
 

 

 

 

TILLSAMMANS UTVECKAR VI NYKÖPING 
TILL EN HÅLLBAR STAD 

 

 

 



 

 

 

Den här skriften är ett komplement till och en fördjupning av 

parkeringsnormen som finns i den Fördjupade 

Översiktsplanen (FÖP). Den syftar till att ge riktlinjer och 

inspiration i arbetet med mobilitetsåtgärder. Skriften vänder 

sig till byggherrar/exploatörer/fastighetsägare, men även till 

trafikplanerare, arkitekter och andra som arbetar med mobilitet 

och parkering. 

Manualen är framtagen av Samhällsbyggnadsenheten! 

 



 

        

Vad håller du i?  

Den här skriften är en manual som beskriver hur Nyköpings kommun jobbar med flexibla parkeringstal och vänder sig till byggherrar, exploatörer 

och fastighetsägare. Flexibla parkeringstal är en vidareutveckling av den befintliga parkeringsnormen som innebär att en andel av bilplatserna kan 

ersättas av åtgärder som bedöms minska efterfrågan på parkering. Nyköpings kommun har en parkeringsnorm som idag finns i den Fördjupade 

Översiktsplanen för Nyköpings tätort och Skavsta. Den kommer att lyftas ur den fördjupande översiktsplanen och en ny Parkeringsstrategi samt 

mobilitets- och parkeringsnorm kommer tas fram. Eftersom det byggs fler bostäder än någonsin i Nyköping, har behovet av att jobba med flexibla 

parkeringstal lyfts inom näringsliv och kommun. Det finns möjlighet för reduktion av parkeringstalen i Nyköpings tätort om byggherren eller 

fastighetsägaren visar på motprestationer i form av mobilitetsåtgärder och tjänster.  

För att skapa en hållbar stadsutveckling vill Samhällsbyggnad skapa möjligheter att jobba med flexibla parkeringstal. Vår förhoppning är att vi 

tillsammans kan skapa innovativa och hållbara lösningar som möter framtiden. Hur vi bygger vårt samhälle påverkar staden under en lång tid 

framöver. Kapacitetsstarka och mer yteffektiva transportsystem behövs för att möta en ökande befolkning där allt fler ska få plats. Majoriteten av 

resorna behöver ske med gång, cykel och kollektivtrafik, det gäller speciellt korta resor under fem kilometer.  

Tillsammans behöver vi få nyinflyttade och befintliga invånare att göra rätt val genom att erbjuda en god fysisk miljö och beteendepåverkande 

åtgärder. Vi vet genom forskningen och praktiken att de som flyttar till en ny bostad är som mest öppna för förändring av sitt beteende. Genom att 

öka utbudet av mobilitettjänster används innegårdarna mer effektivt och yta kan lämnas till en mer attraktiv stadsmiljö med grönska och sociala 

rum. En förutsättning är att infrastruktur och mobilitetstjänster finns på plats samma dag som man flyttar in. 

Vi hoppas att den här skriften väcker ditt intresse och inspirerar och sår några frön till hur vi kan tänka runt mobilitet och framtid. Information och 

samsyn är A och O för att skapa smidiga lösningar i arbetet med flexibla parkeringstal. Tack för att du vill vara med och göra Nyköping till en 

hållbar stad! 

Trevlig läsning! 

 

 

 



 

        

Så reser Nyköpingsborna! 

Mer än hälften av pendlingsresorna till arbetet är max en mil och närmare 40 procent är endast fem km långa. De kortaste resorna är inköpsresor, 
ca 40 procent är under tre km. Den genomsnittliga restiden för alla tätortsresor är 15 minuter.  
Förflyttningar som är under en km görs normalt till fots, men så fort resan är över en km är det bil som är det vanligaste färdmedlet. För resor 

mellan 1-3 km dominerar bilresor med 50 procent. De flesta hushåll har tillgång till bil idag. Den är oftast privatägd, leasas eller är en tjänstebil. De 

allra flesta kan parkera bilen inom 50–100 meter från både bostad och arbetsplats. För majoriteten av Nyköpingsborna är parkeringen avgiftsfri. 

Däremot är det vanligare att parkering vid studieplatser är avgiftsbelagda jämfört med arbetsplatserna. 

