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Beslut - Motion från (M) om ny parkeringsnorm och revidering av
riktlinjer för parkering
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
Motionen avslås.
Reservation
Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Marcus Jacobson (M),
Amanda Grönlund (KD) och Emil Thessén (-) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Elisabeth Unells (M) med fleras förslag.
Ärendebeskrivning
Elisabeth Unell (M) och Eleonore Lundkvist (M) har 2020-11-05 lämnat in
en motion till kommunfullmäktige med rubriken ”Motion om ny parkeringsnorm och revidering av riktlinje för parkeringar”.
Motionärerna lyfter bland annat att Västerås stad har antagit en parkeringsnorm under föregående mandatperiod och att höjd parkeringsnorm finns med
i majoritetens 140-punktsprogram men hittills har ingen förändring skett. Det
innebär att all byggnation som startar även fortsättningsvis kommer innefatta
för få parkeringsplatser. Hela riktlinjen för parkeringar behöver ses över men
i ett första steg behöver delen som handlar om parkeringsnorm skyndsamt
ändras. Riktlinjen måste tydligt visa att alla transportmedel har sin plats i
staden, vare sig det gäller gångtrafikanter, kollektivtrafik, cyklar eller
bilister. För många är bilen en möjlighet till frihet och oberoende och den
enda förutsättningen för en fungerande vardag. Västerås måste ta höjd för att
det finns stor efterfrågan att flytta hit. När befolkningen ökar så kommer
behovet av parkeringar att öka. Ett livskraftigt city är viktigt för att Västerås
ska utvecklas. Parkeringsriktlinjerna ska fortsatt stödja en stark cityhandel
genom att bidra till en attraktiv stad som är lätt att ta sig till.
Motionärerna lyfter vidare att i Västerås stads parkeringsriktlinjer saknas ett
avsnitt om elbilar. Staden bör se till att offentliga laddstationer kommer till
stånd för att inte försvåra introduktionen av elfordon. Strategin bör vara att
ordna laddningsmöjligheter i parkeringshusen, då dessa är mycket enklare att
iordningsställa än på allmän platsmark. Västerås behöver fler cykelvägar och
cykelparkeringar, såväl i centrum som vid de länkar som binder samman
stadsdelarna. Bra cykelparkeringar på rätt plats är viktigt för att underlätta
för cyklister och för att upprätthålla en god framkomlighet. I parkeringsriktlinjerna talas om så kallade ”mobility management-åtgärder”. Det är bra
om byggherrar eller verksamheter genomför sådana åtgärder, men
kommunen ska inte tvinga aktörer att vidta åtgärderna.
Mobility managment-åtgärder och bilpooler under fem års tid ska inte ge
fastighetsägare och byggherrar möjlighet att minska parkeringstalen, då det
riskerar att skapa problem från år sex och framåt.
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Moderaterna föreslår med anledning av ovanstående att kommunfullmäktige
beslutar:
- Att skyndsamt i ett första steg revidera parkeringsnormen där exempelvis
reduktion vid byggnation av parkeringar med ”mobility managmentåtgärder” utgår.
- Att hela parkeringsriktlinjen revideras för att ta hänsyn till att bilismen
ökar i takt med att Västerås växer och att detta måste avspeglas i stadsplaneringen.
- Att parkeringsprogrammet ses över för att exempelvis formuleringar som
försvårar för city utgår.
Kommunfullmäktige beslutade 5 november 2020 att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen skickade sedan motionen
på remiss till tekniska nämnden, fastighetsnämnden, byggnadsnämnden,
miljö- och konsumentnämnden samt Västerås Parkerings AB.
Tekniska nämnden, fastighetsnämnden och byggnadsnämnden har inkommit
med yttrande till kommunstyrelsen. Miljö- och konsumentnämnden meddelade har meddelat att nämnden avstår från att yttra sig och Västerås
Parkerings AB har inte svarat på remissen.
Utifrån ett nämndinitiativ angående höjning av parkeringsnormen, daterat
2021-09-08, som lämnats in av Jonas Cronert (S), Jesper Brandberg (L),
Monica Stolpe-Nordin (C) och Anna Thunell (MP) beslutade kommunfullmäktige 2021-11-11 (§ 447) att:
1. Parkeringsnormen i zon 2 höjs till 0,75 bilplatser per genomsnittlig lägenhet exklusive besöksparkeringar samt zon 4 höjs till 0,85 bilplatser per
genomsnittlig lägenhet exklusive besöksparkeringar. Mälarporten, Kopparlunden och Ängsgärdet är undantagna denna förändring.
2. Tekniska nämnden får i uppdrag att i samråd med byggnadsnämnden
genomlysa stadens mobilitetsåtgärder (den så kallade MM-rabatten) med
syfte att konkretisera, revidera och förenkla dessa för att skapa möjlighet till
ett lättförståeligt långsiktigt hållbart regelverk. Uppdraget ska återrapporteras
till kommunfullmäktige senast 31 mars 2022.
Sammanfattningsvis konstaterar stadsledningskontoret att berörda förvaltningar redan arbetar med frågorna, dels utifrån kommunfullmäktiges uppdrag, dels genom redan pågående arbete hos tekniska nämnden med
utvärdering av program för parkering i Västerås 2015-2026 och riktlinjer för
parkering i Västerås. Mot bakgrund av att detta arbete kommer att avrapporteras under första halvan av 2022 bedömer stadsledningskontoret att inga nya
uppdrag bör ges förrän pågående uppdrag är återrapporterade. I och med det
föreslås motionen avslås i sin helhet.
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
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Motionen avslås.
Yrkanden
Elisabeth Unell (M), Amanda Grönlund (KD) och Emil Thessén (KD) yrkar
bifall till motionen.
Anna Thunell (MP) och Carin Lidman (S) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag.
Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels bifall till motionen från Elisabeth Unell (M) med flera, dels bifall till stadsledningskontorets
förslag från Anna Thunell (MP) och Carin Lidman (S). Ordföranden föreslår
en propositionsordning där de två förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner föreslagen propositionsordning varvid den genomförs.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
Kopia till
Tekniska nämnden
Fastighetsnämnden
Byggnadsnämnden
Miljö- och konsumentnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

