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Förord 

Detta examensarbete avslutar Samhällsplanerarprogrammet på Högskolan i 

Gävle. Erfarenheterna och kunskapen som detta arbete gett mig tar jag nu 

vidare till arbetslivet med förhoppningar om att kunna bidra till en utveckling 

mot hållbar mobilitet. 

Tack till mina handledare Eva Sahlin och Lena Steffner som stöttat mig genom 

arbetet, och till alla som ställt upp på intervjuer och svarat på enkäter.  

 

Elin Johansson 

Juni, 2018 
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Sammanfattning 

Studien syftar till att undersöka alternativa mobilitetslösningar vid 

nyexploatering av flerbostadshus med fokus på kommunens, byggherrars och 

boendes inställning till bilfritt boende. Vidare syftar arbetet till att bidra till 

diskussionen om möjlighet till bilfritt boende i Gävle. 

Vid nybyggnation har byggherren ett lagstadgat krav att tillgodose fastighetens 

parkeringsbehov och genom planmonopolet kan kommunerna avgöra hur 

många parkeringar som behövs. Parkeringar är utrymmeskrävande, 

kostsamma och kan försvåra nyexploatering. Vid bilfritt boende anordnas 

alternativa mobilitetslösningar, exempelvis bil- och cykelpooler, 

kollektivtrafikkort och förvaringsboxar för hemleveranser. Bilfritt boende blir 

allt mer aktuellt när efterfrågan på bostäder och hållbara transporter ökar. 

Alternativa mobilitetslösningar kan bidra till ekologisk, ekonomiskt och social 

hållbarhet. 

Kommunens, byggherrars och boendes perspektiv utforskas genom intervjuer 

och enkäter. Två kommunala tjänstepersoner med varierande erfarenhet av 

bilfritt boende intervjuas. Enkätsvar från åtta exploatörer samt intervju med 

två av dem utgör byggherrarnas perspektiv. De boendes perspektiv grundar 

sig på enkätsvar från 69 boende i centrala Gävle. 

Studiens resultat indikerar att bilfritt boende skulle kunna vara möjligt i 

centrala Gävle. Gävle kommun har en parkeringspolicy som tillåter flexibla 

parkeringslösningar, men något projekt med bilfritt boende har inte 

genomförts i Gävle eftersom något stort intresse inte har visats från 

byggherrar. Förutsättningar som närhet till service och kollektivtrafik är 

återkommande något som både kommuner, byggherrar och boende anger är 

av vikt för att bilen ska anses överflödig. Av den anledningen skulle bilfritt 

boende kunna vara lämpligt i centrala Gävle. Byggherrarna anser att invånarna 

har ett lågt intresse av och acceptans mot bilfria bostäder, samt att avsaknad av 

stöd från politiker och styrdokument kan hindra bilfri exploatering. 

Undersökningen visar däremot att 49 procent av de boende kan tänka sig avstå 

parkeringsmöjligheter när de erbjuds andra fördelar så som lägre 

boendekostnad eller mobilitetsåtgärder, och att parkeringstillgången inte är 

det som prioriteras högst vid sökandet efter ny bostad. Om kommun, 

byggherrar och invånare tog del av varandras perspektiv skulle bilfria 

exploateringar kunna övervägas oftare. 

Nyckelord: bilfritt boende, parkeringar, mobilitet, stadsplanering, hållbar 

utveckling 
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Abstract 

This study aims to examine alternative solutions for mobility for new 

development of apartment buildings, focusing on the attitude towards car-free 

housing among the local planning authority, the developers and the residents. 

The study aspires to contribute to the discussion about the possibilities for car-

free development in Gävle.  

The developer is bound by law to cater to the property’s parking needs and 

the local planning authority determine the amount of parking lots necessary. 

The space and money needed to set up parking lots can obstruct new 

developments.  Car-free housing include alternative solutions for mobility, 

such as car and bike pools, tickets for public transport and lockers to store 

home deliveries. This type of development is being considered as a solution 

for the increasing need for housing and sustainable transportation. Alternative 

solutions for mobility have the potential to increase ecological, economic and 

social sustainability. 

The perspectives of the local planning authority, the developers and the 

residents are investigated through interviews and surveys. Two city planners 

with various experience of car-free developments have been interviewed. The 

perspective of developers is based on both a survey and two interviews. A 

survey answered by 69 people living in the central Gävle is used for the 

residents’ perspective.   

The result indicates that car-free housing could be possible in central Gävle. 

The parking policy adopted by the local planning authority enables the 

flexibility that is needed, but no car-free housing has been built in Gävle, since 

the developers do not seem to be interested in such developments. Proximity 

to service and public transport is mentioned as the most vital condition to 

replace car dependence. Since that condition is available in central Gävle, car-

free housing should be possible. The demand for car-free housing is 

considered to be low by the developers who also experience that the support 

from policies is insufficient. The results show that 49 percent of the residents 

consider giving up the possibility to park when offered other advantages. 

Residents don’t value parking facilities highly when they are searching for a 

new home. If the local planning authority, developers and residents knew 

more about others perception, car-free housing might be considered more 

often. 

Keywords: car-free housing, parking, mobility, city planning, sustainable 

development  
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Definitioner 

Byggherre – den som utför eller låter utföra byggnadsarbeten och liknande. 

Exploatör – synonymt med byggherre. 

Förtätning – nybyggnation inom befintligt bebyggelseområde.  

Parkeringsnorm – riktlinjer som kommun kan anta för att avgöra antalet 

parkeringar. Kan även användas som synonym till parkeringstal.  

Parkeringstal – anger antalet parkeringsplatser som ska finnas per enhet, 

exempelvis per lägenhet eller per kvadratmeter.  
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1 Introduktion 

Nedan presenteras bakgrunden till uppsatsen samt dess syfte, frågeställningar och 

avgränsning. Studien baseras på frågeställningarna och grundar sig i att det inte finns 

något bilfritt boende i Gävle kommun men det kan komma att bli aktuellt i 

framtiden. 

1.1  Bakgrund 

Det finns ett behov av ökat bostadsbyggande i Sverige och 255 av 290 svenska 

kommuner anger att de har bostadsbrist (Boverket, 2017). Historiskt sett har 

städerna vuxit utåt vilket möjliggjorts av bilismen och i en självförstärkande process 

har detta lett till ökat bilberoende. I en tid där hållbar utveckling är målet, är en 

riktlinj att staden i stället ska växa ”inåt” genom förtätning. Obebyggda tomter i ett 

annars tätbebyggt område, så kallade lucktomter i stadsväven, bebyggs för att skapa 

centrala bostäder med god tillgång till service med minskat bilberoende som följd 

(Boverket, 2016). Städers begränsade marktillgång leder till höga markpriser och 

anläggningskostnaden för parkeringar täcks som regel inte av de avgifter som tas ut 

för att nyttja dem (Shoup, 1999). Effektiv markanvändning är viktigt ur både 

ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbarhetsperspektiv (Wolsink, 2016) vilket 

innebär att bilens plats i staden blir allt mer ifrågasatt (Sveriges kommuner och 

landsting [SKL], 2013). Minskade transporter och effektiv markanvändning kan 

bidra till att uppnå hållbarhet, exempelvis bidrar det till målet om god bebyggd 

miljö som är ett av de svenska miljömålen (Sveriges miljömål, u.å.).  

I plan- och bygglagen (PBL) anges byggherrens ansvar att vid nybyggnation 

tillgodose en fastighets behov av parkering, lastning och lossning. Genom det 

kommunala planmonopolet kan kommunerna bestämma antalet parkeringsplatser 

som behöver anläggas. För att göra detta används ofta en parkeringsnorm eller 

parkeringstal som anger hur många parkeringar som behövs i förhållande till 

exempelvis antal bostäder eller kvadratmeter verksamheter. Bilparkeringar är 

utrymmeskrävande och kostsamma att anlägga och kan anses motverka negativt till 

hållbar utveckling genom negativ miljöpåverkan på både lokal och global nivå 

(Shoup, 1999). De senaste åren har mobilitetsfrågor i stadsplanering bytt fokus och 

kretsar inte längre enkom kring parkeringsplatser för bil. Andra mobilitetslösningar 

av ett mer hållbart slag har getts ökat utrymme till följd av såväl bostads- och 

markbrist som behovet av ett skifte till mer hållbart resande (Litman, 2012). 

Diskussionen kring möjlighet till bilparkeringsfri exploatering, även kallat bilfritt 

boende eller ”p-norm 0”, har väckts i Gävle och denna studie syftar till att bidra med 

underlag inför det. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Studien syftar till att undersöka parkeringslösningar som kan antas ha potential att 

bidra till hållbar stadsutveckling och minskat bilberoende. Arbetet har ett 

övergripande syfte att undersöka konsekvenserna av de sedvanliga 

parkeringsnormerna och låga parkeringstal. Studiens mål är att utforska bilfritt 

boende ur kommunens, byggherrens och de boendes perspektiv samt utgöra en 

grund för diskussionen om möjligheten till bilfritt boende i Gävle kommun.  

De frågor som studien avser att besvara är:  

 Vilka exempel finns på exploateringsprojekt med få eller inga 
parkeringsplatser i Sverige och hur är mobilitetsbehovet hanterat? 

 Vilket är kommuners, byggherrars och boendes perspektiv på bilfritt 
boende? 

o Vilka förutsättningar och hinder finns för att genomföra projekt med 
bilfritt boende? 

o Vilka positiva och negativa konsekvenser anser kommunen och 
byggherrar att bilfritt boende kan få? 

o Hur ser invånare bosatta i centrala Gävle på att avstå 
parkeringsmöjligheten i utbyte mot andra mobilitetslösningar? 

1.3 Avgränsning 

Studiens fokus ligger på parkeringslösningar vid nybyggnation i centrala lägen och 

begränsas till att gälla bostäder i formen flerbostadshus. De exempel som ges på 

bilfritt boende avgränsas till Sverige, närmare bestämt Upplands Väsby kommun och 

Göteborg kommun.  

Kommunens perspektiv baseras på information från tjänstepersoner vid Gävle 

kommun samt ytterligare en tjänsteperson som arbetat mer med bilfritt boende. 

Byggherrarnas perspektiv utgörs av de byggherrar som varit aktiva i projekten i 

Upplands Väsby och Göteborg samt ytterligare byggherrar är verksamma i Gävle 

kommun. Det centrala i arbetet är att undersöka möjligheterna att genomföra 

bilfritt boende i Gävle. Enkätundersökningen som utgör de boendes perspektiv 

avgränsas till centrala Gävle där förtätningen och bilfritt boende eftersom detta är 

området som vars lämplighet för bilfritt boende som studien ämnar att undersöka. 

För att avgränsa vad som är centralt läge används Gävle kommuns (2014a) 

zonindelning som används för att bestämma parkeringstal vid nybyggnation, (fig. 1). 

Totalt finns fyra zoner och av dem kommer zon 1 (Gävle stad) användas.  

Bilfritt boende avser bostäder utan plats för bilparkering med undantag för 

lagstadgat krav rörande tillgänglighetsanpassning och eventuell bilpool och bör inte 

förväxlas med bilfria städer eller stadsdelar. Arbetet är inriktat mot nyexploatering 

av flerbostadshus och kommer inte beröra parkeringslösningar vid arbetsplatser, 
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allmän plats eller liknande. Parkeringar syftar till bilparkeringar om inget annat 

anges. 

 

Figur 1. Avgränsning för centrala Gävle (zon 1) markerad med röd linje (Gävle kommun, 2014a). 
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2 Teoretisk bakgrund 

Uppsatsens teoretiska bakgrund presenterar trafikfrågor i samhällsplanering 

inklusive användandet av parkeringsnorm i förhållande samt dess relation till hållbar 

utveckling, och introducerar diskussionen kring bilfritt boende. 

2.1 Parkeringsfrågor i samhällsplanering 

Transporter har historiskt sett alltid haft en stor påverkan på samhällsbyggandet och 

bilen är inget undantag. Innan bilismens intåg byggdes städer tätt och anpassade 

utifrån den gående människans mobilitet. Andra färdmedel var häst och vagn samt 

cykel. Dagens samhälle är tydligt utformat utifrån bilismen som gjorde intåg i 

svenska städer under 1900-talets första hälft. Från början var bilen en statussymbol 

och sportutrustning (Lundevall, 2015). Den materiella standarden höjdes för många 

svenskar kring 1900-talets mitt genom massproduktion och ökad konsumtion som 

följd. Attityden kring bilen förändrades som med tiden standardmedel för 

transporter (Nyström & Tonell, 2012).  

Stadsplanering har hanterat bilparkeringar sedan 1950-talet då bilägandet började 

öka snabbt. Blickarna vändes mot USA för att finna inspiration för hur detta nya 

problem skulle lösas. USA hade kommit längre i bilanpassning av samhället och 

ansågs vara förebilder i ämnet. Efter en stor studie av det amerikanska arbetssättet 

införde svenska myndigheter minimikrav på parkeringsplatser vid nybyggnation 

(Trafikverket, 2013). Trafikplanering har traditionellt haft som mål att förbättra 

mobiliteten genom att förbättra kapaciteten på vägar och parkeringar, något som lett 

till en konstant ökning av antalet motorfordon i trafiken (Carlsson et al., 2012). 

Tillgång och efterfrågan av parkeringar är en av de största frågorna inom planering 

(Shoup, 1999).  

Parkeringar vid nybyggnation regleras i Plan- och bygglagen (PBL, SFS 2010:900) 

som anger 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. 
Tomten ska ordnas så att … det på tomten eller i närheten av den i skälig 
utsträckning finns lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon” 
(kap 8, 9 §) 

Vad skälig utsträckning innebär är upp till varje enskild kommun att bestämma och 

några parkeringstal återfinns inte i PBL utan är något som kommuner kan utforma 

och välja att tillämpa. Vid nyexploatering anges normalt ett minimikrav för 

parkeringsplatser för bil som byggherren måste anlägga. Parkeringsnormen anger 

som regel ett visst antal parkeringsplatser per lägenhet eller kvadratmeter 

verksamhet (Trafikverket, 2013). I Sverige är det kommunerna som har rådighet 
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över frågan genom det kommunala planmonopolet (SKL, 2013). Riktlinjer för detta 

finns i Gävle kommuns (2014a) styrdokument Parkeringstal för cykel och bil som 

tillämpar parkeringstal, exempelvis antal parkeringsplatser per lägenhet eller 

kvadratmeter kontorsyta. 

Transporter med motorfordon har möjliggjort längre avstånd mellan olika 

funktioner med en glesare stadsväv som resultat. Detta leder till en ineffektiv 

markanvändning, stort behov av infrastruktur och utgör dåliga förutsättningar för 

kollektivtrafik samtidigt som få ärenden kan göras till fots (Hirt, 2012). 

Stadskärnorna har under större delen av 1900-talets ansetts färdigbyggda och nya 

bostäder har lokaliserats på obebyggd mark utanför staden, något som är tydligt i 

resultatet från miljonprogrammet under 1960- och 70-talen 

(Nybyggarkommissionen, 2014). 

Tidigare har reaktiv planering använts, d.v.s. när bilköerna ökade breddades vägarna 

och samma inställning användes vid planering av parkeringar. Idag tillämpas allt mer 

strategisk planering för att uppnå önskvärd utvecklig så som minskat bilberoende 

(Söderlind, 1998). Parkeringsplanering har som tradition utgått från en 

prognosstyrd planering där efterfrågan förutspåtts för att sedan tillgodoses. Ett mer 

strategiskt tillvägagångssätt med viljestyrd planering kan få staden att utvecklas 

utifrån definierade visioner och mål (Göteborgs stad, 2015). Användningen av 

statiska parkeringstal vid nybyggnation har börjat ifrågasättas och flera länder i 

Europa har valt att ersätta miniminormer med maximinormer (SKL, 2013). 

Minimital anses leda till ökat bilberoende, oattraktiva stadsmiljöer och överskott av 

parkeringar (Manville & Shoup, 2005). Dagens planeringsarbete baseras till stor del 

på metoder från funktionalismens storhetstid där trafikseparering var ett styrande 

element för bebyggelsens utformning. Funktionalismen och bilismen som då 

representerade innovation och framtidstro anses idag vara ett misslyckande i 

planeringen (Nybyggarkommissionen, 2014). Nutida planering som eftersträvar 

hållbarhet i alla dess aspekter blickar ofta längre bakåt i tiden mot den traditionella, 

täta staden som utformades innan bilismen (Söderlind, 1998). Parkeringspolicys 

anses vara den styrande länken mellan markanvändning och transporter (Marsden, 

2006). Många svenska kommuner behandlar trafik- och parkeringsfrågor som ett 

eget område som inte integreras med övergripande planering trots att en aktiv 

parkeringspolitik är nödvändig för att nå flera stadsutvecklingsmål (SKL, 2013).  

Minimumkrav på parkeringstal i planering kan vara en orsak till att utvecklingen inte 

gått i hållbar riktning. Tillgång och kostnad till parkering är erkänt det har störst 

påverkan på valet av transportmedel (Shoup, 1999). Höga parkeringstal uppmuntrar 

till bilorienterade miljöer där bilen utgör det mest tidseffektiva och bekväma 

transportsättet (Willson, 1995).  
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2.2 Hållbar utveckling och bilismens konsekvenser 

Hållbarhet har blivit ett ledord för stadsutveckling och inkluderar både ekologisk, 

ekonomisk och social hållbarhet. Hållbar utveckling beskrivs ofta som en utveckling 

som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina behov (Världskommissionen för miljö och 

utveckling, 1987/1988). Hållbarhetsarbetet grundar sig i miljöproblemen som i 

regel ses utifrån ett globalt perspektiv men problemen är ofta relaterade till 

aktiviteter på lokal nivå (Redclift, 1996).  

Idag är urbanisering ett faktum och allt fler människor ska rymmas i staden. Av 

Sveriges befolkning bor 85 procent i tätorter (Statistiska centralbyrån [SCB], 2015). 

Urbaniseringstrenden ser inte ut att mattas av, tvärtom förväntas större delen av den 

globala befolkningsökningen ske i städer. Av den anledningen blir stadsplaneringens 

roll för hållbar utveckling ännu viktigare (Wolsink, 2016). Den hållbara 

utvecklingen står ofta i kontrast till modernismens samhällsplanering som varit 

bidragande till gles stadsväv, funktionsseparering och social segregation. Flera 

studier visar att fysisk utbredning och separering av funktioner bidrar till ökat 

bilberoende (Shoup, 1999; Willson, 1995) och dagens planering försöker 

åstadkomma det motsatta (Nybyggarkommissionen, 2014). I en tid med tilltagande 

strävan efter en hållbar och attraktiv stad återfinns begrepp som förtätning och 

blandstad allt oftare (Hassan & Lee, 2014). Dessa är några av fundamenten i nutida 

planeringsideal som ska implementeras i städer och öka urbaniteten i förortsmiljöer 

(Boverket, 2016). 

Klimatförändringar och den globala uppvärmningen relateras till utsläpp av 

växthusgaser som transportsektorn är bidragande till. I Sverige står transporterna för 

omkring en tredjedel av koldioxidutsläppen (Naturvårdsverket, 2018). 

Transportsektorn fortsätter att öka sina utsläpp medan andra sektorer minskar. 

Fellesson och Friman (2012) anser att minskad bilanvändning och renare bränslen är 

ett måste för att begränsa klimatpåverkan. Fordon som körs med renare bränslen 

kan minska utsläppen av växthusgaser och luftföroreningar men löser inte 

problemen med trafikstockning, trafiksäkerhet, höga bullernivåer och ineffektiv 

markanvändning. Infrastrukturen för motorfordon utgör barriärer för både 

människor och djur, och fragmenterar landskapet, något som inte förbättras med 

alternativa bränslen (Europeiska miljöbyrån, 2016). Sveriges miljömål (u.å.) anger 

att målet om en god bebyggd miljö inte kommer att uppnås till år 2020, på grund av 

ett högt exploateringstryck med hög miljöbelastning som följd. Effektiv 

markanvändning och ökat hållbart resande är exempel på åtgärder som kan bidra till 

att målet nås i framtiden. 

Bilanvändandet kan relateras till såväl fysiska, sociala och ekologiska problem (Kent, 

2011). Föroreningar, konsumtion av jordens resurser, ineffektiv markanvändning, 



 
7 

social exkludering och hälsoproblem kan alla kopplas till bilismen (Melia, 2009). 

Bilens roll i samhället blir alltmer ifrågasatt då problematiken kring den förtydligas. 

Det är framför allt den privata dagliga pendlingen som ifrågasätts och som vid skifte 

till hållbara transporter kan ge stora miljövinster (Kent, 2014). Goodwin (2012) 

menar att det finns indikationer som visar på att människor väljer bort bilen till 

förmån för andra mer hållbara transportsätt, främst bland unga. Personbilstätheten, 

bilinnehav per person, har enligt Goodwin på senare år haft en låg tillväxt och i vissa 

städer har den till och med minskat.  

Mycket av forskningen kring bilismen har handlat om bilen i rörelse och berör bland 

annat trafikstockning, säkerhet och miljöeffekter. Syftet med bilen är mobiliteten 

den möjliggör men den skapar även flera problem i stillastående läge (Lundevall, 

2015). Den genomsnittlige bilen står parkerad cirka 95 procent av tiden 

(Trafikverket, 2013). En parkeringsyta kan kräva upp till 30 m² och varje bil 

använder i genomsnitt 2-5 parkeringsplatser varje dag (SKL, 2013).  

Parkeringsåtgärder för att begränsa bilanvändningen har potential att bidra till 

hållbar utveckling men behöver kompletteras med förbättringar för de hållbara 

trafikslagen. SKL (2013) anser att plats för parkering innebär att bilftrafik prioriteras 

framför andra färdmedel, något som motsätter många kommuners miljömål. 

Trafikplaneringen har de senaste åren skiftat fokus från rörlighet till tillgänglighet då 

transportbehovet grundar sig på behovet att vara på en viss plats och ta sig till denna 

målpunkt. Ett ökat utbud av hållbara transporter kan öka tillgängligheten utan att 

rörligheten för motorfordon behöver förbättras (Litman, 2012). 

