus varierar, i vissa fall kraftigt, mellan 

olika kommuner i länet12. Rapporten visar att för t.ex. en tvårumslägenhet varierar 

p-talet mellan 0,4 – 1,5 platser per lägenhet. I genomsnitt ställs krav på 0,86 par-

keringsplatser per tvårumslägenhet i kollektivtrafiknära lägen i länets kommuner. 

Dessa tal innefattar även parkering för besökande och ska ställas i relation till att 

mindre än hälften av hushållen inom Stockholms län boende i lägenhet har bil. 

Nacka kommun tillämpar ett p-tal som beror av lägenhetsstorlek och var i kom-

munen bebyggelsen uppförs13. Inom det läge som närmast motsvarar Hemmesta 

centrum innebär det ett p-tal på 10 platser per 1 000 m2 BTA. En jämförelse med 

Sollentuna kommun ger på motsvarande sätt ett p-tal på 8 platser per 1 000 m2 

BTA14. Inom området Fyrklövern i Upplands-Väsby har man ett p-tal som mot-

svarar 7 platser per 1 000 m2 BTA15.  

Någon större skillnad i efterfrågan på boendeparkeringsplatser mellan områden 

med hyresrätter och bostadsrätter kan inte konstateras.   

                                                 

11 Tolkning av resultat i ”Parkeringstal för nya bostäder i Stockholms län” Stockholms läns lands-

ting, Rapport september 2014 
12 ”Parkeringstal för nya bostäder i Stockholms län” Stockholms läns landsting, Rapport september 

2014 
13 ”Rekommenderade parkeringstal i Nacka kommun”, Nacka kommun 2015-01-16 
14 ”Parkeringsplan för Sollentuna kommun” Remisshandling 
15 ”Poängsystem för Fyrklövern” Stadsutveckling kopplat till flexibla priser 2014-01-29 
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Beträffande kostnaden för parkering så är det viktigt att bedöma alternativet till att 

betala en avgift. I Hemmesta är frågan om det är möjligt att parkera på ställen där 

det finns gratis parkering. Det innebär att avgiften ställs i detta fall i relation till 

det avstånd den boende måste gå för att hitta en gratisparkering istället för att 

parkera på en avgiftsbelagd parkeringsplats. Om boendeparkering på tomtmark 

och gata avgiftsbeläggs inom Hemmesta Centrum så är svaret att det är svårt att 

finna en gratisparkering i den omedelbara närheten till Hemmesta Centrum. Om-

kringliggande villaområden har smala och enskilda vägar där möjligheterna att 

parkera är begränsade. Parkeringen vid skolan är tidsbegränsad liksom infarts-

parkeringen. Återstår parkeringen framför Coop. Hur denna regleras behandlas i 

avsnittet nedan om kommersiella lokaler. 

Den nivå som Värmdö Bostäder tar ut för sina parkeringsplatser, 200-250 kr/mån, 

är en nivå som är relativt vanlig för boendeparkeringar på kvartersmark även inom 

andra bostadsområden i Värmdö kommun. Frågan är hur denna nivå påverkar 

efterfrågan på parkeringsplatser? Finns ett alternativ som innebär att parkeringen 

kan ordnas till lägre avgift eller till och med är gratis finns en risk att avgiftsnivån 

påverkar efterfrågan på parkeringsplatser. Som ovan redogjorts för är det mindre 

sannolikt att finna denna typ av parkeringsplatser inom Hemmesta Centrums när-

område. 

För parkering i garage är nivån 500 - 700 kr/mån en nivå som är marknadsmässig 

inom Hemmesta Centrum. Denna prisnivå förekommer inom kommuner med 

motsvarande läge som Hemmesta Centrum i förhållande till avståndet till Stock-

holms centrum. Högre prisnivåer skulle troligen påverka efterfrågan i negativ 

riktning. Nivån 500 - 700 kr/mån innebär dock en underfinansiering av garage-

anläggningarna. Kostnaderna för dessa måste därför finansieras via lägenhets-

insatserna eller via gemensamma lån i bostadsrättsföreningarna. 

Om parkering på gata blir aktuell inom Hemmesta Centrum ska avgiften för par-

kering relateras till värdet på den mark där parkeringsplatsen är belägen. Den bör 

också relateras till närliggande parkeringsplatsers avgifter. Priset för parkering på 

gatumark bör vara lika högt eller högre än avgiften för motsvarande parkering på 

kvartersmark. 

En viktig faktor som påverkar efterföljden av de parkeringsregler som gäller inom 

ett område är att dessa övervakas på ett effektivt sätt. Hur ofta och på vilket sätt 

övervakningen genomförs är av underordnad betydelse. Det väsentliga är att det 

finns en överhängande risk att bötfällas om den som parkerar inte följer gällande 

parkeringsregler. 