Figur 1 Huvudfärdsätt efter resans längd. Figuren visar vilka färdslag som 
väljs beroende på resans läng (t.ex. görs 78 % av alla resor som är under 
1 km till fots) 

Figur 2 Ärende och uppskattade reslängder i km. (t.ex. är 
47 % av alla resor under 5 km) 
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Förändrade resvanor och trender! 

Om vi ser till den mycket stora andelen korta resor som utförs med bil-, finns en betydande andel bilister som redan har eller kan tänka sig att dra 
ned på bilåkandet. Cirka 27 procent bedömer att de inte kommer att köra bil lika ofta de närmaste tre åren. Drygt 20 procent cyklar nästan 
dagligen och ytterligare 15 procent någon gång i veckan. Bilåkandet uppskattas ha minskat liksom till viss del även det kollektiva resandet har 
gjort de senaste tre åren. Istället förflyttar man sig till fots eller med cykel.  Mer än var fjärde invånare tror att de inte kommer att köra bil lika ofta de 
närmaste åren medan kollektivresandet kommer att öka något. Den stora ökningen tror många kommer att ske med fler resor till fots eller med 
cykel.  
  

Figur 3 Hur invånarnas resvanor har 
förändrats de senaste tre åren. 

Figur 5 Beskrivning av nuvarande bilanvändning. Exkl. Ej 
svar. 
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Figur 4 Hur invånarna tror de kommer 
förändra sitt resande de kommande tre 
åren. Exkl. ej svar. 



 

        

 

Nyköping mot framtiden 

 

Nyköpings kommun vill skapa en attraktiv stad med mer plats för barn, äldre och god bebyggd miljö. Vi vill bidra till ett mer klimatneutralt boende 

och ett hållbart resande till och från fastigheten. Nyköping växer och målbilden till 2030 är tydlig, vi ska växa hållbart och antalet hållbara resor ska 

öka. För att nå dit behövs ett samlat fokus på gång, cykel och kollektivtrafik vid all infrastrukturplanering. Men det krävs också satsningar på mjuka, 

beteendeförändrande åtgärder. Det färgar av sig på kommunens Transportstrategi, handlingsplan och kommunens kommande mobilitet och 

parkeringsnorm. Tillsammans med dig vill vi hitta nya smarta lösningar för vårt samhälle som bidrar till attraktiv och mer hållbara fastigheter som 

redan byggt in smart planering för mobilitet. Kommunen har som avsikt att möta upp denna utveckling i form av ny infrastruktur, rådgivning, 

information och samverkan.   

I figuren nedan syns hur tätortsborna reser idag och den målbild vi behöver nå för att skapa en mer balanserad och jämlik fördelning mellan 

färdmedlen. Ett hållbart och mer yteffektivt transportsystem behövs för att möta en ökande befolkning. Det innebär att fler kommer behöva resa 

hållbart, speciellt kortare resor under fem kilometer. Den uppsatta målbilden för 2030 anger en tydlig riktning över hur transportsystemet ska 

utvecklas på lika villkor. Ett transportsystem anpassat till människan och för staden. 
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Ordförklaring 
 
Mobilitet – mobilitet är rörligheten och möjligheten att förflytta sig från en plats till en annan.  
 
Hållbart resande: Hållbart resande handlar om att på olika sätt effektivisera användandet av infrastrukturen. Med hållbart resande avses i första 
hand att inte behöva resa alls eller med effektiva trafikslag som gång, cykel och kollektivtrafik.  
 
Mobility management (MM) –ett samlingsnamn för åtgärder som syftar till att främja hållbara transporter genom att förändra attityder och 
beteenden. Grundläggande är användning av mjuka åtgärder, som information och kommunikation, vilket inte kräver nödvändigtvis stora 
finansiella kostnader och kännetecknas av en bra kostnads- och nyttokvot. Huvudsyftet är att påverka resan innan den har tagit sin början.  
 
 
Parkeringsnorm – Kommunens regelverk för hur bilparkering ska anordnas vid ny- eller ombyggnation.  
 

I dokumentet används följande förkortningar: 

SHB – Samhällsbyggnad 

MoP – Mobilitets och parkeringsutredning  



 

        

Vad kan man som byggherre och fastighetsägare göra?  
 
Det finns många åtgärder som byggherre eller fastighetsägare kan genomföra för att bidra till målbilden. För byggherrens del handlar det främst 

om fysiska insatser och för fastighetsägaren om att kombinera fysiska och mjuka insatser, så kallade beteendeförändrade åtgärder.  