3 (3)

Sida

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1 (3)

Datum
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Kommunstyrelsen
Karin Widén
Epost: karin.margareta.widen@vasteras.se
Kommunstyrelsen

Kopia till

Tekniska nämnden
Fastighetsnämnden
Byggnadsnämnden
Miljö- och konsumentnämnden

Tjänsteutlåtande – Svar på motion från (M) om ny
parkeringsnorm och revidering av riktlinjer för parkering
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
Motionen avslås.
Ärendebeskrivning
Elisabeth Unell (M) och Eleonore Lundkvist (M) har 2020-11-05 lämnat in
en motion till kommunfullmäktige med rubriken ”Motion om ny
parkeringsnorm och revidering av riktlinje för parkeringar”.
Motionärerna lyfter bland annat att Västerås stad har antagit en
parkeringsnorm under föregående mandatperiod och att höjd parkeringsnorm
finns med i majoritetens 140-punktsprogram men hittills har ingen
förändring skett. Det innebär att all byggnation som startar även
fortsättningsvis kommer innefatta för få parkeringsplatser. Hela riktlinjen för
parkeringar behöver ses över men i ett första steg behöver delen som handlar
om parkeringsnorm skyndsamt ändras. Riktlinjen måste tydligt visa att alla
transportmedel har sin plats i staden, vare sig det gäller gångtrafikanter,
kollektivtrafik, cyklar eller bilister. För många är bilen en möjlighet till frihet
och oberoende och den enda förutsättningen för en fungerande vardag.
Västerås måste ta höjd för att det finns stor efterfrågan att flytta hit. När
befolkningen ökar så kommer behovet av parkeringar att öka. Ett livskraftigt
city är viktigt för att Västerås ska utvecklas. Parkeringsriktlinjerna ska
fortsatt stödja en stark cityhandel genom att bidra till en attraktiv stad som är
lätt att ta sig till.
Motionärerna lyfter vidare att i Västerås stads parkeringsriktlinjer saknas ett
avsnitt om elbilar. Staden bör se till att offentliga laddstationer kommer till
stånd för att inte försvåra introduktionen av elfordon. Strategin bör vara att
ordna laddningsmöjligheter i parkeringshusen, då dessa är mycket enklare att
iordningsställa än på allmän platsmark. Västerås behöver fler cykelvägar och
cykelparkeringar, såväl i centrum som vid de länkar som binder samman
stadsdelarna. Bra cykelparkeringar på rätt plats är viktigt för att underlätta
för cyklister och för att upprätthålla en god framkomlighet. I
parkeringsriktlinjerna talas om så kallade ”mobility management-åtgärder”.
Det är bra om byggherrar eller verksamheter genomför sådana åtgärder, men
kommunen ska inte tvinga aktörer att vidta åtgärderna.
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Mobility managment-åtgärder och bilpooler under fem års tid ska inte ge
fastighetsägare och byggherrar möjlighet att minska parkeringstalen, då det
riskerar att skapa problem från år sex och framåt.
Moderaterna föreslår med anledning av ovanstående att kommunfullmäktige
beslutar:
-

Att skyndsamt i ett första steg revidera parkeringsnormen där
exempelvis reduktion vid byggnation av parkeringar med ”mobility
managment-åtgärder” utgår.