2.3 Bilismens roll i attraktiva städer 

Det finns en utbredd oro inom politik och näringsliv för att begränsningar av 

biltrafik i stadskärnan ska hämma den eftersträvansvärda revitaliseringen av 

stadscentrum, trots att flera studier visar på motsatta resultat (Marsden, 2006). Jane 

Jacobs var en av dem som tidigt ifrågasatte bilens roll i staden och anpassningen efter 

den (Wheeler & Beatley, 2009). I en tid där modernismens ståndpunkter med 

funktionsuppdelade städer gjorde sig vitt och brett hörda belyste Jacobs i stället 

kvalitéerna i blandade miljöer anpassade för den gående människans perspektiv. Hon 

menade att det speciella med staden är ärendena som kan göras till fots och dess 

effekter på gatulivet (Jacobs 1961/2005). Täthet, det vill säga koncentration av 

funktioner och människor, har sedan länge pekats ut som komponenter för en 

levande stad. Det är också denna täthet som möjliggör aktiva färdsätt, så som gång 

och cykling (Wheeler & Beatley, 2009).  Det finns tillräckligt med forskning för att 

utmana den konventionella föreställningen bland beslutsfattare att begränsning av 

parkeringar kommer hämma den ekonomiska utvecklingen menar Marsden (2006).  



 
8 

Beslutsfattare och planerare behöver hitta balansen i parkeringstillgången. För 

många parkeringsplatser uppmuntrar till onödigt resande med bil och leder till 

ineffektiv markanvändning, medan för få parkeringsplatser kan minska 

tillgängligheten till staden (Spitaels & Maerivoet, 2008). Parkeringsnormens 

självförstärkande processer kan bli ett hinder för flera stadsutvecklingsmål. Nygamla 

kvalitéer så som funktionsblandning och korta avstånd efterfrågas samtidigt som 

parkeringsytor som inte följer marknadspriser får ta plats i många stadskärnor 

(Trafikverket, 2013). Synen på parkeringar har förändrats under den senaste tiden 

och det är inte längre lika självklart att parkeringar ska få uppta så stor del av 

attraktiva stadsytor (SKL, 2013). Bilens utrymmeskrävande karaktär och den relativt 

låga anläggningskostnaden för markparkering skapar hårdgjorda ytor och påverkar 

det visuella intrycket. Om ytorna i stället kunde användas för andra verksamheter 

skulle det bidra med många positiva effekter för stadsmiljön, så som ökad densitet 

och rikare stadsliv (Manville & Shoup, 2005). Parkerade bilar påverkar även den 

visuella upplevelsen av staden som då kan upplevas mer trafikerad än den faktiskt är. 

Parkeringsplatser kan därmed försämra helhetsintrycket och minska trivseln 

(Spitaels & Maerivoet, 2008).  

2.4 Parkeringar och bostadspriser 

Den hållbara staden anses ofta vara likställt med en tät stad eftersom förtätning i 

stället för utbredning leder till effektivare markanvändning (Willson, 1995). Vid 

förtätning bebyggs ofta mark i centralt attraktivt läge där läget anses vara en 

avgörande förutsättning för minskat transportbehov. Bostadspriserna i Sverige har 

under årtionden rört sig ständigt uppåt på grund av bland annat ökad urbanisering 

och efterfrågan på centrala bostäder. Welin och Bildsten (2017) menar att 

nybyggnation ofta riktas till höginkomsttagare och att politiken har uppmanat 

marknaden att bygga fler prisvärda bostäder utan framgång. Bostadsbyggandet har 

stor potential att effektiviseras och därmed möjliggöra lägre priser. Flera 

tillkortakommanden har identifierats i processen, så som otillräcklig planering och 

felaktig tillämpning av kunskap (Welin & Bildsten, 2017). 

Av Sveriges 290 kommuner anger 255 av dem att de har ett underskott på bostäder. 

Vissa grupper har extra utsatt position på bostadsmarknaden så som unga, nyanlända 

och äldre (Boverket, 2017). Minimumkrav på parkeringsplatser ökar kostnaden för 

infrastruktur och nybyggnationer, därmed även bostadspriser (McDonell, Madar & 

Been, 2010). Anläggningen av en garageplats under jord uppskattas kosta mellan 

280 000 och 400 000 kronor (Innovativ parkering, u.å.). Inom politiken har det 

funnits en uppfattning om att bilen ska stå för de samhälleliga kostnader den ger 

upphov till genom bl.a. skatter. Samma utgångspunkt har dock inte använts vid 

nybyggnation, då samtliga boende ofta får stå för anläggningskostnaden för parkering 

oavsett om de själva har bil eller inte (Falkemark, 2006). Gävle kommun (2015) 
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nämner i sin parkeringspolicy att parkeringskostnaderna behöver synliggöras och att 

subventioneringar av parkeringar genom t.ex. höjda bostadshyror måste minskas. 

Ett sätt att ta bort subventioneringen av parkeringsplatser är att separera 

uthyrningen och försäljningen av lägenheter från parkering. På så sätt kan inte 

kostnaderna för parkeringsanläggningarna byggas in i boendekostnaderna och de som 

nyttjas parkeringarna får både stå för anläggnings- och driftkostnaderna (SKL, 

2013).  

Parkeringar som anläggs måste motsvara det reella behovet och inte skapa ett 

överskott. Detta möjliggör lägre konstruktionskostnader alternativt större 

exploatering vilket ökar förutsättningarna för densitet och prisvärda bostäder. Högre 

exploateringsgrad i utbyte mot minskad parkeringsyta leder till ökade skatteintäkter 

genom fastighetstaxeringen, vilket gör det till en samhällsvinst (Willson, 1995). 

Söderlind (1998) menar att parkeringsplatser som skulle avgiftsbeläggas enligt 

marknadsvärdet för marken skulle i storstäder bli så pass hög att många skulle avstå 

bilen. Parkeringar, speciellt markparkeringar, är en omöjlighet i täta 

storstadsmiljöer enligt Willson (1995). 

Exploateringskontoret Stockholm stad (2013) anger i ett utlåtande den 

hyrespåverkan som anläggningskostnaden för parkeringsplatser utgör med ett 

parkeringstal med 1,0, det vill säga en parkeringsplats per lägenhet. Utlåtandet visar 

att endast i Stockholms innerstads bästa lägen täcks produktions- och 

driftkostnaderna av månadsavgiften. Parkeringsplatserna i övriga områden genererar 

underskott som innebär att kostnaderna måste täckas på annat sätt och påverkar 

därmed bostadshyran. I övriga innerstaden beräknas hyrespåverkan vara 64 kronor 

per månad. Samtliga parkeringar i innerstaden ska anläggas i underjordiskt garage. 

Övriga Stockholm kategoriseras i A-, B- och C-lägen med hyrespåverkan på 66, 159 

och 248 kronor per månad. Detta trots att det i dessa områden till viss del anläggs 

markparkeringar med betydligt lägre produktionskostnader, cirka 30 000 kr per 

plats att jämföra med 375 000 kr per plats i underjordiskt garage. Avgiftsnivån är 

avgörande och spänner i denna beräkning från 200-1600 kronor per plats. Med färre 

parkeringsplatser skulle konkurrensen om dem öka och därmed skulle avgiften för 

den kunna höjas och hyrespåverkan minska (Exploateringskontoret Stockholms stad, 

2013). 

2.5 Åtgärder för minskat parkeringsbehov 

Bilen anses ofta vara nyckeln för att uppnå full mobilitet och bilens tillgänglighet 

hanteras som något som måste säkerställas. För att uppnå ett mer hållbart resande 

bör planeringen i stället utgå från att det ska vara självklart att kunna ta sig fram till 

fots eller med cykel (Boverket, 2013). Vid val av färdmedel har människors 

vanemässiga beteende störst påverkan på vad valet i slutändan blir. Det är enklast för 
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människor att göra som de alltid gjort med sina vanor istället för att bryta mönster 

(Lindelöw, 2009). Utifrån folkhälsa och fysisk aktivitet är det vardagliga resandet ett 

område där de enklaste och största hälsovinsterna kan göras. Det kan ske genom att 

utveckla infrastrukturen för aktiv transport – att gå, cykla eller på annat sätt förflytta 

sig med muskelkraft. Även resande med kollektivtrafik ökar generellt den fysiska 

aktiviteten (Clark, Indebetou & Wennberg, 2012). Eftersom hälften av alla bilresor i 

Sverige är kortare än fem kilometer finns potential för ökad aktiv transport 

(Trafikverket, 2014a).  

Kommuner kan använda parkeringspolitik för att minska bilberoendet samt bidra till 

en hållbar och attraktiv stad. Parkeringar kan på så vis vara ett styrmedel för att 

uppnå de stadsutvecklingsmål som många städer framtagit (SKL, 2013). Flera 

storstäder exempelvis Stockholm, Köpenhamn och London har infört begränsningar 

för bilister i stadskärnan genom exempelvis trängselskatter och höjda 

parkeringsavgifter. Detta gör det attraktivare att välja andra färdmedel exempelvis 

kollektivtrafik eller cykel (Europeiska miljöbyrån, 2016). Det finns olika styrmedel 

för att minska bilanvändningen och dessa delas in i hårda och mjuka åtgärder. 

Begränsad tillgång till samt avgifthöjning av parkeringsplatser anses vara hårda 

åtgärder (Stopher, 2004) liksom ökat antal bussar, pendlarparkeringar och liknande 

(Statens offentliga utredningar [SOU], 2005:51). Mjuka åtgärder fokuserar på att 

öka kunskapen om och förändra attityder till hållbart resande (SOU 2005:51). Som 

komplement till den traditionella trafikplaneringen har andra åtgärder identifierats 

och flera av dem ryms inom samlingsnamnet mobility management (MM). MM 

omfattar flera åtgärder som syftar till att påverka resvanor och anses främst vara 

mjuka åtgärder så som kampanjer och information för ökat hållbart resande (Statens 

energimyndighet, 2015).   

Att ändra resvanor kräver beteendeförändring, något som vissa människor är mer 

benägna att göra än andra. Vilka åtgärder som kan få människor att skifta till hållbara 

transporter skiljer sig beroende på förändringsbenägenhet. Max Self-Regulation 

Model (MaxSem) är en modell som beskriver beteendeförändring och bygger på att 

miljömedvetenhet är det som gör att människor självmant väljer att förändra sitt 

beteende. Modellen liknar en trappa bestående av fyra etapper och kan användas för 

att beskriva människors benägenhet att minska sitt bilberoende. Etapp 1, 

förkontemplativ etapp, omfattar de som brukar köra bil och inte planerar att minska 

sin bilanvändning. Etapp 2, kontemplativ etapp, är de som funderar på eller har en 

målsättning att minska sin bilanvändning. Etapp 3, förberedelse/agerande, är de 

som har en konkret strategi för att minska sin bilanvändning och slutligen etapp 4 

som omfattar de människor som redan etablerat nya vanor med minskad 

bilanvändning. Genom att identifiera vilken målgrupp en åtgärd ska ha kan åtgärden 

anpassas för att ge maximal effekt (European Platform on Mobility Management, 

u.å.).  
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Parkeringsfrågor kan vara något som begränsar byggandet i centrala lägen med 

begränsad marktillgång, eller åtminstone gör planeringsprocessen längre. I dessa 

lägen kan parkeringsköp vara aktuellt i form av friköp eller avlösen. Genom 

civilrättsliga avtal övertar kommunen parkeringsansvaret från byggherren eller 

fastighetsägaren. Flexibla parkeringstal är något som kommit att användas i allt fler 

kommuner och innebär att parkeringstalen kan sänkas genom vissa 

mobilitetsåtgärder. Detta tankesätt utgår från att de boende behöver rörlighet men 

att det inte behöver innebära anläggning av parkeringsplatser (SKL, 2013).  

2.6 Trender i bilinnehav 

Över flera årtionden har biltrafiken ständigt ökat, tätt sammankopplat till att 

människor fått en bättre ekonomi. Denna relation, att bilinnehav grundar sig i de 

ekonomiska förutsättningarna, har på senare tid kommit att ifrågasättas 

(Trafikverket, 2014b). Kopplingen mellan inkomst och bilinnehav har försvagats. 

Personbilstätheten som ofta mäts i antal bilar per 1000 personer, har haft en låg 

tillväxt i utvecklade ekonomier och i vissa städer har den till och med minskat. I 

vissa städer ökar inte trafiken i samma utsträckning som populationen, 

sysselsättningsgraden och ekonomin, faktorer som traditionellt sett inneburit ökande 

trafik (Goodwin, 2012). Andelen som reser med bil har minskar främst i centrala 

delar av större städer (Trafikverket, 2014b). Till viss del kan minskad bilanvändning 

i utvecklade länder det förklaras med konjunkturförändringar och ekonomiska 

incitament. Goodwin (2012) menar dock att det även kan härledas till en bredare 

social och kulturell omställning där bilen inte längre är det självklara färdmedlet i 

den moderna livsstilen. Samtidigt observeras en ökning av sociala nätverk, handel 

och möten via internet som kan antas ha en koppling till ett minskat behov av 

persontransporter.  

Bilinnehavet är inte enbart grundat på det faktiska behovet, skillnader finns mellan 

exempelvis kön, samhällsgrupper och inkomstnivåer(Vägverket, 2009). Brown 

(2017) menar att det finns en skillnad mellan bilfrihet och billöshet, med andra ord 

de som valt att inte skaffa bil och de som inte kan skaffa bil. Den första gruppen är 

fria från de kostnader och underhåll som bilägande innebär. Den andra gruppen som 

skulle vilja ha bil men av någon anledning inte kan göra det kan i stället hämmas av 

begränsad mobilitet. 

Clark, Chatterjee och Melia (2015) undersöker förändringar i bilinnehav kopplade 

till livshändelser i brittiska hushåll. Deras forskning är av intresse eftersom de 

identifierat livshändelser bland dem som gått från en till ingen bil samt från två bilar 

till en eller ingen. De fann att körkort samt minskning eller ökning av antalet 

personer i hushållet var de faktorer som främst påverkade bilinnehavet. Andra 

faktorer som visade sig ha stor påverkan var förändringar i sysselsättning och 
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inkomst. Enligt deras undersökning är det mer troligt att ett hushåll som får lägre 

inkomster gör sig av med en bil, än vad det är att hushåll som ökar sin inkomst 

skaffar bil. Förändringar i hushållskompositionen är starkast kopplat till att bli ett 

bilfritt hushåll. Minskning av en vuxen har störst påverkan. Att göra sig av med 

hushållets enda bil blir mindre troligt vid ökning av en vuxen i hushållet. Den 

byggda miljön och tillgången till kollektivtrafik är också avgörande, men oavsett 

miljö är en bostadsflytt en livshändelse då sannolikheten att göra sig av med en bil är 

stor. Så är fallet även om det sker utan andra förändringar i hushållet (Clark, 

Chatterjee & Melia, 2015). 

Bilinnehavet i ett område kan mätas i personbilstäthet, exempelvis genom antalet 

bilar per 1000 invånare. Gävle har en personbilstäthet som är högre rikssnittet. Zon 

1 som är den aktuella avgränsningen för studien (jfr. avsnitt 1.3) har en 

personbilstäthet som är lägre än både kommunens och rikets snitt (tabell 1). Mellan 

2004 och 2013 har personbilstätheten i kommunen ökat med 2,4 procent medan 

ökningen i centrala Gävle (zon 1) var 0,6 procent (tabell 1). 

Tabell 1. Personbilstätheten per 1000 invånare inom olika geografiska områden. Zon 1 omfattar 
samtliga stadsdelar i tabell 2 och utgör avgränsningen för studien, se fig. 1. Egen bearbetning med 
statistik från Gävle kommun (2005, 2014b) samt SCB (u.å.).  

 

 

 

Personbilstätheten varierar mellan olika stadsdelar i Gävle kommun. Gävle 

kommuns (2013) statistik är uppdelad i 18 geografiska områden där stora skillnader 

kan utläsas mellan områdena. Enligt uppgifter från år 2013 har Furuvik den högsta 

tätheten med 507 bilar per 1000 invånare och Norr-Nynäs har den lägsta 

personbilstätheten med 284 bilar per 1000 invånare. Fem av dessa 18 områden 

tillhör zon 1 (centrala Gävle) och inom dessa spänner biltätheten från 284 till 355 

bilar per 1000 invånare (tabell 2). De centrala områdena Brynäs, Norr – Nynäs, 

Söder – Hemsta, Sörby och Öster - Alderholmen (zon 1) har ett snitt på 321, att 

jämföra med kommunsnittet som är 385 bilar per 1000 personer (tabell 1). Öster-

Alderholmen är det områden som under den angivna perioden haft stört förändring i 

personbiltäthet. Under perioden har stadsdelens folkmängd ökat från 1200 till 2236 

invånare (Gävle kommun, 2004, 2014b). Personbilstätheten per 1000 personer 

påverkas däremot inte av förändringar i folkmängden. 

  

Avgränsning 2004 2013 Förändring 

Zon 1 (totalt) 319 321 0,6 % 
Gävle kommun 376 385 2,4 % 
Riket 367 368 0,3 % 
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Tabell 2. Personbilstätheten per 1000 invånare för de fem områdena i zon 1. Egen bearbetning 
utifrån egna beräkningar med statistik från Gävle kommun, 2005, 2014b.  

2.7 Bilfritt boende 

Planering av bilfria bostäder och bostadsområden är ett relativt nytt fenomen som 

skett som reaktion av de negativa effekterna motorfordon har för stadsmiljö. Dessa 

idéer fick genomslag ibland annat Tyskland och Österrike i början av 1990-talet då 

grupper av människor efterfrågade en levnadsmiljö där de kunde åtnjuta fördelarna 

av att de valt en bilfri livsstil (Morris, Enoch, Pitfield, & Ison, 2009).  

Det finns både bilfria bostäder och bostadsområden. Morris et al. (2009) presenterar 

tre olika typer av bilfria områden. Det ena är visuellt bilfria områden med gång- och 

cykelvägar som vid behov kan nyttjas av utryckningsfordon, något som är vanligt i 

stadskärnor. Frånvaron av mark- och gatuparkeringar möjliggör mer allmän plats 

och grönyta samt tätare bebyggelse. Den andra typen är bilreducerade områden med 

begränsade tillgång till parkeringar. Den tredje typen som presenteras är bilfria 

områden som formats utan hänsyn till infrastruktur för motorfordon och utan 

parkering för de boende. Dessa områden kan vara utformade innan bilismen eller 

ändamålsenligt byggda för ett bilfritt levnadssätt. Ett exempel på de senare är stora 

bilfria områden i funktionella grannskapsenheter med närliggande service och 

flertalet alternativa färdmedel men det kan även vara enstaka fastigheter (Morris et 

al., 2009). Satellitstäderna som byggdes under miljonprogrammet kan ses som ett 

exempel på grannskapsenheter med trafikseparering som begränsar motortrafiken 

till enhetens yttre (Nybyggarkommissonen, 2014). Mindre bilfria områden innebär 

ofta enstaka flerbostadshus inom zoner för kontrollerad och avgiftsbelagd parkering 

utan egen parkeringsmöjlighet i bostaden och utan tillgång till boendeparkering 

(Morris et al., 2009).  

Morris et al. (2009) listar fördelar för bilfritt boende med utgångspunkt i London. 

Fördelarna presenteras ur planeringsmyndighetens, exploatörens och boendes 

perspektiv. I Sverige är planeringsmyndigheten kommunen (jfr. Trafikverket, 

2013). Till kommunens och samhällets fördel kan prisvärda bostäder skapas utan att 

öka parkeringsefterfrågan på allmänna parkeringsplatser. Det positiva ur en 

exploatörs synvinkel är att planeringsprocessen underlättas eftersom bilfritt boende 

inte förväntas öka trafiken och försämra luftkvaliteten i området, något som annars 

kan ge nedslag från planeringsmyndigheten. För de boende ökar tillgången till 

 

Stadsdel 2004 2013 Förändring 

Brynäs 331 326 - 1,5 % 
Norr – Nynäs 295 284 -3,7 % 
Söder – Hemsta 340 355 4,4 % 
Sörby 333 333 0 % 
Öster – Alderholmen 198 287 44,9 % 
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prisvärda bostäder i centrala lägen nära kollektivtrafik och service vilket gör 

bilinnehav överflödigt (Morris et al., 2009).  

De nackdelar som Morris et al. (2009) presenterar med bilfritt boende är att det 

utgår från att de boende kan välja en livsstil som inte kräver bil. Bilinnehavet är i 

regel lägre bland billigare bostäder, det vill säga om bilfria bostäder byggs med syfte 

att hålla nere bostadskostnaderna kommer dessa bostäder troligtvis bebos av hushåll 

som redan är utan bil och därför inte minska bilanvändningen eller leda till ökat 

hållbart resande. En annan nackdel som nämns är att boende i ett bilfritt 

flerbostadshus inte åtnjuter samma fördelar som de som bor i större bilfria områden 

så som minskat buller och förbättrad luftkvalitet. Den enskilde bilfria fastigheten kan 

även vara för liten för att utgöra underlag för bilpoolslösningar eller liknande. 

Bilfritt boende är en småskalig lösning som inte kräver av planerare och exploatörer 

att söka lösningar på samhällets bilberoende i stort menar Morris et al. (2009).  

För att bilfritt boende ska bli attraktivt för såväl exploatörer som boende behöver de 

erbjuda en förbättrad livskvalitet och inte begränsa upplevelsen av mobilitet eller 

anta en bilfientlig inställning. Exploatering med låg p-norm eller utan krav på 

parkeringsmöjligheter möjliggör mer yta kan för bostäder eller lokaler, något som 

gynnar byggherrens ekonomi. 

2.8 Parkeringspolicy i Gävle kommun 

Det finns två dokument som utgör grunden för hur parkeringsfrågor ska hanteras i 

Gävle kommun: Parkeringstal för cykel och bil och Parkeringspolicy – riktlinjer för 

parkeringar i Gävle kommun, antagna 2014 respektive 2015. Utöver dessa finns 

flertalet styrdokument som relaterar till trafikfrågor i allmänhet men i denna studie 

har avgränsning gjorts till ovan nämnda handlingar.  

