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1 Inledning  

1.1 Bakgrund och syfte  

Ramboll har på uppdrag av Säters kommun tagit fram en parkeringsutredning för Säters 
innerstad. Historiskt sett har Säters parkeringssituation varken analyserats eller planerats i detalj. 
Kommunen har därför sett ett behov av en utredning som dels påvisar hur parkeringssituationen 
fungerar idag, dels ger förslag på åtgärder som skulle kunna vidtas för att skapa ett balanserat 
system med god tillgänglighet till stadskärnan. 

Utredningens syfte: 

• Öka kunskapen om hur parkeringssituationen ser ut i Säter i nuläget. 

• Föreslå åtgärder på kortare och längre sikt som möjliggör ett effektivare parkeringssystem 
i Säters innerstad.  

1.2 Genomförande 

För att få en ökad kunskap om hur utbudet och användningen av parkering ser ut har en 
beläggningsstudie genomförts. Resultatet av beläggningsstudien presenteras som en del av 
nulägesanalysen i kapitel 3. Utifrån nulägesanalysen, och med stöd i det kunskapsunderlag som 
presenteras i kapitel 2, ges sedan förslag på åtgärder i kapitel 4.  

Som stöd för nulägesanalysen och åtgärdsförslagen har flera arbetsmöten genomförts med 
tjänstepersoner från samhällsbyggnadssektorn. Ramboll och kommunen har på dessa möten 
gemensamt identifierat brister och behov utifrån nuläget. Som underlag för utredningen har även 
aktörer i stadskärnan givits möjlighet att inkomma med synpunkter kring parkering. Aktörerna 
har kontaktats genom en befintlig Facebook-grupp och på kommunens hemsida har också 
information om utredningen och möjligheten att lämna synpunkter kommunicerats. 

1.3 Avgränsningar 

I  
Figur 1 visas en idealbild över hur en kommuns mål trattas ner från översiktsplan till konkreta 
åtgärder för parkering. I Säters fall finns det i nuläget ingen Trafik- eller parkerings-strategi att 
förhålla sig till. Denna utredning utgör inte heller någon strategi i sig utan som illustreras i figuren 
är parkeringsutredningen tänkt att ge inspel både till kommunens strategiarbete och till arbetet 
med en mer konkret handlingsplan. 
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Figur 1. Idealbild över hur målen från översiktsplanen "trattas ner" till en konkret handlingsplan. Pilarna  
symboliserar att utredningens resultat kan ge inspel både av strategisk karaktär men även till mer konkreta åtgärder. 

Geografiskt är utredningen avgränsad till Säters innerstad, se Figur 2. Även om analysen 
behandlar just innerstaden så kan dock flera av de åtgärder som föreslås appliceras för 
kommunen som helhet. Utredningen fokuserar på allmänt tillgänglig bilparkering men berör även 
cykelparkering. Utöver bilparkering som är tillgänglig för allmänheten kartläggs även bilparkering 
på kommunal kvartersmark som är uthyrd till personal eller allmänhet.  

 

 

Figur 2. Utredningsområde - Säters innerstad. 

P-utredningen 



 
3 

2 Kunskapsunderlag  

Som ett komplement till utredningens lokalt förankrade nulägesanalys presenteras här ett mer 
generellt kunskapsunderlag. Inledningsvis ges en kort introduktion till parkering som verktyg och 
de juridiska förutsättningarna. Därefter nämns olika typer av parkering med en kortfattad 
genomgång av parkeringens påverkan på handeln. Avslutningsvis ges också exempel på några 
aktuella trender kopplat till parkering. 

2.1 Parkering som verktyg 

Efterfrågan på parkering föds ur människors behov av tillgänglighet till sådant som arbete, 
service och sociala aktiviteter – aktiviteter som kan generera resor. Beroende på vilket 
transportmedel som väljs för resan kan då en efterfrågan på parkering uppstå vid målpunkter. 
Parkering kan alltså ses som en del i att säkerställa tillgänglighet i samhället.   

Samtidigt går efterfrågan och användningen av parkering att påverka i flera steg, från att resor 
överhuvudtaget uppstår till hur man väljer att parkera. Att se parkering just som en efterfrågan, 
det vill säga något som går att påverka, och inte ett grundläggande behov är en viktig grund för 
att kunna arbeta målstyrt med parkering. Samtidigt som parkering kan skapa tillgänglighet så finns 
det också flera utmaningar kopplat till parkering som behöver hanteras, inte minst parkeringens 
ytbehov och kostnader. En bil står i genomsnitt parkerad 23 h per dygn och det finns idag mer 
parkeringsyta än boyta i Sverige. Vidare är det förenat med en stor kostnad att ordna parkering, 
en kostnad som i nuläget inte främst betalas av bilisten som parkerar utan istället subventioneras 
genom skattekollektivet eller slås ut på generella boende- och lokalkostnader1.  

Sammantaget blir parkeringsfrågan en viktig faktor för stadsutveckling då den påverkar såväl 
markanvändningen och stadsmiljöns attraktivitet som förutsättningar för hållbart resande. Hur 
parkering är ordnat har en påverkan på våra färdmedelsval vilket i sin tur har en stor betydelse för 
såväl klimatet som folkhälsan. Att arbeta med parkering som ett strategiskt verktyg och försöka 
skapa en balans mellan utbud, efterfrågan, tillgänglighet och kostnad är därmed en viktig 
utmaning för Sveriges kommuner. Inte minst i stadskärnor är parkeringsfrågan särskilt aktuell då 
det finns en konkurrens om markanvändningen och flera olika typer av parkering som behöver 
tillgodoses.  

2.2 Parkeringsfakta och juridik 

Juridiken kring parkering styrs främst av plan- och bygglagen (PBL) som reglerar ansvar för att 
ordna parkering samt trafikförordningen (TrF) som innehåller bestämmelser om hur och var man 
får parkera. Utöver dessa lagar finns bestämmelser om bland annat parkeringsavgifter, 
felparkeringsavgifter och parkering för rörelsehindrade i andra lagar och förordningar. När det 
gäller reglering och kommunens rådighet finns det såväl offentligrättsliga som civilrättsliga lagrum 
att förhålla sig till.  

2.2.1 Ansvar för parkering 

Kommunen har det övergripande ansvaret för parkeringsplanering enligt plan- och bygglagen. 
Skyldighet att anordna parkering ligger dock i första hand på fastighetsägaren, oavsett om det är 
kommunen eller någon annan som är fastighetsägare. Vid bygglovsprövning är det kommunens 

 

1 Fastighetsägarna (2020) Framtiden för parkering och nya bostäder. 
https://www.fastighetsagarna.se/aktuellt/rapporter/stockholms-rapporter/framtiden-for-parkering-och-nya-
bostader/ 
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ansvar att säkerställa att parkering ordnas ”i skälig utsträckning”. För att förenkla bedömningen 
av vad som är en ”skälig utsträckning” tar många kommuner fram parkeringsnormer, 
parkeringsriktlinjer eller liknande som används i bedömningen. Med hjälp av parkeringsriktlinjer 
kan en fastighetsägare också i ett tidigt skede beräkna parkeringsefterfrågan som behöver 
tillgodoses i ett bygglov eller i ett avtal. 

 

 

Utdrag ur Plan- och bygglagen 
 

Parkering i detaljplan  
I en detaljplan får kommunen bestämma  
1. de krav om att ordna utrymme för parkering, lastning och lossning som behövs [...],  
2. placeringen och utformningen av parkeringsplatser, och  
3. att viss mark eller vissa byggnader inte får användas för parkering.  
(PBL 4 kap 13§)  
 

Parkering i bygglov  
En obebyggd tomt som ska bebyggas ska ordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller 
landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Tomten ska ordnas så att […] 

   4. det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt utrymme för parkering, 
lastning och lossning av fordon, […] 

Om tomten ska bebyggas med byggnadsverk som innehåller en eller flera bostäder eller lokaler för fritidshem, 
förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet, ska det på tomten eller i närheten av den finnas tillräckligt 
stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse. Om det inte finns tillräckliga utrymmen för att ordna både 
friyta och parkering enligt första stycket 4, ska man i första hand ordna friyta. (PBL 8 kap 9§) 
 

Bygglovsbefriade parkeringsplatser  
Att anlägga parkeringsplatser är bygglovspliktigt (Plan-och byggförordningen, PBF 6 kap 1§ 
8.). Det krävs dock inte bygglov om det på fastigheten endast finns ett eller två enbostadshus 
eller ett tvåbostadshus och parkeringsplatsen är avsedd uteslutande för fastighetens behov. 
Det krävs inte heller bygglov om parkeringsplatsen anläggs med stöd av väglagen eller på 
mark som i detaljplan har avsatts till gata eller väg (PBF 6 kap 2§ 3.). Detta innebär att det 
inte heller krävs bygglov för att bygga bort parkeringsplatser som är bygglovsbefriade. 
Ansvaret för att ordna parkering för fastighetens behov är dock alltid fastighetsägarens även 
om det inte krävs bygglov för att anlägga eller ta bort parkeringsplatser.   
 

Parkering för personer med nedsatt rörelseförmåga  
Vid utformning, dimensionering och lokalisering av bilparkering för personer med 
rörelsenedsättning ska Boverkets byggregler och Boverkets föreskrifter följas. Personer med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna komma fram till byggnadsverket och på 
annat sätt kunna använda tomten, om det inte med hänsyn till terräng och förhållanden i 
övrigt anses orimligt (PBL 8 kap 9§ 5.). Enligt Boverkets byggregler ska parkeringsplatser 
samt angöring för personer med rörelsenedsättning kunna ordnas inom 25 meters 
gångavstånd från entréer till publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus. 
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2.2.2 Reglering 

Möjligheterna att reglera parkering beror på om parkeringen ligger på kvartersmark eller på 
allmän platsmark. Detaljplanen reglerar om det är allmän platsmark eller kvartersmark. På allmän 
platsmark, till exempel på gator och torg, är det kommunen som fattar beslut om reglering genom 
lokala trafikföreskrifter. På grund av likställighetsprincipen är det inte möjligt att reservera platser 
på allmän platsmark, utöver platser för personer med rörelsenedsättning och ändamålsplatser för 
till exempel lastning och lossning. Det är exempelvis inte möjligt att reservera parkering för 
elbilar eller bilpoolsbilar på allmän platsmark vilket däremot är möjligt på kvartersmark.  

Avgifter för parkering på allmän platsmark beslutas av kommunfullmäktige och får bara tas ut 
”för trafikens ordnande”. Detta innebär att det inte är möjligt att sätta avgifter för parkering på 
allmän plats i förhållande till parkeringsavgifter på kvartersmark. Det är inte heller tillåtet att ta ut 
parkeringsavgifter för att finansiera annan kommunal verksamhet.  

På kvartersmark är det fastighetsägaren som beslutar om vilka regler som ska gälla. 
Trafikförordningens allmänna regler om parkering och kraven på utmärkning enligt 
vägmärkesförordningen gäller dock även på kvartersmark. Fastighetsägaren är fri att reservera 
platser för specifika användare eller fordon och kan också själv bestämma vilken parkeringsavgift 
som ska tas ut för parkeringen. Förutsättningarna är lika oavsett om det är kommunen eller en 
privat aktör som är fastighetsägare till kvartersmark. När det gäller det vi vanligtvis benämner 
som parkeringsböter så regleras detta av Lag (1976:206) om felparkeringsavgift när det gäller 
parkeringsanmärkningar utfärdade på gatumark. För tomtmark och kontrollavgifter som utfärdas 
där regleras detta av Lag (1984:318) om Kontrollavgift vid olovlig Parkering (LKOP). 