-

Att hela parkeringsriktlinjen revideras för att ta hänsyn till att
bilismen ökar i takt med att Västerås växer och att detta måste
avspeglas i stadsplaneringen.

-

Att parkeringsprogrammet ses över för att exempelvis formuleringar
som försvårar för city utgår.

Kommunfullmäktige beslutade 5 november 2020 att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen skickade sedan motionen
på remiss till tekniska nämnden, fastighetsnämnden, byggnadsnämnden,
miljö- och konsumentnämnden samt Västerås Parkerings AB.
Tekniska nämnden, fastighetsnämnden och byggnadsnämnden har inkommit
med yttrande till kommunstyrelsen. Miljö- och konsumentnämnden
meddelade har meddelat att nämnden avstår från att yttra sig och Västerås
Parkerings AB har inte svarat på remissen.
Utifrån ett nämndinitiativ angående höjning av parkeringsnormen, daterat
2021-09-08, som lämnats in av Jonas Cronert (S), Jesper Brandberg (L),
Monica Stolpe-Nordin (C) och Anna Thunell (MP) beslutade
kommunfullmäktige 2021-11-11 (§ 447) att:
1. Parkeringsnormen i zon 2 höjs till 0,75 bilplatser per genomsnittlig
lägenhet exklusive besöksparkeringar samt zon 4 höjs till 0,85 bilplatser per
genomsnittlig lägenhet exklusive besöksparkeringar. Mälarporten,
Kopparlunden och Ängsgärdet är undantagna denna förändring.
2. Tekniska nämnden får i uppdrag att i samråd med byggnadsnämnden
genomlysa stadens mobilitetsåtgärder (den så kallade MM-rabatten) med
syfte att konkretisera, revidera och förenkla dessa för att skapa möjlighet till
ett lättförståeligt långsiktigt hållbart regelverk. Uppdraget ska återrapporteras
till kommunfullmäktige senast 31 mars 2022.
Sammanfattningsvis konstaterar stadsledningskontoret att berörda
förvaltningar redan arbetar med frågorna, dels utifrån kommunfullmäktiges
uppdrag, dels genom redan pågående arbete hos tekniska nämnden med
utvärdering av program för parkering i Västerås 2015-2026 och riktlinjer för
parkering i Västerås. Mot bakgrund av att detta arbete kommer att
avrapporteras under första halvan av 2022 bedömer stadsledningskontoret att
inga nya uppdrag bör ges förrän pågående uppdrag är återrapporterade. I och
med det föreslås motionen avslås i sin helhet.
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
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Motionen avslås.
Juridisk bedömning
Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslutet i enlighet med
kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen.
Ekonomisk bedömning
Ej relevant.
Hållbar utveckling
Ej relevant.