Varje enskild mobilitetsåtgärd kan påverka bilinnehavet till viss del. Ett paket av olika åtgärder ger godare förutsättningar att nå ett lågt bilinnehav. 

Omfattningen av antalet reducerade p-platser beror på hur stor effekt det samlade paketet av åtgärder bedöms ge på bilinnehavet. Reduktionen 

bedöms av Samhällsbyggnad i Nyköpings kommun. I tätorten och utvecklingsområden kan en reduktion på upp till 30 procent göras utifrån 

nuvarande parkeringsnorm.  

Exempel på mobilitetsåtgärder:  

• Kortare avstånd till cykelparkering och kollektivtrafik än bilparkering. 

• Information, kampanjer och mobility management åtgärder. 

• Innovationer. 

• Mobilitetshus och samordning och samnyttjade av bilparkering. 

• Avstånd till parkering och till kollektivtrafik bör vara jämförbara.  

• Delningstjänster av egen bil med grannarna. 

• Parkeringsköp. 

• Nyttja gemensamhetsanläggningar för parkering. 

• Hyres- eller avgiftsseparerad kostnad för hyra av bilparkeringsplats. 

• Bilpool där byggherren ordnar attraktiva parkeringsplatser till bilpoolen och täcker den fasta månadskostnaden för boende i minst 5 år. 

• Cykelpool med bland annat elcyklar, lastcykel, cykelkärra etc. 

• Enkel bokningssystem för cykel och bilpool, kan vara integrerade med tvättstuga. App-tjänst där de boende förutom att sköta bokning av 

bil eller cykel också kan erhålla information om tillgängliga mobilitetstjänster. Appen kan också innehålla ett forum för de boende där de 

kan utbyta erfarenhet, ge tips, planera samåkning och dela verktyg.  

• Subventioner av månadskort för kollektivtrafik eller prov-på-kort under viss tid etc. 

 



 

        

 

Vad är mobilitets och parkeringsutredning?  

Samtliga bygglovspliktiga bostadsprojekt behöver alltid genomföra en utredning som beskriver hur mobiliteten ska fungera.  Ansvaret för att ta 

fram en parkering och mobilitetsutredning åligger byggaktören men kommunen har möjlighet att ha en rådgivande roll under arbetsprocessen. 

Mobilitets och parkeringsutredningen redovisas normalt i samband med att detaljplanen upprättas och innehåller planerade åtgärder som ska 

minska parkeringsbehovet. I de fall där en äldre detaljplan finns och ingen utredning gjorts, ska en utredning redovisas i samband med 

bygglovsansökan. Samhällsbyggnad fastställer hur stor reduktion av parkeringstalet som medges och Miljö och samhällsbyggnadsnämnden 

godkänner. Det krävs att byggaktören kan visa att mobilitetsåtgärderna är långsiktiga och även kan styrka det genom att visa upp avtal eller 

liknande handlingar. Alla mobilitetsåtgärder som införs ska vid ett senare tillfälle utvärderas av byggaktören tillsammans med kommunen  

Vad är mobilitetsavtal? 

Med mobilitetsavtal avses en överenskommelse mellan en fastighetsägare och kommunen där den förra erbjuds en reduktion på parkeringstalet i 

utbyte mot att man genomför mobilitetsåtgärder, exempelvis att starta en cykel/bilpool. 

Vad är en mobilitetsredogörelse?  

En mobilitetsredogörelse ska alltid tas fram och lämnas in i samband med bygglovsansökan. Redogörelsen godkänns av sakkunnig handläggare 

på Samhällsbyggnad. För olika mobilitetsåtgärder krävs även en beskrivning och uppvisande av ritningar som visar utformning och placering av 

cykelparkering, cykelpumpar, servicebänk osv. I de fall det är aktuellt bifogas avtal mellan exploatör och leverantör av cykelpool och bilpool. 

Uppföljning 

I de fall exploatören väljer att genomföra mobilitetsåtgärder ska en uppföljning skickas in till kommunen årligen. Uppföljningen är viktig för att 

samla fakta från hur mobilitetsåtgärder funkar i verkligen. Uppföljningen ska innehålla information om parkeringsbeläggning för cykel och bil, 

användningen av cykelpool, bilpool samt andra mobilitetsåtgärde som exploatören åtagit sig.  