2.8.1 Parkeringstal för cykel och bil 

Dokumentet Parkeringstal för cykel och bil syftar till att beskriva hur kommunen ska 

hantera det lagstadgade kravet på utrymme för parkering, lastning och lossning som 

ska anordnas vid nyexploatering och tolka vad ”lämpligt utrymme” och ”i närheten 

av” innebär (Gävle kommun, 2014a). Parkeringstal och parkeringsnorm används vid 

planering av ny bebyggelse för att behandla den förväntade efterfrågan på 

parkeringsplatser. Parkeringstalen utgår från bland annat bebyggelsens läge, 

områdets bilinnehav och boendetäthet samt möjlighet till andra färdsätt och anges i 

antalet parkeringsplatser per vald enhet. Gävle kommun har ofta använt sig av 

minimital som anger det lägsta antalet parkeringsplatser som behöver anläggas. Fler 

parkeringar än så anläggs oftast inte på grund av kostnaden, främst i centrala lägen 

där mark är dyrare. Där mark är mindre kostsam blir även anläggningskostnaden för 

parkeringar lägre. Maximital kan då användas för att begränsa antalet parkeringar, 
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något som kommunen avser göra vad gäller markparkeringar. Gävle kommun säger 

sig arbeta med flexibla parkeringstal genom att de tillåter avsteg från de fasta 

nivåerna med syfte att öka anpassningsmöjligheterna eftersom det inte är möjligt att 

förutsäga framtida parkeringsbehov för samtliga exploateringar. Avsteg från 

parkeringsnormen under gällande minimital är möjligt om avtal skrivs för alternativa 

åtgärder som förväntas minska efterfrågan på parkeringar. Parkeringstalen anges 

utifrån olika områden (tabell 3) samt olika typer av markanvändning så som 

bostäder, skolor, arbetsplatser och serviceverksamheter. Zonindelningen används då 

parkeringsbehovet förväntas skilja sig åt mellan olika platser i kommunen samt att 

tillgången till kollektivtrafik och service varierar (Gävle kommun, 2014a). 

Tabell 3. Vid parkeringsplanering har Gävle kommun indelat kommunen i fyra zoner med olika 
parkeringsbehov. Kopia av Gävle kommun (2014a).  

 

Parkeringstal för bostäder i form av flerbostadshus är av relevans för denna studie 

och presenteras i tabell 4. Parkeringstalen inkluderar även besöksparkering som är 

0,5 för cykel och 0,1 för bil. Parkeringstalen är riktvärden för parkeringar och 

tabellen kompletteras med en kommentar att lägre parkeringstal kan godkännas om 

åtgärder som påverkar efterfrågan på bilparkeringar genomförs. Bilpool, 

kollektivtrafikkort och cykelgarage anges som exempel på sådana åtgärder (Gävle 

kommun, 2014a).  

Tabell 4. Parkeringstal per lägenhet i bostadshus. Kopia av Gävle kommun (2014a).  

 

 

 

 

2.8.2 Parkeringspolicy – riktlinjer för parkeringar i Gävle kommun 

Syftet med Gävle kommuns parkeringspolicy är att redogöra för parkeringarnas roll 

i samhällsplaneringen och kommunens vilja i parkeringsfrågor. Parkeringar kan 

användas som ett verktyg för ett ökat hållbart resande och Gävle kommun (2015) 

listar hur cykelparkeringar, pendlarparkeringar, mobilitetsplan vid arbetsplatser 

samt parkering vid skolor ska hanteras för att bidra till hållbarhet. I policyn framgår 

att parkeringar ska planeras för att bidra till effektiv markanvändning genom 

Zon Område 

1 Gävle stad 
2 Gävles ytterområden: Sätra, Hagaström, Fridhem, Andersberg, Hemlingby, Bomhus, 

Strömsbro, Valbo 
3 Mindre tätorter i Gävle kommun: Hedesunda, Bergby, Forsbacka 
4 Landsbygd 

Zon Parkeringstal 
för cykel, 
minimital 

Parkeringstal för 
bil, minimital 

Parkeringstal för 
bil, maximital 

1 2,5 0,5 0,9 
2 2,5 0,7 1,0 
3 2,5 1,0 1,5 
4 2,5 1,0 2,0 
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samnyttjande och minimering av markparkering. Gävle kommun (2015) menar att 

parkeringar alltid är förenade med kostnader och ska därför aldrig vara avgiftsfria. 

Parkeringar behöver belastas med en marknadsmässig avgift och den verkliga 

kostnaden behöver synliggöras. När ingen eller låg avgift tas ut innebär det en 

subventionering av bilåkande då parkeringarna inte bär den kostnad de utgör genom 

anläggning, tillsyn, drift och underhåll som de fordrar. En typ av subventionering är 

när låg kostnad för boendeparkering finansieras genom högre boendekostnader. I 

dokumentet särskiljs faktiskt och verklig månadskostnad där den faktiska är den som 

användaren betalar medan den verkliga kan vara betydligt högre. Skillnaden dem 

emellan möjliggörs genom subventionering när samtliga boende betalar för 

parkeringar på fastigheten oberoende av om de nyttjar den eller inte. Detta 

förekommer främst vid nybyggda bostäder enligt Gävle kommun (2015). 

Kommunen listar tre olika parkeringsverktyg som kan användas i planeringsskedet: 

maximinormer, parkeringsköp (friköp) och gröna parkeringsköp. Den första innebär 

en övre begränsning av antalet parkeringsplatser som får anläggas och ska främst 

gälla markparkering. Vid parkeringsköp, även kallat friköp, kan fastighetsägaren 

köpa sig fri från kravet att anordna fastighetens parkeringsbehov. Kommunen eller 

det kommunala parkeringsbolaget åtar sig att anlägga platserna i utbyte mot att 

fastighetsägaren betalar en viss summa. Avlösen är ett annat alternativ där 

parkeringsplatserna i stället hyrs på en annan fastighet. Parkeringsköp möjliggör 

samling och samnyttjande på ett sätt som små separata parkeringsytor inte gör. I 

dagsläget saknar dock kommunen rådighet över någon större gemensam 

parkeringsanläggning eller parkeringshus men anger att friköp ändå kan möjliggöras 

genom ”att avtala om parkeringsplatser i befintliga anläggningar, förutsatt att 

kommunen har rådighet över behövligt antal platser i förväg” (Gävle kommun, 

2015, s. 11). Hur detta ska gå till anges dock vara oklart och i behov av utredning. 

Det sista verktyget, gröna parkeringsköp, handlar även det om ett friköp men i det 

här fallet löses tillgängligheten till fastigheten på andra sätt än med parkeringsplats. 

Det kan exempelvis handla om att förbättra möjligheten att cykla, resa kollektivt 

eller samnyttjad bilanvändning genom en bilpoolslösning. Vikten av att resonera 

kring hur mycket dessa åtgärder kan komma att minska parkeringsbehovet 

observeras och detta resonemang ska även dokumenteras i ett avtal kopplat till 

fastigheten. 

Prissättningen för allmänna parkeringar ska användas för att styra mot parkering på 

privat tomtmark, med andra ord vara det dyrare alternativet. Detta för att ytorna 

ska användas för trafik i rörelse samt parkering för besökare (Gävle kommun, 2015). 

Tillstånd för boendeparkering där de boende betalar en månadsavgift för att stå på 

parkerad på allmänna parkeringsplatser kostar från 350 till 650 kronor för 30 dagar 

beroende på zon (Gävle parkeringsservice, 2017).  
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3 Metod 

Studien har använt sig av en kombination av metoder för att nå uppsatta syften och 

mål. För att få information om exempel på bilfritt boende och hur mobilitetsbehovet 

hanteras vid dessa användes intervjuer. Både intervjuer och enkäter användes under 

studien för att undersöka kommunens, byggherrars och boendes perspektiv på 

bilfritt boende.  

3.1 Intervjuer 

Intervjuer genomfördes för att samla mer information kring två projekt med bilfritt 

boende som presenteras i kap 4.1 och för att undersöka bilfritt boende utifrån 

kommunens och byggherrars perspektiv. Intervjuerna användes för att få en djupare 

insikt samt de verksammas personliga åsikter. Intervjuerna var av kvalitativ karaktär 

i syfte att förstå den intervjuades synvinkel samtidigt som ny kunskap inhämtades. 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att forskningsintervjuer är ett professionellt 

samtal där kunskap konstrueras mellan den intervjuade och den intervjuande samt 

en metod för att försöka förstå ämnet från undersökningspersonens synvinkel. 

Kvalitativa intervjuer kan ge mer nyanserade beskrivningar än metoder av 

kvantitativt slag. Intervjuerna genomfördes på ett halvstrukturerat sätt, det vill säga 

frågorna var fastställda innan intervjun, men omformulerades och kompletterades 

under intervjuns gång (jfr. Patel & Davidson, 2003).  

Totalt intervjuades fyra personer: två kommunala tjänstepersoner verksamma inom 

planering och två representanter från byggherrar. Intervjupersonerna valdes ut för 

att ge ett brett perspektiv och därför intervjuades en tjänsteperson från Gävle 

kommun där frågan om bilfritt boende i Gävle är relativt ny, och en tjänsteperson 

från Upplands Väsby kommun där en detaljplan för bilfritt boende nyligt vunnit laga 

kraft. De två kommunala tjänstepersoner som intervjuades var en trafikplanerare i 

Gävle kommun och en planarkitekt i Upplands Väsbys kommun. För byggherrens 

perspektiv intervjuades en representant för en mindre byggherre, Laterre Invest, 

som är byggherren i Upplands Väsby, samt en representant från en större 

riksomfattande byggherre, Riksbyggen. Båda företagen har arbetat med bilfritt 

boende.  

Intervjupersonerna kontaktades via mail och intervjuerna spelades in och 

sammanställdes sedan. Vissa frågor ställdes till samtliga intervjupersoner fast på olika 

sätt beroende på om de representerade en kommun eller en byggherre. En del 

projektspecifika frågor lades till för respektive intervju (bilaga A).  
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3.2 Enkäter 

Enkäter skickades ut till byggherrar och exploatörer samt till boende i centrala 

Gävle få deras perspektiv på bilfritt boende samt för att få kvantitativ data. Enkäter 

användes då de kan nå ut till många människor och genom att främst använda fasta 

svarsalternativ kan enkäten upplevas som enklare att besvara (Patel & Davidson, 

2003).  

Samtliga enkätsvar behandlades konfidentiellt medan anonymitet var valbart. 

Byggherrarna fick själva välja om de ville ange namn, titel och arbetsgivare medan de 

boende fick valet att ange kontaktuppgifter för att ha chans att vinna biobiljetter. 

Skillnaden mellan anonymt och konfidentiellt är enligt Patel och Davidson (2003) 

att en anonym enkät varken innehåller namn, nummer eller någon annat som gör 

det möjligt att identifiera personen som svarat medan en konfidentiell enkät betyder 

att den som insamlar enkäterna har personuppgifter men att de inte presenteras i 

arbetet.  

Enkäterna innehöll frågor med fasta svarsalternativ med några undantag. Enkäten till 

byggherrar hade en fråga där de svarande med frisvar angav vilka förutsättningar och 

åtgärder som de anser är viktigast för att bilfritt boende ska fungera. Enkäten som 

vände sig till boende hade tre frågor som krävde valfritt numeriskt svar: deras ålder, 

antal personer i hushållet och hur mycket de var villiga att betala i månadsavgift för 

en parkeringsplats. De fasta svarsalternativen som angavs i övriga frågor är enligt 

Patel och Davidson (2003) lämpliga om en kvantitativ analys ska genomföras men 

ger ett begränsat svarsutrymme som bör tas i beaktande.  

Ett flertal frågor i enkäterna besvarades genom att rangordna ett antal alternativ. 

Rangordningen översattes sedan till poäng där det som den svarande valt i första 

hand fått högst poäng, andrahandsvalet fått näst högst poäng och så vidare till det 

som valdes sist som gavs en poäng. De totala poängen sammanställdes och delades 

sedan med antalet svarande för att få ut ett medelvärde mellan 1 och 4-6 beroende 

på fråga, högre poäng innebär att alternativet rangordnas högre. Resultatet 

redovisades med stapeldiagram samt i tabell.  

Vid frågor som besvarades med ett eller flera alternativ sammanställdes hur många 

som valt respektive alternativ. Resultatet redovisades i stapeldiagram och hur många 

svarsalternativ de svarande angav i snitt angavs i figurbeskrivningen. De frågor som 

besvaras med ett enda alternativ sammanställdes och redovisades i pajdiagram som 

visar procentuell andel för varje svarsalternativ.  

3.2.1 Enkät till byggherrar 

En enkätundersökning användes för att få byggherrarnas perspektiv. Dessa 

byggherrar valdes ut efter samtal med tjänstepersoner vid Gävle kommun. Enkäten 
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bestod av åtta frågor om parkeringar och bilfritt boende, se bilaga 2. Byggherrarna 

kontaktades via mail som innehöll en länk till en webbenkät. Totalt kontaktades nio 

olika byggherrar via mail vilket resulterade i sex svarande, vilket ger en 

svarsfrekvens på 67 procent. Även de två byggherrarna som intervjuades svarade på 

samma enkätfrågor vid intervjutillfället. Totalt baserades enkätstudien på åtta 

svarande.  

3.2.2 Enkät till boende 

En enkätundersökning användes för att få boendes perspektiv. Urvalet gjordes för 

att de svarande skulle bestå av en grupp som redan är bosatta i ett flerbostadshus i 

centrala Gävle och ansågs därför vara potentiella boende för den typ av exploatering 

som detta arbete undersöker möjligheterna till. Genom att vända sig till 

flerbostadshus i centrala Gävle nåddes en målgrupp som kan anses vara representativ 

för boende i Gävle gällande ålder, kön och livsstil. Enkäterna delades ut i två 

centrala bostadsrättsföreningar samt spreds via Facebook. Enkäten bestod av totalt 

åtta frågor. De boende i bostadsrättsföreningarna fick en pappersenkät utdelad i sina 

postfack som de kunde lämna i ett postfack i samma eller närliggande trapphus. 

Totalt delades 76 enkäter ut varav 31 enkäter besvarades vilket ger en svarsfrekvens 

på 41 procent. För att få mer underlag gjordes en webbenkät som vände sig till 

boende i centrala Gävle via sociala medier, närmare bestämt Facebook. Totalt 

inkom 75 svar varav 31 svarande bor i de bostadsrättsföreningar där enkäten delades 

ut och övriga 44 svarade via webbenkäten. Av dessa 44 enkätsvartbortsorterades fyra 

stycken eftersom de svarande inte bodde i centrala Gävle (zon 1). Ytterligare två 

enkäter togs bort då de svarande var under 18 år eftersom de inte har möjlighet att 

själva köra bil. I studien kommer alltså 69 enkätsvar att användas, varav 31 personer 

svarat genom den pappersenkät som delades ut i bostadsrättsföreningar och 38 

personer svaras genom webbenkäten. 

Första halvan utgjordes av frågor kring de boendes hushåll, bilanvändning och 

miljömedvetenhet medan den andra halvan fordrade att de svarande skulle värdera 

och ranka olika mobilitetslösningar samt vad som är viktigt vid vad av bostad. 

Enkätens utformning presenteras i bilaga C. Det är enligt Patel och Davidson (2003) 

lämpligt att inleda en enkät med neutrala frågor för att sedan övergå till frågorna 

som är centrala för studiens frågeställningar.  

De boende svarade på var de bor genom att välja ett av fyra alternativ som utgår från 

Gävle kommuns (2014a) zonindelning, (tabell 3). Enbart de svarande som bor i zon 

1 har använts för studien. De svarande angav hur miljömedvetna de är genom att 

välja ett av fem alternativ på en femgradig skala från ”inte alls” till ”mycket”. Dessa 

motsvaras av ett värde från ett till fem där en högre siffra avser mer 

miljömedvetenhet. 
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4 Resultat 

För att undersöka möjligheterna till bilfritt boende i Gävle används tre olika 

perspektiv: kommunens, byggherrarnas och boendes perspektiv. Inledningsvis 

presenteras två projekt med bilfritt boende, brf Nouvelle i Upplands Väsby och brf 

Viva i Göteborg. Sedan behandlas kommunens perspektiv som är baserat på två 

intervjuer med tjänstpersoner vid Gävle respektive Upplands Väsby kommun. 

Byggherrarnas perspektiv baseras på en enkätstudie och fördjupas med två intervjuer 

av de byggherrarna som är aktuella i brf Nouvelle och brf Viva. Kommuners och 

byggherrars perspektiv i förhållande till varandra analyseras sedan under en egen 

rubrik. Avslutningsvis presenteras resultatet av den enkätundersökning som gjorts 

med boende i centrala Gävle. 

4.1 Projekt med bilfritt boende 

Arbetet med hållbara parkeringslösningar är av stor vikt och kommuner i Sverige 

arbetar allt mer kring detta (SKL, 2013). Nedan presenteras två projekt som ska bli 

bilfria bostäder i Upplands Väsby och Göteborg.  

4.1.1 Brf Nouvelle, Upplands Väsby 

I Upplands Väsby planeras det första bilfria boendet i kommunen. Detaljplanen för 

Vilunda 18:1 m.fl. har nyligen vunnit laga kraft och möjliggör för ett pilotprojekt 

som frångår den ordinarie parkeringsnormen (Upplands Väsbys kommun, 2017). 

Resultatet blir brf Novuelle, en bostadsrättsförening omfattande 61 lägenheter som 

kommer nyttja andra mobilitetstjänster än parkeringsplatser (Laterre Invest, u.å.). 

Exploateringen genomförs av Laterre Invest. Detaljplanen syftar till att pröva ett 

parkeringstal nära noll i samband med uppförandet av ett flerbostadshus. Området 

används för närvarande för trafikändamål (parkeringar) samt småindustri och ytorna 

är övervägande hårdgjorda (Upplands Väsby kommun, 2017). Fastigheten är 

centralt belägen med närhet till service och kommunikationer. Kommunen har som 

mål att öka stadsmässigheten och förtäta i de centrala delarna (Upplands Väsby 

kommun, 2005) och fastigheten ligger inom det område som kommunen anser har 

högst prioritet gällande att tillföra gröna värden (Upplands Väsby kommun, 2017). 

Den nya detaljplanen möjliggör flerbostadshus i fyra till fem våningar och föreslår en 

variation av lägenhetsstorlekar. Inga krav ställs på att anordna privata 

parkeringsplatser utan de boendes mobilitet ska lösas med alternativa åtgärder. De 

krav som finns för att kunna sänka parkeringstalet nära noll är en bilpool omfattande 

minst tre bilar med parkeringsplats inom fastigheten och utrymme för ytterligare två 

bilpoolsplatser för ett eventuellt ökat behov. Exploatören ska under fem år bekosta 

den fasta månadsavgiften för bilpoolen för ett medlemskap per lägenhet. En 

cykelpool med olika typer av cyklar exempelvis låd-, el- och gästcykel ska finnas 
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samt hög kvalitet på cykelförvaringen på gården och i byggnaden. Det ska även 

finnas utrymme för att serva och tvätta sin cykel i byggnaden som också ska ha plats 

för återvinning, återbruk och grovavfall. En mobilitetspott ska avsättas för eventuellt 

parkeringsköp, långsiktig drift, underhåll och flexibilitet av de planerade 

mobilitetstjänsterna som föreningen själva får råda över. Föreningens stadgar ska 

också ha tillägg för att främja mobilitetstjänsterna långsiktigt (Upplands Väsby 

kommun, 2017).  

Mobilitetspotten har bestämts till tre miljoner kronor. Dessa pengar öronmärks för 

mobilitetstjänster och ska användas av bostadsrättsföreningen för att upprätthålla en 

grön mobilitet och anpassning för framtida behov. Inför inflyttningen 2019 anordnas 

bil- och cykelpool men i framtiden kan de boende komma att efterfråga andra 

fordon så som mopedbilar eller segways. Mobilitetspotten ska på så sätt säkerställa 

de boendes mobilitet genom att planera för flexibilitet och andra lösningar än de 

som finns att tillgå idag (M. Åberg, personlig kommunikation, 19 april, 2018). 

4.1.2 Brf Viva, Göteborg 

I Göteborg pågår bygget av det som ska bli brf Viva, Riksbyggens första projekt med 

”positive footprint housing”. Hållbar utveckling är ledordet för projektet som sker i 

samarbete med universitet, forskare, kommunen och det kommunala energibolaget. 

Byggnaden ska byggas på ett mer miljövänligt sätt, producera egen el genom 

solceller och på flera andra sätt effektivisera resursanvändningen. 

Bostadsrättsföreningens medlemmar får tillgång till en fordonspool omfattande 

elbilar, lätta elfordon, ellastcyklar och elcyklar. Inga parkeringsplatser kommer att 

anläggas för egen bil. Den fordonspool som anordnas samt närhet till kollektivtrafik 

och service ska utgöra grunden de boendes mobilitet. De parkeringsplatser som 

byggs är för föreningens bilpool (Riksbyggen, u.å.). Antalet bilpoolsbilar som 

behövdes uppskattade företaget till fyra men höjdes sedan till åtta efter diskussioner 

med Göteborgs stad (C. Szczepanowski, personlig kommunikation, 4 maj, 2018). 

Bilpoolen är en del av en fordonspool som även innehåller olika typer av cyklar. 

Byggnaderna tillhörande brf Viva uppförs i en sluttning på Dr Allards gata i 

Guldheden, ett läge som Riksbyggen (u.å.) beskriver som i stadens periferi men 

ändå centralt med god tillgång till cykel- och gångvägar samt kollektivtrafik. 

Fordonspoolen ska inte bara bidra till de boendes mobilitet utan även till socialt 

umgänge. Att de boende delar utrustning och även vissa lokaler ska främja det 

sociala samtidigt som det spar på resurser. Bland annat kommer flera 

gemensamhetslokaler att byggas samt ett återanvändningsrum där de boende kan 

låna, byta eller lämna in saker (Riksbyggen, u.å.). 
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4.2 Kommunens perspektiv 

Detta perspektiv grundar sig på två intervjuer: en intervju med en trafikplanerare i 

Gävle kommun och en intervju med en planarkitekt i Upplands Väsby kommun. 