Helene Öhrling

Christin Tjärnheden

Stadsdirektör

Direktör strategisk
samhällsutveckling
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Remiss - Motion från (M) om ny parkeringsnorm och revidering
av riktlinjer för parkering
Beslut
Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande daterad 2021-02-15
godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
Särskilt yttrande
Jonas Cronert (S), Yngve Wernersson (S), Anna Grön (S), Mattias Dahlberg
(C) och Anna Nordanberg (L) lämnar följande särskilda yttrande:
"Majoriteten i byggnadsnämnden (S,L,C och MP) avstår i detta läge från ett
politiskt ställningstagande gällande detta remissyttrande med hänvisning till
majoritetens 140-punktsprogram och förbehåller sig rätten att återkomma
med sitt ställningstagande kring parkeringsfrågorna vid ett senare tillfälle."
Claes Kugelberg (M), Frank Pettersson (M) och Solveig Nygren (M) lämnar
följande särskilda yttrande: "Yttrandet skjuter över målet och tar upp frågor
som inte berör motionen och borde därför ha reviderats."
Jens-Ove Johansson (SD) lämnar följande särskilda yttrande: "
Sverigedemokraterna konstaterar att ökad bilism gör att parkeringsantalen
och norm bör revideras för ett högre antal."
Ärendebeskrivning
Moderaterna har inkommit med en motion till kommunstyrelsen: ”Motion
om ny parkeringsnorm och revidering av riktlinje för parkeringar.”
Byggnadsnämnden ges via remissen möjlighet att komma med synpunkter
på motionen.
Stadsbyggnadsförvaltningens synpunkter i korthet
Stadsbyggnadsförvaltningen har under året 2020 deltagit i teknik- och
fastighetsförvaltningens pågående utvärdering av Västerås stads gällande
parkeringsprogram och parkeringsriktlinjer. Förvaltningen anser att eventuell
omarbetning av gällande parkeringsprogram, parkeringsriktlinjer och
parkeringstal bör invänta och ta hänsyn till denna utvärdering, vilken avses
presenteras sommaren 2021.
Ökad bilism går emot de globala hållbarhetsmålen
En ökad bilism går emot flera av de globala hållbarhetsmålen. Det gäller inte
bara mål kopplat till klimat och miljö utan även hälsa, jämställdhet och
jämlikhet. Av Västerås stads årsplan 2019-2022 framgår att all planering och
arbete ska ta avstamp från Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen.
För mobilitetsområdet innebär ökad hållbarhet att vi måste planera och agera
för att minska bilens andel av vårt sätt att förflytta oss. Den uppföljning som
gjordes av Trafikplan 2026 under 2019-2020 visade att utvecklingen för
biltrafiken går åt motsatt håll än den riktning som målen pekar.
Bilens miljöpåverkan
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Motionens påstående att det är bränslet snarare än bilen som är skadlig för
miljön, har inte vetenskapligt stöd. Alla bilar, oavsett bränsletyp, ger upphov
till negativ miljöpåverkan av varierande grad. Det gäller på kort och lång
sikt; i närmiljö och på platser längre bort.
I den lokala stadsmiljöns kontext innebär exempelvis elbilar betydligt lägre
utsläpp kopplat till körning jämfört med övriga bilar. Dock kvarstår problem
med exempelvis skadliga partiklar samt hårdgjorda ytor som förhindrar
infiltration vid skyfall och skapar försämrade förutsättningar för den
biologiska mångfalden. En annan aspekt att väga in är framställningen av
drivmedlet och energikällan. En elbil skapar således inte utsläpp i form av
avgaser där den kör men kan orsaka utsläpp, eller annan miljöpåverkan, på
helt andra platser.
Reduktion kopplat till mobility-management-åtgärder
Parkering för bil och cykel har stor påverkan på hur olika trafikflöden
fördelas och hur stor del av marken som ska nyttjas till parkering.
Stadsbyggnadsförvaltningen anser därför att det är bra att Västerås har
parkeringsriktlinjer och parkeringsprogram som särskilt belyser parkering.
På nationell nivå finns utredningar och arbeten för att gynna en mer hållbar
mobilitet där den traditionella parkeringsplaneringen utmanas. Allt fler
kommuner antar nya normer och policys kring parkering med nya
inriktningar. Flexibla parkeringstal där mobility-management-åtgärder
medför reduktioner på parkeringstalen är sedan länge en etablerad möjlighet
i många kommuner där flera öppnar upp för så stora reduktioner att bilfria
projekt tillåts. Möjligheten till reducerat parkeringstal kopplat till mobilitymanagement-åtgärder är väsentlig för byggaktörernas incitament att satsa på
hållbar mobilitet. Förvaltningen ställer sig därför inte bakom motionens
förslag att ta bort möjligheten till flexibla parkeringstal.
City och behov av infrastrukturutbyggnader
Det pågår diskussioner inom Västerås stad hur vi på bästa sätt tar oss an
frågan om innerstadens utveckling. I det kommande arbetet kommer
tillgängligheten och markanspråket för olika trafikslag utgöra en viktig
diskussion.
Stadsbyggnadsförvaltningen håller med om att det behövs en strategi för hur
vi möter det ökade behovet av laddinfrastruktur för elbilar. Vidare stöttar
även förvaltningen resonemangen kring behovet av utbyggnad av cykelvägar
och vikten av rätt lokaliserade och rätt utformade cykelparkeringar.
Parkering - en kostnadsdrivande fråga
Parkeringar är i hög grad en kostnadsdrivande fråga inte minst vid
bostadsbyggande. En väl utvecklad och accepterad parkeringsnorm är därför
även viktig för att uppnå stadens mål om byggande av bostäder för alla. Vid
en eventuellt kommande revidering av parkeringsdokumenten behöver denna
fråga beaktas.
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Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande
förslag till beslut:
Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande daterad 2021-02-15
godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
Yrkanden
Claes Kugelberg (M) och Jens-Ove Johansson (SD) yrkar på återremiss för
att bearbeta yttrandet då det är för negativt.
Yngve Wernersson (S) yrkar på att ärendet ska avgöras idag samt yrkar bifall
till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.
Proposition
Ordföranden föreslår en propositionsordning där nämnden först tar ställning
till om ärendet ska avgöras idag och därefter till liggande förslag till beslut.
Föreslagen propositionsordning godkänns och genomförs.
Ordföranden finner att ärendet ska avgöras idag samt att nämnden beslutar
enligt liggande förslag till beslut.
Kopia till
Kommunstyrelsen
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Anna Andersson
Epost: anna4.andersson@vasteras.se
Kommunstyrelsen