2.2.3 Olika typer av parkering 

Som ett stöd för att kunna analysera ett områdes parkeringssituation och föreslå åtgärd som 
bidrar till ett effektivare system kan det vara bra att skilja på olika typer av parkering. Nedan 
presenteras några olika sätt att kategorisera parkering. 

Parkering för boende avser förvaringen av bilen eller cykeln vid den egna bostaden. Detta ses 
av många som en rättighet och betalningsviljan är därför låg fastän kostnaderna för att ordna 
bilparkering för boende ofta är stora. För de som äger bil är tillgänglig parkering en viktig 
förutsättning för att kunna lämna bilen hemma hela dagen för att kunna välja andra färdsätt till 
arbetet. Ibland används begreppet boendeparkering när parkering för boende ska beskrivas vilket 
kan vara missvisande. Boendeparkering syftar på det system som används i vissa städer för att 
ge boende möjlighet att ansöka om ett speciellt parkeringstillstånd som medger en annan 
reglering gällande tider och taxa för bilparkering.    

Arbetsplatsparkering tillgodoser arbetstagares efterfrågan av parkering vid arbetsplatsen och 
också efterfrågan på platser för eventuella tjänstefordon. Tillgång till parkering vid arbetsplatsen 
(för bil eller cykel) kan vara en förutsättning för att vissa ska kunna ta sig till jobbet och kan 
därför också vara en viktig del för att arbetsgivare ska kunna rekrytera rätt personer. Samtidigt 
kan tillgången till parkering vid arbetsplatsen också påverka hur man väljer att resa dit vilket 
exemplifieras i Figur 3. I framförallt de centrala delarna av städer finns det ofta en konflikt mellan 
arbetsplatsparkering och besöksparkering där arbetsplatsparkeringen riskerar att tränga undan 
besöksparkering vilket kan missgynna centrumutvecklingen och handeln.  
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Figur 3. Exempel på färdmedelsval i förhållande till tillgång till bilparkering vid arbetsplatsen. Data från Region Skånes 
resvaneundersökning 2018. Motsvarande data finns ej tillgängligt för Dalarna.  

 

Pendlarparkering kan ses som en typ av arbetsplatsparkering men som förläggs i anslutning till 
kollektivtrafiken istället för vid arbetsplatsen. Pendlarparkering som möjliggör smidiga byten från 
bil eller cykel till kollektivtrafik kan bidra till att fler väljer kollektivtrafik i kombination med cykel 
eller bil istället för bil hela resan. Samåkningsparkering kan också ses som en typ av 
pendlarparkering fast med fokus på just samåkning i bil istället för byte till kollektivtrafik.  

Besöksparkering vid allmänna besöksmål såsom handel, offentlig service, fritidsanläggningar, 
naturområden och liknande är ofta viktigt för tillgängligheten till verksamheterna. Eftersom 
besökare ofta parkerar kortare tider än boende och arbetstagare kan tidsreglering gynna 
besöksparkering vad gäller bilparkering. Besöksparkering med hög omsättning på parkörer 
innebär samtidigt ökad trafik till och från P-platserna. Lokaliseringen, tillräckligt nära 
målpunkterna och samtidigt på en plats som tål trafiken, blir då viktig. Ett välutbyggt utbud av 
cykelparkering gällande lokalisering, antal platser och kvalitet är viktigt för att möjliggöra för fler 
att välja cykeln som färdmedel till besökspunkter.   

2.3 Parkeringens påverkan på handeln 

Ett tema som brukar ges stor uppmärksamhet när parkering diskuteras är parkeringens påverkan 
på centrumhandeln. God tillgänglighet är en förutsättning för handeln och parkering har en viktig 
roll i att just skapa god tillgänglighet. God tillgänglighet är dock inte alltid att likställa med gratis 
bilparkering utan någon tidsreglering. God tillgänglighet behöver inte heller innebära att 
bilparkeringen finns i direkt anslutning till målpunktens entré. Tvärtom är detta förutsättningar 
som riskerar att missgynna handeln om exempelvis omsättningen på platserna blir låg och 
platserna upptas av arbetsplatsparkering istället för av besökare till handeln. Dessutom riskerar ett 
stort utbud av markparkering i centrum att motverka en attraktiv stadsmiljö – något som på sikt 

försämrar förutsättningarna för en välfungerande centrumhandel2. 

Sammanfattningsvis finns det i vissa fall en övertro på bilparkeringens betydelse för handelns 
attraktivitet och omsättning. Vidare ses ofta bilburna kunder som viktigare för omsättningen än 

 

2 Region Skåne. (2019). Planera för attraktiv parkering. 
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övriga kunder. Flera studier visar dock att dessa etablerade uppfattningar kan ifrågasättas. Några 

slutsatser om sambandet mellan parkering och handel kan sammanfattas i följande punkter3: 

• Parkering är oftast inte den primära faktorn för val av handelsplats. Istället är det utbudet 
av butiker, restauranger, kultur och så vidare som är mer avgörande. 

• Bilfria stadsmiljöer kan öka handelns omsättning. Studier visar att insatser för att stärka 
förutsättningarna på gång och cykel i stadskärnor ökar handelns omsättning. 

• Det tycks inte finnas något tydligt samband mellan färdmedelsval och hur mycket 
kunderna spenderar på inköp. Enskilda studier visar att bilburna kunder spenderar mer 
per besök men att de bilburna kunderna besöker centrum mer sällan och då också 
besöker färre butiker än kunder som använder andra färdmedel.  

• Avgiftsfri bilparkering samt parkering utan tidsreglering riskerar att missgynna handeln 
genom att platserna riskeras att nyttjas av andra grupper än besökare (exempelvis 
arbetsplatsparkering) och under längre tider vilket innebär att platsernas därmed inte blir 
tillgängliga för nya kunder.  

• Antalet lediga bilparkeringsplatser i stadskärnor är generellt fler än vad lokala 
beslutsfattare och företrädare för handeln tror.  

2.4 Trender kopplat till parkering 

Det finns ett stort antal yttre faktorer som kan påverka hur efterfrågan på bilparkering utvecklas i 
Säters innerstad. Vissa trender kan kommunen och andra lokala aktörer påverka, och andra 
trender kan snarare ses på en samhällsnivå. Som alltid finns det en stor osäkerhet kopplat till 
”trendspaning”, särskilt när det handlar om att bedöma framtida effekter på lokal nivå. Här 
redovisas dock några övergripande samhällstrender och dess potentiella påverkan på frågor 
kopplat till parkering.  

 

Elektrifiering  

Även om andelen elbilar än så länge är låg sett till den totala fordonsflottan så förväntas 
försäljningen av rena elbilar och laddhybrider öka stort de kommande åren. Trenden med en allt 
större andel elbilar har dock ingen uppenbar betydelse för den totala efterfrågan på bilparkering. 
Oavsett drivmedel behöver bilarna parkeras och utmaningarna kopplat till exempelvis ytkrav 
kvarstår därmed. Vidare finns det också en viss risk för att attraktiviteten att resa med bil ökar i 
och med att kostnaden per resa inte synliggörs i lika hög utsträckning för elbilar som för bilar 
med traditionella drivmedel. Därmed finns också en risk att elektrifiering medför en ökad 
parkeringsefterfrågan vid målpunkter.  

 

3 Se följande: 
Björke, E., & Fondell, C. (2009). Parkeringsreglering och handeln i staden. Lunds Tekniska Högskola. 
Grongstad, I. (2017). Effekt på detaljhandel vid införande av bilfria gator i Lund. Lunds universitet. 
Hamilton, C. J., & Braun Thörn, H. (2013). Parkering som styrmedel för en fossilfri fordonstrafik. Stockholm: Centre for 
Transport Studies. 
Svensson, T., & Hedström, R. (2010). Parkering - Politik, åtgärder och konsekvenser för stadstrafik. Linköping: VTI. 
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Figur 4. Ytbehov för parkering – lika ytkrävande oavsett drivmedel. Till vänster: ytbehov för 30 fossildrivna bilar. Till 
höger: ytbehov för 30 elbilar. 

I övrigt är trenden med elektrifiering snarare en fråga om utformning där hänsyn behöver tas till 
den allt större efterfrågan på laddningsmöjligheter. Laddinfrastruktur behöver säkerställas 
framförallt vid hem och arbetsplatser där fordon står parkerade under en längre tid. Men även 
publik laddning har en betydelse för omställningen till elfordon. Kommunerna har viktiga roller 
att spela gällande utvecklingen av laddinfrastruktur, både som arbetsgivare/fastighetsägare och 
genom hantering av detaljplaner och bygglov.  

Sedan maj 2020 finns laddinfrastruktur som ett egenskapskrav i PBL. Vilka byggnader som ska ha 
utrustning för laddning av elfordon eller förberedelse för laddning genom ledningsinfrastruktur 
framgår av plan- och byggförordningen (PBF). 

 

Autonoma fordon och delningstjänster 

Automatisering av fordon förväntas liksom elektrifieringen att få en stor påverkan på 
transportsystemet i framtiden. I nuläget finns det dock en stor osäkerhet kring hur utvecklingen 
kommer att se ut och när en storskalig användning av helt autonoma fordon kan förväntas. Till 
skillnad från elektrifieringen är automatiseringen av fordon inte en trend som påverkar 
kommuners arbete med parkering i dagsläget.  

Forskningen visar dock att autonoma fordon kan komma att få en stor påverkan på efterfrågan 
av bilparkeringsplatser. En förutsättning för att autonoma fordon ska ge positiva effekter på 
samhället som helhet är att de autonoma fordonen används i någon form av delatägande, till 
exempel genom bilpool4, och som komplement till gång-, cykel och kollektivtrafik. Om 
utvecklingen av självkörande fordon går hand i hand med delningstrenden visar beräkningar att 
antalet bilar skulle kunna minska stort. Framförallt skulle efterfrågan på parkering kunna minska 
drastiskt i och med att varje fordon får en betydligt högre nyttjandegrad jämfört med idag när en 
bil i genomsnitt står parkerad 23 h per dygn.  

 

Fler fordon 

Hur efterfrågan på parkering ser ut och var den uppstår beror dels på antalet bilar och dels på hur 
bilarna används. Såväl nationellt som regionalt och kommunalt har utvecklingen gått mot ett 
högre bilinnehav och bilinnehavet i Säters kommun är högre än både för Dalarna och Sverige i 
genomsnitt, seFigur 5.  

 

4 Med bilpool menas samnyttjande av fordon där användaren inte själv äger fordonet. I Sverige utgör M (tidigare 
Sunfleet) det mest kända exemplet men på senare år har det skett en stor utveckling inom fältet med fler former av 
bildelning – se vidare beskrivning i Trafikverket (2019) Delad mobilitet i Norden – utmaningar och möjliga lösningar. 
2019:096 
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Figur 5. Utveckling av bilinnehav de senaste 15 åren. 