Utgångspunkten för kommunens perspektiv är Gävle men eftersom något bilfritt 

boende ännu inte är under arbete i Gävle kommun kompletteras perspektivet med 

erfarenheter från Upplands Väsby kommuns arbete.  

4.2.1 Gävle kommun 

För att få kunskap om hur Gävle kommun förhåller sig till styrdokumenten om 

parkeringar (jfr. avsnitt 2.8) och till möjligheten till bilfritt boende intervjuades J. 

Rönnberg, trafikplanerare på avdelningen Trafik & tillstånd. Detta avsnitt grundar 

sig på den intervjun. Parkeringstalen utgör en norm som kommunens 

tjänstepersoner måste förhålla sig till. J. Rönnberg (personlig kommunikation, 2 

maj, 2018) anser att gällande policy möjliggör bilfritt boende förutsatt att alternativa 

mobilitetsåtgärder genomförs. Något bilfritt boende har dock inte genomförts i 

kommunen. Beställning av planeringsarbete kommer oftast från 

Kommunledningskontoret men något intresse för att planera för bilfritt boende har 

ännu inte visats därifrån. Arbetet med att ta fram rutiner för att hantera bilfritt 

boende skulle dock göras i förväg av kommunens tjänstepersoner för att öka 

förberedelserna. Bland tjänstepersoner verkar idén om bilfritt boende börja slå rot 

utan att någon större efterfrågan verkar ha visats från politiken, byggherrar eller 

allmänheten. Främst är det trafikplanerarna som driver frågan framåt, men även 

andra avdelningar har visat intresse för frågan. För vissa exploateringar i centrala 

Gävle kan bilfritt boende anses lämpligt, dels på grund av närheten till 

kollektivtrafik och verksamheter, dels eftersom antalet parkeringar som 

parkeringsnormen kräver kan vara svåra och dyra att inrymma. Nyligen har intresse 

för en parkeringsfri exploatering visats av anledningen att det blir svårt att rymma 

parkeringsplatserna inom den aktuella fastigheten. Exploatören förslår 

parkeringsköp på annan fastighet men från kommunens perspektiv anses det kunna 

vara ett lämpligt tillfälle att utreda möjligheterna till alternativa mobilitetsåtgärder 

för att skapa ett bilfritt boende. För att driva hållbarhetsfrågorna framåt anser J. 

Rönnberg att kommunen behöver kommunicera bättre med exploatörerna. När 

efterfrågan på mark ökar liksom attraktiviteten att bygga i Gävle kan det vara lättare 

för kommunen att ställa krav på hållbarhetsåtgärder utan att det riskerar att 

avskräcka exploatörer. Bilfritt boende inte ska vara ett krav utan ses som en 

alternativ lösning. I slutändan är det dock politikerna som tar beslutet om en sådan 

detaljplan ska godkännas eller inte (J. Rönnberg, personlig kommunikation, 2 maj, 

2018). 
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4.2.2 Upplands Väsby kommun 

I Upplands Väsby är det första bilfria boendet snart verklighet då inflyttning i brf 

Nouvelle planeras under 2019, se avsnitt 4.1.1. För att få kunskap om hur arbetet 

gått till samt vilka hinder och motiv kommunen arbetat med intervjuades M Åberg, 

planarkitekt vid Upplands Väsby kommun. Detta avsnitt grundar sig på den 

intervjun. M. Åberg är den planarkitekt som främst varit ansvarig för detaljplanen 

Vilunda 18:1 m.fl. som möjliggör bilfritt boende. Genom att detaljplanen godkänner 

en parkeringsnorm nära noll är en högre exploateringsgrad möjlig. I början av 

planeringsarbetet skulle byggnaden uppföras i tre våningar och ordinarie 

parkeringstal användas. När fastigheten under planeringens gång bytte ägare skiftade 

inriktningen till bilfritt boende. Byggherren anses i detta fall varit avgörande för att 

det ska bli ett bilfritt boende. Genom alternativa mobilitetsåtgärder kunde 

parkeringstalen minskas och byggnadshöjden höjas till fem våningar. Initiativet kom 

från byggherren men kommunens tjänstepersoner anges att redan från start tyckt att 

det var en bra idé. Idén att arbeta mot en parkeringsnorm nära noll i stället för 

enbart en reducering av parkeringstalen anses var viktigt. Det gör att de som flyttar 

in kommer vara väl medvetna om att parkeringsplatser saknas och därmed minskar 

risken att de boende ändå kommer äga bil och parkera någon annanstans. Kraven på 

att byggherren ska ordna för de boendes mobilitet med alternativa metoder har 

också förtydligats. Kommunen ser det som positivt att området kan bebyggas och 

tillföra centrala bostäder utan att biltrafiken kommer att öka märkbart i området. En 

av flera fördelar som anges med bilfritt boende är att det möjliggör förtätning 

samtidigt som gröna värden tillförs, något som är svårt att genomföra om ordinarie 

parkeringstal använts. Då kan inte lika många lägenheter kunnat byggas och 

parkeringsplatser skulle behöva anordnas under marken på innergården. Ett 

underjordiskt garage under gårdsplanen hade begränsat möjligheterna till plantering 

och dagvattenhantering, kvaliteter som kommunen har som mål att förstärka i 

området. Detaljplanens reglering att minst 15 procent att fastigheten ska bestå av 

planteringar är ett försök att säkerställa att gröna värden tillförs och består. Även 

detta är ett nytt arbetssätt för kommunen som M. Åberg tror att de kommer att 

arbeta mer med. Byggherren Laterre uppfattas av kommunens tjänstepersoner som 

progressiva och pålitliga, dock behövdes flera besök i det aktuella politiska utskottet 

för att få detaljplanen godkänd (M. Åberg, personlig kommunikation, 19 april, 

2018). Upplands Väsby kommun (2017) har en vision att ”Väsby vågar och gör” (s. 

5). Genom att referera till denna vision samt andra kommunala styrdokument kunde 

de tjänstepersoner som är delaktiga i projektet argumentera för bilfritt boende inför 

politikerna. För att visa på hur de boendes mobilitet skulle lösas fick byggherren 

göra flertalet utredningar. Detaljplanen har nu vunnit laga kraft och projektet går in 

i bygglovsfasen. Hur bygglovsavdelningen ska bevaka de mobilitetsåtgärder som inte 

är fysiska är ännu inte helt utarbetat utan något som kommunen ser som en del av 
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processen. M. Åberg anser inte att alla steg i processen måste vara förbestämda för 

att exploatering ska kunna inledas. Ett sätt att säkra mobilitetsåtgärderna är genom 

att ställa krav inom ramen för bostadsföreningens stadgar. Såväl byggherre som de 

inflyttade antas ha ett intresse för att upprätthålla arbetet med hållbara transporter. 

Rapporter från de undersökningar som byggherren ansvarar för i fem år efter 

inflyttning anses vara ett forum för uppdatering av huruvida mobilitetsåtgärderna 

upprätthålls. En annan åtgärd som är specifik för det här projektet är att 

bygglovshandlingarna först ska skickas in till ansvarig planarkitekt som sedan gör en 

överlämning till bygglovsavdelningen. Denna exploatering är ett pilotprojekt vars 

resultat kommer användas för att utvärdera hus kommunen ska hantera bilfritt 

boende i framtiden. Kommunens tjänstepersoner tycks vara positivt inställda till 

bilfritt boende och dess möjligheter att minska kommunens bilberoende och öka 

stadens attraktivitet. Även om resultatet av exploateringen inte är känt ännu 

rekommenderas andra kommuner att våga prova bilfritt boende (M. Åberg, 

personlig kommunikation, 19 april, 2018).  

4.3 Byggherrars perspektiv 

Byggherrars perspektiv baseras på en enkätundersökning samt två intervjuer, en med 

en projektledare på Laterre Invest och en med hållbarhetschefen på Riksbyggen. 

4.3.1 Enkätundersökning 

Enkätundersökningen baseras på svar från åtta personer som är anställda hos 

byggherrar eller exploatörer, som i fortsättningen kommer kallas byggherrar. 

Studien visar att ur byggherrars perspektiv anses planerarna, alltså kommuners 

tjänstepersoner, vara de som främst efterfrågar bilfritt boende. Invånarna anses 

efterfråga det minst eller möjligtvis inte alls (tabell 5).  

Tabell 5. Rangordning av vilka som efterfrågar bilfritt boende enligt byggherrar. Tabellen anger antal 
och procentuellt hur många byggherrar som valt respektive alternativ i rangordning 1-4 där 1 avser 
det som efterfrågar bilfritt boende mest, och 4 de som efterfrågar det minst. Baseras på 8 svarande.  

 

Huruvida det är kommunen eller byggherrarna som är mest drivande i 

parkeringsfrågor går åsikterna isär, fyra av åtta (50 procent) anser att det är 

kommunen medan den andra hälften anser att det är byggherrarna. Sju av åtta 

byggherrar (87,5 procent) anser att bilfritt boende kan vara lämpligt förutsatt att 

vissa förutsättningar finns. Av dessa sju byggherrar anger samtliga att 

Rangordning 1 2 3 4 Totalt 

Planerarna  4 (50 %) 3 (37,5 %) 0 (0 %) 1 (12,5 %) 8 (100 %) 
Byggherrarna 3 (37,5 %) 1 (12,5 %) 4 (50 %) 0 (0 %) 8 (100 %) 
Politikerna 1 (12,5) 4 (50 %) 2 (25 %) 1 (12,5 %) 8 (100 %) 
Invånarna 0 (0 %) 0 (0 %) 2 (25 %) 6 (75 %) 8 (100 %) 
Totalt 8 (100 %) 8 (100 %) 8 (100 %) 8 (100 %)  
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kommunikationer eller närhet till kollektivtrafik är avgörande, sex byggherrar anger 

även läget och tre tillägger att alternativa mobilitetsåtgärder behövs.  

Den positiva konsekvens med bilfritt boende som byggherrarna uppskattar högst är 

den minskade lokala miljöpåverkan i form av exempelvis buller och luftföroreningar 

följt av minskad global klimatpåverkan i form av utsläpp av växthusgaser (fig. 2). 

Byggherrarna fick dessa sex alternativ att rangordna:  

 Minskad lokal miljöpåverkan så som buller och luftföroreningar 

 Minskad klimatpåverkan i form av utsläpp av växthusgas 

 Förenklad exploatering och förtätning 

 Förbättrad hälsa genom aktiva transportsätt 

 Ökad mångfald vad gäller bostadsutbud 

 Minskad subventionering av parkeringsplatser 

 

Figur 2. Byggherrars rangordning av positiva konsekvenser med bilfritt boende. Lägsta möjliga värde är 1 och 
högsta 6. Baseras på sju svarande eftersom den åttonde byggherrar valde att inte besvara frågan. 

Undersökningen utforskar även vilken eller vilka negativa konsekvenser bilfritt 

boende kan tänkas ge, se fig. 3. Sex av åtta byggherrar (75 procent) anser att det 

finns en risk att de boende ändå skaffar bil och parkerar någon annanstans. Fem av 

åtta byggherrar (62,5 procent) anser att begränsningen av möjlighet till bil kommer 

vara exkluderande vissa människor. Fyra av åtta byggherrar (50 procent) bedömer 

att det finns en risk att efterfrågan på bilfritt boende kan vara för låg. En byggherre 

(12,5 procent) anser att det inte kommer leda till några större negativa 

konsekvenser.  
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Figur 3. De negativa konsekvenser som byggherrar anser att bilfritt boende kan få. Baseras på svar från åtta 
byggherrar fick välja ett eller flera alternativ. I snitt angav de svarande två alternativ av fyra möjliga. 

Det hinder som byggherrarna anser är störst för att bygga bilfria bostäder är 

acceptens och attityd från invånarna. Sju av åtta (87,5 procent) tycker att det är ett 

hinder (fig. 4). Den byggherre som inte anser att det är något problem anser 

däremot att politiskt stöd, intresse bland byggherrar och kunskap bland 

tjänstepersoner saknas. Tidsbrist anses däremot inte vara något problem bland 

byggherrarna. Byggherrarna fick välja ett eller flera av åtta alternartiv. 

 Saknas politiskt stöd 

 Krävs mer stöd i policydokument och strategier 

 Acceptans och attityd från invånarna 

 Intresse från byggherrar 

 Det interna arbetssättet 

 Saknas kunskap på tjänstemannanivå 

 Tidsbrist - hinner inte ta tag i frågan 

 Annat  
 
Fem av åtta byggherrar (62,5 procent) anger att ett hinder är att det saknas politiskt 
stöd och lika många anser att det behövs mer stöd i policydokument och strategier. 
Fyra av dessa byggherrar menar att det saknas stöd både från politikerna och i 
policydokument och strategier. Fyra byggherrar (50 procent) menar att det saknas 
kunskap bland tjänstepersoner. Fem av åtta (62,5 procent) bedömer att ett lågt 
intresse bland byggherrarna kan vara ett hinder för bilfritt boende. 

Fem av åtta byggherrar (62,5 procent) anser att intresse för att bygga bilfritt boende 

saknas bland byggherrar. Två av de tre som inte anser att det är något hinder är de 

som intervjuats från Laterre och Riksbyggen av den anledningen att de visat intresse 
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för och medverkar i projekt med bilfritt boende. Bland övriga sex är det alltså fem 

byggherrar (83 procent) som tycker att intresset bland byggherrar är ett hinder. 

 

Figur 4. Byggherrars perspektiv över vad som hindrar bilfritt boende. Ingen byggherrarna svarar att tidsbrist 
eller ”annat” är något hinder. Baseras på åtta svarande. I snitt angav de svarande 3,4 hinder av sju möjliga. 

4.3.2 Laterre Invest AB 

Laterre Invest AB (Laterre) är byggherren, eller fastighetsutvecklaren som de själva 

kallar sig i, projektet brf Nouvelle, beskrivet i avsnitt 4.1.1. För att få deras 

perspektiv intervjuades projektledaren E. Lundvall. Detta avsnitt baseras främst på 

den intervjun. Företaget är lokaliserat i Stockholm och inriktar sig på att bygga 

flerbostadshus i stationsnära lägen. Viljeinriktningen går tydligt mot hållbarhet, 

bland annat vill de bygga hus helt i trä (Laterre Invest, u.å.). Laterre tror dock att 

det är de innovativa mobilitetslösningarna som kommer tilltala de boende, medan 

övriga hållbarhetsåtgärder kommer ses som en bonus men inte vara anledningen till 

att de boende köper en bostad där. Företaget, som i jämförelse med Riksbyggen är 

både avsevärt nyare och mindre, avser att driva sina hållbarhetsambitioner i samtliga 

projekt. De ser det inte som något problem om kommuner ställer hårdare krav på 

olika hållberhetsaspekter, tvärt om menar de att det verkar till deras fördel. De 

tycker att kommunerna borde göra parkeringskravet mer flexibelt och i stället ställa 

krav på sådant som är mer långsiktigt hållbart så som trästommar eller solceller.  

Som exploatör ser de många fördelar med bilfritt boende, bland annat den högre 

exploateringsgraden som tidigare nämnts. De lägre anläggningskostnaderna lämnar 

ekonomiskt utrymme för införandet av mobilitetsåtgärder samt lägre lån för 

bostadsrättsföreningen. De anser att det är stor skillnad mellan att bygga bilfritt 

boende och exploatering med reducerade parkeringstal vad gäller kommunikation 

och marknadsföring. De menar att det måste bli svårare att använda bil samtidigt 

som behovet av den behöver minska. Fler cykelställ anser de inte vara en god lösning 

utan förutsättningarna för bilfritt boende i området som helhet är av betydelse. 
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Närhet till kollektivtrafik, som Laterre tror kommer bli det vanligaste 

transportmedlet för boende i brf Nouvelle, är av stor relevant lika så att kunna nå 

utföra vardagshandlingen till fots. En annan parkeringslösning som Laterre är 

positivt inställda till är parkeringshus som är gemensamma för ett större område. 

Inom fastigheten underlättar byggherren för hemleveranser och hållbara 

transportsätt men de anser att det främst är förutsättningarna på områdesnivå som är 

avgörande. De ser en utveckling att service utvecklas på stadsdelsnivå genom bland 

annat implementering av blandstadsidealet som kan gynna den bilfria livsstilen. 

Laterre tror att de som först flyttar in redan kommer vara bilfria men förhoppningar 

finns om att vissa inflyttande ska göra sig av med bilen vid inflyttning. 

Drömscenariot är att boende i närliggande fastigheter ser fördelarna med 

mobilitetslösningarna och vill ta del av dem för att kunna göra sig av med bilen. De 

anser att om dessa parkeringshus skulle byggas av en tredje part kan de boende sedan 

hyra en parkeringsplats i parkeringshuset utan att byggherren behöver agera 

mellanhand. På så sätt skulle kostnaderna för boende och parkering separeras helt 

och parkeringsplatserna skulle inte subventioneras genom bostadskostnader. Detta 

möjliggör också mer flexibilitet och bygger inte in bilberoendet i lika stor 

utsträckning som om parkeringsbehovet skulle lösas inom respektive fastighet. 

Laterre har förhoppningar om minskad bilanvändning i framtiden och anser att 

underjordiska garage kan vara svåra att nyttja för något annat ändamål om 

parkeringsbehovet minskar (E. Lundvall, personlig kommunikation, 2018-05-04). 

4.3.3 Riksbyggen 

Riksbyggen är ett kooperativt företag som både bygger och förvaltar fastigheter, 

främst genom bostadsrättsföreningar. De finns i 261 av landets 290 kommuner och 

har cirka 2400 anställda. Riksbyggen som bildades på 1940-talet (Riksbyggen, u.å.) 

har mycket erfarenhet av att arbeta med parkeringsfrågor (C. Szczepanowski, 

personlig kommunikation, 4 maj, 2018). För att ta reda på vad Riksbyggen anser om 

och arbetar med parkeringstal och bilfritt boende intervjuades deras hållbarhetschef 

C. Szczepanowski som varit inblandad i projektet brf Viva. Detta avsnitt baseras på 

den intervjun. I flera projekt har Riksbyggen arbetat med att sänka parkeringstalen 

under gällande norm men brf Viva i Göteborg är första gången de bygger helt utan 

parkeringsplatser för egen bil. Exploateringen inte kunnat genomföras om det hade 

behövts anläggas parkeringsplatser till de boende på grund av den branta terrängen. 

Mobilitetsåtgärderna antas ha varit viktiga för de som köpt bostad i föreningen 

medan hållbarhetsprofileringen i övrigt inte tros ha varit avgörande. Möjligheten att 

anlägga andra gemensamma som annars ofta konkurreras ut av parkeringsutrymmen 

poängteras. Riksbyggen arbetar mycket med hållbarhetsfrågor och att kommunerna 

ställer krav på hållbarhetsåtgärder anses inte vara något problem. Tidigare upplevde 

C. Szczepanowski att det var Riksbyggen som drev frågan om hållbar mobilitet men 
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nu upplevs kommunerna vara minst lika drivande och utrymme har skapats för mer 

flexibla parkeringsnormer. De boende anses vara de som minst efterfrågar bilfritt 

boende även om C. Szczepanowski har märkt en ökning den senaste tiden. 

Riksbyggen ser flera fördelar med bilfritt boende utöver det att exploatering är 

möjligt på annars svårbebyggda platser, bland annat att de kan bygga något som är 

anpassat för dem som inte äger bil. För de hushåll som redan är bilfria skulle 

inflyttningen i brf Viva kunna innebära enbart fördelar då de får ta del av flera 

åtgärder som inte skulle genomförts vid en exploatering enligt ordinarie 

parkeringsnorm. Detta är en av tre grupper som Riksbyggen identifierat vad gäller 

mobilitet. Den andra gruppen är de ombytliga som antas ha potential att bli bilfria 

med rätt åtgärder. Den tredje gruppen, vanebilisterna, antas inte attraheras av brf 

Viva. Dock har Riksbyggen redan erfarit att några enstaka köpare som kan tänkas 

tillhöra gruppen vanebilister påpekat att de vill ha parkeringsplats när de flyttar in i 

brf Viva. Detta har kommit fram i de intervjuer som genomförts med köparna, 

vilket är en del av forskningen som ska bedrivas inom projektet. Bostadsflytt anges 

som ett tillfälle då många kan tänkas förändra sina resvanor och därför anser sig 

byggherren ha möjligheter att styra de boende mot mer hållbara transporter. I brf 

Viva kommer det finnas en fordonspool, en samling av alla fordon, i dagsläget bilar 

och olika typer av cyklar. Att det endast är en pool grundar sig i tanken att det måste 

vara lätt att välja det hållbara alternativet och med flera olika pooler antas risken öka 

att de boende i första hand kommer välja en bilpoolsbil framför exempelvis en 

lastcykel. Det måste vara attraktivt att inte äga bil för att bilfritt boende ska lyckas 

och få genomslag, och anger flera fördelar med delat bilägande så som besparing av 

tid och pengar. Riksbyggen kan se att bilfritt boende kan bidra till såväl ekologisk 

som ekonomisk och social hållbarhet. De arbetar även utifrån de globala miljömålen 

för hållbar utveckling som Förenta nationerna (FN) antagit (C. Szczepanowski, 

personlig kommunikation, 4 maj, 2018) 

4.4 Analys av kommuners och byggherrars perspektiv 

Detta avsnitt bearbetar analyser som gjorts utifrån undersökningen av kommunens 

och byggherrars perspektiv, och kompletterar avsnitt 4.2-3. Studien visar att 

kommunens och byggherrars perspektiv verkar ha mycket gemensamt (jfr. avsnitt 

4.2-3). Bilfritt boende kan möjliggöra exploatering som inte kunnat genomföras 

enligt sedvanlig parkeringsnorm, något som ligger i så väl kommuners som 

byggherrars intresse. I de exempel som ges från andra kommuner har låga 

parkeringstal varit en förutsättning för den exploateringsgrad som planeras och i 

Göteborg kan exploatering ske på en plats där landskapets utformning gör det svårt 

att anlägga parkeringar. 