Yttrande Remiss - Motion från (M) om ny parkeringsnorm och
revidering av riktlinjer för parkering
Kommunstyrelsen har skickat en remiss med Moderaternas motion avseende
ny parkeringsnorm och revidering av riktlinjer för parkering (daterad 202011-05). Motionen föreslår att kommunfullmäktige beslutar


Att skyndsamt i ett första steg revidera parkeringsnormen där
exempelvis reduktion vid byggnation av parkeringar med ”mobilitymanagement-åtgärder” utgår



Att hela parkeringsriktlinjen revideras för att ta hänsyn till att
bilismen ökar i takt med att Västerås växer och att detta måste
avspeglas i stadsplaneringen



Att parkeringsprogrammet ses över för att exempelvis formuleringar
som försvårar för city utgår.

Moderaterna hänvisar till 140-punktsprogrammet där höjd parkeringsnorm
finns med. I motionen påtalas att parkeringsriktlinjer och parkeringsprogram
präglas av en genomgående negativ syn på bilismen och framhäver att alla
transportmedel har sin plats i staden.
Moderaterna lyfter att Västerås måste ta höjd för en befolkningsökning med
ökad efterfrågan på parkering och menar att gällande parkeringsriktlinjer inte
tar höjd för detta.
Motionen föreslår flera konkreta ändringar i dokumenten exempelvis
avseende gångavstånd till parkering samt prioriteringsordning gällande
parkering för besökande och boende i city. Vidare poängteras även att
dokumenten inte innehåller något avsnitt om elbilar och behovet av
laddinfrastruktur. Motionen framhåller även behovet av fler cykelvägar och
bra cykelparkeringar på rätt plats.
Slutligen lyfter motionen att det är bra att mobility-management-åtgärder
genomförs av byggaktörer men att dessa inte ska vara framtvingade av
kommunen och heller inte innebära reducerat parkeringstal. Detta med
motivationen att det riskerar att skapa problem när avtalstiden (med
exempelvis bilpoolsaktörer) löpt ut.
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Stadsbyggnadsförvaltningens synpunkter
Stadsbyggnadsförvaltningen har under året 2020 deltagit i teknik- och
fastighetsförvaltningens pågående utvärdering av parkeringsdokumenten
genom flera workshops som ingående har hanterat såväl program som
riktlinjer. Denna utvärdering ska, enligt aktuell plan från projektledarna för
uppdraget, presenteras till sommaren 2021. Förvaltningen anser att eventuell
omarbetning av gällande parkeringsprogram, parkeringsriktlinjer och
parkeringstal bör invänta och ta hänsyn till utvärderingens resultat.
Stadsbyggnadsförvaltningens kommande synpunkter kopplas främst till
motionens förslag till beslut.
Ökad bilism går emot de globala hållbarhetsmålen
En ökad bilism går emot flera av de globala hållbarhetsmålen. Det gäller inte
bara mål kopplat till klimat och miljö utan även hälsa, jämställdhet och
jämlikhet. Av Västerås stads årsplan 2019-2022 framgår att all planering och
arbete ska ta avstamp från Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen.
Hållbarhetsmålen återfinns i Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot
2050 som viktiga utgångspunkter för stadsplaneringen. För
mobilitetsområdet innebär ökad hållbarhet att vi måste planera och agera för
att minska bilens andel av vårt sätt att förflytta oss. Detta slås tydligt fast i
Trafikplan 2026 där det övergripande målet för trafiken i Västerås återfinns:
antalet bilresor per invånare ska minska med 15 % till 2026 (antal resor med
cykel och kollektivtrafik ska öka med 20 % respektive 70%). I trafikplanen
står även att ”Trafik och bebyggelseplaneringen ska prioritera fotgängare,
cyklister och kollektivtrafiken framför bilismens behov”. Den uppföljning
som gjordes av Trafikplan 2026 under 2019-2020 visade att utvecklingen för
biltrafiken går åt motsatt håll än den riktning som målen pekar.
Bilens miljöpåverkan
Motionens påstående att det är bränslet snarare än bilen som är skadlig för
miljön, har inte vetenskapligt stöd. Alla bilar, oavsett bränsletyp, ger upphov