En faktor som har betydelse för hur många parkeringsplatser som efterfrågas är 

modellen för koppling av parkeringsplats till en viss lägenhet/viss boende. Två 

system kan tillämpas. Det ena innebär att den boende/lägenheten är direkt kopplad 

till en specifik parkeringsplats, den andra innebär att den boende/lägenheten en-

bart har en rätt att parkerar inom ett visst avgränsat område/ ett kvarter. Det finns 

både för- och nackdelar med de olika systemen. Direktkoppling innebär att den 

boende alltid är garanterad tillgång till en viss plats och att hen vet att denna plats 

alltid är tillgänglig. Områdesanvisning innebär att den boende har rätt att parkera 

inom ett avgränsat område men att hen inte alltid kan parkera på samma plats. En 

fördel med det senare systemet, att parkera inom ett visst område, är att platser 

som inte utnyttjas av de boende öppnar upp för att kombinera boendeparkerings-
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platserna med platser för besöksparkering. I studier av olika parkeringsområden 

visar det sig att boendeparkeringar mycket sällan är utnyttjade till 100 %. Det 

skulle därmed ge utrymme för att inom dessa områden kombinera boende- och 

besöksparkering.   

Det finns ett antal betydelsefulla faktorer som påverkar efterfrågan av bilplatser 

inom Hemmesta Centrum: 

- Kollektivtrafiken har mycket hög standard. Bussar avgår/ankommer till/från 

Slussen var 10:e minut. Under högtrafik var 5:e minut 

- Tillgång till förskola inom gångavstånd från bostad 

- Tillgång till skola, årskurs F-9, inom gångavstånd från bostad 

- Tillgång till service inom Hemmesta Centrum. Stor livsmedelsbutik, restau-

ranger m.m. 

Närhet till kollektivtrafik, skolor och service innebär att hushållens behov av till-

gång till egen bil är mindre än inom många andra bostadsområden inom Värmdö 

kommun. 

Förutom ovanstående finns ett antal faktorer som generellt talar för en successivt 

minskad efterfrågan på parkeringsplatser bland hushållen. Andelen körkortsinne-

havare i befolkningen minskar, andelen bilinnehavare bland unga minskar, an-

vändning av bilpooler och andra typer av bildelningstjänster ökar, utbyggnad av 

kollektivtrafiken samt att användningen av cykeln som transportmedel ökar. 

Slutsatsen av ovanstående avseende efterfrågan på parkeringsplatser för boende i 

flerbostadslägenheter inom Hemmesta Centrum är ett parkeringstal på 7 platser 

per 1 000 m2 BTA. Det förutsätter vidare att platserna inom varje kvarter inte 

destineras/kopplas till en viss lägenhet/boende utan att systemet med områdespar-

kering tillämpas. En viktig aspekt är också att vid försäljning av lägenheter inom 

Hemmesta Centrum informera om de förutsättningar som gäller beträffande par-

keringsmöjligheter inom området. 

Boendeparkering – flerbostadshus, befintliga 

Värmdö Bostäder har ett befintligt lägenhetsbestånd inom Hemmesta Centrum 

som omfattar 119 lägenheter i fyra punkthus. Fördelningen på lägenhetsstorlek är 

följande: 

- 21 lägenheter med 1 rok 

- 53 lägenheter med 2 rok 

- 39 lägenheter med 3 rok 

Vid tillämpning av parkeringstalet 7 platser per 1 000 m2 BTA innebär det en 

efterfrågan på 61 parkeringsplatser för de befintliga lägenheterna. 

Boendeparkering – radhus/parhus, nytillkommande 

Inom Hemmesta Centrum finns radhusbebyggelse inom fyra kvarter, 

Hemmestahus/Småa, Åmark/Värmdö kn – Söder, Åmark - Norr och 

Orwander/Lindgren. Antalet radhus inom de fyra kvarteren är: 
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- Småa 25 radhus 

- Åmark/Värmdö kn - Söder 43 radhus 

- Åmark – Norr   5 radhus 

- Orwander/Lindgren 11 radhus 

Totalt innebär det 84 radhustomter inom Hemmesta Centrum-området. Parkering 

för småhusfastighet ska i de flesta fall lösas på den egna tomten/fastigheten. Det 

är också den lösning som i första hand eftersträvas i Hemmesta Centrum-projek-

tet. Det innebär också att parkeringsplatser för radhusfastigheterna ska anläggas 

på varje radhustomt eller i det fall detta inte är möjligt i så nära anslutning till 

radhustomten som möjligt. Parkeringstalet för radhusfastigheter är en parke-

ringsplats per radhus. 