I intervjuerna svarar både exploatörer och kommunala tjänstepersoner att det inte 

anser att det är av stor vikt för ett projekt med bilfritt boende att ha en 
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hållbarhetsprofil som sträcker sig utöver mobilitetsåtgärderna. Trots det har båda 

undersökta exemplen, brf Nouvelle och brf Viva (jfr. avsnitt 4.1), tydliga 

inriktningar på hållbarhet som syns i bland annat byggnadsmaterial, återvinning, 

möjlighet till odling och så vidare. Den hållbara inriktningen marknadsförs tydligt i 

båda projekten.  

Intervjuerna med de båda byggherrarna visar på flertalet liknande uppfattningar och 

åsikter kring bilfritt boende (jfr. avsnitt 4.3.2-3). De anser att de själva är mer 

drivande än kommunerna vad gäller bilfritt boende men upplever att kommuner är 

allt mer positiva till det. Samtidigt anser de både att efterfrågan är minst från 

allmänheten, eller åtminstone att den märks minst. De tror att övriga 

hållbarhetsåtgärder är en bonus för de boende men inte något som varit avgörande 

för köpet av bostaden. Förutom att hållbara transportsätt behöver göras mer 

lättillgängliga och attraktiva behöver åtgärder göras för att dessa egenskaper ska 

minska för bilen anger båda byggherrarna. Dessa projekt, brf Nouvelle och brf Viva, 

är respektive byggherres första projekt med bilfritt boende men de har 

förhoppningar och planer på att det ska bli fler.  

4.5 Boendes perspektiv 

De boendes perspektiv utgörs av enkätsvar från boende i centrala Gävle som bor i 

hyres- eller bostadsrätt, och på så vis utgör en grupp potentiella boende. Totalt 

används 69 besvarade enkäter, varav 47 svarande är kvinnor, 21 svarande är män 

och en person ”annat”. De svarandes ålder sträcker sig mellan 19 och 82 år med en 

medelålder på 35 år och medianålder på 28 år. 57 av de svarande bor i bostadsrätt 

och 21 i bostadsrätt.  

54 personer av 69 svarande (78 procent) har tillgång till bil; 17 av dessa använder bil 

som sitt vardagliga färdmedel, 35 äger bil men använder den sällan och 3 svarade att 

inte äger någon bil men använder bil regelbundet genom lån eller bilpool. 

Resterande 15 personer (22 procent) anger att de varken äger eller använder bil. De 

som inte äger eller regelbundet använder bil anser sig vara med miljömedvetna än 

övriga. Den bilfria gruppen hade ett medelvärde på 3,8 som kan jämföras med 3,1 

för de som använder bil dagligen och 3,5 för dem som äger bil men inte använder 

den ofta (tabell 6). Bilinnehav och användning kan på så sätt anses ha koppling till 

miljömedvetenhet. Korrelation finns även mellan bilanvändning och hushållstorlek 

där de som i störst utsträckning äger och använder bil i snitt bor i hushåll med fler 

personer medan de som själva inte äger eller använder bil bor i mindre hushåll. Den 

avgift som de svarande är villiga att betala för parkering i garage kan även det 

kopplas till bilanvändning, de som äger bil är villiga att betala mer än de som inte 

gör det. Den grupp som avviker är den som inte äger bil men ändå använder bil 
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regelbundet. De har den minsta hushållstorleken, lägst miljömedvetenhet och villiga 

att betala minst för en garageplats.  

Tabell 6. Skillnader mellan grupper med olika tillgång till och användning av bil. Baseras på svar 
från 69 boende. Medelvärde anges för miljömedvetenhet, hushållstorlek (antal personer), ålder samt 
månadsavgift för garage.  

 

Studien visar vad de boende anser är viktigast vid sökandet av ny bostad, baserat på 

en rangordning av fem alternativ, se tabell 7. Det vanligaste förstahandsvalet är ”inte 

betala för mycket för bostaden” som 25 personer (37 procent) rangordnat som 

nummer 1, vilket framgår tydligare i fig.5 som visar det alternativ som de boende 

prioriterar mest. God tillgång till bilparkering är det som minst har valt som första 

alternativ (fig. 5) medan närhet till kollektivtrafik är det som flest valt som minst 

viktigt (tabell 7).  

Tabell 7. Rangordning för vad som de boende anser är viktigast vid letandet av ny bostad. Tabellen 
anger antal och procentuellt hur många boende som valt respektive alternativ i rangordning 1-5 där 1 
avser det som är viktigast, och 5 det som är minst viktigt. Baseras på 68 personer som svarade på 
frågan av totalt 69 som besvarade enkäten.  

 

 Äger och 
använder 
bil som 
vardagligt 
färdmedel 

Äger bil 
men 
använder 
den 
sällan 

Äger inte 
bil men 
använder 
bil 
regelbundet 

Varken 
äger eller 
använder 
bil 

Samtliga 

Antal svarande 17 34 3 15 69 
Andel av total 25 % 49 % 4 % 22 % 100 % 
Miljömedvetenhet 3,1 3,5 2,6 3,8 3,4 
Hushållstorlek 2,1 1,7 1,0 1,3 1,7 
Ålder 38 31 31 41 35 
Accepterbar 
månadsavgift för 
garage 

605 589 366 442 558 

Rangordning 1 2 3 4 5 Totalt 

Närhet till 
kollektivtrafik 

12  
(18 %) 

8  
(12 %) 

12 
(18 %) 

9 
(13 %) 

27  
(40 %) 

68 
(100 %) 

Tillgång till 
grönytor 

13  
(19 %) 

17 
(25 %) 

14 
(21 %) 

19 
(28 %) 

5  
(7 %) 

68 
(100 %) 

Goda p- 
möjligheter bil 

4  
(6 %) 

17 
(25 %) 

10 
(15 %) 

20 
(29 %) 

17  
(25 %) 

68 
(100 %) 

Goda 
förutsättningar 
för gång/cykel 

14  
(21 %) 

17 
(25 %) 

19 
(28 %) 

13 
(19 %) 

5  
(7 %) 

68 
(100 %) 

Inte betala för 
mycket för 
bostaden 

25  
(37 %) 

9 
(13 %) 

13 
(19 %) 

7 
(10 %) 

14  
(21 %) 

68 
(100 %) 

Totalt 68 
(100 %) 

68 
(100 %) 

68 
(100 %) 

68 
(100 %) 

68 
(100 %) 
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Figur 5. Förstahandsvalet för vad som är viktigast när de boende ska byta bostad. Baseras på 68 personer som 
svarade på frågan av totalt 69 som besvarade enkäten.  

Figur 6 sammanställer resultatet som anges i tabell 7 och visar medelvärdet i 

rangordningen för respektive alternativ. Kostnad för bostaden, förutsättningar för 

att gå och cykla samt grönytor visade sig vara viktigare än närhet till kollektivtrafik 

och goda parkeringsmöjligheter (fig. 6).  

 

Figur 6. Prioritering av vilket av alternativen som är viktigast vid sökandet av ny bostad. Högre siffra betyder 
högre prioritet. Högsta möjliga värde är 5 och lägsta 1. Baseras på 68 personer som svarade på frågan av totalt 

69 som besvarade enkäten. 

I studien anger 21 personer (30 procent) att de inte använder bil. Övriga 70 procent 

(48 personer) fick välja ett eller flera av sex alternativ som troligast skulle få dem att 

minska deras bilanvändning. Alternativen som fanns att välja mellan var:  

 Bostad närmare arbete, barnomsorg, handel och liknande 
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 Bättre gång- och cykelvägar 

 Högre kostnad för att använda/parkera bil 

 Bättre kollektivtrafik 

 Tillgång till bilpool 

 Längre avstånd till bilparkeringen  

Figur 7 visar hur många som valde respektive alternativ. Tydligt är att avståndet 

mellan hemmet och dagliga målpunkter är det som de flesta anser utgör grunden för 

sitt bilberoende.  

 

Figur 7. Åtgärder som de boende anser skulle kunna minska deras bilanvändning. Baseras på 48 personer som 
anger att de använder bil. I snitt valdes 1,8 alternativ av sex möjliga. 

Undersökningen visar att ungefär hälften av de boende kan tänka sig avstå 

parkeringsmöjligheter, medan den andra halvan anser att tillgång till alternativa 

färdmedel inte kan ersätta parkeringsmöjlighet. 35 av 69 personer (51 procent) vill 

ha bil oavsett var och hur de bor även om de skulle erbjudas andra mobilitetstjänster 

eller lägre boendekostnad (fig. 8). Övriga 34 personer (49 procent) kan tänka sig 

vara utan parkeringsmöjligheter för bil i utbyte mot andra mobilitetstjänster 

och/eller lägre boendekostnad. Av de fyra alternativen som presenterades var lägre 

boendekostnad mest populärt följt av medlemskap i bilpool. Dock verkar två eller 

flera åtgärder vara nödvändiga för att de boende ska välja att avstå 

parkeringsmöjlighet.  
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Figur 8. De boendes inställning till av avvara parkeringsmöjlighet i utbyte mot alternativa mobilitetsåtgärder. 
49 procent skulle kunna bo i bilfritt boende. Baseras på 69 svarande.  

De boendes bilinnehav och bilanvändning är relaterat till om de är villiga av avstå 

parkeringsmöjlighet, se tabell 8. Majoriteten av de som inte äger bil skulle kunna bo 

i bilfritt boende.  

Tabell 8. De boendes inställning till att avstå parkeringsmöjlighet i utbyte mot andra 
mobilitetsåtgärder uppdelat efter innehav och användning av bil. Baseras på 69 svarande.  

 Äger bil och 
använder den 
som vardagligt 
färdmedel 

Äger bil men 
använder 
den sällan 

Äger inte bil 
men använder 
genom lån eller 
bilpool 

Varken äger 
eller 
använder 
bil 

Kan tänkas avstå 
parkeringsmöjlighet 

2 (12 %) 16 (47 %) 2 (67 %) 14 (93 %) 

Vill ha bil oavsett var 
och hur de bor 

15 (98 %) 18 (53 %) 1 (33 %) 1 (7 %) 

Totalt 17 (100 %) 34 (100 %) 3 (100 %) 15 (100 %) 

 

 

 

51%

19%

14%

9%

4% 3%

Boendes inställning till att byta 
parkeringsmöjligheter mot andra 

mobilitetsåtgärder

Nej, jag vill ha bil oavsett var och hur jag bor

Ja, om flera av alternativ 1-4 finns

Alt. 1. Ja, om boendekostnaden var lägre

Alt. 4. Ja, med gratis medlemskap i bilpool

Alt. 3. Ja, med goda förutsättningar för cykel
såsom cykelparkering i markplan, lånecyklar
m.m.

Alt. 2. Ja, med gratis kollektivtrafikkort
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5 Diskussion 

I följande avsnitt diskuteras först tidigare forskning som nämnts i den teoretiska 

bakgrunden och sedan diskuteras studiens metod och resultat.  

5.1 Diskussion av tidigare forskning 

När förtätning är målet skulle bilfritt boende kunna vara medlet, eftersom 

problematiken med att rymma parkeringar försvinner. Förtätning kan anses vara 

inriktning för en hållbar stadsutveckling i motsats till utbredning som är alternativet 

när städer behöver rymma fler människor (jfr. Boverket, 2013; Hassan & Lee, 2014; 

Willson, 1995).  Parkeringsnormen kan anses motverka samhällsplaneringens 

hållbarhetsmål och minimikravet på parkeringsplatser skapar ett överskott håller 

priserna låga (jfr. Shoup, 1999). Frågan är då varför kommuner fortsätter att 

använda parkeringstal som sitt standardmedel vid parkeringsplanering och för vem 

dessa parkeringar anordnas. Kommunorganisationen ska genom sitt planmonopol 

planera kommunen, samhället med andra ord (SKL, 2013). Eftersom de parkeringar 

som anläggs vid nybyggnation ofta subventioneras genom höjda bostadskostnader 

(Exploateringskontoret Stockholm stad, 2013; Gävle kommun, 2015) skulle 

bilägarna anses vara de som gynnas av parkeringsnormerna medan de som är bilfria 

möjligtvis skulle kunna ses som bestraffade. Många kommuner har strategier för 

såväl trafikfrågor och hållbar utveckling och att gynna bilister motsätter sig som 

regel dessa strategier (jfr. SKL, 2013). Kommunerna har inte mandat att bestämma 

avgiften för en parkeringsplats på kvartersmark men de har möjlighet att styra 

antalet parkeringar. Konkurrensen om parkeringsplatser kan tänkas bli högre om 

antalet platser minskar, vilket troligtvis även skulle öka priset 

(Exploateringskontoret Stockholm stad, 2013). En högre avgift har i sin tur 

potential att minska bilanvändningen (jfr. Shoup, 1999). 

Trots ökat bostadsbyggande tycks bostadsbristen bestå, något som skulle kunna 

förklaras med de höga priserna på nyproducerade bostäder som gör dem 

otillgängliga delar av befolkningen (jfr. Welin & Bildsten, 2017). I städers centrala 

lägen ser kommuner gärna att nya parkeringsplatser inte blir markparkeringar utan 

anordnas under jord vilket sparar plats men ökar byggnadskostnaderna (jfr. 

Exploateringskontoret Stockholm stad, 2013; Innovativ parkering, u.å.). Garage 

under jord bidrar möjligtvis till en vackrare stadsbild (jfr. Spitaels & Maerivoet, 

2008) men någon måste stå för kostnaden. Ett bilfritt boende har däremot potential 

att kunna minska exploateringskostnaderna och i förlängningen även bostadspriserna 

(jfr. McDonell, Madar & Been, 2010). 

Brown (2017) nämner att det inte alltid är självvalt att vara utan bil utan att det finns 

människor av olika anledningar, oftast ekonomiska, inte kan äga bil. Bilfritt boende 
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riskerar att inte minska bilanvändningen om det bosätts av redan bilfria hushåll 

(Morris et al., 2009). Bilfritt boende kan dock möjliggöra förtätning utan att 

trafikmängden behöver öka i samman utsträckning som antal boende, vilket många 

kommuner skulle kunna tänkas se som en fördel. Om syftet med bilfritt boende 

däremot är att minska bilanvändningen kommer det inte göra någon skillnad om 

endast redan bilfria hushåll flyttar in. Huruvida bilfritt boende bidrar till hållbar 

utveckling kan därför bero på vilket perspektiv som används.  

Att bilinnehavet ökar med inkomsten har länge varit ett faktum, som inte är lika 

självklart numera. En trend i utvecklade ekonomier visar på att sambandet inte 

längre är lika starkt (jfr. Goodwin, 2012; Trafikverket, 2014b). Detta skulle kunna 

förklaras med öka miljömedvetenhet och försvårande omständigheter för att 

använda bilen i städer (jfr. European Platform on Mobility Management, u.å.; 

Europeiska miljöbyrån, 2016). Om trenden fortsätter samtidigt som alternativa 

färdmedel blir mer attraktiva finns det en möjlighet att det i framtiden finns ett stort 

överskott av parkeringar. Om minskad bilanvändning, kanske till och med bilfria 

stadskärnor eller stadsdelar, är målet, motsäger kommunerna sig själva när de ställer 

krav på parkeringar vid nyexploatering. I Gävle är de centrala delarna mindre 

bilberoende än kommunen i helhet (jfr. avsnitt 2.6) vilket indikerar på att detta 

område, om något, är lämpligt för bilfritt boende. 

I kommunens styrdokument för parkeringstal anges att parkeringsplaneringen utgår 

från att tillfredsställa den förväntade efterfrågan på parkeringsplatser (Gävle 

kommun, 2014). Detta indikerar att parkeringstalet ska utgå från prognos och inte 

vara en viljestyrd strategisk planering för minskad bilanvändning (jfr. Söderlind, 

1998). I parkeringspolicyn anges däremot att parkeringar ska användas för att styra 

mot minskat bilbehov (Gävle kommun, 2015). Båda dessa dokument är aktuella och 

används i kommunens planeringsarbete men vissa meningsskiljaktigheter identifieras 

i dem. 

Bilinnehavet mätt med personbilstäthet bland bosatta i centrala Gävle ökar inte i 

samma utsträckning som kommunen i helhet (tabell 1). Den ökning som har skett 

lokaliseras främst området Öster-Alderholmen (tabell 2) som under den angivna 

perioden haft en exploatering av nya bostäder. Detta indikerar på att de nyinflyttade 

i området har ett högre bilinnehav än de som bodde där tidigare. Nyproducerade 

bostäder har kritiserats för att vända sig till resursstarka gruppen (jfr. Welin & 

Bildsten, 2017) som kan antas ha ett högre bilinnehav (jfr. Trafikverket, 2014b). 

5.2 Diskussion av metod 

Valet av metod att använda semistrukturerade kvalitativa intervjuer bedöms vara en 

metod som bidragit till djupare förståelse för hur kommuner och byggherrar arbetar 

med parkeringsfrågor och bilfritt boende. Den detaljrikedom och nyansering som 
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förmedlats från den intervjuade till den intervjuande hade inte kunnat åstadkommas 

genom exempelvis enkäter (jfr. Kvale & Brinkman, 2014). Intervjuerna är mer 

omfattande än enkätundersökningarna som använts vad gäller innehåll men i stället 

färre i antal. Intervjupersonerna valdes ut då de visat intresse eller arbetat med 

bilfritt boende och kan därför antas ha en positiv inställning till det som inte behöver 

representera hela organisationen de arbetar för. Kommunernas perspektiv baseras i 

studien av två tjänstepersoners erfarenheter. I intervjuerna representerar de delvis 

den avdelning och kommun de arbetar för, men flera frågor är även ställda för att få 

deras egna åsikter. De har olika yrkesroller då en är trafikplanerare och den andra 

planarkitekt, men både är en av de i respektive kommun som arbetat med bilfritt 

boende. I Upplands Väsby är rollen som trafikplanerare vakant för tillfället. De 

byggherrar som intervjuades var även de två i antalet men detta perspektiv 

kompletterades med enkäter. Intervjuerna anses ha varit nödvändiga för att få ett 

djup ur kommuners och byggherrars perspektiv, samtidigt som antalet intervjuer 

begränsar studiens tillförlitlighet. Studien uppmärksammar dock att det i Gävle 

varken finns färdiga planer eller byggnationer med bilfritt boende. Detta kan ses 

som en indikation på hur kommunen och byggherrarna i Gävle kommun historiskt 

har arbetat med bilfritt boende, det vill säga i praktiken inte alls.  

Den enkätundersökning som används för att komplettera byggherrars perspektiv 

besvarades även den av anställda hos exploatörer och behöver inte vara representativ 

för hela den organisation som de svarande arbetar hos. Två av åtta (25 procent) 

svarande var de byggherrar som intervjuades och har arbetat med bilfritt boende. 

Deras åsikter kring bilfritt boende har fått en stark inverkan på resultatet som därför 

skulle kunna antas visa på en mer positiv inställning än vad byggherrar har generellt. 

För att ytterliggera fördjupa byggherrars perspektiv skulle en byggherre som inte 

anser att bilfritt boende är lämpligt kunna ha intervjuats. 

En enkätundersökning är även grunden till de boendes perspektiv. Urvalet gjordes 

till två centrala bostadsrättsföreningar. Urvalet av människor utgörs av de som har 

som de grundförutsättningar som anses vara lämpliga för bilfritt boende, det vill säga 

centralt läge och god tillgång till kollektivtrafik, (jfr. avsnitt 4.2-3). De två 

bostadsrättsföreningarna kan tänkas ha en liknande sammansättning av människor av 

olika kön, ålder och liknande som motsvarar centrala Gävle i helhet. Eftersom 

svarsfrekvensen inte är 100 procent behöver den sammansättningen dock inte 

representeras i enkätsvaren. Enkätsvaren från bostadsrättsföreningarna 

kompletterades med en webbenkät som delades via Facebook och vände sig till 

boende inom centrala Gävle. Då internetanvändningen kan tänkas skilja sig mellan 

olika grupper behöver dessa svarande inte vara representativa för invånarna i 

centrala Gävle. Resultatet av enkätstudien baseras på totalt 69 svarande och skulle 

kunna användas som en indikation på vad de boende i centrala Gävle anser om 

bilfritt boende även om undersökningen är begränsad till antalet.  
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De boendes perspektiv utgörs i studien av boende i Gävle där det inte finns något 

bilfritt boende. De boendes perspektiv skulle också kunna omfatta människor som 

redan bor i bilfria bostäder för att ge ytterligare ett perspektiv. 

Enkätfrågorna som främst besvaras med fasta alternativ ger den svarande begränsat 

med svarsutrymme och dennes svar påverkas av vilka alternativ som anges (jfr. Patel 

& Davidson, 2003). Om enkäten i stället använt sig av fritextsvar och varit av mer 

kvalitativ karaktär hade resultatet varit ett annat, samtidigt som det kan antas vara 

mer krävande för den svarande och därför gett en lägre svarsfrekvens. 

För att en exploatering av karaktären bilfritt boende ska kunna genomföras krävs i 

regel ett politiskt beslut. Politikernas inställning till bilfritt boende har i denna studie 

inte varit i fokus och enbart behandlats ur kommunens tjänstepersoners och 

byggherrars perspektiv.  

5.3 Diskussion av resultat 

Studien visar att bilfritt boende kan möjliggöra förtätningar som annars inte varit 

möjliga (avsnitt 4.1). Det kan även bidra till god markanvändning i större 

bemärkelse än att enbart möjliggöra förtätning. I Upplands Väsby möjliggör det 

exempelvis större andel grönyta (avsnitt 4.2.2), något som ofta eftersträvas i täta 

stadsmiljöer för bland annat klimatreglerande effekter (jfr. Wolsink, 2016). Även 

boende uppskattar tillgång till grönytor (jfr. figur 6). Målet att bilfritt boende ska 

minska bilanvändningen behöver möjligtvis omformuleras för att omfatta fler mål 

som exempelvis öka stadsmiljöns attraktivitet, andelen grönytor och ökad variation 

på bostadsmarknaden. Risken finns att bilfritt boende inte kommer att minska 

bilanvändningen däremot kan det gynna dem som är utan bil (jfr. C. Szczepanowski, 

personlig kommunikation, 4 maj, 2018). 