Om utvecklingen fortsätter med ett allt större bilinnehav kan även parkeringsefterfrågan antas 
öka, särskilt vid bostaden. En ökad efterfrågan på bilparkering vid hemmet är något som 
försvårar och fördyrar förtätning och minskar möjligheterna för samnyttjande. Sammantaget 
riskerar en sådan utveckling att försvåra ett effektivt markutnyttjande och istället leda till en 
stadsutglesning som i sin tur försvårar hållbart resande. Vidare finns det direkta kopplingar 
mellan bilinnehav och färdmedelsval där ett högt bilinnehav ger en högre andel bilresor – något 
som innebär en utmaning för kommunernas arbete med parkering.  

Samtidigt som antalet bilar per invånare har ökat över tid så visar statistiken på nationell nivå att 
körsträckan per bil har minskat. För Säter saknas i nuläget resvaneundersökningar eller annan 
statistik som visar situationen på lokal nivå. På nationell nivå finns även en trend kring att 
andelen unga som tar körkort sjunker och att förstagångsbilköpare blir äldre. Andelen av 18–24-
åringarna i landet som har B-körkort har sjunkit från ca 75 % år 1980 till drygt 60 % år 2018. 
Liksom för bilinnehavet finns det dock stora skillnader geografiskt inom landet.  

 

Resmönster  

Det finns trender som både talar för och emot ett ökat resande totalt sett. Våra allt mer 
specialiserade yrkesroller och fritidsaktiviteter samt ökade valmöjligheter avseende till exempel 
skolval tenderar att öka vårt resande i vardagen. Samtidigt pågår en digitalisering som möjliggör 
ett mer flexibelt arbetssätt, både gällande tid och plats. Möjligheten att arbeta hemifrån eller på 
varierande tider kan leda till både färre resor och att resandet sprids ut över dygnet. Färre 
förflyttningar med bil medger också färre antal parkeringsplatser per bil och totalt sett.  

När det gäller trender kring resvanor så saknas statistik för Säter. Från den nationella nivån finns 
det dock flera trender som kan lyftas fram med relevans för arbetet med parkering. En sådan 
trend som kan lyftas fram är att cykling bland barn och unga har minskat kraftigt. I 
resvaneundersökningar kan man se en nedgång från mitten av 1990-talet till idag med 42 procent 
gällande cykling i åldern 6 till 14 år.5 På 70-talet gick eller cyklade 90 % av barnen till skolan – 

 

5 Trafikanalys (2015) Cyklandets utveckling i Sverige 1995–2014 – en analys av de nationella resvaneundersökningarna. Rapport 
2015:14 
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idag är siffran nere på 52 %.6 Samtidigt visar studier att vi blir allt mer stillasittande och bristen på 
vardagsmotion är särskilt problematisk för barn och unga.7 En central utmaning är att vända den 
planering som länge prioriterat biltrafik framför naturlig vardagsmotion såsom gång och cykling. 
Här är kommunernas arbete med parkering för bil och cykel en av många pusselbitar för att 
stötta omställningen för fler aktiva skolresor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Trafikverket (2013) Barns skolvägar. TRV 2013:006, VTI (2017) Cykling bland barn och unga – en 
kunskapssammanställning 

7 Faskunger (2008) Barns miljöer för fysisk aktivitet – samhällsplanering för ökad fysisk aktivitet och rörelsefrihet hos barn och unga. 
Statens folkhälsoinstitut rapport 2008:33 

 

Figur 6. Illustration över alternativ användning av bilparkering vid skola. 
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3 Nulägesanalys 

I detta avsnitt presenteras en sammanställning över hur parkeringsutbudet ser ut för Säters 
innerstad. Dessutom redovisas resultatet av den beläggningsstudie som genomförts och 
avslutningsvis ges även exempel på framtida utveckling av parkeringssystemet.  

3.1 Parkering i Säters innerstad 

3.1.1 Utbud av bilparkering 

I Figur 7 ges en översikt över utbudet av bilparkering i Säters innerstad. Storleken på cirklarna i 
kartan indikerar antalet platser, från enstaka platser längs med gatan till ett 30-tal platser eller mer 
på samlade parkeringsytor. De platser som redovisas i figurerna är i huvudsak parkering på 
kommunal mark. Men även parkering på tomtmark med annan ägare redovisas i de fall som 
parkeringen i praktiken är allmänt tillgänglig, exempelvis punkt K där kommunen upprättat avtal 
med fastighetsägaren. För att skapa en tydligare visualisering presenteras även sträckor av 
gatuparkering som punkter i kartan – detta gäller exempelvis för punkt I och P. I Figur 8 
redovisas antal platser per punkt – totalt omfattar punkterna i kartan 660 bilparkeringsplatser. 

Utöver den parkering som finns markerad i Figur 7 är det även möjligt att parkera längs med 
gatorna i Säters innerstad i 24 h, förutsatt att parkering av fordon inte strider mot trafikregler eller 
lokala föreskrifter. I praktiken är det dock endast ett mindre antal platser utöver de som visas i 
figuren som faktiskt kan användas som bilparkering.  

 

 

Figur 7. Översikt av parkeringsutbud inom utredningsområdet.  

 

BILPARKERING 
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Reserverade platser 

Utöver den sammanställning som visas i Figur 7 finns det bilparkering på exempelvis innergårdar 
som är reserverad för specifika bostäder. Men eftersom dessa inte är tillgängliga för allmänheten 
behandlas de inte i utredningen och visas inte heller på kartorna. För de punkter som visas i 
figurerna finns det dock reserverade platser i några fall. Till skillnad från parkering på 
innergårdarna där användningen är ”låst” till ett visst ändamål bedöms dock dessa vara relevanta 
att kartlägga i beläggningsstudien, bland annat för att de skulle kunna göras tillgängliga för 
allmänheten i framtiden. I Tabell 1 och Figur 8 redovisas vilka punkter det är som berörs och hur 
många platser som är reserverade i nuläget.   

Tabell 1. Inhyrda och uthyrda parkeringsplatser, översikt. 

Plats 
(bokstav på 
kartan) 

Inhyrning, 
antal 
platser 

Uthyrning, 
antal 
platser 

Kommentar 

E 16 - 

Kommunen hyr in ca 16 platser av privat 
fastighetsägare som sedan är reserverade för 
kommunanställda (socialsektorn). Några av de 
inhyrda platserna hyrs vidare till boende. 

Kommunens kostnad för att hyra in platserna på 
E1 och E2 uppgår till 50 000 kr/år. 

F - 7 
Kommunen hyr ut ca 7 platser till näringsidkare 
och boende. 

J - 22 
Kommunen hyr ut ca 22 platser (den inre ytan – 
J2) till boende. 

K 10 - 

Kommunen hyr in 10 platser av privat 
fastighetsägare som fungerar som allmänt 
tillgänglig parkering.  

Kommunens kostnad för att hyra in platserna på 
K1 uppgår till 15 000 kr/år. 

N & S - 34 

Kommunen hyr i nuläget ut ca 34 platser till 
kommunanställda, dock planeras 
markanvändningen ändras för dessa punkter (se 
beskrivning av ”Pågående planer & projekt” på sid 
24). 

O - 17 
Kommunen hyr ut ca 17 av platserna till 
kommunanställda, övriga platser är avsedda för 
besökare. 
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Figur 8. Översikt över antal platser, platser som är reserverade samt avstånd från Salutorget.  

 

Kommentarer till utbud av bilparkering: 

• Ett spritt utbud & hög bilvänlighet. Bilparkeringsplatserna finns idag väldigt nära 
målpunkterna i stadskärnan. I Figur 8 visas som exempel vilka bilparkeringsplatser som 
nås inom 100 och 200 meter från Salutorget. Som besökare till handel och övriga 
verksamheter har du aldrig långt till en parkering, något som kan vara både en styrka och 
en svaghet. Ett stort parkeringsutbud nära målpunkterna kan innebära att tillgänglighet 
upplevs som god av bilburna besökare, något som dock förutsätter att de mest attraktiva 
platserna inte upptas av inpendlare eller boende. Genom att utbudet är så pass utspritt 
som det är så förstärks också viljan att kunna köra ända fram till målpunkten, trots att 
vissa av innerstadens gator egentligen inte är utvecklade för biltrafik. 
 

• Bilberoende kontext. När utbudet av bilparkering studeras behöver hänsyn tas till Säters 
kontext. En relativt stor andel av kommuninvånarna bor på landsbygden där beroendet 
av bilen för att klara vardagen är stort. För att tillgängliggöra stadskärnans utbud av 
handel och service behöver det finnas tillräckligt med bilparkering. Samtidigt behöver 
parkeringen ordnas på ett sådan sätt att det inte får en negativ effekt på innerstadens 
attraktivitet och dess kulturhistoriskt värdefulla miljöer genom uppställning och söktrafik. 

 

• En hög andel bilresor – även för korta resor? Det finns i nuläget ingen resvaneundersökning 
(RVU) för Säters kommun. Men utifrån indikatorer gällande bilinnehav, geografi, utbud 
av kollektivtrafik samt jämförelser med liknande kommuner antas andelen bilresor vara 
hög, även för korta sträckor. Ett stort parkeringsutbud nära målpunkter, i kombination 
med en avsaknad av parkeringsavgifter, gör det enkelt och smidigt att köra bil till- och 

RESERVERADE 
PLATSER 
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inom Säter. Detta försvårar i sin tur för att kommunens målsättning om ett mer hållbart 
& hälsofrämjande resande uppnås.   

 

Medskick från aktörer i stadskärnan 

Som en del av nulägesanalysen har handelsaktörerna i stadskärnan givits möjlighet att förmedla 
sin bild av parkeringssituationen i stadskärnan. Två aktörer valde att bidra till utredningen och 
deras främsta medskick var: 

• Parkering är en viktig fråga för tillgänglighet och en välfungerande centrumhandel. 
Dagens utbud ses som tillräckligt men vid enskilda punkter kan det finnas önskemål om 
att prioritera parkering för handelns besökare. 

• Det behövs en bättre skyltning till var parkering finns i stadskärnan.  

• Laddningsinfrastrukturen behöver byggas ut i innerstaden för att bibehålla attraktiviteten. 
 

3.1.2 Tidsreglering av bilparkeringen 

I Figur 9 redovisas hur tidsregleringen ser ut i nuläget för bilparkeringen i Säters innerstad. 
Utöver den utmarkerade parkeringen gäller som tidigare nämnts 24h parkering. Regleringen som 
visas i kartan är något förenklad då det utöver uppställningstid även finns reglerat för vilka tider 
på dygnet som exempelvis 2 h gäller. I de fall där detta tillämpas gäller exempelvis 2h-
begränsningen från kl. 8-18 och övrig tid fri parkering.  

 

 

Figur 9. Översikt över tidsreglering. 

 

TIDSREGLERING 
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Kommentarer till Tidsreglering av bilparkering: 

• Differentierad tidsreglering. Som framgår av Figur 9 finns ett system för tidsregleringen i 
innerstaden. För parkering längs med gatan och vid de mest centrala och attraktiva 
platserna är tidsregleringen kortare medan längre uppställningstid tillåts på platserna som 
är något längre bort.  
 