Besöksparkering 

Parkeringstal för besöksparkeringar redovisas vanligtvis som en del av parke-

ringstalet för boendeparkering. Erfarenheter från andra kommuner visar att 

beroende på olika förutsättningar varierar p-talen för besöksparkeringar mellan 

0,5-2 bilplatser per 1 000 m2 BTA. Denna siffra har haft en tendens att minska 

under senare år varför efterfrågan på besöksplatser inom nyexploateringsområden 

torde ligga inom intervallet 0,5-1 bilplats per 1 000 m2 BTA eller motsvarande 5- 

10 bilplatser per 100 lägenheter.  

I områden med besöksparkering på tomtmark är det vanligt att avgiftsbelägga be-

söksparkeringarna. Exempel från Gustavsberg, Munknora och Porslinskvarteren 

visar i såväl bostadsrätts- som hyresrättsområden på en avgift på 5 - 8 kr per tim-

me, 40 - 60 kr per dygn och 150 kr per 7 dygn (i ett fall). Besöksparkeringar är 

med andra ord relativt okänsliga för nivån på avgiften.  

En intressant fråga i sammanhanget är om det finns möjligheter att samutnyttja en 

del parkeringsplatser? Det alternativ som tidigare behandlats är ett system där 

boendeparkering och besöksparkering kan samordnas, se ovan under rubriken  

Boendeparkering – flerbostadshus, nytillkommande.  

Ett annat alternativ är parkeringen framför Coop. Frågan är om det är möjligt att 

under affärernas och övriga lokalers icke öppettider utnyttja dessa platser som 

besöksparkering? Är det då också möjligt att under dessa tider avgiftsbelägga 

parkeringsplatserna? Coopparkeringen kan täcka efterfrågan på besöksplatser för 

åtminstone de närmaste kvarteren runt torget inklusive Värmdö Bostäders befint-

liga lägenheter. De kvarter som skulle kunna lösa sin efterfrågan på parkerings-

platser för besökande är Värmdö Bostäders kvarter, Hemmesta Torg, Åmark – 

Norr, Torghusen och Orwander/Lindgrens kvarter. Även kvarteret Åmark/Värm-

dö kn – Söders efterfrågan på besöksparkering kan lösas via Coopparkeringen om 

antalet parkeringsplaster inom kvarteret är begränsat. Samtliga bostäder inom 

dessa kvarter ligger inom ett gångavstånd på under 200 m och som tillsammans 

omfattar ca 540 lägenheter och radhus. Vid en efterfrågan på besöksparkerings-

platser, som utgår från talet 7,5 bilplatser per 100 lägenheter innebär det en 

efterfrågan på ca 40 bilplatser för besökande. Denna volym ryms inom den 

planerade parkeringen framför Coop. 



  14 

 

En risk med besöksparkeringar är att dessa nyttjas av andra än besökare till 

boende inom området, t.ex. av infartsparkerare. Avgiften bör då sättas relativt 

högt så att risken att infartsparkerare använder dessa platser minimeras. 

Slutsatsen avseende parkeringsplatser för besökande inom Hemmesta Centrum 

innebär en efterfrågan på besöksparkeringar på 7,5 p-platser per 100 lägenheter. 

Förslaget innebär vidare att, inom samtliga kvarter i Hemmesta Centrum förutom 

Lindgren – Norr, dessa platser kan samordnas med boendeparkering genom att 

systemet med områdesparkering för boendeparkering tillämpas. Som komplement 

till detta kan parkeringen för kommersiella lokaler vid Coop samutnyttjas under 

affärernas icke öppettider. 

Inom kvarteret Lindgren – Norr som är beläget norr om Skärgårdsvägen bör be-

söksparkeringar anordnas inom eller i anslutning till kvarteret. Inom kvarteret 

kommer större delen av boendeparkeringen att ske i underjordsgarage. Det inne-

bär att samutnyttjande för besöksparkering blir svårare varför dessa bör ordnas 

som markparkering. Med p-talet 7,5 platser per 100 lägenheter innebär det 4 plat-

ser för besökande inom kvarteret. 

Kommersiella lokaler (handel och kontor) 

Coop har inom ramen för omprövning av Hemmesta ga:5 (2014-03-30) angett att 

de har ett behov av 65 p-platser. Denna siffra är något hög i relation till erfaren-

heter från andra kommuner (bl.a. Sollentuna och Sundbyberg). En vanlig siffra för 

dagligvaruhandelsändamål i områden med medelgod till hög standard på kollek-

tivtrafiken är 15-25 parkeringsplatser per 1 000 m2 BTA handelsarea. Motsva-

rande siffror för andra typer av kommersiella lokaler, inkl. kontor, är 10-15 par-

keringsplatser per 1 000 m2 BTA. Sammantaget skulle detta ge en total efterfrå-

gan på parkeringsplatser för lokalhyresgästerna inom Hemmesta Centrum (vid en 

total lokalarea på 4 000 m2 BTA) på mellan 45-75 parkeringsplatser. I denna siffra 

ska beaktas att det finns ett betydande samutnyttjande mellan butiker (Coop) och 

övriga lokaler. Coops efterfrågan på parkeringsplatser är som störst på efter-

middagar, speciellt fredagar, och under lördagar. Övriga lokalers efterfrågan är 

under ordinarie öppettider, 8-17, på vardagar. Det finns således en samordnings-

fördel som bör beaktas vid slutligt ställningstagande till efterfrågan på parkerings-

platser för dessa ändamål.  