 



 

        

Process i upprättande av detaljplan 

Process i bygglovsskedet 



 

        

 

 

Vad ska en mobilitet och parkeringsutredning innehålla? 
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        * Nyköpings kommun är flexibla med åtgärderna och vi ställer oss positiva till andra nya och kreativa lösningar. Ett sådant exempel kan vara marknadsföring av appar/tjänster för 

delning av bil med grannarna, samåkning osv. 

Mobilitetsåtgärder- så kan vi reducera befintliga parkeringstal  
Vi vill även uppmuntra till gemensamma parkeringslösningar för ett effektivt nyttjande av den central belägna (värdefulla) marken. Kommunen hjälper gärna 

till att hitta olika sätt att lösa bilparkeringsbehovet utanför ett aktuellt planområde. Mobilitetsåtgärderna kan ge en maximal rabatt på 30 procent, 

utvecklingsområdet läge tillsammans med mobilitetsåtgärder avgör reduktionen.  För att ge en ungefärlig uppskattning kring hur olika variabler kan påverka 

parkeringsnormen i detaljplaner och bygglov, se nedanstående tabell*: 

Mobilitetsåtgärder för cykel, reduktion upp till 15 procent  

Cykelfacilitet • 50 procent väderskyddad cykelparkering  

• Cykelparkeringen ska möjliggöra ramlåsning. Cykelställ där endast framhjulet sitter fast är inte tillräckligt.  

• Det ska vara lätt att använda cykelparkeringarna utan att vara fysiskt stark. Detta ställer krav på typ av cykelparkering och 
automatiska dörröppnare.  

• Cykelparkeringen ska ha tillräckligt med yta, se typskisser, C/C avstånd om minst 0,6cm. 

• Plats ska avsättas för parkering av cyklar som tar upp större utrymme och utformningen ska ta hänsyn till bredd och 
svängradie. Kan vara lådcyklar, lastcyklar, cykelvagnar etc. Minst 5 procent av antalet lägenheter.  

• Laddmöjligheter för elcyklar 

• Lämplig placering av cykelparkeringen i markplan (för att undvika höjdskillnader) och cykelrum. Placering i garage ger inte full 
reducering.  

• Ingen cykelparkering i källarförråd. 

• Cykelparkeringen ska vara lokaliserad närmare eller inom samma avstånd från entrén än motsvarande bilparkering. I de fall 
det inte går på grund av fysiska förutsättningar ska en motivering stå med i mobilitetsredogörelsen.  

• Servicehörna med cykelpump, verktyg och möjligheten att spola cykeln. Oljefilter för spillvattnet ska finnas i anslutning till 
cykeltvätten. 

 

Cykelpool • Cykelpool ska ordnas inom området, med flera sorters attraktiva specialcyklar såsom elcyklar, lastcyklar, cykelkärror, 
ihopfällbara cyklar och liknande.  

• Tillgång till poolen ska vara kostnadsfri för de boende och medlemskapet är kopplat till lägenheten. 

• Det rekommenderas att tillhandahålla en elcykel och en eldriven lådcyklar per 50 lägenheter. 

• Bokningssystem för tjänsten. Ett bokningssystem för alla mobilitetstjänster bör eftersträvas. 
• Poolcyklarna ska ha egna parkeringsplatser utöver parkeringstalen för cykel. 

• I tjänsten som denna där cyklar delas mellan hushåll ska det ingå serviceavtal med lokal cykelhandlare eller poolföretagen. 

 

Uppföljning • Uppföljningen ska skickas in till staden årligen. Uppföljningen ska bland annat innehålla information om parkeringsbeläggning 
för cykel och bil. Uppföljning av bil och cykelpool användningen samt nöjdheten hos boende med mobilitetsåtgärder. 



 

        

 

Mobilitetsåtgärder för bilpool, reduktion upp till 10 procent  

Bilpool • Samtliga boende ska erbjudas ett kostnadsfritt medlemskap i bilpool i minst 5 år, från den dag de flyttar in. Medlemskap är 
kopplad till lägenheten och ska erbjudas nya hyresgäster eller bostadsrättsinnehavare som flyttar in under perioden. 

• Bilpoolsbilen ska vara lättillgänglig och bör placeras närmast eller minst lika nära som övrig parkering.  

• Bilpoolsparkeringen ska helst ligga på kvartersmark 

• Poolbilarna ska ha egna parkeringsplatser utöver parkeringstalen. 

• Bilpoolsbilen ska vara tillgänglig för andra bilpoolsmedlemmar utanför fastigheten.  