• Viss kunskapsbrist kring dagens nyttjande. I nuläget finns det vissa kunskapsluckor kring hur 
väl tidsregleringen efterlevs och hur uppehållstiderna faktiskt ser ut i praktiken. Därmed 
är det också svårare att veta vilka typer av parkering som sker på de olika platserna 
(beläggningsstudien ger dock vissa indikationer kring användningen). 

 

• Begränsad övervakning i nuläget. Parkeringsövervakningen är i dag begränsad och inte inriktad 
på tidsövervakning utan på mer allvarliga överträdelser. I praktiken innebär detta att 
exempelvis 3h-parkering förmodligen kan användas för 24h-parkering. Dessutom är 
uppehållstiderna svåra att övervaka vid 24h-parkering.  

 

• Risk för låg omsättning. Avsaknaden av avgifter för bilparkering kan, i kombination med låg 
grad av tidsövervakning, innebära att omsättningen blir låg – även på de mest attraktiva 
platserna. En låg omsättning på parkeringsplatser riskerar att missgynna handeln.  

 

3.1.3 Utbud av cykelparkering 

I Figur 10 redovisas cykelparkeringsplatser som finns iordningställda inom utredningsområdet. 
Antalet cykelparkeringsplatser per anläggning finns inte sammanställt men däremot förtydligas i 
Tabell 2 var cykelparkeringarna finns lokaliserade.     

Kommentarer kring utbud av cykelparkering: 

• Lägre kunskapsnivå och brister i utbudet. Kunskapsnivån gällande cykelparkeringarnas utbud 
och användning är i nuläget lägre än motsvarande kunskap kring bilparkering i 
innerstaden. Utredningen är också inriktad på just bilparkering. Dock kan konstateras att 
såväl cykelparkeringarnas utbud som kvalitet generellt är lågt och att det finns en potential 
att utveckla de allmänt tillgängliga cykelparkeringarna inom utredningsområdet.  
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Figur 10. Iordningställd cykelparkering inom utredningsområdet. Numrering beskrivs i Tabell 2. 
 

Tabell 2. Iordningställd cykelparkering inom utredningsområdet. 

Nr. i kartan Plats 

1 På salutorget 

2 Utanför COOP 

3  Utanför ICA 

4 Utanför Bibliotek 

5 Utanför ICA 

6 Utanför Coriandergården 

7 På skolgården 

8 Utanför skolan 

9 Utanför Tekniska kontoret 

10  Utanför Rådhuset 

 

3.2 Beläggningsstudie för bilparkering i innerstaden 

Som en del i arbetet med parkeringsutredningen genomfördes en beläggningsinventering av 
innerstadens bilparkering under två dagar: 

• Fredag 25 september 2020 (lönehelg) 

• Tisdag 13 oktober 2020 

Vid inventeringen fotograferades parkeringsplatserna som redovisas i Figur 7 med drönare fyra 
gånger per dag vilket sedan sammanställts i kartformat. Datumen är utvalda i samråd med 
kommunen och ska ses som stickprov som bedöms vara representativt för en normalbeläggning. 
Det bästa hade såklart varit att genomföra studien utan en pågående pandemi. Men utifrån data 

CYKELPARKERING 
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om hur resandet utvecklats under pandemin bedöms studien ändå som ett högst relevant 
kunskapsunderlag. På vilket sätt som hänsyn har tagits till Coronapandemin gällande analys och 
åtgärdsförslag beskrivs vidare på sid 21.  

Tack vare inventeringen blir det möjligt att både studera parkeringssystemet som helhet samt att 
jämföra särskilda platser och tider för att få en bättre förståelse för hur parkeringsplatserna i 
Säters innerstad används. På kommande sidor presenteras resultat och slutsatser från 
beläggningsstudien. 

 

Figur 11. Exempel från drönarfotograferingen. Punkt N,O och S kl. 12:30 (tv) och kl. 17:30 (th).  

 

 

Figur 12. Medelbeläggning per punkt utifrån samtliga investeringstillfällen. 

MEDELBELÄGGNING, 

PER PUNKT 
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Figur 13. Maxbeläggning per punkt utifrån samtliga investeringstillfällen. 

 

Figur 14. Inventeringstillfället med högst beläggning som helhet - Tisdag 13 oktober kl 12:30. Vid varje punkt redovisas 
antal upptagna platser vid detta tillfälle.  

MAXBELÄGGNING, 

PER PUNKT 

TIS KL 12:30 
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PLATSER PER PUNKT 
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Medelbeläggningen, alltså den genomsnittliga beläggningen när samtliga inventeringstillfällen slås 
ihop, är låg för nästintill samtliga punkter i Säters innerstad, se  

Figur 12. Undantagen utgörs av Gränsgatan (P) samt Murraygatan (W) som bedöms nyttjas av 
boende under större delar av dygnet. När maxbeläggningen, alltså den högsta uppmätta 
beläggningen från inventeringen, studeras för varje enskild punkt i  
Figur 13 kan dock en viss konkurrenssituation anas kring vissa platser. Samtidigt är det en 
sammanslagning för maxvärdet för varje enskild punkt som visas i  
Figur 13 och inte en faktisk situation vid ett visst klockslag.  

Det totala maxvärdet utifrån inventeringen syns istället i  
Figur 14 där beläggningen för lunchtid visas. Där framgår att beläggningen är hög för Salutorget 
(B) och den norra delen Gränsgatan (C), något som kan indikera att platserna är attraktiva och att 
det kan finnas en konkurrenssituation mellan olika parkörer som kan behöva hanteras genom 
olika former av reglering och styrning. I sammanhanget är det dock viktigt att poängtera att det 
finns gott om lediga platser inom rimligt gångavstånd. På exempelvis torgytan framför biblioteket 
(G) eller på grusytan bakom Annas (F) är den uppmätta maxbeläggningen bara omkring 50 
procent vilket innebär att det finns gott om allmänt tillgänglig parkering inom ett rimligt 
gångavstånd. När maxvärdet studeras utifrån genomförd inventering kan även konstateras att 
vissa platser som i nuläget är reserverade, exempelvis punkt E, J och O, tycks har en relativt låg 
maxbeläggning.  
 

Figur 15. Sammanställning över hur beläggningen varierar under dagen, inventering fredag 25 september. 
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Utifrån genomförd inventering kan konstateras att beläggningen för systemet som helhet är låg, 
något som också framgår av Figur 16. Som genomsnitt för samtliga studerade platser (inklusive A 
och M) var systemet utnyttjat till knappt en tredjedel och vid maxtillfället var fortfarande omkring 
hälften av platserna lediga. Även när de mer perifera platserna på punkt A och M räknas bort 
(vilket gjorts i Figur 16) finns det gott om ledig kapacitet i systemet som helhet. Dessutom finns 
ledig kapacitet även för punkterna norr om Åsgränd där handel och besöksnäring utgör viktiga 
målpunkter.  

När det gäller allmän parkering brukar det anges att utbud och prissättning bör anpassas så att en 

beläggningsgrad på omkring 85 % uppnås8. Med den beläggningsgraden finns det alltid plats för 
nya besökare så att söktrafiken minimeras, samtidigt som stadens yta utnyttjas effektivt. I Säters 
fall är den uppmätta beläggningsgraden långt under denna nivå.  

 

 

8 Hamilton, C. J., & Braun Thörn, H. (2013). Parkering som styrmedel för en fossilfri fordonstrafik. Stockholm: Centre for 
Transport Studies.,Region Skåne. (2019). Planera för attraktiv parkering. 
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Figur 16. Sammanställning över beläggningen i systemet som helhet samt norr om Åsgränd 

 

3.2.1 Beläggningsstudiens representativitet med hänsyn till Covid-19 

När beläggningsstudiens resultat analyseras och slutsatser dras behöver Coronapandemins 
påverkan på resvanor vägas in. Då det saknas tillgänglig statistik om hur resandet har ändrats i 
Säter eller Dalarna görs här istället en genomgång av det kunskapsunderlag som finns på nationell 
nivå. Särskilt rapporten Resmönster under coronapandemins första halvår som presenterades av 
Trafikanalys i december 2020 utgör ett viktigt kunskapsunderlag i sammanhanget. 

 

Tidpunkten för beläggningsstudien 

Inledningsvis är det relevant att studera tidpunkten för beläggningsstudien då såväl pandemins 
utbredning som rekommendationer från myndigheter och resvanor varierat under tiden som 
pandemin pågått. När beläggningsstudien genomfördes i slutet på september och början på 
oktober var smittspridningen på en betydligt lägre nivå för både Dalarna och Sverige jämfört med 
våren samt slutet av 2020 (se  

Figur 17 och  
Figur 18).  
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Först i november infördes skärpta allmänna råd i Dalarna om att bland annat undvika ”onödiga 
resor” och på nationell nivå skärptes rekommendationerna löpande under november och 
december9. Likaså kom de interna direktiven för kommunanställda i Säters kommun att skärpas 
först under den senare delen av hösten. Vid tiden för beläggningsstudien var direktiven endast att 
”arbeta hemifrån om du kan och om din chef ser att det är lämpligt”. Detta kan jämföras med 
direktiven som senare under hösten skärptes till "arbete hemifrån bör ske i så stor utsträckning 
som möjligt" följt av att "arbete hemifrån ska ske i så stor utsträckning som möjligt". 

I kontrast till våren och den senare delen av hösten så kännetecknades början av hösten av en 
tillfällig öppning av samhället, exempelvis höjdes maxtaket för allmänna sammankomster från 50 
till 500 personer i slutet av september10. De restriktioner som införts för inrikes resande under 
våren togs också bort under början av sommaren.  

 

Figur 17. Bekräftade sjukdomsfall per vecka för Dalarna under 2020. Källa: Folkhälsomyndigheten. 

 

Figur 18. Nya intensivvårdade fall per dag på nationell nivå. Källa: Folkhälsomyndigheten. 

 

Utveckling av resvanor 

 

9 Region Dalarna (2020) https://www.regiondalarna.se/press/nyheter-och-pressmeddelanden/skarpta-allmanna-rad-
i-dalarna-for-att-bromsa-smittspridningen/ 

10 Sveriges Radio (2020) Beskedet: Upp till 500 personer får samlas igen https://sverigesradio.se/artikel/7563841 
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När det gäller utvecklingen av resvanorna så skedde en stor minskning av antalet resor under 
mars-april med 23 procents färre resor per dag och person jämfört med 2019. Den minskningen 
förklaras enligt Trafikanalys i första hand av att en stor andel barn och ungdomar under 20 år 
samt äldre över 65 år ställde in sina resor. I juli–augusti hade dock nedgången i antalet resor 
mattats av till –12 procent jämfört med 2019 och under början av hösten kunde endast en mindre 
skillnad ses i antalet resor jämfört med 201911.  

Antal resor till arbete minskade för mars-augusti med ca 15 procent jämfört med 2019 vilket kan 
förklaras av allmänna råden om att arbeta hemma i så stor utsträckning som möjligt. Dock sågs 
en viss uppgång under början av hösten i antal arbetsresor. När det gäller resor för inköp samt tid 
spenderat på inköp minskade detta framförallt under våren. För perioden september-oktober sågs 
endast en marginell minskning jämfört med 2019 när det gäller resor och tid spenderat på 
inköp12.  