Kommuners planeringsprocess utgår ofta från en metod med parkeringsnormer 

(Trafikverket, 2013) och det kan det vara svårt att bryta vanor även om vanan inte 

bidrar till uppsatta mål (jfr. Lindelöw, 2009). Gävle kommun arbetar för att fler 

invånare ska bryta vanor och resa mer hållbart medan det egna arbetet fortfarande 

verkar utgå från gamla vanor och metoder som kan anses vara ohållbara (jfr. Shoup, 

1999). Upplands Väsby kommun har antagit en detaljplan som möjliggör bilfritt 

boende utan att verka ha bestämt hur de ska arbeta internt för att följa upp (avsnitt 

4.2.2). Samtliga intervjupersoner verkar tro på bilfritt boende, utan att ha (lokala) 

bevis på att det fungerar. Resultatet av den planering som använts historiskt är dock 

känd och samma utveckling verkar inte anses önskvärd längre (jfr. 

Nybyggarkommissionen, 2014; Shoup, 1999; Söderhäll 1998). 

Byggherrarnas motiv till exploatering kan antas vara möjlighet att sälja eller hyra ut 

bostäder med ekonomisk vinst som följd. Exploateringen bör i så fall motsvara den 
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efterfrågan som finns och marknaden får styra om det byggs bilfria bostäder eller 

inte. Eftersom byggherrar anser att de boendes efterfrågan för bilfritt boende är låg 

(tabell 5) är det inte heller konstigt om det inte byggs några bilfria bostäder. 

Byggherrarna skulle kunna hindras av den kommunala planeringen, dock verkar det 

inte vara de kommunala tjänstepersonerna som byggherrarna anser står i vägen. En 

annan del av den kommunala organisationen är politikerna som har mandat att anta 

planer. Fem av åtta byggherrar (62,5 procent) anser att det saknas politiskt stöd 

(figur 4) för att bygga bilfria bostäder. De styrdokument som Gävle kommun har 

gällande parkeringsfrågor är politiskt antagna (Gävle kommun, 2014, 2015) och 

möjliggör bilfritt boende (J. Rönnberg, personlig kommunikation, 2018-05-02). 

Även om bilfritt boende inte anges som någon tydlig viljeinriktning finns 

möjligheten, dock kräver varje specifik plan med reducerade parkeringstal en 

utredning (avsnitt 2.8).  

De två exemplen på bilfritt boende visar på att det kan möjliggöra förtätning som 

annars hade varit problematisk (jfr. avsnitt 4.1). Förenklad förtätning är ett 

alternativ som byggherrar värderar lägre än minskad lokal och global miljöpåverkan 

(fig. 2). Detta skulle kunna utläsas som att byggherrarna anser att det är viktigt att ta 

ett hållbarhetsansvar. Motiven med minskad lokalpåverkan kan även vara att det i sin 

tur förenklar förtätning eftersom exploatering av bilfritt boende kan förväntas bidra 

med mindre trafik än sedvanliga mobilitetslösningar och därför godkännas av 

kommunen (jfr. Morris et al., 2009).  

Syftet med bilfritt boende som de intervjuade byggherrarna och tjänstepersonerna 

anger skiljer sig åt. C. Szczepanowski (personlig kommunikation, 4 maj, 2018) 

menar att Riksbyggen inte anser att det är något problem att de som flyttar in redan 

är bilfria hushåll utan ser det som en fördel att kunna bygga något som är anpassat 

för dem. Detta kan tänkas vara en rättviseaspekt som gör att i detta flerbostadshus 

behöver de boende inte subventionera parkeringsplatserna, i stället skapas 

gemensamma ytor och mobilitetslösningar som alla kan använda. 

Studien visar att de som har möjlighet att skapa bilfritt boende, det vill säga 

kommunens planerare och byggherrarna, inte upplever att boende efterfrågar det 

(jfr. avsnitt 4.2-3). Det framkommer dock i undersökningen att nästan hälften (49 

procent) av de boende kan tänka sig att avstå parkeringsmöjligheter (fig. 8). Det kan 

tänkas att de boendes efterfrågan på bilfria bostäder inte hörs eftersom de inte vet 

att alternativet finns alternativt byggherrarna inte frågat dem. Om ett sådant 

alternativ presenterades för dem skulle de kanske anse att det är en bra idé, något 

som denna studie indikerar. Ett inbyggt bilberoende i samhället skulle kunna vara en 

förklaring för varför detta inte övervägs oftare och människor har svårt att tänka i 

nya banor (jfr. European Platform on Mobility Management, u.å.).  
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De som äger bil men använder den sällan skulle möjligtvis kunna övergå till hållbara 

resvanor, speciellt de som anser sig själv vara miljömedvetna och då kan 

mobilitetslösningarna tänkas vara av stor vikt(jfr. European Platform on Mobility 

Management, u.å.). Metoden att använda sig av resecoacher som Riksbyggen 

tillämpar skulle kunna vara ett sätt att övertyga denna grupp om att kunna vara utan 

bil (C. Szczepanowski, personlig kommunikation, 4 maj, 2018). Sällanresor så som 

besök till fritidshus eller släkt i annan stad ses som ett problem som kan vara svårt 

att lösa, och skulle kunna vara en av anledningarna till att de som äger bil men inte 

använder den ofta ändå inte kan tänka sig vara utan den (jfr. avsnitt 4.3.3). Samtliga 

svarande är bosatta inom det som kommunen avgränsar som centrala Gävle men 

upplever trots det att avståndet från bostaden till andra funktioner så som arbete, 

barnomsorg och handel som utgör deras bilberoende (jfr. fig. 7). Detta hinder skulle 

samhällsplaneringen kunna bidra till att minska genom exempelvis 

funktionsblandning och gångvänliga miljöer (jfr. Hirt, 2012; Jacobs 1961/2005).  

En grupp som avviker från kopplingen mellan bilanvändning och miljömedvetenhet 

samt hushållstorlek är de som anger att de inte äger bil men genom lån eller bilpool 

använder bil regelbundet.  Dessa avvikelser skulle kunna förklaras med att denna 

grupp består av endast tre svaranden vilket motsvarar fyra procent att de svarande. 

Det skulle kunna vara så att de gärna skulle vilja äga en bil och om de inte hade 

tillgång till skulle de känna sig billösa och inte bilfria, jfr. Brown (2017). Likväl som 

att det kan finnas de som skulle gynnas av ha bil men inte har möjlighet till att äga 

bil, kan det tänkas finns de som äger bil men som egentligen inte skulle behöva en. 

Genom att presentera alternativa lösningar skulle skifte mot hållbara transporter 

kunna ske (jfr. Europeiska miljöbyrån, 2016).  

Resultatet visar att de hushåll som äger bil i snitt har fler hushållsmedlemmar (tabell 

6). Om hushållet består av flera vuxna ökar sannolikheten att någon i hushållet äger 

bil vilket skulle kunna vara en förklaring (jfr. Clark, Chatterjee & Melia, 2015). Det 

kan också tänkas att det bor barn i huset och att det därför anses vara lämpligt med 

tillgång bil (jfr. Trafikverket 2014a). De som använder sin bil regelbundet anser sig 

vara mindre miljömedvetna än de som använder den sällan och mest miljömedvetna 

är de som inte använder bil alls (tabell 6). Eftersom studien kan koppla 

miljömedvetenhet till bilanvändning skulle det kunna eventuellt vara fördelaktigt för 

bilfria bostadsprojekt att profilera och marknadsföra ett bredare 

hållbarhetsperspektiv om de som aldrig eller sällan använder bil är målgruppen. C. 

Szczepanowski (personlig kommunikation, 4 maj, 2018) refererar till detta att 

bilfritt boende ska vända sig till de som redan är bilfria eller är ombytliga.  

I enkäterna presenteras lägre boendekostnad som ett alternativ de boende kan 

erbjudas i utbyte mot att avstå parkeringsmöjligheter. Studiens teoretiska bakgrund 

stödjer att detta skulle kunna göras medan de intervjuade byggherrarna har olika 
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inställningar (jfr. avsnitt 4.3).  Den uteblivna anläggningskostnaden för 

parkeringsplatser anges användas för andra utgifter, främst mobilitetsåtgärder. C. 

Szczepanowski (personlig kommunikation, 4 maj, 2018) anger att de inte kan sänka 

priserna på bostadsrätterna då detta kan leda till spekulation, däremot kan de 

boendes utgifter minskas genom flera former av gemensamt ägande. E. Lundvall 

(personlig kommunikation, 2018-05-04) anger däremot att lägre 

anläggningskostnader gör att bostadsrättsföreningar kan få lägre lån som i sin tur kan 

påverka hyresnivån. Studien visar att de boende prioriterar bostadskostnaden högt 

(fig. 5) och om bilfritt boende kunde användas för att sänka boendes kostnader 

skulle det kunna tänkas öka efterfrågan för det.  

Villigheten att byta bort sin parkeringsplats i utbyte mot någon annan förmån 

varierar beroende på bilinnehav och användning (fig. 8). De som redan är bilfria har 

av självförklarande skäl mindre problem att avstå parkeringsmöjligheter än de som 

använder sin bil dagligen. Studien visar att 22 procent i dagsläget varken äger eller 

använder bil (tabell 6) men ungefär hälften (49 procent) kan sig att vara avstå 

parkeringsmöjligheten. Hur stor andel av invånarna som anses behöva efterfråga 

bilfritt boende för att motivera kommuner och byggherrar att bygga det framgår inte 

i studien, men om nästan hälften av de boende i centrala Gävle kan tänka sig det 

alternativet bör kommunen och byggherrar förslagsvis överväga det. 
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6 Slutsats 

Studien visar att kommuner, byggherrar och boende anser att bilfritt boende kan 

vara möjligt förutsatt att vissa förutsättningar finns. Dessa förutsättningar kan dels 

finnas på områdesnivå, så som närhet till kollektivtrafik, arbetsplatser och service, 

och dels på fastighetsnivå, exempelvis bilpooler och anpassning för hållbara 

transporter. I flera kommuner, bland annat Upplands Väsby och Göteborg, planeras 

och byggs det för bilfria bostäder. Mobilitetsbehovet har i stället för parkeringar 

lösts med alternativa åtgärder av ett mer hållbart slag. Dessa projekt anses bidra till 

både ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet samt möjliggör förtätning som inte 

varit möjlig i samma utsträckning om ordinarie parkeringstal krävts.  

I Gävle kommun finns styrdokument som inte motsätter sig, utan snarare 

uppmuntrar, exploateringar med låga parkeringstal och tjänstepersonerna verkar 

vara positivt inställda till bilfritt boende. Byggherrar anser att det saknas stöd från 

politiken och policydokument, men det som flest byggherrar anser är hindret för att 

bygga bilfria bostäder är de boende. Sju av åtta byggherrar (87,5 procent) anser att 

invånarnas acceptans och attityd hindrar för bilfritt boende. Undersökningen visar 

dock att nästan hälften (49 procent) av de boende i centrala Gävle kan tänka sig 

avvara parkeringsmöjligheter i utbyte mot något annat.  

De boendes bilinnehav och bilanvändning påverkar hur villiga de är att avstå 

parkeringsmöjlighet. Av de som varken äger eller använder bil kan 93 procent tänka 

sig bo i bilfritt boende medan för de som inte äger bil men ändå har tillgång till en 

bil är motsvarande siffra 67 procent. Av de som äger bil men använder den sällan 

kan 47 procent tänka sig avstå parkeringsmöjlighet medan de som äger bil och 

använder den regelbundet är mer måna om sin parkeringsmöjlighet. Endast 12 

procent kan tänka sig byta parkeringsplatsen mot en annan förmån.  

Förutom de planerade projekten med bilfritt boende som studien utforskar finns fler 

projekt med bilfria bostäder runt om i Sverige. Framtida forskning kan med fördel 

utforska konsekvenserna av färdiga bilfria bostäder för att utvärdera hur de fungerar 

till skillnad från denna studie som främst berör inställningen till och efterfrågan på 

dem. Politikers perspektiv på bilfritt boende, samt hur kommuner kan arbeta för att 

säkerställa att hållbara resvanor och mobilitetslösningar permanentas, är andra 

ämnen som skulle kunna undersökas av framtida forskning och bidra ytterligare till 

ämnet. Det kan även vara av intresse att undersöka det faktiska bilbehovet bland 

dem som anger att de sällan använder bilen de äger, och möjligheten för dem helt 

skifta till hållbara transporter. Bakgrunden till den här studien är trots allt att även 

den bil som står still orsaker problem.  
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Bilaga A. Intervjufrågor till kommuner och 

byggherrar 

I detta avsnitt redovisas de frågor som formulerades innan intervjuerna. Eftersom 

intervjuerna gjordes på ett semistrukturerat sätt kan vissa frågor formulerats om, 

tagits bort, slagits samman och kompletterats med följdfrågor, se bilaga D. 

Frågor till vid samtliga intervjuer 

 Är det problematiskt om kommuner ställer högre krav för att uppnå 

hållbarhet och riskerar det att avskräcka exploatörer? 

 Har ni några planer för projekt med låga parkeringstal eller bilfritt boende? 

 Vilka åtgärder för alternativ mobilitet behövs för att kunna genomföra 

projekt med låga parkeringstal anser du?  

 Vilka förutsättningar krävs på platsen för att kunna genomföra projekt med 

låga parkeringstal anser du? 

 Vad tror du skulle fungera bäst – en sänkning av p-talet eller p-tal noll? Med 

noll-alternativet ingår dock handikapparkering samt eventuellt plats för 

bilpoolsbilar. 

 Har någon uträkning gjorts för att beräkna kostnaden för anläggning av 

bilparkeringstal enligt normen?  

o Har denna kostnad i så fall utgjort kostnadsutrymmet för alternativa 

åtgärder eller hur har ni arbetat?  

o Om en exploatör ges möjligheten att bygga med ”p-norm noll”, hur 

ska kostnadsminskningen för anläggandet hanteras? 

 Är det viktigt att ett bilfritt boende har en hållbarhetsprofil tror du? 

 Vilken skulle målgruppen för bilfritt boende kunna? Tror du att de som 

flyttar in i bilfria bostäder redan är bilfria eller kommer de göra sig av med 

bilen i samband med flytt? 

 Skulle låga parkeringstal eller p-norm noll kunna bidra till hållbarhet och i så 

fall hur? 

Frågor till trafikplanerare vid Gävle kommun 

 Hur används parkeringstal i Gävle kommun? Minimi- och maximital? 

 Vilka styrdokument hanterar parkeringsfrågor? 
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 Var i kommunen skulle ett projekt med bilfritt boende kunna genomföras? 

 Finns det några hinder eller motsättningar internt inom 

samhällsbyggnadsförvaltningen? 

 Hur skulle uppföljningen och efterkontrollen se ut? Vem bevakar från 

kommunens sida att byggherren följer det som står i detaljplan och bygglov? 

 Har det funnits något intresse från politiken? 

 Finns det några tidigare ställningstaganden som stödjer nyexploatering med 

låg p-norm och bilfritt boende?  

Frågor till planarkitekt vid Upplands Väsby kommun 

 Hur används parkeringstal i Gävle kommun? Minimi- och maximital? 

 Hur föddes idén till brf Nouvelle? Fanns tankar om att bygga bilfritt boende 

före det projektet? Var det kommunen som utformade denna 

mobilitetslösning eller kom initiativet från exploatören?  

 Hur många p-platser hade Brf Nouvelle behövt enligt parkeringsnormen? 

 Var och hur regleras antalen bilpoolsbilar? Hur kan bilpoolen existens säkras? 

 Hur viktig är närheten till tågstationen? Skulle liknande projekt kunna 

genomföras på andra platser i kommunen? 

 Vilket färdsätt tror du kommer bli standard för de boende?  

 Hur kommer uppföljningen och efterkontrollen se ut? Vem bevakar från 

kommunens sida att byggherren följer det som står i detaljplan och bygglov? 

 Fanns det några motsättningar internt inom Kontoret för samhällsbyggnad? 

 Hur är stödet från politiken? 

 Fanns det några tidigare ställningstaganden som stödde nyexploatering med 

låg p-norm? Var dessa nödvändiga? Vad var viktigast att uppnå? 

Frågor till hållbarhetschef på Riksbyggen 

 Hur stora möjligheter har ni som exploatörer att påverka möjligheterna för 

de boende att leva hållbart? 

 Har det funnits en efterfrågan på alternativa mobilitetsåtgärder så som 

bilpool, gratis kollektivtrafikkort eller förbättrade möjligheter för cykel? 
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 Berätta om "Positive Footprint Housing" – hur föddes den idén?  

 Hur ser parkeringssituationen ut för brf Viva och vilka mobilitetsåtgärder har 

införts? Vilket färdsätt kommer bli standard för de boende tror du? 

 Hur har samarbetet med Göteborgs kommun sett ut? 

 Har mobilitetsgärderna ni valt att genomföra varit krav från kommunen 

genom detaljplan och avtal eller har ni gjort något mer utöver dem? 

Frågor till projektledare på Laterre Invest 

 Hur stora möjligheter har ni som exploatörer att påverka möjligheterna för 

de boende att leva hållbart? 

 Hur föddes idén till brf Nouvelle? Fanns tankar om att bygga bilfritt boende 

före det projektet? Var det kommunen som utformade denna 

mobilitetslösning eller kom initiativet från er (exploatören)? 

 Varför har ni valt att göra detta i Upplands Väsby? Hur viktig är närheten till 

tågstationen? Skulle liknande projekt kunna genomföras på andra platser i 

kommunen? 

 Vilket färdsätt kommer bli standard för de boende tror du? 

 Hur har samarbetet med Upplands Väsby kommun fungerat? 

 Har mobilitetsgärderna ni valt att genomföra varit krav från kommunen 

genom detaljplan och avtal eller har ni gjort något mer utöver dem? 
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Bilaga B. Enkätfrågor till byggherrar 

1. Inledande fakta om dig 

Namn: 

Befattning:  

Arbetsgivare och avdelning:  

2. Vilken aktör är mest drivande i frågor om parkeringslösningar vid 

nyexploatering av bostäder? 

⃝ Kommunen 

⃝ Byggherren 

 

3. Vilka efterfrågar möjligheten till bilfritt boende enligt din erfarenhet? 

Rangordna från 1 till 4 och börja med de vars efterfrågan märks mest. 1 = 

mest, 2 = näst mest o.s.v. 

__ Planerarna - kommunens tjänstemän 

__ Byggherrarna 

__ Politikerna 

__ Invånarna 

4. Vilka fördelar anser du har mest betydelse vid bilfritt boende?  Rangordna 

från 1 till 6 och börja med det som har mest betydelse. 1 = viktigast, 2 = 

näst viktigast o.s.v. 

__ Minska klimatpåverkan i form av utsläpp av växthusgas 

__ Minska lokal miljöpåverkan så som buller och luftföroreningar 

__ Minska subventionering av parkeringsplatser 

__ Möjligheten att erbjuda alternativa färdsätt 

__ Förbättrad hälsa genom aktiva transportsätt 

__ Förenklar exploatering och förtätning 

5. Anser du att det kan vara lämpligt med bilfritt boende förutsatt att vissa 

förutsättningar finns? 

⃝ Ja 
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⃝ Nej 

⃝ Vet inte 

 

6. Om du svarade ”Ja” på förra frågan, vilka förutsättningar och åtgärder anser 

du är viktigast för att bilfritt boende ska fungera? Exempelvis geografiskt 

läge, alternativa mobilitetsåtgärder, viss typ av bostäder o.s.v. (Fritextsvar). 

 

7. Vilka hinder finns för att bygga bilfria bostäder? Välj ett eller flera alternativ. 

⃝ Saknas politiskt stöd 

⃝ Krävs mer stöd i policydokument eller strategier 

⃝ Acceptans och attityd från invånarna 

⃝ Intresse från byggherrar 

⃝ Det interna arbetssättet 

⃝ Saknas kunskap på tjänstemannanivå 

⃝ Tidsbrist – hinner inte ta tag i frågan 

⃝ Annat: 

8. Vilka negativa konsekvenser ser du att bilfritt boende troligtvis kan få? Välj 

ett eller flera alternativ. 

⃝ Låg efterfrågan – svårt att locka boende 

⃝ De boende kommer ändå skaffa bil och parkera någon annanstans 

⃝ Bristande tillgänglighet exkluderar människor som behöver bil och 

parkering nära bostaden 

⃝ Inga större negativa konsekvenser 

⃝ Annat:   
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Bilaga C. Enkätfrågor till boende 

 

1. Ange kön, ålder, antal i hushållet samt om du bor i hyresrätt, bostadsrätt, villa 

eller annat. 

⃝ Kvinna   

⃝ Man 

⃝ Annat 

Ålder:  

Så många bor i hushållet:  

Jag bor i: 

⃝ Hyresrätt 

⃝ Bostadsrätt  

⃝ Villa 

⃝ Annat 

2. Var bor du? 

⃝ Centrala Gävle (Brynäs, Alderholmen, Hemsta, Norr, Nynäs, Söder, Sörby, 

Öster) 

⃝ Gävles ytterområden (Andersberg, Bomhus, Fridhem, Hagaström, 

Hemlingby, Strömsbro, Sätra, Valbo) 

⃝ Övriga Gävle kommun 

⃝ Ej i Gävle kommun 

3. Hur miljömedveten anser du dig vara? Välj ett alternativ. 

⃝ Inte alls 

⃝ Ganska lite 

⃝ Lite men vill bli bättre 

⃝ Ganska mycket 

⃝ Mycket 
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4. Äger du eller någon annan i hushållet bil? Välj ett alternativ. 

⃝ Ja, det är mitt vardagliga färdmedel. 

⃝ Ja, men jag använder den sällan. 

⃝ Nej, men jag använder bil regelbundet genom lån eller bilpool. 

⃝ Nej, jag varken äger eller använder bil. 