För att styra efterfrågan på parkeringsplatser för lokalhyresgästerna skulle det vara 

möjligt att avgiftsbelägga platserna. Detta är en metod som testats vid olika han-

delsplatser inom storstockholmsområdet och resultatet är att kundantalet påverkas 

drastiskt i negativ riktning. Erfarenheterna visar att kunder till handel är känsliga 

för prissättning av parkering. Det är därför högst troligt att detta inte är en fram-

komlig väg i Hemmesta Centrum.  

Däremot bör/ska platserna tidsregleras, t.ex. med p-skiva. Att reglera med kort-

tidsparkering medför en bättre styrning än att låta det vara parkering under hela 

dygnet. Däremot framgår fortfarande inte värdet av parkeringen för användaren. 

Alla som handlar i butiken är med och subventionerar bilparkeringen, även om de 

gått eller cyklat till affären. Dessutom kräver det fortlöpande övervakning för att 

regleringen ska få effekt. Rekommendationen är då att reglera för kortare tid, 1-2 

timmar. Tidsregleringen beror lite på de lokalhyresgäster som kommer att finnas 

inom Hemmesta Centrum (för kunder till Coopbutiken skulle en maxtid på en 
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timme vara lämplig medan det för andra affärsidkare skulle en maxtid på 2-4 tim 

vara mer lämplig). 

Det kommer troligen att finnas en eller flera restauranger där kunder under lunch-

tid har ett behov av att parkera. Parkeringen vid Coop kan nyttjas av dessa (antalet 

kunder till Coop och de andra lokalhyresgästerna är mindre under lunchtid). Men 

lunchgäster vill inte gå långa sträckor. I det fallet skulle gatuparkeringar för boen-

de kunna användas för detta ändamål om dessa platser ligger i nära anslutning till 

lunchstället. Hur ska dessa parkeringar regleras i sådana fall? Kan de avgiftsbe-

läggas eller kommer det att negativt påverka antalet kunder? Som tidigare angivits 

är prissättning av parkering den reglering som bäst ökar biltillgänglighet och möj-

ligheten att hitta en ledig parkeringsplats. Även här är huvudmannaskap viktigt. 

Är det kommunens allmänna gata kan det vara svårare att prissätta parkeringen än 

vad som är möjligt vid enskilt huvudmannaskap.  

Slutsatsen är att det finns en efterfrågan på parkeringsplatser för lokalhyresgäster-

nas kunder som uppgår till storleksordningen 60-65 platser under den tid som 

lokalerna är öppna (för Coop gäller idag 08-22).  

Ett antal av de anställda i butiker och övriga lokaler inom Hemmesta Centrum 

kommer att välja bilen som transportmedel till sin arbetsplats. Dessa kommer att 

parkera antingen på kommunens infartsparkering, om inga restriktioner finns mot 

detta, eller på de platser som i första hand är ämnade för kunder till butiker och 

övriga lokalhyresgäster. Antalet arbetande personer som kommer att välja bilen 

som transportmedel beror på var de bor, avstånd till arbetsplasten och möjlig-

heterna att nyttja andra transportmedel, cykel eller kollektivtrafik samt kostnaden 

för att parkera. Slutsatsen är att med de goda kollektiva transportmöjligheter som 

finns i Hemmesta Centrum så kommer en majoritet av de anställda sannolikt att 

välja dessa transportmedel. 

Infartsparkering 

Idag finns en infartsparkering inom Hemmesta Centrum med 64 parkeringsplatser 

för bilar och 25 platser för cyklar. I och med den nya planen för Hemmesta Cent-

rum kommer dessa att tas i anspråk för andra markanvändningsändamål. Kravet 

vid utformningen av planen för Hemmesta Centrum är att dessa platser återskapas 

inom acceptabelt avstånd från de två hållplatser för kollektivtrafiken som finns 

inom Hemmesta Centrum. 

Syftet med infartsparkeringarna är att boende i omkringliggande områden ska 

välja att åka kollektivt och därmed bidra till en bättre miljö.  