För att kunna uttala sig om hur Coronapandemin påverkat beläggningsstudiens resultat är det 
framförallt relevant att studera antalet bilresor snarare än förändringar kring det totala resandet. 
Utifrån den data som Trafikanalys har studerat kan konstateras att det minskade resandet 
framförallt skett inom kollektivtrafiken där många har valt bort buss och tåg till förmån för bil 
och cykel. Antalet bilresor minskade bara tillfälligt i början av pandemin och under början av 
hösten var antalet bilresor uppe på liknande nivåer som för 2019, trots att det totala resandet 
minskat något. Detta kan bland annat förklaras av en överflyttning från kollektivtrafik till bilresor 
samt ett minskat samåkande13. När det gäller resandet för tiden som inventeringen avser så verkar 
vi i stora drag ha gjort ungefär de ärenden vi brukar men valt bort kollektivtrafiken samt valt 
målpunkter närmare vårt hem1415. 

 

 

Hänsyn till Covid-19 i analys och åtgärdsförslag 

Utifrån den data som finns tillgänglig på nationell nivå bedöms beläggningsstudien för Säters 
innerstad som ett högst relevant underlag för att studera parkeringssituationen. Samtidigt bör det 
påpekas att analysen utgår från data på nationell nivå och att det kan finnas en lokal avvikelse för 
resorna till och från Säters innerstad. I analysen har därför höjd tagits för att både inpendlingen 
med bil och parkering kopplat till inköp och service i normalfallet är på en något högre nivå än 
vad inventeringen visat.  

I åtgärdsförslagen som presenteras i avsnitt 4 har också hänsyn tagits till antagande om att 
beläggningen och konkurrenssituationen vanligtvis kan vara något högre. Detta antagande 
bedöms inte tala emot åtgärdsförslagen utan tvärtemot stärka motiveringen för flera av de 
åtgärder som föreslås. Ett av åtgärdsförslagen är också att göra återkommande beläggningsstudier 
för att studera hur användningen av parkeringssystemet utvecklas över tid.  

En relevant fråga för framtiden är hur återgången efter Coronapandemin kommer att se ut. Än så 
länge är det för tidigt att dra några slutsatser kring hur våra resvanor och förhållande till 

 

11 Trafikanalys (2020) Resmönster under coronapandemins första halvår 

12 Trafikanalys (2020) Resmönster under coronapandemins första halvår 

13 Trafikanalys (2020) Resmönster under coronapandemins första halvår 

14 Trivector (2020) https://www.trivector.se/hallbara-transporter/sedan-coronakrisen-brot-ut-reser-vi-halften-sa-langt/ 

15Origo Group (2020) https://www.mynewsdesk.com/se/origogroup/pressreleases/tre-av-fyra-har-aendrat-sina-resvanor-med-
kollektivtrafiken-till-foeljd-av-covid-19-3020834 
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distansarbete kommer att se ut efter pandemin. Flera aktuella studier16 pekar dock på att 
arbetspendlingen och synen på arbete hemifrån inte nödvändigtvis kommer att återgå till 
situationen före pandemin utan att det kommer att skapas ett nytt ”normal-läge”. En sådan 
utveckling skulle i så fall tala för en minskad inpendling och en minskad belastning på 
parkeringssystemet i Säters innerstad. Det är dock för tidigt att ge några säkra prognoser, och 
oavsett utveckling är det viktigt att poängtera möjligheten att arbeta målstyrt och inte bara 
prognosstyrt med trafik- och parkeringsplanering.  

3.2.2  Slutsatser utifrån beläggningsstudien 

Beläggningsstudien visar på en låg beläggning för Säters innerstad, både för systemet som helhet 
och för vissa enskilda punkter. Detta gäller även när hänsyn tas till en viss påverkan av 
Coronapandemin. Därmed kan det finnas utrymme för ett mer effektivt markutnyttjande av 
innerstad där exempelvis: 

• vissa gator och ytor nyttjas för andra värden än bilparkering, tillfälligt eller permanent.  

• vidare exploatering görs i innerstaden utan att ny bilparkering tillförs (tillämpning av 
parkeringsköp).  

Ett mer effektivt markutnyttjande förutsätter dock ett strategiskt arbete med åtgärder kopplat till 
arbetet med parkering, något som beskrivs vidare i avsnitt 4. Utifrån beläggningsstudien 
framkommer också: 

• En viss geografisk obalans i efterfrågan. Exempelvis kan beläggningen på Salutorget 
stundtals vara hög samtidigt som det finns gott om lediga kapacitet på andra 
parkeringsytor i direkt närhet.  

• Viss parkering på allmän platsmark tycks nyttjas av boende. Något som indikerar att 
efterfrågan på parkering vid hemmet inte har tillgodosetts på den enskilda fastigheten. 

• Utifrån beläggningsstudien kan också vissa konfliktytor anas mellan besökare till handel 
och näringsliv å ena sidan och inpendlare/verksamma å andra sidan. Styrning och 
prioritering inom parkeringssystemet bedöms därför som ett relevant åtgärdstema för att 
öka den upplevda tillgängligheten och skapa ett mer effektivt utnyttjande (se avsnitt 4). 
Problemen kring konkurrensen bedöms dock i nuläget som relativt begränsade under ett 
normalläge. Snarare visar beläggningsstudien som helhet på överutbud av bilparkering där 
många platser har en mycket låg beläggning.  

3.3 Framtida utveckling 

Som en förlängning av nulägesanalysen görs här en kort överblick kring framtida utveckling i 
Säters innerstad. Först redovisas pågående planer och projekt som på ett eller annat sätt kan 
komma att påverka parkeringssituationen i Säters innerstad framöver. Därefter ges ett exempel 
kring hantera av parkering vid ett potentiellt förtätningsprojekt.  

3.3.1 Pågående planer och projekt: 

• FÖP för Säter 
En fördjupad översiktsplan för Säters tätort är under framtagande. Processen är dock i pågående 
och det är därför för tidigt att analysera hur den fördjupade översiktsplanens föreslagna 
utveckling kan komma att påverka parkeringssituationen i Säters innerstad. Snarare kan 

 

16 Fackförbundet ST (2020) Jobba hemifrån - är distansarbete här för att stanna?,, Personal & Ledarskap (2021) Hur blir 
arbetslivet efter corona? 
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parkeringsutredningen ses som ett underlag för den fördjupade översiktsplanen där trafik- och 
parkeringsfrågorna behöver processas och analyseras.   
 

• Detaljplan för Säters tätort samt parkering och service i kv. Tuskaftet 
Trafikverket bygger om Dalabanan för att få större kapacitet. Det innebär bland annat nya 
dubbelspår, ny perrong, nya gång- och cykeltunnlar och ett ombyggt stationsområde. Dessutom 
möjliggörs för parkering, restaurang- eller servicebyggnad i kv. Tuskaftet; även kallad gamla OK-
tomten. I nuläget finns ett samrådsförslag till detaljplan framtaget som diskuteras med 
Trafikverket och berörda parter.  
Detaljplanen skapar inga förändringar för trafik- och parkeringssituationen vid 
Salutorget/Järnvägsgatan/Gränsgatan eller denna del av centrum. Däremot förväntas åtgärderna 
som genomförs underlätta för parkering norr om Järnvägen vid exempelvis Gruvplan vilket kan 
underlätta för långvariga besök till centrala Säter. Infarten från riksvägen vid trafikljusen kommer 
att vara kvar, vilket också gäller befintlig tunnel under samma väg. Det finns dock uppdrag från 
politiken att starta upp arbetet med en ny detaljplan som kommer utreda tunneluppgången mot 
Salutorget samt trafiksituationen på dessa gator. Arbetet förväntas komma igång 2021 då en tät 
dialog kommer hållas med invånare och företagare i Säter.  
 

• Gruvplan  
Kommunen har under hösten 2020 påbörjat arbetet med ett program för Gruvplan (punkt A i 
parkeringskartan, se exempelvis Figur 7). Ambitionen är att göra platsen mer levande och flexibel. 
Parkeringsbehovet vid evenemang i Säterdalen kvarstår dock. På vilket sätt som parkeringsytorna 
vid Gruvplan kan komma att utvecklas framöver är i nuläget inte bestämt men möjligheten att 
parkera kommer att finnas kvar. Dagens 150 platser bedöms finnas kvar men i mer flexibel form 
och med en annan utformning.   
 

• Ombyggnation av parkering vid Kungsgårdsskolan 
För att skapa en bättre trafiksituation vid Kungsgårdsskolan planeras parkeringsytorna norr om 
skolan byggas om (punkt N och S i parkeringskartan, se exempelvis Figur 7). Genom 
ombyggnationen ska hämtning och lämning med bil kunna ordnas på ett mer trafiksäkert sätt 
samtidigt som grönytan utökas. Antalet platser på punkt N och S minskar från ca 50 platser till 24 
platser samtidigt som en yta skapas för hämta/lämna. Tanken är att flera av dem som idag 
använder punkt N och S ska flyttas över till punkt M där det finns stor kapacitet och gott om 
lediga platser.  
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Figur 19. Angöring hämta/lämna för Kungsgårdsskolan - förslagsskiss av Sweco. 

 

• Särskilt boende på Prästgärdet samt allmän parkeringsyta  
Säters kommun kommer att bygga ett nytt särskilt boende med 70 lägenheter i samarbete med 
byggföretaget Skanska. Inne på fastigheten på Prästgärdet beräknas ca 28 bilparkeringsplatser 
tillskapas för verksamhetens behov.  Vid korsningen Gränsgatan/Åsenvägen planeras också en ny 
allmänt tillgänglig parkeringsyta att anläggas med ca 30 platser.  

3.3.2 Beräkningsexempel kring framtida utveckling 

I Säter kommuns bostadsplan för år 2016-2030 anges som övergripande strategi att 
nyproduktionen av bostäder i första hand ska ske genom komplettering och förtätning. I Figur 20 
redovisas också några av de möjliga lokaliseringar som pekas ut i bostadsplanen. Genom att 
tillföra bostäder i innerstaden skapas också ett större underlag för handel och näringsliv samt 
bättre förutsättningar för folkliv – något som i sin tur stärker innerstadens attraktivitet.  

 

Nya bostäder på befintlig parkering 

En återkommande utmaning vid förtätningsprojekt är dock hantering av bilparkering. Vid 
bygglovsprövning behöver kommunen säkerställa att det på- eller i närheten av tomten ordnas 
parkering i ”skälig utsträckning”. Vad som är skälig utsträckning bedöms från fall till fall och, när 
sådant finns framtaget, med stöd av kommunens parkeringsnorm. I mindre kommuner likt Säter 
tillämpas många gånger ett parkeringstal omkring 1 bilparkeringsplats/lägenhet. Ett intressant 
exempel är tomt S10 i Figur 20 (parkeringsytan bakom Annas) som i bostadsplanen bedöms 
kunna kompletteras med 12 bostäder. En exploatering på tomten skulle också innebära att de 
allmänt tillgängliga parkeringsplatserna på just denna punkt försvinner. 
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Utifrån ett antagande om parkeringstal 1 
skulle fastighetsägaren behöva ordna 12 
bilparkeringsplatser. Ett krav på att ordna 
detta på tomten kan dock ifrågasättas 
utifrån flera perspektiv. Förutom 
svårigheten att faktiskt inrymma den yta 
som krävs på själva fastigheten så måste det 
också bedömas hur väl anpassad 
stadsmiljön och vägnätet är för en 
bibehållen eller ökad trafik till denna tomt. 
Parkering behöver alltid vägas mot andra 
intressen med grund i att:   

En obebyggd tomt som ska bebyggas ska ordnas på 
ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller 
landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena 
på platsen (PBL 8 kap 9§).  