5. Hur mycket skulle du kunna tänka dig betala i månadsavgift för en 

parkeringsplats i garage i centrala Gävle? 

6. Vilket av följande alternativ skulle troligast få dig att minska din 

bilanvändning? Rangordna från 1 till 6 och börja med det som är viktigast. 

__ Högre kostnad för att använda/parkera bil 

__ Längre avstånd till bilparkering 

__ Bostad närmare arbete, barnomsorg, handel och liknande 

__ Bättre gång- och cykelvägar 

__ Bättre kollektivtrafik 

__ Tillgång till bilpool 

⃝ Använder inte bil 

7. Vilket av följande alternativ är viktigast för dig om du skulle leta efter ny 

bostad? Rangordna från 1 till 5 och börja med det som är viktigast. 

___ Närhet till kollektivtrafik 

___ Tillgång till grönytor 

___ Goda parkeringsmöjligheter för bil 

___ Goda förutsättningar för att cykla eller gå 

___ Inte betala för mycket för bostaden 

8. Vid nybyggnation av flerfamiljshus anläggs oftast parkeringsplatser. En del av 

kostanden för detta täcks av p-avgifter och en del läggs ofta in i 

boendekostaderna som därmed blir högre. Om du skulle flytta till ett 

flerfamiljshus i centrala Gävle, skulle du kunna tänka dig att avstå 

parkeringsmöjligheter i utbyte mot något annat? Välj ett alternativ. 

⃝ Alternativ 1 – Ja, om boendekostnaden var lägre. 

⃝ Alternativ 2 - Ja, om jag fick ett gratis kollektivtrafikkort. 
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⃝ Alternativ 3 - Ja, om det i stället fanns goda förutsättningar för cykel såsom 

cykelparkering i markplan, lånecyklar m.m. 

⃝ Alternativ 4 - Ja, om jag fick gratis medlemskap i bilpool. 

⃝ Nej, jag vill ha bil oavsett var och hur jag bor. 

⃝ Ja om fler av ovanstående alternativ fanns. Vilka? 
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Bilaga D. Transkribering 

I denna bilaga finns de intervjuer som gjorts under arbetet transkriberade. 

Inlägg av kommentarer beskrivs med hakparates, [ ]. 

Paus beskrivs med tre punkter, ”…”. 

Mening utan avslut beskrivs med ”[avslutad mening]”. 

Utfyllnadsord så som ”ju”, ”så” och ”då” tas bort om de inte ger något mervärde i 

betydelsen. Samma gäller för ljud så som ”eh” eller ”hm”.  

Transkribering av intervju med trafikplanerare J. 

Rönnberg 

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Gävle kommun, den 2 maj 2018. 

JB = J. Rönnberg 

EJ = Elin Johansson (intervjuare) 

Transkribering Jakob Rönnberg 

EJ: Första frågan är kring parkeringstalen och hur de används.  

JR: Ja utifrån zon har vi ett värde, ett spann, kan man säga. Det är centrala Gävle och sedan 

ytterligare tre zoner: ytterområden, mindre tätorter och landsbygd. Ganska tydligt skulle jag kunna 

säga. 

EJ: Men det är ofta som man bara anger ett minimital? Eller anger ni både min- och max-? 

JB: Ja, vi anger alltid min- och max- [parkeringstal].  Det brukar vara att man utgår från 

minimitalen, det blir utgångspunkt.  

EJ: Var regleras…  

JB: Det är i planen, detaljplanen som vi fångar upp det genom våra möten med byggherrarna som vi 

informerar det så det vet exakt hus mycket parkering de måste anlägga.  Det är en ständig 

diskussion, hur vi ska få in parkering och så för det är oftast det största problemet – hur man ska få 

in alla parkeringar när man bygger som man gör. Ofta är det markparkering. Vi jobbar för att man 

ska få in parkeringar i parkeringsgarage allt som oftast men när det inte går att genomföra är det en 

fråga om hur mycket yta som behövs. Då brukar det bli trångt att få in alla parkeringar och då är det 

minimitalet man spelar med. Det är olika i olika kommuner hur man jobbar. 

EJ: Är det sällan ni har bara maxtal?  

JR: Nej, det är aldrig man tänker så. Om man tänkte som man kanske gjorde förr när man hade en 

maxnorm och inge minnorm så skulle man kunna håll sig ganska lågt. Det ger ju en bättre valfrihet 

och flexibilitet egentligen men nu har man sagt att man vill hålla det på en minnorm också. Det ska 

inte bli att man får en parkeringsskuld. Jag vet inte vad som är bäst, men för att det ska bli ganska 

rättvist är det bra att ha de här normerna att förhålla sig till. Det är ett jättebra stöd för oss 

tjänstemän. 

 



 

D1 
 
 

EJ: Vilka styrdokument anser du hanterar parkeringsfrågor? Finns det fler är den om parkeringstal 

och parkeringspolicyn? 

JB: Nej, det är de vi arbetar med. 

EJ: Finns det några planer på att börja planera för bilfritt boende eller något projekt med alternativa 

mobilitetstjänster i Gävle kommun? 

JR: Det finns inget vad jag vet i alla fall från KLK [Kommunledningskontoret] som säger att vi har 

planer på att bygga ett bilfritt hus eller så.  

EJ: Är det därifrån initiativet skulle komma? 

JR: Ja, för de gör beställningar. Det ska gå via dem.  

EJ: Vad menar du med beställningar? 

JR: Jo alla exploateringar, oavsett om det blir planändring eller inte, oftast blir det så, ska gå via 

KLK. Det är där också som initiativ ska tas för vilken inriktning som man vill ha för exploateringen 

– om det ska bli ett bilfritt hus eller hållbart hus eller så.  Men de här beställningarna har varit… de 

har inte funnits i princip. Så det måste vi jobba mycket bättre med, bland annat genom checklistan 

för hållbart resande i samhällsplanering. Där kommer jag försöka få med just den biten att just KLK 

är jätteviktig part där och det måste vara tydligt redan från början vad man vill. Så styr man det inte 

idag men det är de som måste ta det initiativet. Nu är det mer att det kommer ett starbesked för en 

plan så sitter vi här på samhällsbyggnad och säger vad vi vill göra med det här området och om vi ska 

göra några speciella insatser. Då försöker jag lyfta upp vad man skulle kunna göra och vad man 

behöver tänka på men det borde vara färdigt innan. Däremot har vi där planer på att själva ta 

initiativ på bilfria hus och hållbarhetsresonemang genom olika åtgärder.  

EJ: Finns det en möjlighet att planera för det rent hypotetiskt innan det efterfrågas så man är beredd 

när frågan kommer eller behövs det en förfrågan? 

JR: Från oss så skulle vi kunna komma med det initiativet från oss. Det behöver inte komma en 

fråga från någon annan egentligen utan där gör vi nog lite som vi vill. Men till exempel är det en 

detaljplan som ska tas fram då går det via politisk väg också så det är politikerna i slutändan som 

avgör.  Till exempel för kvarteret Kustos där har man ju sagt att det ska vara ett bilfritt hus.  

EJ: Vem har sagt det – exploatören? 

JR: Nja, exploatören vill göra ett parkeringsköp och man har gjort planen för att man inte ska 

behöva ha några parkeringar på fastigheten sen har man tagit upp den för samråd. Den var uppe till 

nämnden härom veckan så då godkände man så nu kommer den gå ut på samråd men där skulle 

mobilitetslösningar och andra sådana tjänster kunna tas upp också och där får de då säga bu eller b i 

princip. Även om vi tar initiativ till det så kan det ta stopp politiskt för de tycker inte att det är okej 

eller något sådant. Men med det sagt ändå så ska jag säga att det finns planer på det men det är från 

tjänstemannahåll på samhällsbyggnad.  

EJ: Och då även andra avdelningar? 

JR: Ja, det är mest jag som jobbar med det och Ingegerd fått med i det också men mot 

planavdelningen då. Så det är vi som jobbar mycket med de här frågorna.  
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EJ: Tycker du det är problematiskt för kommuner att ställa höga krav på hållbarhet och om det 

finns en risk att man avskräcker exploatörer? 

JR: Ja det finns det säkert ett problem med det att man kan avskräcka dem men jag har inte sett det 

än. Jag vet inte, det kan vara en rädsla också som inte riktigt… jag vet inte om man har testat det 

riktigt. I en så stor kommun som Gävle så skulle man nog våga chansa lite mer skulle jag se det som.  

Mer än vad man gjort tidigare, då har man varit glad bara det kommit en exploatör som vill etablera 

sig här. Så jag kan inte svara egentligen om jag tycker att det är problematiskt. Jag tror bara vi 

behöver kommunicera ut det bättre varför vi gör som vi gör. Vi måste ha en bättre dialog med dem. 

Det handlar inte om att vi ska jaga dem eller att de ska göra något mot sin vilja. Det är inga krav vi 

ställer egentligen utan det är en valmöjlighet. Vi ställer inte några sådana krav utan vi har vår p-

norm som vi utgår från och sen så har man andra möjligheter att göra något annat. Däremot kan det 

ju vara som jag sa med de här beställningarna innan, att om KLK sätter krav på det tidigt då kan det 

vara avskräckande att folk inte vill etablera sig här bara för att man sagt att man vill ha en viss sorts 

boende. Men går vi ut och vi äger marken och gör en markanvisning då lockar det till sig de 

exploatörer vi vill ha också. Som marknaden ser ut just nu så är det inte några problem alls tycker 

jag men det går ju upp och ned så det skulle kunna bli ett problem.  

EJ: För att genomföra ett projekt med låg p-norm, vilka åtgärder anser du behövs? Vad ersätter 

mobiliteten som en bil står för? 

JR: Ja, det kan vara… jag tänker gröna parkeringsköp i form av alla möjliga åtgärder. Det kan vara 

rena investeringar. 

EJ: Vad menas med det? 

JR: Det är för fotgängare och cyklister så man kan ta sig lättare till arbetsplatsen eller hus med bra 

gång- och cykelväg, bra gen, rak väg. 

EJ: Det är alltså utanför den egna fastigheten? 

JR: Ja, absolut. Det jobbar man bland annat med i Umeå. Där jobbar man med mobilitetsfond eller 

vad det heter. Något sådant skulle jag gärna vilja ha här. Då läggs pengar in där så man kan göra 

investeringar. Det är ändå vi som gör investeringen men det är de [exploatörerna] som har 

finansierat det. Men annars bilpool, kollektivtrafikkort till de boende, allt det vanliga som vi hela 

tiden pratar om. Det är ju fysiska åtgärder skulle man kunna säga sen så är det ju, och det är väl det 

du vill veta, vilka åtgärder som ska ersätta bilen. Men sen är det många andra frågor också som 

måste lösas, hur man jobbar internt.  

EJ: Vad tror du skulle fungera bäst – en sänkning av p-talet eller p-tal noll? 

JR: Menar du vad som ger bäst effekt? 

EJ: Ja, och vad som sänder ut starkast signaler, att de boende blir med medvetna om det till skillnad 

får när man bara reducerar parkeringstalet. 

JR: Jag vet inte faktiskt, det är nog en effekt man skulle se på sikt. Jag tänker mig ändå att om du 

som köpare av en bostad ser att här finns det lite färre parkeringsplatser men det finns chans att man 

får parkeringsplats om ett år eller så om man står i kön, så kanske man har bil och efter gatan på en 

allmän parkering. Medan om det är ett p-tal noll då och man vet att här finns det inte någon 

parkering så skulle det kunna visa på att… det skulle locka till sig människor som är beredda att inte 

ha en bil. Så jag tror att p-tal noll såklart är bättre. 
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EJ: Tror du att de som flyttar in då skulle göra sig av med sin bil eller är det att man redan är utan 

bil och så ser man att här kan man få andra mobilitetsåtgärder i stället? 

JR: Jag vet inte egentligen vad man skulle locka för folk. Det är klart att många som inte har bil 

skulle flytta dit och kanske inte ens tänka på det. Men förhoppningsvis skulle man kunna locka till 

sig några som är beredda att ställa ifrån sig bilen. Jag vet inte, vet inte om det finns någon forskning 

på det heller. Om det var ungefär svar på frågan. 

EJ: Ja.  

EJ: Om en exploatör ges möjligheten att bygga utan parkeringskrav, hur ska man i så fall hantera 

den här minskade anläggningskostnaden? Är det inte orättvist om det ställs olika krav? 

JR: Det blir ändå en kostnad i form av bilpool och sådant. Det är snarare att man har ett motstånd 

till att göra de här insatserna och att man ska göra uppföljning. Det verkar nästan vara jobbigare än 

att man betalar den där engångskostnaden för vad en parkering kostar plus att de tror att man säljer 

lägenheter genom att ha mycket parkering. Så ekonomiskt så ser man nog inte någon nackdel med 

att behöva anlägga parkeringarna. Orättvist skulle jag aldrig kunna säga att det är, det handlar om 

vad man själv kan tänka sig göra för åtgärder. Det är därför det är så svårt att locka dem också, för 

att det är så mycket annat som spelar roll för dem.  

EJ: Men det är inte möjligt, från kommunens håll, att bygga utan parkeringar utan andra åtgärder? 

JR: Nej, aldrig. Vi måste ju ändå planera för att bilen är en viktig funktion. Vi är inte bilhatare, utan 

vi ser att den möjligheten finns att man ska kunna bygga så men att man ska göra andra åtgärder. 

Det ena utesluter inte det andra. Man är fortfarande beroende av mobilitet. Det kan vara viktigt att 

ha tillgång till bil men kanske inte i samma utsträckning, man ska inte behöva äga bil. Du ska kunna 

använda dig av kollektivtrafik och sådant.  

EJ: Var i kommunen skulle man kunna bygga bilfritt boende tycker du? 

JR: Jag tycker att främst ska vi titta på lucktomterna centralt, det är där vi har som böst 

förutsättningar för det. 

EJ: Förutom det geografiska läget, finns det någon annan typ av förutsättning som är viktig? 

JR: Ja då är det närhet till kollektivtrafik och andra funktion som ska finnas för att ett samhälle ska 

funka. Det ska inte vara beroende av att ha en bil. Men det är också när man har bilpool så finns det 

om det krisar. Det är så mycket som spelar in, det är inte bara läget. Det ska finnas möjlighet att ha 

tillgång till bil men ska du ha ett bilfritt hus så ska det nog vara ganska centralt. Annars får vi jobba 

med att sänka de vanliga parkeringstalen lite mer. 

EJ: Om det sådant här projekt ska genomföras, tror du att det ska ha en hållbarhetsprofil överlag? 

Är det en viss typ av målgrupp som skulle tilltalas av det eller räcker det med 

mobilitetsfunktionerna? 

JR: Jag tror inte nödvändigtvis att det behöver vara en hållbarhetsprofil som du kallar det. Alltså du 

tänker på att det är ett grönt hus eller så. 

EJ: Ja. 

JR: Nej, det tror jag inte. Det behöver inte vara samma kundgrupp. Det blir ju en ja/nej-fråga så 

jag säger nej. 
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EJ: Nästa fråga har vi behandlat redan [Vilken målgrupp skulle det kunna tänkas vara? Tror du att de 

som flyttar in i bilfria bostäder redan är bilfria eller kommer de göra sig av med bilen i samband 

med flytt?], eller är det något mer du vill tillägga? 

JR: Ja, men jag tänker att det är viktigt att vi måste börja övertyga en annan målgrupp att man kan 

flytta in i ett hus med den här inriktningen och att det går att övertyga dem om att det går att 

förflytta sig på andra sätt än med bil. Så förhoppningsvis skulle man kunna locka en annan eller flera 

målgrupper i framtiden och inte bara de som har det här hållbathetstänket utan det blir lite nudging 

att man får börja lite smått och försöka sudda ut det som är norm, att alla ska ha en egen bil. Det är 

väldigt i sin linda, men om vi jobbar mer med det här kommer vi kunna locka fler och fler 

målgrupper. En större målgrupp. 

EJ: Finns det någon risk anser du att de boende kommer at begränsas av det här att det inte finns 

några bilparkerings, vid exempelvis förändrad livssituation? Att man kanske kommer behöva flytta? 

Du kommenterade på min enkät exempelvis att vissa grupper kan riskera att exkluderas. 

JR: Ja, precis. Exakt. Det finns ju vissa som helt enkelt behöver ha bil och det kan ju både vara ett 

handikapp men det kan även vara i jobb. Det är många som är beroende av bil i sitt jobb, som har 

tjänstebil och så. Dem blir det problematiskt för så det kan ju vara en begränsning. 

EJ: En åsikt kan vara att ifrågasatte om kommunen har rätt att bestämma att människor ska vara 

bilfria men samtidigt så är det ju kommunen som bestämmer parkeringsbehovet överlag. 

JR: Ja, som jag sagt tidigare, det är en möjlighet och inte ett krav. Det är bra med mångfald också, 

att det finns bilfria hus för det finns det inte något. Kommunen kan försöka styra år det hållet. Bara 

för att det blir ett bilfritt hus behöver inte betyda att vi tvingar alla att vara bilfria men det kan vara 

bra att det finns alternativ. Så det är ingenting som kommunen någonsin skulle säga, tror jag. 

EJ: Finns det några hinder eller motsättningar internt för att kunna genomföra bilfritt boende? 

JR: Nej, jag tror inte att et finns några hinder egentligen. Det är bara att vi måste ta tag i det. Det är 

vem som ska ansvara, vem som ska bevaka för att vi ska följa upp hur det ska bli och så, bland annat 

bygglov då. Så där finns det att jobba på. Men jag tror absolut att det är möjligt för rent generellt på 

hela förvaltningen så är det som att alla strävar efter det ändå. Men politiskt kan det vara 

problematiskt.  

EJ: För det beslutet skulle i så fall tas här i samhällsbyggnadsnämnden eller tas det av 

kommunfullmäktige? 

JR: Först är det KLK som ska göra beställningarna, då är det väl KS [kommunstyrelsen]. Det är de i 

första hand som ska ta det. Där vet man inte heller hur de resonerar, jag upplever att det kanske har 

varit värre på samhällsbyggnadsnämnden där de mer har motsatt sig sådana här lösningar. Det är 

klart det finns hinder, men absolut inte omöjligt. Det är väldigt personberoende också. Just nu ser 

det bra ut, många som vill jobba för det här.  

EJ: På tjänstemannasidan tänker du? 

JR: Ja.  

EJ: Nästa fråga var vi inne lite på, hur ska efterföljningen och kontrollen se ut? Vem ska bevaka? 

JR: Ja det är ju främst bygglov och så skriver vi våra exploateringsavtal som ska följas. Vi har sådana 

avtal och följer man inte dem så är det avtalsbrott. Men det kan även vara så att vissa frågor går inte 

att bevaka från bygglov till exempel och då upptäcker vi det när kanske fastighetsägaren kommer 
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och beklagar sig över parkeringsfrågan, att det finns för lite parkering. Då kollar man bara om man 

gjort så som man sa, ”nej, det har de inte gjort” då får man stå sitt kast. Typ. Ibland upplever jag det 

som svårt att bevaka exakt. 

EJ: Är det överlag eller är det vid sådana här special lösningar? 

JR: Det kan vara överlag, men det är också en fråga för bygglov exakt hur de jobbar. De har svårt… 

[avslutad mening]. De kan ju se på ritningar att är det det här man har sagt att man ka göra och sen 

vet jag inte hur de ser till sen att bevaka till exempel om det är sagt att man ska bygga 

parkeringsgarage. Då får man ju in ritningar men jag tror inte att de går dit sen och kollar en att 

man gjort precis som man sagt. Till exempel om man redovisat att man ska ha bilpool, då har man 

sagt att man ska så och så många bilpoolsparkeringsplatser men sen att det verkligen används så det 

är det ingen som bevakar just nu. Det är också i ett väldigt tidigt skede så vi får se hur det utvecklas.  

EJ: Intresse från politiken var vi inne lite på. 

JR: Ja. Från vänsterfalangen och socialdemokraterna så har det varit jättemycket intresse men sen 

har det varit personberoende från högern som gjort att den frågan mattats ut ganska mycket. Där 

har man snarare pratat om att man vill ha mer parkering. Bland annat på Gävle strand där man 

bygger parkeringshus nu. Man tycker att det är för dåligt med parkering fastän det är en 

parkeringsnorm på 1,0 där. Så där har det funnits ett intresse från andra hållet.  

EJ: Finns det några styrdokument eller andra tidigare ställningstaganden som skulle stödja en 

exploatering med låg p-norm och bilfritt boende? Går det att de i de här [Parkeringstal för cykel och 

bil och Parkeringspolicy riktlinjer för parkeringar i Gävle kommun (Gävle kommun, 2014, 2015)] 

tycker du? 

JR: Ja absolut. Här har vi ändå politiskt antagna dokument som följer PBL. Vi ska ha en norm i vår 

kommun och vi har alla verktyg för att genomföra åtgärder. Däremot har vi inte riktigt verktygen 

för att [avslutad mening]. Vi måste utreda varenda gång. Vi skulle behöva en mobilitetsnorm som 

jag ser det. Men just nu är det lite att man skjuter från höften när intresset dyker upp att sänka p-

normen. Vi har gjort det tidigare men då har vi gjort specialutredningar och så har vi räknat till 

exempel att det är väldigt många små lägenheter. Då har vi räknat ner p-talet så det har sjunkit lite. 

Men vi har inte så många bra exempel på det i Gävle kommun utan vi måste jobba på det. Men det 

är på gång.  

EJ: Hur skulle du se att låga parkeringstal kan bidra till hållbarhet? Kan det det? 

JR: Ja, men absolut. Det där är väl någon kedjeeffekt tror jag. I det långa loppet absolut, även i kort 

kan jag se att det bidrar till hållbarhet. Det är ju hela syftet med det så det måste jag tro på. För hur 

vi är som människor så är vi mobila, vi vill kunna röra oss mer bara det finns alternativ till bilen så 

tror jag absolut att vi kan uppnå det. Men det är inte bara hur vi rör oss utan också att vi ska bli mer 

uppmärksamma på vilka alternativ som finns och att man faktiskt kan. Vi måste bara få ut ur våra 

skallar att allt ska vara så lätt, man måste bara tänka på ett helt annat sätt och jag tror att det här är 

en jättebra väg att gå. Kedjeeffekten i sig är också att ser man att underlaget blir större, att det är 

fler som går och cyklar, det blir trängre på gång- och cykelvägar då har vi mer incitament för att 

göra investeringar. Bussbolagen ser att bussarna blir allt fullare och måste öka kapaciteten på dem. 