till negativ miljöpåverkan av varierande grad. Det gäller på kort och lång
sikt; i närmiljö och på platser längre bort.
I den lokala stadsmiljöns kontext innebär exempelvis elbilar betydligt lägre
utsläpp kopplat till körning jämfört med övriga bilar. Dock kvarstår problem
med exempelvis skadliga partiklar (från slitage av bromsar, däck och asfalt)
samt hårdgjorda ytor (för körvägar och parkeringsplatser) som förhindrar
infiltration vid skyfall och skapar försämrade förutsättningar för den
biologiska mångfalden. Detta för att nämna några direkta miljöaspekter i
stadsmiljön.
En annan aspekt att väga in är framställningen av drivmedlet och
energikällan. El från kolkraft ger exempelvis upphov till mer utsläpp än el
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från förnybara energikällor som vind- och vattenkraft. En elbil skapar
således inte utsläpp i form av avgaser där den kör men kan orsaka utsläpp,
eller annan miljöpåverkan, på helt andra platser.
Reduktion kopplat till mobility-management-åtgärder
Parkering för bil och cykel har stor påverkan på hur olika trafikflöden
fördelas och hur stor del av marken som ska nyttjas till parkering.
Stadsbyggnadsförvaltningen anser därför att det är bra att Västerås har
parkeringsriktlinjer och parkeringsprogram som särskilt belyser parkering.
På nationell nivå finns utredningar och arbeten för att gynna en mer hållbar
mobilitet där den traditionella parkeringsplaneringen utmanas. Den pågående
statliga utredningen Samordning för bostadsbyggande fick i början av 2020 i
tilläggsdirektiv att bland annat ”… se över om kommuner i vissa fall ska
kunna avstå från kravet på utrymme för parkering, om transportbehoven kan
tillgodoses på annat sätt.”1.
Allt fler kommuner antar nya normer och policys kring parkering med nya
inriktningar. Här ses exempelvis mobilitetsfonder och gröna parkeringsköp
som nya modeller att hantera parkering liksom diskussioner kring
mobilitetsnormer istället för parkeringsnormer.2
Flexibla parkeringstal där mobility-management-åtgärder medför
reduktioner på parkeringstalen är sedan länge en etablerad möjlighet i många
kommuner där flera öppnar upp för så stora reduktioner att bilfria projekt
tillåts.
Möjligheten till reducerat parkeringstal kopplat till mobility-managementåtgärder är väsentlig för byggaktörernas incitament att satsa på hållbar
mobilitet. Förvaltningen ställer sig därför inte bakom motionens förslag att ta
bort möjligheten till flexibla parkeringstal.
City och behov av infrastrukturutbyggnader
Det pågår diskussioner inom Västerås stad hur vi på bästa sätt tar oss an
frågan om innerstadens utveckling. I det kommande arbetet kommer
tillgängligheten och markanspråket för olika trafikslag utgöra en viktig
diskussion.
Laddinfrastruktur för elfordon lyfts inte i parkeringsdokumenten men tas upp
i Handlingsplan för fossilfria fordon i Västerås 2016-2020 (Diarienr KS
2014/00581-219). Stadsbyggnadsförvaltningen håller med om att det behövs
en strategi för hur vi möter det ökade behovet av laddinfrastruktur för elbilar.
Vidare stöttar även förvaltningen resonemangen kring behovet av utbyggnad
1

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/02/starkt-planering-for-en-hallbarutveckling/
2
Dessa inriktningar återfinns i parkeringsdokument för bland annat Sundbyberg, Malmö,
Jönköping och Göteborg.
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av cykelvägar och vikten av rätt lokaliserade och rätt utformade
cykelparkeringar.
Parkering - en kostnadsdrivande fråga
Parkeringar är i hög grad en kostnadsdrivande fråga inte minst vid
bostadsbyggande. En väl utvecklad och accepterad parkeringsnorm är därför
även viktig för att uppnå stadens mål om byggande av bostäder för alla. Vid
en eventuellt kommande revidering av parkeringsdokumenten behöver denna
fråga beaktas.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-01-26