 

 

Tillämpning av parkeringsköp 

I detta fall kan det vara mer lämpligt att ordna parkeringen på en annan tomt, antingen om 
fastighetsägaren har lediga parkeringsplatser i närheten eller genom tillämpning av parkeringsköp. 
Parkeringsköp brukar vanligtvis delas upp i friköp, där fastighetsägaren betalar en engångssumma 
per bilplats till kommunen, och avlösen där fastighetsägaren genom avtal förbinder sig att 
långsiktigt hyra parkeringsplatser av annan fastighetsägare. För att säkerställa att parkeringen 
faktiskt styrs till dessa ytor och inte spiller över på kommunens gatumark behöver lämpliga 
regleringar längs gator i närområdet säkerställas. 

Som framgår av sammanställningen och beläggningsstudien i avsnitt 3.1 och 3.2 finns det ett 
flertal parkeringsytor med ledig kapacitet inom gångavstånd från S10. Inom 150 meter nås 
exempelvis punkt J och E (se Figur 7). Genom att endast tillhandahålla parkering för 
rörelsehindrade samt korttidsparkering för de boende på själva tomten kan andra värden så som 
fler bostäder eller mer grönyta potentiellt tillskapas på tomt S10 samtidigt som förtätningen 
bidrar till en mer attraktiv stadskärna. 

 

Behöver parkeringsplatserna ersättas? 

Om de ca 30 allmänt tillgängliga bilparkeringsplatserna försvinner på tomt S10 väcks såklart 
frågor om hur tillgängligheten till stadskärnan påverkas. Med stöd i sammanställningen och 
beläggningsstudien bedöms efterfrågan för besökare utan problem kunna mötas på andra 
närliggande platser. Exempelvis kan dagens användning styras över till bland annat punkt G (se 
Figur 7) som liksom denna yta uppvisade en maxbeläggning på omkring 50 procent samt har en 
liknande tidsreglering anpassad för besökare. Hur parkeringsefterfrågan kan lösas för tillfälliga 
besökstoppar samt för andra grupper så som inpendlare och verksamma behandlas vidare i 
avsnitt 4. 

Figur 20. Utdrag ur Säter kommuns Bostadsplan. 
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3.4 Sammanfattning utmaningar och behov 

I arbetet med parkeringsutredningen har Ramboll tillsammans med kommunens tjänstepersoner 
identifierat en mängd utmaningar och behov kopplade till parkering i Säters innerstad. I Figur 21 
nedan presenteras dessa utmaningar och behov indelat i kategorierna Allmän parkering, Parkering i 
planprocessen, Hållbart resande och Handel och turism. Sammanställningen utgör en grund för de 
åtgärder som föreslås i nästkommande avsnitt.  

 

 

Figur 21. Sammanfattning av utmaningar och behov. 
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4 Förslag på åtgärder 

I detta avsnitt presenteras förslag på åtgärder för det fortsatta arbetet med parkering i Säters 
innerstad. Åtgärdsförslagen baseras på det kunskapsunderlag och de analyser som presenterats i 
avsnitt 2 och 3. Inledningsvis redovisas de inriktningar (mål) som ska åtgärderna ska bidra till och 
därefter redovisas åtgärdsförslagen uppdelat på 4 teman.  

4.1 Inriktningar att utgå ifrån 

För att parkering på bästa sätt ska kunna användas som ett verktyg av kommunen behöver det 
finnas mål och visioner om vad som ska uppnås. I nuläget saknas det tydliga mål kring parkering 
och trafik för Säters kommun. I kommunens översiktsplan från 2013 finns dock flera 
viljeinriktningar att utgå ifrån och i Figur 22 har Ramboll vägt samman dessa till tre huvudsakliga 
inriktningar att utgå ifrån i arbetet med parkering.17  

Tanken är också att alla åtgärder som föreslås ska bidra till inriktningarna som presenteras nedan 
om goda förutsättningar för handel och näringsliv, att Säters innerstad blir mer attraktiv samt att andelen 
hållbart resande ökar.   

 

 

Figur 22. Inriktningar för arbetet med parkering i Säters innerstad. 

 

 

 

 

17 I Bilaga A finns en sammanställning över de målformuleringar som inriktningarna baseras på.  

Arbetet med parkering ska bidra till: 
 

• Goda förutsättningar för handel och näringsliv där centrum upplevs som 
lättillgängligt att besöka oavsett färdmedel. Utbudet och regleringen av parkering 
för bil och cykel ska bidra till en god tillgänglighet och vid behov ska besökare 
prioriteras för att gynna centrumhandeln. 

• En attraktiv innerstad där Säters unika karaktär som trästad bevaras och 
utvecklas med ett ökat fokus på stadsmiljöns kvalité och förutsättningarna för 
gående och cyklister. Parkering ska genom utbud och reglering ordnas så att 
kommunens markresurser utnyttjas så effektivt som möjligt för att fler värden än 
parkering ska kunna tillföras till innerstaden.  

• En ökad andel hållbart resande. Arbetet med parkering ska bidra till att andelen 
resor med kollektivtrafik, cykel och gång ökar såväl till och från- som inom 
stadskärnan. Hållbart resande har positiva effekter för såväl stadsmiljöns 
attraktivitet som folkhälsa och klimatpåverkan.  
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4.2 Åtgärder 

Åtgärderna är indelade i fyra teman som inkluderar förslag för såväl ett planeringsskede som ett 
driftsskede. Åtgärdsförslagen utgår från utredningen av specifikt Säters innerstad men flera teman 
och förslag är även applicerbara på en kommunövergripande nivå. Vissa av åtgärderna handlar 
om att ändra arbetssätt och rutiner medan andra åtgärder berör ändringar i den fysiska miljön 
eller reglering av parkeringen.  

Genomgående för åtgärderna är att de utgår från 
fyrstegsprincipen så som den beskrivs Figur 23, 
det vill säga att åtgärder i första hand ska göras 
för att effektiverera parkeringssystemet och 
påverka efterfrågan (steg 1 och 2) innan ny 
parkering tillförs.  

 

Detta gäller i första hand bilparkering, för 
cykelparkering finns det ett behov av att utöka 
utbudet för att bidra till ökad cykling. I Tabell 3 
visas en sammanställning av de 4 teman som 
åtgärderna delats in samt deras koppling till 
fyrstegsprincipen. På kommande sidor beskrivs 
varje tema och åtgärdsförslag för sig. 

 

 

Tabell 3. Teman för åtgärdsförslag samt koppling till fyrstegsprincipen (se Figur 23). 

Teman för åtgärdsförslag Koppling till fyrstegsprincipen  

Hållbar parkeringsplanering i plan- och 
bygglovsprocessen 

Steg 1 och 2 

Tidsreglering, avgifter och uthyrning 
 

Steg 1 och 2 

Kommunikation 
 

Steg 1 och 2 

Utveckling av parkeringsinfrastrukturen 

 
Steg 3 och 4 

 

4.2.1 Åtgärder: Hållbar parkeringsplanering i plan- och bygglovsprocessen 

Den övergripande stads- och trafikplaneringen har en stor påverkan på bilanvändning, bilinnehav 
och därmed också på efterfrågan på bilparkering. Även i den enskilda processen för en detaljplan 
eller ett bygglov finns det åtgärder som kan göras för att exempelvis se till att det befintliga 
parkeringssystemet används mer effektivt innan ny parkering tillskapas. I all planering där 
parkering finns med som en planeringsaspekt behöver fyrstegsprincipen tillämpas. 

 

Figur 23. Schematisk beskrivning av de fyra 
stegen i fyrstegsprincipen. 
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• Ta fram en Trafik- och parkeringsstrategi för Säters kommun.  
Genom att arbeta fram en Trafikstrategi kan mål och visioner för stadskärnan och övriga 
kommunen tydliggöras. Strategiarbetet förutsätter också en intern- och extern förankringsprocess 
vilket kan öka förståelsen och acceptansen för arbetet med parkering som ett strategiskt verktyg. 
En eventuell trafikstrategi bör samordnas med FÖP-arbete och andra pågående strategiska 
arbeten. Inom ramen för strategiarbetet bör även konkreta mål för parkeringssystemet tas fram, 
exempelvis gällande antal allmänt tillgängliga bilparkeringsplatser i stadskärnan. 

 

• Ta fram riktlinjer för hantering av parkering i plan- och bygglovsprocesser.  
Som en del av att utarbeta en Trafik- och parkeringsstrategi kan även kortfattade riktlinjer tas 
fram för hantering av parkering i plan- och bygglovsprocesser. Med hänsyn till Säters storlek 
behöver det inte vara motiverat att ta fram specifika p-tal utan riktlinjerna kan snarare ses som en 
metodik för att hantera parkering. Exempelvis behöver möjligheterna för att utnyttja befintligt 
system genom parkeringsköp och samnyttjande tydliggöras. Ett annat tema som kan behandlas är 
avvägningar kring parkering i förhållande till stadskärnans kulturhistoriskt värdefulla miljöer.  
 

• Skapa förutsättningar för samlad parkering och parkeringsköp.  
Parkeringsköp är ett tydligt sätt att tillämpa fyrstegsprincipen och se till helheten i 
parkeringssystemet. Genom att tillämpa parkeringsköp som ett sätt att ordna parkering vid 
exploatering kan det befintliga systemet användas på ett mer effektivt sätt. Redan i tidiga 
planeringsskeden bör kommunen peka ut lämpliga platser för parkeringsköp. Vidare bör 
kommunen genom planbestämmelser säkerställa att det finns mark som kan användas för 
parkering på lång sikt. Om kommunen vill tillämpa parkeringsköp behöver också avtalsrättsliga 
och administrativa rutiner tas fram för att säkerställa långsiktighet. Vid sidan av parkeringsköp 
där kommunen utgör en part finns också en möjlighet att godkänna parkeringsköp mellan olika 
fastighetsägare. Alla möjligheter till parkeringsköp och dess lämplighet bör utredas vid framtida 
exploatering i Säters innerstad.  
 

Tabell 4. Sammanfattning av åtgärder på temat. 

Tema Förslag på åtgärder 

Hållbar parkeringsplanering i plan- 
och bygglovsprocessen 

• Ta fram en Trafik- och parkeringsstrategi för Säters 

kommun. 

• Ta fram riktlinjer för hantering av parkering i plan- 

och bygglovsprocesser. 

• Skapa förutsättningar för samlad parkering och 

parkeringsköp. 
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4.2.2 Åtgärder: Tidsreglering, avgifter och uthyrning 

Genom att reglera var bilparkering tillåts och för vilka tider kan kommunen 
påverka såväl tillgänglighet till stadskärnan som stadskärnans attraktivitet 
och förutsättningarna för hållbart resande.  