Idag är infartsparkeringens 64 platser fullt belagda under dagtid. Dessutom är det 

många som parkerar även på de p-platser som finns framför de befintliga handels-

lokalerna. Det finns således en stor efterfrågan på platser för infartsparkering. När 

parkering erbjuds gratis (eller till ett lågt pris) i attraktiva lägen är efterfrågan van-

ligtvis stor. För att undvika att infartsparkeringarna används för boendeparkering 

och andra ändamål är det viktigt att de regleras på ett sätt som gynnar kollektivtra-

fikresenärerna. I detta syfte har kommunen infört en tidsreglering av infartsparke-

ringen, parkeringstid 06-24 och max 16 timmar. Det innebär att det inte längre är 

möjligt för de boende i området att använda infartsparkeringen som t.ex. långtids-

parkering. En faktor är naturligtvis hur effektiv bevakningen av parkeringsbestäm-
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melserna är men vi utgår från att reglerna följs och att infartsparkeringen i dag 

inte används för andra ändamål.  

Att parkeringsanläggningar regleras med parkeringsförbud nattetid syftar ofta till 

att säkerställa att de är tillgängliga för berörd målgrupp under dagtid. Detta kan 

uppfattas som ett resursslöseri och ineffektivt utnyttjande av parkeringsutrymmet. 

Ett alternativ är att medge parkering nattetid till avgift för att använda parkeringen 

mer effektivt. I det fallet finns alltid risken att de som parkerar på natten står kvar 

även på dagen, vilket innebär att platserna inte är tillgängliga för de som ska 

infartsparkera. Med resonemanget att infartsparkeringar ska få bilister att lämna 

bilen vid hållplatsen/stationen är det ju lika bra att de som står där nattetid (och 

betalar) lämnar kvar bilen som att någon annan åker bil till hållplatsen/stationen 

för att parkera. 

Att infartsparkeringen används av andra behöver i och för sig inte vara ett prob-

lem. I exempelvis Sickla, Nacka kommun, gjordes för några år sedan ett försök 

med att informera om de infartsparkeringar som är kopplade till Sickla stormark-

nad i syfte att motivera de som infartsparkerar att handla på vägen hem. Resultatet 

blev att andelen som handlade ökade. I Hemmesta Centrum är situationen den-

samma vilket skulle kunna innebära att infartsparkeringen kommer att möjliggöra 

ökat kundunderlag för närliggande handel. 

Infartsparkeringen ligger idag på kvartersmark där kommunen är fastighetsägare. 

På så sätt skapas möjlighet att reglera parkeringsbestämmelserna i tid och pris om 

det visar sig att parkeringen ”missbrukas”. Som referens har t.ex. Huddinge kom-

mun valt att ta fram nya detaljplaner för flera av deras infartsparkeringar och 

omvandlat marken till kvartersmark. Syftet är att kunna reglera parkeringarna och 

bl.a. koppla krav på SL-kort till de som parkerar för att i alla fall kunna styra att 

parkeringarna inte används av bilister som inte överhuvudtaget åker kollektivt. 

Även Järfälla och Nacka kommuner har prövat lösningar där trafikanter med SL-

accesskort parkerar gratis eller till ett reducerat pris.  

Slutsatsen är att det i dagsläget är svårt att samutnyttja infartsparkeringen med 

andra typer av parkeringsändamål, t.ex. besöksparkering. Att sedan en del besö-

kande som under kvällstid besöker boende i området står på infartsparkeringen är 

svårare att bevaka. För planeringen av Hemmesta Centrum innebär det att infarts-

parkeringens nuvarande 64 bilplatser och 25 cykelplatser återskapas på ur plan-

synpunkt lämplig plats. Infartsparkeringen bör dessutom anläggas på kvarters-

mark. 

 

Parkering på allmän platsmark 

Syftet med att anordna parkeringsplatser på allmän platsmark är att dessa ska vara 

tillgängliga för alla att utnyttja. Begränsningar kan dock införas som begränsar 

möjligheterna att parkera t.ex. under vissa tider och att det endast är tillåtet att par-

kera för motorcyklar eller personer med handikapptillstånd. Parkeringsplatserna 

kan avgiftsbeläggas. Många kommuner har infört möjligheten för boende inom 

området att parkera på gata genom att köpa ett s.k. boendeparkeringstillstånd. 

Det är i princip inte möjligt att destinera parkeringsplatserna längs en allmän gata 

till en viss boendekategori. I t.ex. Stockholms stad finns ett område inom 

stadsdelen Johanneshov där vissa det på vissa gator är tillåtet att parkera endast 
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för personer med boendeparkeringstillstånd för område Johanneshov. Bakgrunden 

till detta är fram för allt att många besökande till evenemang i de stora publika 

arenorna i området utnyttjar parkeringsplatserna längs gatorna och att det därmed 

blir mycket svårt för boende i området att hitta en ledig parkeringsplats. Detta är 

en speciell situation som inte kan översättas till förhållandena inom Hemmesta 

Centrum. 