Dnr FN 2020/00525-1.7.1

Beslut - Yttrande över motion från (M) om ny parkeringsnorm
och revidering av riktlinjer för parkering
Beslut
Förslag till yttrande daterat 2021-01-07 godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.
Särskilt yttrande
Jesper Brandberg (L) inkommer med ett särskilt yttrande enligt följande:
”Jag vill poängtera att det svar som FN avger i det här fallet är ett rent
tjänstemannasvar. Från majoritetens sida har vi en ambition att under
mandatperioden höja p-normen, enligt skrivning som vi hösten 2018
offentliggjort i vårt 140-punktsprogram. Vi avser att inom kort återkomma i
denna fråga.”
Ärendebeskrivning
Moderaterna har i en motion framfört att riktlinjer för parkering behöver ses
över, och i ett första steg behöver delen som handlar om parkeringsnorm
skyndsamt ändras. Även parkeringsprogrammet behöver justeras. Detta med
anledning av att all byggnation som startar och fortsätter att starta bygger för
få parkeringsplatser, vilket kommer leda till stora problem särskilt i områden
där det i efterhand är svårt att ordna parkeringsplatser. Motionen föreslår
kommunfullmäktige besluta
- Att skyndsamt i ett första steg revidera parkeringsnormen där exempelvis
reduktion vid byggnation av parkeringar med ”mobilitymanagementåtgärder” utgår.
- Att hela parkeringsriktlinjen revideras för att ta hänsyn till att bilismen ökar
i takt med att Västerås växer och att detta måste avspeglas i
stadsplaneringen.
- Att parkeringsprogrammet ses över för att exempelvis formuleringar som
försvårar för city utgår.
Teknik- och fastighetsförvaltningen under fastighetsnämnden har i skrivelse
den 7 januari 2021 yttrat sig i ärendet.
Teknik- och fastighetsförvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag
till beslut:
Förslag till yttrande daterat 2021-01-07 godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
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Teknik- och fastighetsförvaltningen
Katarina Berg
Epost: katarina.berg@vasteras.se
Fastighetsnämnden

Kopia till

Kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande - Remiss - Motion från (M) om ny
parkeringsnorm och revidering av riktlinjer för parkering
Förslag till beslut
Förslag till yttrande daterat 2021-01-07 godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Moderaterna har i en motion framfört att riktlinjer för parkering behöver ses
över, och i ett första steg behöver delen som handlar om parkeringsnorm
skyndsamt ändras. Även parkeringsprogrammet behöver justeras. Detta med
anledning av att all byggnation som startar och fortsätter att starta bygger för
få parkeringsplatser, vilket kommer leda till stora problem särskilt i områden
där det i efterhand är svårt att ordna parkeringsplatser. Motionen föreslår
kommunfullmäktige besluta
 Att skyndsamt i ett första steg revidera parkeringsnormen där
exempelvis reduktion vid byggnation av parkeringar med ”mobilitymanagementåtgärder” utgår.


Att hela parkeringsriktlinjen revideras för att ta hänsyn till att
bilismen ökar i takt med att Västerås växer och att detta måste
avspeglas i stadsplaneringen.



Att parkeringsprogrammet ses över för att exempelvis formuleringar
som försvårar för city utgår.

Teknik- och fastighetsförvaltningen under fastighetsnämnden har i skrivelse
den 7 januari 2021 yttrat sig i ärendet.
TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN
Hans Näslund
Direktör

Antonio Ameijenda
Enhetschef
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Teknik- och fastighetsförvaltningen
Katarina Berg
Epost: katarina.berg@vasteras.se
Kommunstyrelsen

Yttrande Remiss - Motion från (M) om ny parkeringsnorm och
revidering av riktlinjer för parkering
I mars 2020 (TN 2020-03-19, §50) gav tekniska nämnden i uppdrag till
teknik- och fastighetsförvaltningen att i samarbete med
stadsbyggnadsförvaltningen utvärdera Program för parkering i Västerås
2015–2026 och Riktlinjer för parkering i Västerås.
Ett uppdrag finns därmed att under 2020 utvärdera parkeringsprogram och
riktlinjernas innehåll samt parkeringstalens effekt. Enheterna under
fastighetsnämnden deltar i arbetet med att utvärdera dokumenten.
Arbetet med att utvärdera pågår, och en sammanställning av utvärderingen
bedöms kunna tas upp för hantering av tekniska nämnden våren 2021.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-01-19