• Bokningssystem för tjänsten. Ett bokningssystem för alla mobilitetstjänster bör eftersträvas. 
 

Information • Marknadsföring av bilpoolslösningar och dess förutsättningar vid alla inflyttningar. En parkeringsplats per 50 lägenheter ska 
reserveras för bilpool eller 1 per 3275 m2 BTA baserat på att en genomsnittlig lägenhetsstorlek i Nyköpings tätort är 65,5 m2. 

• I tidigt skede ska hyresgästerna och lägenhetsinnehavare informeras om att planering utgått från att främja hållbara resor 
och att tillgången till parkeringsplatser för bil begränsas. Detta måste ske redan vid intresseanmälan och fram till inflyttning.  

Uppföljning • Uppföljningen ska skickas in till staden årligen. Uppföljningen ska bland annat innehålla information om parkeringsbeläggning 
för cykel och bil. Uppföljning av bil och cykelpool användningen samt nöjdheten hos boende med mobilitetsåtgärder. 

 

Mobilitetsåtgärder för mobility management, reduktion upp till 5 procent  

Prova på kollektivtrafik • Informationspaket och välkomstpaket om hållbara resor inför och vid inflytning. 

• Prova på kollektivtrafik under minst 2 månader för alla nyinflyttade under 5år (som en del av välkomstpaketet, ska följa 
fastigheten) 

• Realtidsinformation om kollektivtrafiken genom synliga skyltar i fastigheten.  

Leveransskåp • Leveransskåp och utrymme för hemleverans i fastigheten.  

Information • Kontinuerlig marknadsföring av mobilitetsåtgärder 
- Fastighetsägaren genomför en årlig mobilitetsaktiviteter i området (gäller större utvecklingsprojekt, tex ett kvarter). 
- Kommunen kan stödja och vara på plats tillsammans med fastighetsägaren. 

• I tidigt skede ska hyresgästerna och lägenhetsinnehavare informeras om att planering utgått från att främja hållbara resor 
och att tillgången till parkeringsplatser för bil begränsas. Detta måste ske redan vid intresseanmälan och fram till inflyttning 

Uppföljning • Uppföljningen ska skickas in till staden årligen. Uppföljningen ska bland annat innehålla information om parkeringsbeläggning 
för cykel och bil. Uppföljning av bil och cykelpool användningen samt nöjdheten hos boende med mobilitetsåtgärder. 

 



 

        

 

Kostnad för bilparkering 

Att anlägga bilparkering på central, värdefull mark är mycket kostsamt. Det finns pengar att spara om exploatören, fastighetsägare och kommun samverkar 
för att hålla ned antalet nybyggda bilparkeringar och istället satsar på andra effektiva och hållbara lösningar. De flesta åtgärder som kan minska bilbehovet 
har en relativ låg kostnad, exempelvis samnyttjande av bilparkering, anlägga cykelparkering, bilpool, cykelpool, delningstjänster, samåkning, prova på 
kollektivtrafik och informationsinsatser. Nedan följer ett enkelt räkneexempel: 
 

 
Prislappen för att bygga en parkeringsplats varierar visserligen. Markparkering är förhållandevis billigt att anlägga men höga markvärden gör att det sällan är 
gångbart att erbjuda markparkering i centrala staden. 
 
 
 
 
 
 

 

Åtgärder 

1. Medlemskap i en bilpool i 5 år. 

2. Prova på kort för kollektivtrafik i två månader till alla som flyttar in.  

3. Diverse informationsinsatser om bilpoolen och möjligheten att resa med hållbara färdmedel till och från platsen. 

Kostnaden för bilpool kan vara omkring 400 kr i inträde och därefter ca 150 kr per månad ¹. 50 anslutna hushåll i 3 år ger en kostnad på ca 290 
000 kr. Kostnaden för ett månadskort på bussen i Nyköping/Oxelösund är 590 kr. Om man räknar med att alla 50 lägenheter får ett prova på-kort 
vid inflyttningen så ger det en kostnad på ca 30 000 kr. Kostnaden för informationsinsatser och kampanjer varierar men en genomsnittlig kampanj 
kan antas kosta ca 70 000 kr inkl. arbetstid. Det ger en sammanlagd kostnad på ca 420 000 kr.  

Detta är lika mycket som att bygga 3-4 parkeringsplatser i parkeringshus. 