 

Parkering på kvartersmark 

Eftersom det inte är möjligt att destinera parkeringsplatser för boende på allmän 

platsmark är lösningen att de parkeringsplatser som anordnas längs gator förläggs 

på kvartersmark. Denna lösning har bl.a. tillämpats inom Hammarby Sjöstad, 

Stockholms stad, där parkeringsplatser längs gator i detaljplanen lagts ut som 

kvartersmark. Fastighetsrättsligt innebär det att området med parkeringsplats blir 

en del av den fastighet som parkeringsplatserna är knutna till. Ett alternativ är att 

om flera fastigheter tillsammans har behov av parkeringsplatser kan dessa utgöra 

en marksamfällighet som knyts till de berörda fastigheterna. Förvaltningen av 

parkeringsplatserna kan ske genom att en gemensamhetsanläggning bildas som i 

sin tur förvaltas av en samfällighetsförening. 

 

Säkerställande av parkeringstalet 

Parkering för boende kommer att i stor utsträckning lösas inom kvartersmark för 

bostadsändamål. Inom kvarteren Värmdö kn/VB – Söder, Hemmestahus/Småa, 

Åmark/Värmdö kn – Söder, Orwander/Lindgren och Lindgren – Norr ska all 

parkering ske på sådan kvartersmark. Inom övriga kvarter ska parkeringsplatserna 

anläggas, antingen på kvartersmark för boendeändamål, eller längs gata men inom 

kvartersmark för parkeringsändamål. I fallet med parkering längs gata bildas en 

marksamfällighet eller en särskild fastighet. Bildas marksamfällighet kopplas 

denna till de deltagande fastigheterna. Bildas särskild fastighet kopplas ägandet av 

denna till den samfällighetsförening som förvaltar parkeringsplatserna. 

För radhustomter ska parkeringsplats ordnas på den egna fastigheten eller i direkt 

anslutning till denna. 

Besöksparkering ska i första hand ske på kvartersmark. I de fall detta inte är 

möjligt kan denna typ av parkering samutnyttjas med annan parkering i anslutning 

till bostäderna. 

Parkering för besökande till handelsfastigheterna ska lösas på mark i anslutning 

till lokalerna. 

Infartsparkering (pendelparkering) för resande med kollektivtrafik ska ske på 

särskilt anordnat område för detta ändamål. Återanskaffning av 64 platser ska ske. 
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Sammanställning – parkeringsplatser per kvarter 

Vårt förslag till parkeringstal som denna utredning kommer fram till tillämpas 

enligt nedan på föreslagen markanvändning i samrådshandlingen för Hemmesta 

Centrum. Tillämpning enligt nedan visas på plankartan till samrådshandlingen. 

Slutsatsen är att det finns parkeringsballans. 

Förutsättningar: 

- Boendeparkering, flerbostadshus, tillkommande – p-tal 7 per 1 000 m2 BTA 

- Boendeparkering, flerbostadshus, befintliga – 70 platser 

- Boendeparkering, radhus – 1 plats/radhus 

- Besöksparkering – samutnyttjande av boendeparkeringar samt Coopparkeringen 

vid icke öppettider. Kvarteret Lindgren – Norr 4 platser 

- Kommersiella lokaler – 60-65 platser 

- Infartsparkering – 64 platser 

 

Kvarter – Boende och besökande Antal bostäder Antal p-platser 

Lägenheter Radhus Boende Besökande 

Kv. Värmdö kn/VB – Väster 20  14 Se Boende 

Kv. Hemmesta Hus 164  114 Se Boende 

-”  25 25 Se Boende 

Kv. Värmdö kn/VB – Norr 54  38 Se Coop 

Kv. VB – Befintliga lgh 119  31 Se Coop 

Kv. VB – Söder 21  15 Se Coop 

Kv. Hemmesta Torg 37  26 Se Coop 

Kv. Åmark/Värmdö kn - Söder 77  54 Se Boende 

-”  43 43 Se Boende 

Kv. Åmark – Norr 41  29 Se Coop 

-”  5 5 Se Coop 

Kv. Torghusen 22  16 Se Coop 

Kv. Orwander/Lindgren 140  98 Se Coop 

-”  11 11 Se Coop 

Kv. Lindgren - Norr 56  39 4 

 

     

Kvarter – Lokaler Kvm lokalarea Antal p-platser 

Befintliga Nya   

Coop – handel 1 600  60-65  

Övriga kvarter – kontor/handel  2 000 

     

     

Kvarter – Infartsparkering  Antal p-platser 

Infartsparkering   64  

 

Hans Larsson 
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Bilaga 1 

 

Priser för parkering på kvartersmark 
 

Garageparkeringar, underjordsgarage under byggnad eller innergård 

Barkarbystaden, Järfälla, Brf 

Viggen 

Insats ca 45’/ m2 BOA 

81 lägenheter som disponerar 44 garageplatser i en ga. 