Generellt är avgifter ett kraftfullt och viktigt styrmedel för kommuner i 
arbetet med att hantera och styra efterfrågan på parkering. I nuläget bedöms 
det dock inte vara motiverat att införa avgifter på allmän platsmark för att 
ordna trafiken i Säters innerstad. Som åtgärdsförslagen nedan visar finns det 
dock andra aspekter kring avgifter som kan vara relevanta att se över.  

Principen för tidsregleringen bör vara: ju längre tid bilen ska stå parkerad – desto 
längre acceptabelt gångavstånd från målpunkten. Målsättningen är att verksamma 
som tar bilen till arbetet inte ska ta upp platser för besökare utan att 
inpendlare ska vara beredda att gå längre, dvs. rätt bil på rätt plats. Exempelvis 
är det önskvärt att styra arbetsparkering till Gruvplan och andra mer perifera ytor. 
Tidsregleringen ska vara verktyg för att få fler att välja att parkera utanför absoluta centrum samt 
styra mot samlade parkeringsanläggningar. Vidare är grundregeln att parkering ska lösas på 
kvartersmark. Först om detta inte kan lösas kan bilplatser på allmän platsmark upplåtas efter 
följande prioriteringsordning: 

1. Angöring (på- och avstigning samt lossning och lastning)  
2. Parkering för personer med rörelsenedsättning  
3. Parkering för besökare 
4. Parkering för boende 
5. Parkering för verksamma/anställda  

 

• Prioritera besökare på de mest attraktiva platserna  
Som besökare till Säters innerstad ska det upplevas enkelt att hitta parkering och det är därför 
önskvärt att öka omsättningen på de mest attraktiva platserna. Det finns redan idag ett utvecklat 
system för tidsregleringen i innerstaden som bedöms fungera relativt väl och eventuella ändringar 
av tidsregleringen bör föregås av dialog med aktörerna i stadskärnan. 

 
o Generellt bör kantstensparkeringen ha en kortare tidsreglering än de samlade 

anläggningarna. På så vis kan de mest lättillgängliga platserna tillgängliggöras så att fler 
enkelt kan utföra korta ärenden i innerstaden. En gemensam tidsreglering för 
exempelvis punkterna C, D, R, T, X, Y och Z kan vara en väg framåt (se 
parkeringskarta på sid 14). I kombination med att samlade anläggningarna på 
exempelvis B, F och G har längre uppehållstider kan den tillgängligheten till 
korttidsparkeringen öka.  
 

• Ändra från 24h till utmarkerade platser   
I nuläget är det tillåtet att parkera längs med gatorna i Säters innerstad i 24 h förutsatt att 
parkering av fordon inte strider mot trafikregler eller lokala föreskrifter. Genom att istället ändra 
till att delar av innerstaden får en p-förbudzon får kommunen en bättre kontroll och styrning. 
Regleringen innebär att det blir förbjudet att parkera på annan plats än den som är markerad som 
parkeringsplats. Åtgärden innebära inte automatiskt någon förändring av antalet parkeringsplatser 
utan bör snarare ses som en åtgärd som möjliggör för kommunen att enklare kunna anpassa 
parkeringsutbudet i framtiden för att bidra till exempelvis en mer attraktiv stadsmiljö.  
 

Figur 24. Exempel 
på tidsreglering. 
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• Se över felparkeringsavgifter 
Felparkeringsavgifterna bör löpande ses över för att säkerställa att dessa står i proportion till 
överträdelserna samt bidrar till trafikens ordnande.  

 

• Utred systemet med personalparkering  
Kommunen har som arbetsgivare en stor potential att uppmuntra medarbetare och 
förtroendevalda till att välja mer hälso- och miljöfrämjande färdmedel vid resor till arbetet. Vidare 
finns det en potential att nyttja parkeringar reserverade för personal på ett mer effektivt sätt än 
idag. Hela systemet med personalparkering bör därför utredas vidare. Eventuella förändringar 
kring hantering av personalparkering bör kombineras med positiva insatser för att underlätta och 
uppmuntra hållbart resande.   
 

• Se över uthyrning/inhyrning av parkeringen på kvartersmark 
I samband med att personalparkeringssystemet utreds bör kommunen även se över nyttan med 
att hyra in parkering från privata fastighetsägare. Generellt är reserverade platser negativt utifrån 
målsättningen om ökat samnyttjande samt marknadsanpassning av parkeringssystemet. Dessutom 
utgör kommunens inhyrning av platser från andra fastighetsägare (exempelvis för punkt E bakom 
Coop), en administrativ och ekonomisk kostnad med låg bedömd nytta för allmänheten. De 
boende och verksamheter som idag har reserverade platser på punkt E borde kunna hyra 
parkering direkt från fastighetsägaren utan kommunen som mellanhand.  

När det gäller uthyrning av parkering så bedöms det i nuläget inte vara motiverat att införa ett 
system för boendeparkering. Genom att kommunen erbjuder boende och andra att hyra platser 
på vissa ytor finns redan ett system som möter denna efterfrågan. I den mån det går bör dock 
dessa platser finnas i mer perifera anläggningar för att prioriteringsordningen ska uppnås där 
besökare prioriteras framför boende och verksamma på de mest attraktiva platserna. Exempelvis 
kan uthyrning vid punkt F ses över. Vidare bör avgiftsnivåerna för uthyrningen samt möjligheten 
att gå över från en exakt reserverad plats till ett tillstånd på en samlad anläggning ses över 
framöver. Om in- och uthyrningen ses över behöver det finnas en tydlig tanke med detta – ett 
”varför” som exempelvis kopplar an till hur kommunen vill utveckla innerstaden och använda 
gaturummet.  

• Inför p-skiva & utveckla parkeringsövervakningen  
Genom att införa p-skiva kan omsättningen på de mest attraktiva platserna öka, något som ökar 
tillgängligheten för besökare. Användningen av p-skiva underlättar också 
parkeringsövervakningen i stort och förväntas ge en större efterlevnad av nuvarande tidsreglering 
– något som därmed kan ses som en ”trimningsåtgärd” av det befintliga sysyemet. Vidare 
behöver inte p-skiva användas i hela systemet utan det kan vara ett verktyg för att styra användare 
inom systemet samt öka omsättningen på vissa ytor. 
 
Införandet av p-skiva är förknippat med en viss risk för att parkering i Säters innerstad uppfattas 
som svårare eller mer krångligt än idag. Fördelarna med p-skiva behöver därför vägas mot 
riskerna och ett lyckat införande förutsätter en tydlig förankringsprocess inför samt en 
pedagogisk kommunikation med alla parter som berörs. Det är viktigt att skapa en lokal 
acceptans och förståelse för åtgärden för att inte en negativ bild ska uppstå. Om p-skiva införs 
finns det även anledning att utöka parkeringsövervakningen för att säkerställa att tillämpningen 
fungerar.  
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Tabell 5. Sammanfattning av åtgärder på temat. 

Tema Förslag på åtgärder 

Tidsreglering, avgifter och uthyrning 

 

• Prioritera besökare på de mest attraktiva platserna  

 

• Ändra från generellt 24h till utmarkerade platser   

 

• Se över felparkeringsavgifter 

 

• Utred systemet med personalparkering  

 

• Se över uthyrning/inhyrning av parkeringen på 

kvartersmark 

 

• Inför p-skiva & utveckla parkeringsövervakningen  

 

 

4.2.3 Åtgärder: Kommunikation 
 

• Utveckla vägvisning till parkering och information för besökare 
Kommunen bör se över den befintliga vägvisningen till parkering så att den leder besökare och 
andra på ett tydligt sätt. Det finns gott om parkering i Säter men som besökare är det inte alltid 
enkelt att veta vart den finns. Genom skyltningen finns det en potential att öka den upplevda 
tillgängligheten samtidigt som användningen kan styras till anläggningar som idag är något mer 
perifera och har en lägre beläggning. Även skyltning till laddinfrastruktur behöver ses över. 
Liksom all skyltning behöver p-skyltningen utvecklas med hänsyn till Säters kulturmiljö. 

 
Vid större event och arrangemang bör kommunen arbeta med kommunikation och samverkan 
för att styra parkeringen och tydliggöra det stora p-utbud som faktiskt finns. Vidare är det 
positivt om kommunen lägger upp en parkeringskarta på sin hemsida som kan användas i 
kommunikationssyften.  
 

• Jobba med beteendepåverkan för att påverka färdmedelsval  
Beteendepåverkande åtgärder (så kallad mobility management) är en viktig del i arbetet med att 
förändra resvanorna. Genom att minska antalet bilresor till förmån för fler resor med cykel, gång 
och kollektivtrafik kan också efterfrågan på bilparkering påverkas. Kommunen har både som 
arbetsgivare och myndighet stora möjligheter att arbeta med beteendepåverkan och därmed 
påverka parkerings- och trafiksituationen i Säters innerstad: 
 

o Utveckla en ”Grön resplan” eller arbeta på andra sätt för hälsofrämjande resor för kommunens 
anställda. Arbetet med hälsofrämjande resor hänger även samman med flera andra 
åtgärdspunkter så som utredning av personalparkeringssystemet, utveckling av 
cykelinfrastrukturen och tillämpningen av prioriteringsordning inom 
parkeringssystemet. Att öka acceptansen för gångavstånd är en av flera utmaningar 
där ett konkret exempel kan vara att tydligare försöka styra arbetsplatsparkering till 
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mer perifera ytor så som andra sidan järnvägen (punkt A) och andra sidan ån 
(punkt M).  
 

o Samverka kring barns skolresor & parkeringssituationen vid skolor. Kommunens olika 
sektorer bör samverka för att få fler barn att gå och cykla till skolan. I arbetet 
behöver även skolbarnen och deras föräldrar involveras. I samband med ”mjuka” 
åtgärder för att främja barns aktiva skolresor behöver även den fysiska trafikmiljön 
och parkeringssituationen kring ses över.  

 

• Öka kunskapen om hur dagens p-system används 
Syftet med denna utredning är bland annat att öka kunskapen om parkeringssituationen i Säter. 
Resultatet från inventeringen och studiens nulägesbeskrivning behöver spridas och förankras 
internt inom kommunens organisation samt med externa aktörer. Att få en gemensam och 
faktabaserad förståelse är viktigt för att öka acceptansen för att genomföra relevanta åtgärder och 
målformuleringar. Ett sätt att kommunicera hur tillgängligheten ser ut i nuläget, som också 
tydliggör hur korta avstånden egentligen är i Säters innerstad, är att visa på antal lediga platser 
inom ett visst avstånd från en målpunkt.   
 

• Kommunicera åtgärder som genomförs 
Vid förändringar i parkeringssystemet såsom ändrade tidsregleringar eller ändringar i utbud och 
styrning behöver syftet med förändringarna tydligt kommuniceras för att öka acceptansen. Många 
gånger finns det en skeptisk inställning till förändringar och därför behövs det en positiv vinkling 
samt en tydlig motivering. Inför att beslut tas kan även dialog med aktörer som berörs behövas 
som en del av förankringen.  

 

Tabell 6. Sammanfattning av åtgärder på temat. 