________________________________________________________ 
1 Kostnaden avser fast medlemskap hos Sunfleet som är den största bilpoolaktören i Sverige, kostnaden kan variera mellan olika leverantörer. 



 

        

Hur ser en bra cykelparkering ut? 
 

God standard Högre ambitioner Krav enligt P-normen 

Kapacitet Parkeringstal räknas ut beroende på verksamhet, per 1000 kvadratmeter 
bruttoarea. 

Fler Cykel-P än parkeringsnormen 
anger 

Se parkeringsnorm 

Skydd mot 
skador och 
stöld 

Möjlighet att stödja och låsa fast cykeln. Eftersträva ramlåsning och ej avskruvbara 
delar. 

Grundnivå plus möjlighet att låsa in 
cykeln. 

-  

Trygghet och 
tillgänglighet  

God gestaltning, sikt, belysning och placering. Inga kraftiga lutningar eller lyft. 
Utrymme för att backa, vända, leda och låsa cykeln. Möjliggöra samtliga 
cykelparkeringar med ramlåsmöjligheter.   
Vanlig tillgänglig ramp håller 8 %. Brantaste lutning för rak ramp i 
parkering/mobilitetshus är 12 %. Dock får man leda cykeln. 

För att det ska gå att cykla hela vägen 
eller utan anstränga leda cykeln  
rekommenderas en ramplutning på 5% 

-  

Mått Cykelparkeringen ska ha tillräcklig yta. C/C-mått minst 0,6 meter för normal 
framhjulsbygel. 0,9 meter mellan cykelpollare. 

C/C-mått 0,8 meter eller mer för 
framhjulsbygel. 

-  

Placering Cykel-P ansluter till cykelvägnätet, ligger i markplan och nära entrén.  
Cyklisten bör alltid kunna se fastighetens entré från cykelparkeringen.  
För korttidsparkering bör cykel-parkering finnas inom 10 meter från entrén. 
För timparkering bör cykelparkering finnas inom 25 meter.  

För dag och nattparkering bör cykel-parkering finnas inom 50 meter.  

I markplan och nära entrén, samt 
integrerad i byggnaden.   

-  

Väderskydd Enklare tak (bygglovspliktigt) Inomhus, inlåst Cykelparkeringarna bör 
vara fördelade så at 
50% är i låsbara förråd 
och 50% i cykelställ. 

Möjlighet till 
parkering av 
lådcykel, 
cykelvagn 

Utrymme för att backa, vända, leda, låsa och lasta cykeln. Möjlighet att låsa fast 
cykeln. Eftersträva ramlåsning. mått ca bredd 1 m och längd 2,5 m 

Genomgående parkering (inte behöva 
backa ut/in) 

- 

Möjlighet att 
ladda el-
cykel 

El-uttag och plats för att ladda batteri inomhus Låsa in batteriet under laddning, t.ex. i 
laddskåp vid entrén 

Bör finnas 

Drift & 
Service 

Gestaltning som underlättar drift och tillåter vattenavrinning. Plan för skötsel och 
anslag med kontaktuppgift. 

Grundnivå samt exempelvis luftpump, 
plats för cykelmeck, dricksvattenkran, 
cykelpool, lånelastcykel. För 
arbetsplatser; omklädningsrum, dusch, 
extra plats för tjänstecyklar 

- 

 



 

        

Typskisser för utformning av cykelparkering 

 

 

 

 



 

        

Eftersträva ramlåsning i form av pollare och smala bågar, ej avskruvbara delar  



 

        

 

Cykelparkering för större modeller 

Cykelparkering för låd- lastcyklar bör vara: 
 

• 2,5-3,5 m djup 

• 1,2m bred 

• 2,5m manövreringsutrymme för lastcyklar och 
3,5 m för cyklar med kärra 

 
Använd låga bågar som gör det enkelt att låsa fast cykelns ram.  
Tänk på att ingången till parkering behöver vara tillräckligt  
brett för en specialcyklar. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

        

 

Kontakt 

Samhällsbyggnad hjälper dig gärna om du vill komma vidare.  

samhallsbyggnad@nykoping.se 

Läs mer 
• Parkering för hållbar stadsutveckling, Sveriges kommuner och landsting, 2013 

• MaxLupoSE – råd om hur mobility management kan användas i den kommunala planeringen, Trafikverket, 2011 
• Framtiden för parkering och nya bostäder, Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen, naturskyddsföreningen, 2020 