Hyra per månad 680 kr/p-plats + moms => 850 kr/p-plats 

i kostnad för boende. (Övriga 47 p-platser i ga:n 

disponeras av Brf Jaktfalken). Värdet av en p-plats för en 

boende bör motsvara nivån 850 kr/p-plats och månad. I 

sammanhanget ska också tilläggas att det hittills varit 

gratis att parkera på gata. Detta kommer dock att ändras i 

och med att nya p-avgiftautomater sätts upp. 

Parkeringen sköts av Q-Park till en kostnad av 57’/år (110 

kr/p-plats o mån). Fastighetsskatt 40’/år (75 kr/p-plats o 

mån). Föreningens kostnad i ga:n är okänd, men om 

denna uppgår till 50 kr/plats och månad (totalt ca 26’) ger 

det ett driftnetto på drygt 600 kr/p-plats och månad.  Om 

Q-Parks kostnad räknas bort och istället en viss kostnad 

tas ut för föreningens egen hantering av garageplatserna 

(25 kr/p-plats och mån, ca 13 000 kr/år) innebär det ett 

driftnetto på ca 700 kr/p-plats och månad. 

Barkarbystaden, Järfälla, Brf 

Friflygaren  

Insats ca 45’/ m2 BOA 

125 lägenheter som disponerar 78 garageplatser. Hyra per 

månad 900 kr/p-plats. I sammanhanget ska också tilläg-

gas att hittills varit gratis att parkera på gata. Detta kom-

mer dock att ändras i och med att nya p-avgiftautomater 

sätts upp.  

Föreningens kostnad i ekonomisk plan redovisas som 5 

kr/total lägenhetsarea (totalt ca 41’/år). Detta motsvarar 

ca 45 kr/plats och månad. Fastighetsskatt redovisas inte 

men om den motsvarar kostnaden i brf Viggen så innebär 

det ca 75 kr/p-plats och mån. Driftnettot blir därmed i 

detta fall ca 775 kr/p-plats och månad. 
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Jakobsberg, Järfälla, Brf 

Vindmöllan  

Insats ca 35’/ m2 BOA 

126 lägenheter som disponerar 62 garageplatser i en ga i 

särskild byggnad för parkeringsgarage. Hyra per månad 

800 kr/p-plats.   

Föreningens kostnad i ekonomisk plan redovisas som en 

kostnad på 70 000 kr (motsvarar 95 kr/p-plats och mån). 

Fastighetsskatt för garagen uppgår till 43 000 kr. Detta 

motsvara ca 60 kr/p-plats och mån. 

Driftnetto i detta fall blir ca 650 kr/p-plats och månad. 

Kungsängen, Brf Brunna Park  

Insats ca 36’/ m2 BOA 

138 lägenheter som disponerar 61 garageplatser, ger . 

Hyra per månad 625 kr/p-plats.   

Föreningens redovisar ingen separat kostnad för garagen i 

kostnadskalkylen. Inte heller redovisas någon kostnad för 

fastighetsskatt. En bedömd dou-kostnad uppgår till ca 50 

kr/p-plats och mån och fastighetsskatten till ungefär 

samma belopp. 

Driftnetto i detta fall blir ca 525 kr/p-plats och månad. 

Värmdö, Porslinsfabriken  

Insats ca 47,5’/ m2 BOA 

132 lägenheter som disponerar 104 garageplatser, ger 

knappt 0,8 parkeringsplatser per lägenhet. Hyra per 

månad 800 kr/p-plats. 

Föreningens redovisar ingen separat kostnad för garagen i 

kostnadskalkylen. I enlighet med ovan redovisade kan 

dou-kostnaden uppskattas till ca 50 kr/p-plats. Fastighets-

skatten uppgår till 62 000 vilket motsvarar ca 60 kr/p-

plats. 

Driftnettot blir knappt 700 kr/p-plats och månad. 
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Markparkeringar på tomtmark 

Värmdö Bostäder, Hemmesta 

 

95 p-plats finns varav 26 är outhyrda idag. Det ger en 

beläggningsgrad på drygt 70 %. Efterfrågan på p-platser 

har ökat efter att kommunen gjort om reglerna för pen-

delparkeringen. Nu får man stå max 16 timmar under 

tiden 06-24. 

I bostadshusen finns 119 lägenheter vilket innebär att de 

p-platser som är uthyrda motsvarar en p-norm på 0,58.  

Priset på platserna är 194 kr/mån utan motorvärmaruttag 

och 267 kr/mån med motorvärmaruttag. Priserna är exkl. 

moms för Värmdö Bostäders hyresgäster. Vid uthyrning 

till extern hyresgäst tillkommer moms. 

Värmdö Bostäder, 

Gustavsberg, Skänkelvägen 

57 p-plats finns varav 16 är outhyrda idag. Det ger en 

beläggningsgrad på drygt 70 %. Efterfrågan på p-platser 

är oförändrad under de senaste åren. 