Tema Förslag på åtgärder 

Kommunikation 

• Utveckla vägvisning till parkering och information 

för besökare 

• Jobba med beteendepåverkan för att påverka 

färdmedelsval 

• Öka kunskapen internt och externt om hur dagens 

p-system används  

 

• Kommunicera åtgärder som genomförs 

 

 

4.2.4 Åtgärder: Utveckling av parkeringsinfrastrukturen 

Kommunens parkeringsinfrastruktur behöver utvecklas för att bidra till inriktningarna om hållbart 
resande, ett attraktivt centrum samt goda förutsättningar för handel och näringsliv. Grundläggande för 
utvecklingen av parkeringsinfrastrukturen är dock fyrstegsprincipen där systemet som helhet och 
möjligheterna till effektivisering alltid behöver ses över innan parkeringsinfrastrukturen byggs ut 
eller byggs om. Utifrån nulägesanalysen finns inget behov av att utöka det generella utbudet av 
bilparkering i Säters innerstad. Däremot har ett behov identifierats kring att utveckla 
infrastrukturen för cykelparkering och laddningsmöjligheter för elfordon. När det gäller 
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efterfrågan kring lastning och lossning behövs en ökad kunskap om Säters situation – frågan 
föreslås därför behandlas i samband med framtida beläggningsstudier.    

 

• Utöka utbudet av cykelparkering med hög kvalitet.  
Att både utöka utbudet av cykelparkering och dessutom höja standarden på befintliga 
cykelparkeringar är viktiga bidrag för att få fler att cykla. För såväl cykelparkeringar som övrig 
cykelinfrastruktur med cykelvägar och liknande behövs en målstyrd planering utifrån principen 
”bygg för cyklister så kommer de”.  
 

o Samtliga kommunala arbetsplatser bör ha tillgång till cykelparkeringar av hög 
kvalitet. Möjlighet till ramlåsning samt väderskydd bör ses som standard. 
 

o Vid huvudsakliga målpunkter i Säter innerstad (butiker, service etc) ska det finnas 
cykelparkering av god kvalitet i direkt anslutning till entrén. Befintliga 
cykelparkeringar kan behöva rustas upp och synliggöras och ny parkering tillföras. 
Grundprincipen ska alltid vara att det är närmre och enklare för cyklister än för 
bilister. För framtida detaljplan- och bygglovsprocesser i innerstaden behöver 
cykelparkering i tillräcklig omfattning och kvalitet säkerställas. 

 
o Vid Salutorgets busshållplats och andra hållplatser behöver cykelparkeringar av god 

kvalitet finnas för att underlätta kombinationsresor med cykel och kollektivtrafik. 
Möjlighet till ramlåsning samt väderskydd bör ses som standard. 

 

• Utöka möjligheterna för laddning av elfordon.  
I takt med att och laddhybrider och rena elbilar blir allt vanligare behöver 
möjligheterna till laddning utökas. Dels för att stötta fordonsomställningen 
och dels för att stärka stadskärnans attraktivitet som besöks- och 
handelsplats. Lagstiftningen ställer krav på att infrastruktur för laddning av 
elfordon ordnas vid nybyggnation av parkeringar, men kommunen bör 
även arbeta för att i samarbete med marknadens aktörer utöka utbudet av 
laddningsmöjligheter i befintliga parkeringsanläggningar.  
 
Kommunens roll i arbetet med laddinfrastruktur samt de juridiska förutsättningarna behöver 
dock klargöras framöver. Vidare är det viktigt att placeringen av allmänt tillgänglig 
laddinfrastruktur placeras strategiskt, det vill säga på platser som kommunen vill styra parkörer 
till. Som underlag för en sådan bedömning kan bland annat genomförd beläggningsstudie 
användas.  
 

• Genomför beläggningsstudier för både bil och cykel 
Den beläggningsinventering som genomförts under hösten 2020 bör följas upp framöver för att 
kunna följa utvecklingen över tid samt få en faktabaserad grund för beslut kring utbud och 
reglering av parkering. Exempelvis kan en enklare inventering genomföras vartannat år eller i 
samband med större förändringar. I fortsättningen bör beläggningsstudierna även omfatta 
cykelparkering då kunskapsnivån i nuläget är bristande gällande cykelparkeringarnas användning. 
Inom ramen för kommande beläggningsstudier kan det även vara relevant att inventera befintliga 
lastzoner samt föra dialog med berörda aktörer kring eventuella behov och lokalisering av 
lastzoner.   

 

Figur 25. Laddplats. 
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• Frigör gatumark för andra värden 
I vissa fall kan befintlig gatuparkering konkurrera med exempelvis god framkomlighet för 
räddningstjänst/snöröjning, tillgänglighet för cyklister och fotgängare eller önskemål om 
uteserveringar, torghandel, aktivitets- och evenemangsytor eller mer grönska. I dessa fall kan 
kommunen undersöka möjligheterna att istället hänvisa bilparkering till befintliga 
parkeringsanläggningar i närområdet, i första hand på kvartersmark, för att på så vis frigöra 
gatuutrymme för andra syften. Förändringarna kan antingen vara tillfälliga, exempelvis i form av 
sommargågator, eller permanenta. 
 
Principen om att frigöra gatumark för andra värden kan även tillämpas för torgytor och i andra 
sammanhang där det kan finnas värden som kan ersätta uppställning av bilar för att bidra till 
inriktningen om en attraktiv innerstad. Då det inte råder någon generell brist på bilparkering i 
Säters innerstad finns det goda förutsättningar för att arbeta med detta åtgärdsförslag. Dock 
förutsätter sådana åtgärder en dialog- och förankringsprocess inför samt att syftet med åtgärden 
tydligt kommuniceras.  
 

Tabell 7. Sammanfattning av åtgärder på temat. 

Tema Förslag på åtgärder 

Utveckling av 
parkeringsinfrastrukturen 

• Utöka utbudet av cykelparkering med hög kvalitet. 

• Utöka möjligheterna för laddning av elfordon. 

 

• Genomför beläggningsstudier för både bil och cykel 

• Frigör gatumark för andra värden 
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4.3 Sammanfattning av åtgärdsförslag & nästa steg i arbetet 

Tabell 8. Sammanställning av åtgärdsförslagen. 

Tema Förslag på åtgärder 

Hållbar parkeringsplanering i 
plan- och bygglovsprocessen 

Ta fram en Trafik- och parkeringsstrategi.  

Ta fram riktlinjer för hantering av parkering i plan- och 
bygglovsprocesser. 

Skapa förutsättningar för samlad parkering och parkeringsköp. 

Tidsreglering, avgifter och 
uthyrning 

Prioritera besökare på de mest attraktiva platserna.  

Ändra från 24h till utmarkerade platser.   

Se över felparkeringsavgifter. 

Utred systemet med personalparkering.  

Se över uthyrning/inhyrning av parkeringen på kvartersmark. 

Inför p-skiva & utveckla parkeringsövervakningen. 

Kommunikation 

Utveckla vägvisning till parkering och information för besökare. 

Jobba med beteendepåverkan för att påverka färdmedelsval. 

Öka kunskapen om hur dagens p-system används. 

Kommunicera åtgärder som genomförs. 

Utveckling av 
parkeringsinfrastrukturen 

 

Utöka utbudet av cykelparkering med hög kvalitet. 

Utöka möjligheterna för laddning av elfordon. 

Genomför beläggningsstudier för både bil och cykel. 

Frigör gatumark för andra värden. 
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I Tabell 8 finns en sammanställning av de olika åtgärdsförslagen som presenterats i rapporten. 
Vissa av åtgärderna, exempelvis ”Kommunicera åtgärder som genomförs” handlar i första hand 
om att ändra eller förtydliga processer inom kommunens löpande arbete. De allra flesta 
åtgärdsförslagen är dock tydligare kopplat till en specifik arbetsinsats vilket förutsätter att resurser 
i form av exempelvis arbetstid avsätts. Även om samtliga åtgärdsförslag är framtagna med 
intentionen att de ska genomföras så kommer ofrånkomligen vissa prioriteringar behöva göras, 
exempelvis för i vilken ordning som åtgärderna påbörjas.  

Förslag på åtgärder att prioritera inledningsvis (uppdelat per tema):  

 

Hållbar parkeringsplanering i plan- och bygglovsprocessen: 

• Ta fram en Trafik- och parkeringsstrategi. 
 

Tidsreglering, avgifter och uthyrning 

• Utred systemet med personalparkering.  

• Se över uthyrning/inhyrning av parkeringen på kvartersmark. 

• Inför p-skiva & utveckla parkeringsövervakningen. 

• Ändra från 24h till utmarkerade platser.   
 

Kommunikation 

• Utveckla vägvisning till parkering och information för besökare. 

• Öka kunskapen om hur dagens p-system används. 
 

Utveckling av parkeringsinfrastrukturen 

• Utöka utbudet av cykelparkering med hög kvalitet. 

• Frigör gatumark för andra värden. 
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Bilaga A: Sammanställning över kommunala mål 

Säters Översiktsplan – antagen 2013 

Översiktsplanen anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen 
ger vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda 
miljön ska användas, utvecklas och bevaras. I och med att parkering utgör en betydande 
markanvändning och parkering dessutom kan användas som ett verktyg är det relevant att utgå 
från översiktsplanens mål när åtgärder kring parkering diskuteras. Säters översiktsplan är dock på 
en övergripande nivå och anger inte tydliga, mätbara mål utan snarare inriktningar för 
planeringen i form av ställningstaganden. Nedan presenteras en kort översikt över relevanta 
ställningstaganden att ta vara på för det vidare arbetet med parkering i Säters innerstad. 

 

Säters innerstad och bebyggelseutveckling 

• Handeln ska utvecklas i Säters innerstad. Karaktären som trivsam, serviceinriktad småstad 
ska behållas. 

 

• Den offentliga miljön i centrala Säter, i synnerhet den del som vetter mot riksväg och 
järnväg, behöver en betydande kvalitetsmässig höjning. Innerstaden bör synliggöras från 
riksvägen och en tydlig infart till centrum skapas. Ett attraktivare och mer lättillgängligt 
centrum gynnar handeln och det är därför av intresse att hitta trafiklösningar som 
tillgodoser samtliga behov.  

 

• Ny bebyggelse ska i huvudsak anknyta till eller komplettera befintlig bebyggelsestruktur. 
På så vis skapas förutsättningar för attraktiva boenden både i tätort och på landsbygden i 
olika delar av kommunen. Samtidigt bidrar det till en långsiktigt hållbar 
bebyggelseutveckling genom att befintlig infrastruktur och service kan utnyttjas och 
förstärkas. 

 

• Riksintresset för kulturmiljövården Säters stadskärna får inte påtagligt skadas av åtgärder 
som förbättrar tillgängligheten. Kulturmiljövårdens intressen bevakas i samband med 
planläggning och lovpliktiga åtgärder. 

 

Hållbara transporter 

• Precis som i övriga samhället ligger utmaningen för Säters del i att medverka till att skapa 
effektiva, lönsamma och bekväma transportmöjligheter som samtidigt är skonsamma mot 
människa och miljö. 

 

• En ökad gång- och cykeltrafik är en viktig del av ett tillgängligt och långsiktigt hållbart 
transportsystem. En ökad övergång från bil till GC-trafik stärker såväl miljöarbetet 
genom minskade utsläpp från biltrafiken som folkhälsan genom ökad motion. 
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