Dnr TN 2020/00872-1.7.1

Beslut - Yttrande över motion från (M) om ny parkeringsnorm
och revidering av riktlinjer för parkering
Beslut
1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
Särskilt yttrande
Anna Hård af Segerstad (M), Akis Nicolaides (M), Erik Degerstedt (M) och
Samuel Stengård (KD) lämnar särskilt yttrande enligt följande:
Även om en utvärdering pågår så säger det inget om en ny kommer att tas
fram. Vi ser likt motionärerna att antalet bilar och bilister ökar i Västerås och
vi hör från medborgare i nya stadsdelar att antalet parkeringar är för lågt.
Därför finns det ett behov av att revidera parkeringsnormen,
parkeringsriktlinjerna och parkeringsprogrammet för att ändra inriktning på
dem.
Ärendebeskrivning
Moderaterna har i en motion framfört att riktlinjer för parkering behöver ses
över, och i ett första steg behöver delen som handlar om parkeringsnorm
skyndsamt ändras. Även parkeringsprogrammet behöver justeras. Detta med
anledning av att all byggnation som startar och fortsätter att starta bygger för
få parkeringsplatser, vilket kommer leda till stora problem särskilt i områden
där det i efterhand är svårt att ordna parkeringsplatser. Motionen föreslår
kommunfullmäktige besluta
Att skyndsamt i ett första steg revidera parkeringsnormen där exempelvis
reduktion vid byggnation av parkeringar med ”mobilitymanagementåtgärder” utgår.
Att hela parkeringsriktlinjen revideras för att ta hänsyn till att bilismen ökar i
takt med att Västerås växer och att detta måste avspeglas i stadsplaneringen.
Att parkeringsprogrammet ses över för att exempelvis formuleringar som
försvårar för city utgår.
I mars 2020 (TN 2020-03-19, §50) gav tekniska nämnden i uppdrag till
teknik- och fastighetsförvaltningen att i samarbete med
stadsbyggnadsförvaltningen utvärdera Program för parkering i Västerås
2015–2026 och Riktlinjer för parkering i Västerås.
Ett uppdrag finns därmed att under 2020 utvärdera parkeringsprogram och
riktlinjernas innehåll samt parkeringstalens effekt.
Arbetet med att utvärdera pågår, och en sammanställning av utvärderingen
bedöms kunna tas upp för hantering av tekniska nämnden våren 2021.
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Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 5
januari 2021, lämnat förslag till beslut:
1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till
beslut.
Kopia till
Kommunstyrelsen
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Teknik- och fastighetsförvaltningen
Anneli Asplin
Epost: anneli.asplin@vasteras.se
Tekniska nämnden

Kopia till

Kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande - Remiss - Motion från (M) om ny
parkeringsnorm och revidering av riktlinjer för parkering
Förslag till beslut
1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Moderaterna har i en motion framfört att riktlinjer för parkering behöver ses
över, och i ett första steg behöver delen som handlar om parkeringsnorm
skyndsamt ändras. Även parkeringsprogrammet behöver justeras. Detta med
anledning av att all byggnation som startar och fortsätter att starta bygger för
få parkeringsplatser, vilket kommer leda till stora problem särskilt i områden
där det i efterhand är svårt att ordna parkeringsplatser. Motionen föreslår
kommunfullmäktige besluta
 Att skyndsamt i ett första steg revidera parkeringsnormen där
exempelvis reduktion vid byggnation av parkeringar med ”mobilitymanagementåtgärder” utgår.


Att hela parkeringsriktlinjen revideras för att ta hänsyn till att
bilismen ökar i takt med att Västerås växer och att detta måste
avspeglas i stadsplaneringen.



Att parkeringsprogrammet ses över för att exempelvis formuleringar
som försvårar för city utgår.

I mars 2020 (TN 2020-03-19, §50) gav tekniska nämnden i uppdrag till
teknik- och fastighetsförvaltningen att i samarbete med
stadsbyggnadsförvaltningen utvärdera Program för parkering i Västerås
2015–2026 och Riktlinjer för parkering i Västerås.
Ett uppdrag finns därmed att under 2020 utvärdera parkeringsprogram och
riktlinjernas innehåll samt parkeringstalens effekt.
Arbetet med att utvärdera pågår, och en sammanställning av utvärderingen
bedöms kunna tas upp för hantering av tekniska nämnden våren 2021.

Hans Näslund
Direktör

Thomas Wulcan
Enhetschef