I bostadshusen finns 48 lägenheter vilket innebär att de p-

platser som är uthyrda motsvarar en p-norm på 0,85.  

Priset på platserna är 194 kr/mån utan motorvärmaruttag 

och 267 kr/mån med motorvärmaruttag. Priserna är exkl. 

moms för Värmdö Bostäders hyresgäster. Vid uthyrning 

till extern hyresgäst tillkommer moms. 

Värmdö Bostäder, 

Gustavsberg, Munkmora, 

Skyttevägen 

76 p-plats finns varav 2 är outhyrda idag. Det ger en 

beläggningsgrad på närmare 100 %. Efterfrågan på p-

platser är oförändrad under de senaste åren.  

I bostadshusen finns 80 lägenheter vilket innebär att de p-

platser som är uthyrda motsvarar en p-norm på 0,92. 

Priset på platserna är 194 kr/mån utan motorvärmaruttag 

och 267 kr/mån med motorvärmaruttag. Priserna är exkl. 

moms för Värmdö Bostäders hyresgäster. Vid uthyrning 

till extern hyresgäst tillkommer moms. 
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Bilaga 2 

 

Åtkomst och säkerställande av mark för p-platser samt olika sätt 

att lösa p-platsbehovet 

Hur säkerställs åtkomsten av mark för p-platser kopplat till krav på p-platser för 

olika kvarter? 

Det finns flera sätt att lösa behovet av parkeringsplatser för en fastighet: 

- Parkering på egen fastighet/kvartersmark 

- Deltagande i gemensamhetsanläggning 

- Parkering på kvartersmark för parkeringsändamål  

- Parkeringsköp  

- Parkering längs gata 

Parkering på egen fastighet/kvartersmark 

Detta är det normala sättet för boendeparkering och besöksparkering. Parkering på 

egen fastighet/kvartersmark kan lösas på två sätt, antingen som 

- Markparkering, eller som 

- Garageparkering, fristående (parkeringshus) eller under mark/under byggnad 

Det är i nuläget en öppen fråga om vi istället klassar kvartersparkeringen i stor ut-

sträckning som gatumarksparkering vilken vi förbehåller kvarteret genom särskil-

da planbestämmelser eller annan lösning. Detta kan i synnerhet gälla kvarteren 

Hemmesta Hus och Åmark/Värmdö kn - Söder.  

Gemensamhetsanläggning 

Idag finns en gemensamhetsanläggning med fem deltagande fastigheter. Denna är 

under omprövning. Vid ett genomförande av Hemmesta Centrumprojektet finns 

ett fortsatt behov av att lösa p-platserna för vissa fastigheter genom en gemensam-

hetsanläggning. Den nuvarande gemensamhetsanläggningen bör därför ombildas i 

syfte att tillgodose behovet av parkeringsplatser för handelslokalerna. Ingående 

kvarter: 

- Kv. Coop, befintliga + tillkommande lokalarea 

- Kv. Hemmesta Torg 

- Kv. Torghuset 

- Kv. Orwander/Lindgren 

En möjlighet att lösa efterfrågan på besöksparkeringsplatser är att samordna dessa 

med parkering för handelsändamål. I sådana fall kan även de fastigheter vars 

efterfrågan på besöksparkeringar samordnas på handelsparkeringen ingå i gemen-

samhetsanläggningen. 

Parkeringsgarage eller markparkering på kvartersmark för parkeringsändamål 

Detta är en lösning som inte är aktuell inom Hemmesta Centrumprojektet förutom 

att behovet av parkeringsplatser för infartspendlare löses genom en särskild parke-

ringsyta som enbart är avsedd för dessa. 
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Parkeringsköp 

Parkeringsköp avser platser som kommunen kan erbjuda antingen i befintliga 

parkeringsanläggningar eller i nytillkommande sådana anläggningar. I Hemmesta 

C finns inga befintliga parkeringsanläggningar och det är inte heller aktuellt att 

lösa parkeringsbehovet i nytillkommande parkeringshus eller på särskilda parke-

ringstomter. Eftersom parkeringsköp ej får avse markparkering längs gata är inte 

parkeringsköp aktuellt. 

Parkering längs gata 

Parkering längs gata kan kopplas till en viss fastighet genom att kvartersgränsen 

mellan gata och kvartersmark läggs så att parkeringsplatserna hamnar på kvar-

tersmark. Detta är en lösning som även fungerar i det fall parkeringsplatserna inte 

ligger dikt an mot kvartersmarken. Det innebär att parkeringsplatserna bildar ett 

”skifte” som fastighetsrättsligt utgör en del av den fastighet där byggrätten är 

belägen. Denna lösning har använts inom delar av Hammarby Sjöstad.  

 