Det är det som är kedjeeffekten som visar sig på sikt tror jag. Man måste visa att det finns ett behov. 

Transkribering av intervju med planarkitekt M. Åberg 

Kontoret för samhällsbyggnad i Upplands Väsby kommun, den 19 april 2018. 
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MÅ = M. Åberg  

EJ = Elin Johansson (intervjuare) 

 

EJ: Jag tänkte fråga om parkeringstalen ni använder, är det normalt sett minimital eller maximital? 

Är det här första gången ni använder ”nära noll”?  

MÅ: Det är minimital tänker jag. Jag har inte stirrat mig så blind på dem eftersom jag jobbat med 

noll. Vanligtvis brukar vi följa den [Tabell för parkeringstal i Trafikplan (2013)] och man räknar 

efter den sen kan man tvista lite beroende på lägenhetsstorlekar och sammansättningar och sådär, 

och hur långt det är till stationen och kollektivtrafik. Men den brukar gälla samtidigt som vi är och 

försöker hålla oss öppna till bilpoolslösningar, mobilitetslösningar och andra sådana saker.   

EJ: Har ni använt bilpoolslösningar och så tidigare? 

MÅ: Ja, det har vi haft med i flera planer som krav om man ska dra ner [parkeringstalen], men då 

blir det mest att man kommer ner… och kommer överens om en viss norm och då en 

kompensationsåtgärd. Det är inte så att det gått fullt ut ner till noll och att man nallat lite på den.  

EJ: Har ni sagt då att en bilpoolsbil kan ersätta ett visst antal parkeringsplatser eller är det olika från 

fall till fall? 

MÅ: Det är från fall till fall, vi har inte sagt att en bilpool är lika med tio bilar eller liknande. Vi vet 

att det är andra som gjort det men då kör vi hellre inom just den detaljplanen så lyckas vi ta fram 

någonting som vi tycker passar. Då är det enligt trafikplanen att man kan ta fram en specifik p-

talsutredning, parkeringsutredning, som förklarar hur det är tänkt. Man kan gå lite grann runt men 

vi har inte… det är svårt för det finns ingen standard riktigt för det är alltid snack om parkeringar 

och parkeringstal och vi har inte hittat ett standardsätt att behandla frågan på. Men p-tal noll-grejen 

är ett sätt att kicka igång den typen av diskussion som vi har när frågan kommer att då gör vi si eller 

så för det blir alltid väldigt mycket diskussioner kring det här. Det är jättesvårt. Det är klart man 

behöver parkeringsplatser men man vill inte ge för mycket parkeringsplatser om man vill gå mot ett 

mer hållbart samhälle.  

EJ: Nej, visst.  

MÅ: Det är en svår bedömning, samma sak som när vi gjorde den här ”hur många bilpoolsbilar ska 

vi ställa krav på att de ska ha?”. Om vi då ställer för mycket, att de ska ha fem stycken, hur 

tillgänglig ska bilen vara i en bilpool? Ska den också vara lite svårtillgänglig? Man får tänka flera 

varv.  

EJ: Bilen ska inte vara förstahandsvalet?  

MÅ: Nej precis. Vi landade i tre bilar. Man skulle också kunna ha fem men då uppmanar man till att 

köra bil när man kanske ska välja någonting annat. Även inom bilpoolsåtgärdspaketet ska man 

kanske vara lite… det ska inte vara för lätt där heller [att ha tillgång till bil]. Det är svårt att tänka 

kring det tycker jag.  

EJ: Förstår det. Hur föddes idén till det här projektet [brf Nouvelle]? Vem var det som initierade att 

man ville bygga och att det skulle bli en låg p-norm?  

MÅ: Till en början var det en annan byggherre som hade detaljplanen sedan såldes fastigheten och 

planarbetet övergick till Laterre som byggherren heter. Som ett litet företag, som i sin tur arbetar 
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med TIP arkitekter, jag tror de hade skrivit något avtal sinsemellan, men jag tror båda två när de 

kom hit och presenterade idén… det var direkt första gången jag träffade TIP och Laterre 

tillsammans så hade de idén om p-tal noll.  

EJ: Okej, och då ägde de marken Vilunda 1:8 [fastigheten]?  

MÅ: Mm, de hade precis tagit över den. Så jag tror idén var ett hopkok från båda två, att Laterre 

ville göra något hållbart och TIP föreslog idén… eller ja, jag vet inte exakt.  

EJ: Men ni hade inte satt det som mål innan att ni ville ha ett bilfritt [oavslutat mening]?  

MÅ: Nej, men med rätt aktörer så är vi inte… då hoppar vi på tåget.  Men det är svårt att peka ut 

något från kommunens sida att någon ska göra det, det får man inte heller. 

 EJ: Har ni däremot varit med om att man vill slippa ansvaret om man säger för att anlägga 

parkeringar men kanske med någon som inte tänker så mycket på hållbarhetsaspekten utan vill göra 

det av ekonomiska skäl eller?  

MÅ: I det här fallet har vi inte gjort det. Man känner och kommer överens om en bra lösning, man 

känner att de vill göra något… det är det som är så svårt att peka på när man ska visa politikerna att 

vi tror att det här kan bli väldigt bra, att det känns bra. Det är riktiga aktörer, de vill göra något på 

riktigt. Sen sätter de [exploatören] sig lika mycket i skiten som vi gör i fall de inte skulle bygga det. 

Alla tre, arkitekterna, vi och Laterre, har en insats i det här. För mig var det mycket att de föreslog 

p-tal noll och inte p-tal 0,23 som visade på att de ville gå hela vägen. ”Vi ska ha ner det till noll, vi 

ska göra helt tvärt om”. Ofta är det mer att vi har ett p-tal på säg 0,7 och så vill de börja nalla lite på 

den så hittar en såhär 0,65 och då vet man ju kanske att det är mer av ekonomiska faktorer eller 

plats så att det kändes bara bra med dem [Laterre]. De hade bra argument för det.  

EJ: Ja, jag förstår.  

MÅ: En avgörande punkt var också att de verkligen tog sig an de uppgifter som vi gav dem. Man 

kan inte bara komma och förslå ”p-tal noll, vad tror ni om det kommunen?”.  Jo, det är ju bra men 

då får ni visa hur ni kommer säkerställa att det kommer funka långsiktigt. Till exempel så gjorde de 

massa utredningar, skrev rapporter, skickade in förslag på stadgar till den här brf:en 

[bostadsrättsföreningen], hur de ska hantera det på längre tid och så där. Det var ju idéer som vi tog 

fram från kommunen och sa till dem att vidareutveckla idén och försök visa på hur ni kan 

säkerställa… i ett långsiktigt perspektiv. Men vi sa inte exakt hur de skulle visa det, utan de fick 

tänka steget längre så det skulle funka för oss också och för politikerna. De vill ju se hängslen och 

livrem.  

EJ: Min nästa fråga är om det är problematiska att ställa krav om hållbarhet? Men så var väl 

egentligen inte fallet i det här – det är inte kommunen som har ställt kravet att det ska var så? Just 

det här, finns det risk att man avskräcker exploatörer från vissa projekt på det sättet?   

MÅ: Det kan det nog göra. Det gör vi ju i andra lägen som Fyrklövern [ett annat planprojekt i 

kommunen] har ett poängsystem där vi ger rabatt på marken om de följer vissa olika aspekter... 

hållbarhet, parkeringar, mobilitet, ja lite allt möjligt så kan de få rabatt.  

EJ: Det förutsätter då att ni äger marken?  

MÅ: Ja, men i det här fallet så var det nog mer att vi sa att vi kan nog vara med från kommunens 

håll om ni gör på det här sättet. Och det var då som det var som ett test för att se hur seriösa de är 

med sin idé. ”Ja, okej, ni presenterar den här idén med p-tal 0, men kan ni kika på de här och de här 
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sakerna innan vi tar upp det för beslut?”. Och då gör dem de, och då visar de att de är seriösa med 

idén. De vill genomföra det och så har det varit hela vägen så jag skulle inte säga att... [avslutad 

mening].  

EJ: Inte i det här fallet men rent generellt [att det är svårt att ställa krav]? 

MÅ: Jo, så är det. Vi vill ju alltid ha så hållbart som möjligt men vi inser också att det inte är rimligt 

för alla byggherrar att bygga på det sättet. Man kanske inte kan ha gröna tak, elbilar och solceller på 

samma gång. Man får ta lite… en sak i taget. Vi vill alltid ha med någonting. I det här fallet och i 

Väsby överlag så jobbar vi med mycket med ekosystemtjänster och försöker få in det. Men man 

måste ha förståelse för byggherren också och hur det ska gå ihop för dem. Vi försöker att inte ställa 

några orimliga krav men det har ju varit en bra marknad så då kan man ju höja kraven lite. Då kan 

man sålla ut dem som vill göra något ordentligt. Men jag vet inte hur det blir nu när det 

[bostadsmarknaden] gått ner lite. Vi är inte orimliga eller så, det tycker jag inte. 

EJ: Jag tänkte fråga hur många parkeringsplatser hade behövts för bil om det inte hade varit p-norm 

noll på den här platsen? Men det har vi… det kanske inte du har koll på nu? 

MÅ: Nja, jag har för mig att det var 30, 33, 34, 35.  

EJ: Okej, så kring 0,5 eller lite högre.  

MÅ: Ja, eller nej… det hade nog behövts mer. Jag tänkte på samrådsförslaget men då var det färre 

lägenheter. Men kanske uppåt 40 då. Jag tror det är kring 0,7 någonstans som man skulle kunna slå 

ut det på. Det hade betytt parkeringsgarage.  

EJ: Under jord alltså?  

MÅ: Mm, för tomten är för liten för att få plats med så mycket parkeringsplatser.  

EJ: Hade det gått att genomföra? Hade intresset funnits? En annan prisbild?  

MÅ: Jag tror att om man jämför de två byggherrarna som var, de som bygger p-tal noll och de som 

var innan, de som var innan höll ner våningsantalet tror jag för p-normen och kunna köra 

markparkering i stället. Då blir det mycket billigare.  Men däremot om man vågar höja upp 

[våningsantalet] lite grann… det är på ett sättsjälvreglerande. De [tidigare fastighetsägare] kunde 

inte bygga högre för då var de tvungna att bygga ett underjordiskt garage. Men… nu kom jag inte 

ihåg frågan.  

EJ: Ja, hur många platser det hade behövts annars.  

MÅ: Ja, men det var uppåt 40. Men som sagt… det här gjorde ju också att vi kikade lite på 

höjderna och insåg att det skulle kunna gå att göra. För innan var det tre plus en [våningar], nu är 

det fyra plus en. Så man har höjt exploateringen något och samtidigt få till en bra gård utan bilar. 

Det är bara gård.  

EJ: Är det också därför man haft krav på att det ska vara en del mindre lägenheter också eller fanns 

det något annat syfte med det?  

MÅ: Nej det där är från uppdraget från politiken som sa att det skulle vara minst en tredjedel tror 

jag att det är. Det är ganska länge sedan nu. Vi gjorde snarare tvärtom, de [exploatören] ville bygga 

till en början tror jag ganska mycket mindre lägenheter men det ger ju inget underlag för oss vad 

gäller mobilitet och hur de hanterar bilfritt boende. Vi vill ha så stor spridning som möjligt, vi vill 

ha ettor, tvåor, treor, fyror för att se om en barnfamilj klarar av det eller ett äldre par eller 
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ensamstående. Vi har på ett sätt ett testprojekt här på skala 1:1 till slut och då vill man ha så brett 

underlag som möjligt.  

EJ: Mångfalden.  

MÅ: Ja, precis.  

EJ: Vilka åtgärder behövs då förutom bilpoolen?  

MÅ: Det är massor så det måste jag nästan läsa innantill. Det är bilpool, cykelpool…  

EJ: Med olika typer av cyklar?  

MÅ: Ja, olika typer av cyklar. Högkvalitativ cykelförvaring. Sen vet jag inte om vi ställer krav på 

förvaringsboxar och leveranslådor, jag tror inte det är ett krav. De vill ha med det själva.  

EJ: Det som står i detaljplanen tror jag är ”minska behovet av transporter”, så det kanske faller 

under det.  

MÅ: Ja, men precis. Sedan har vi ett avtal till det här också, jag vet inte om vi ställer krav på det då. 

Grovsopssoprum. Vi försökte tänka vad är det som minskar transporterna, även att forsla bort saker 

så och ha ett större grovsoprum. Det är bra för det är ett fysiskt rum som man lätt kan stämma av i 

bygglovsritningarna sen också. Men den knivigaste och kanske viktigast också tycker jag är 

mobilitetspotten där Laterre förbinder sig att ge tre miljoner till brf:en för långsiktigt säkerställande 

av mobilitetstjänster. Vi vill inte heller gå in och styra exakt vilka åtgärder, i en bilpool vill vi inte 

styra exakt vilka bilar, det kanske är sådan elsmartbil och cykelpoolen kanske inte heller… det 

kanske blir segways eller vad det nu kan vara. Vi vet ju inte vad människorna vill ha istället för en 

bil. Vi måste lämna det lite öppet och flexibelt så brf:en själva kan hitta de saker som de boende vill 

ha i mobilitetsstallet. Så det… man vill inte speca [specificera] för mycket men samtidigt ge dem en 

trygghet med de här tre miljonerna.  

EJ: Det är det man kan säkerställa, att de får den potten?  

MÅ: Ja, och i kombination då med att stadgarna har någon skrivelse om den potten som ska vara 

öronmärkt för mobilitetstjänsterna, ingenting annat. Det ska inte bli inglasningar av balkonger eller 

något sådant.  Det är bara dit.  

EJ: De här pengarna som man då lagt undan och lagt på mobilitetslösningarna, har man bestämt 

någon summa för det? Har man utgått från hur mycket anläggningskostnaden minskat? Har man 

gjort någon sådan uträkning? 

MÅ: Ja, det finns en sådan uträkning men jag tror inte den är officiell. Det var första gången vi tog 

upp det här med politiken så trodde vi att det skulle vara bra för deras [politikernas] första reaktion 

var egentligen ”hur mycket sparar de på det här?”. För de såg mest en byggherre till som inte vill 

betala för p-platserna och så står de på kommunens gator i stället. Så jag sa åt dem [Laterre] att gör 

en uträkning på vad skillnaden blir i kostnader på åtgärdspaketen för de här mobilitetslösningarna i 

stället för att bygga ett garage. Det är klart, de spar ju en del pengar på det men samtidigt så handlar 

det om från kommunens håll att lösa ett behov, behovet att parkera och behovet att transportera 

sig. Det spelar egentligen ingen roll vad det kostar eller inte kostar. Här vågar man göra någonting 

annat. Så det var väl utifrån de siffrorna som vi hittade någon form av pott som passade som blev tre 

miljoner. Det är ju också… lite har vi också fått snacka med Laterre fram och tillbaka om en 

summa, ställa lite krav. Så vi landade i tre miljoner. 

EJ: Plus de fysiska åtgärderna?  
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MÅ: Ja precis. Sen att de tänker bygga ett hus som är dyrare än alla andra eller de flesta andra, med 

träbjälklag och lite sådana saker… huset blir ju dyrare men det är också en sådan sak som vi inte kan 

styra över, eller får, utan det handlar om behovet. Så tre miljoner det var från den uträkningen som 

jag kommer ihåg det i alla fall. Vi har ju känt… jag har ju höftat lite mycket. Det är ingen som 

hunnit sitta och gjort någon forskning om det här. Utan vi har fått sätta oss ner i min lilla grupp och 

tänkt vad ska vi ställa för krav och försökt tänka i flera varv, frågat folk runtom, kollat med bygglov 

vad de tycker, kollat med alla möjliga och sedan landat i de lösningarna eller de åtgärderna som står 

i detaljplanen.  

EJ: Jag tänker, närheten till tågstationen – hur viktig är den i det här? 

MÅ: Ja, men läget är lite A och O ändå. Jag tror inte vi hade vågat gå all in, jag tror inte de hade 

vågat gå all in heller. I och med att det ligger, vad är det, 200 meter… så det ligger ju skitbra till. 

Och service också. Bara placeringen gör ju att transporter minskar tänker vi så förutsättningarna är 

bra för att få det att lyckas. Läget är jätteviktigt, men i förlängningen, om konceptet funkar, så kan 

man ju testa på andra ställen i kommunen. Överlag, visst det är ett bra läge i kommunen, men 

kommunens läge är inte det bästa. Det är det jag tycker är schysst att vi vågar i Väsby som ändå 

ligger så pass långt ut och inte har samma innerstadsfeeling som i Stockholm. Där bor man ju 

egentligen i ett p-tall noll-hus så  fort man flyttar dit. Man får ingen parkering och det är ingen som 

snackar om det. Här ute har man ofta en parkering, så det är lite modigt. Jag vet inte om det är 

någon annan kommun i den här sizen [storleken] som har gjort något liknande.  

EJ: Nej, det jag sett är mycket från Stockholmstrakterna, Lund och Malmö som jobbar så.  

MÅ: Mm precis. Därför blir det extra spännande tycker jag, för att se om det funkar på ett ställe 

som kanske inte är lika mottagligt för att testa en sådan idé. Så centralt. Det ska bli intressant och så 

om det funkar. Att det funkar menar jag.  

EJ: Ja precis, att det funkar. Men i nuläget skulle du inte kunna säga att det skulle kunna 

genomföras på någon annan plats i kommunen? Eller behöver man se till att det här funkar först 

kanske för att motivera det?  

MÅ: Ja, jo detta beslut är sagt att det är ett pilotprojekt för att testa idén. Det som de varit lite 

rädda för, och det förstår jag också, från politikernas roll är att när man väl börjar med ett sådant 

här projekt så vill många andra haka på men av fel anledning. Därför blev det bestämt att detta 

skulle vara ett pilotprojekt, det testas bara här. Så det innebär inte någon allmän p-tal noll över hela 

kommunen, så är det inte. Men vi har redan fått fler som säger ”ni testar ju p-tal noll där borta, det 

kanske man kan få testa?”.  Det är bara avgränsat till detta projekt.  

EJ: Vilket färdsätt tror du de boende kommer ha då? Går det att spekulera i det? Är ni en 

pendlarkommun? 

MÅ: Ja, vi är en pendlarkommun… om man får göra en fördomsprofilering. Det är väl nästan så 

man får göra. Då tänker jag att det är medvetna människor som får nyss om detta och flyttar in och 

testar, och då tänker jag att de kanske pendlar in till city eller cyklar mycket. Men… nu tappade jag 

frågan.  

EJ: Ja, vilket färdsätt tror du de kommer använda mest?  

MÅ: Ja, utifrån den pool som finns inom fastigheten då: bilpool, cykel. Vi håller ju även på med ett 

vinnovaprojekt med det här just nu som vi förmodligen får godkänt. Vi har gått steg ett. Där har vi 

pratat mycket om vilken typ av fordon man behöver använda och det är jättesvårt. Det är det ingen 
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som vet. Det kan ju vara… De visade till exempel någon dokumentär på SVT tror jag det var där 

det var någon som fick en sån här mopedbilsaktigt så där har de varit mycket inne på… en sån 

jätteliten… Som man ändå kan ha något litet flak där bak. Men jag tänker nog såhär: jag tror man 

går och åker tåg. I och med att det ligger så centralt så tror jag inte man behöver cykla så 

jättemycket… faktiskt. Och då finns ju den här poolen med där man kör lite lådcykel och sådant.  

EJ: Ja, precis. Har ni en stark externhandel? Eller finns det mycket… [avslutad mening]. 

MÅ: I kommunen?  

EJ: Ja, eller i närheten av kommunen.  

MÅ: Ja, vi har Infracity. Eller Bredden. Förlåt, Bredden. Vi har nyss bytt namn. Där finns stora 

köpcenter och så. Annars… det är ju längs E4:an. Vi har en hel del.  

EJ: Så det är inte så lämpligt med en cykeltur dit ändå?  

MÅ: Ja… nej… kanske inte. Det finns tillräckligt på den här sidan. Jag visar på kartan men det syns 

inte på inspelningen, det är jag medveten om men jag ska ändå peka. Här är Infracity, Bredden 

[pekar på karta över Upplands Väsby som sitter på väggen]. Det är liksom… ja, det går väl men jag 

vet inte om det är så himla kul att cykla dit. Sen är den en rätt stor barriär, hela E4:an faktiskt. Det 

finns inte så jättemycket övergångar. Men det finns…  jag tror det finns ett maxi här nånstans och 

så har vi Väsby centrum där det mesta finns.  

EJ: Så behovet kanske inte finns.  

MÅ: Nej, då tar man nog en bilpoolsbil och kör till bredden i så fall skulle jag tro.  

EJ: Ja, just det. Du sa att du eventuellt trodde att det kunde locka en viss typ av… att de är mer 

medvetna de som flyttar in i huset, att man kan locka den gruppen. Är den någon mer åtgärd än de 

kring mobiliteten som det är en hållbarhetsaspekt på?  

MÅ: Ja, alltså om man tänker på själva byggnaden så är träbjälklaget ett hållbart sätt att bygga på och 

sen så… (avslutad mening)  

EJ: Men det är inte reglerat från er sida?  

MÅ: Nej, jag bara tänker nu på själva i så fall köparen och vad den kan vara intresserad av. Gården i 

sig, som jag förstår det, kommer bli ganska väldesignad och väl genomtänkt utifrån plock eller ja, 

frukter och bär och sådana saker. Sen är ju huset i sig, så som det ser ut nu, ganska… det står ju ut 

lite tycker jag i jämförelse med många andra projekt så… nu ska vi se… balkongerna är också 

rätt… jag tror att… jag tycker på bilderna jag sett på bostäderna så ser de väldigt schyssta ut. 

Överlag, luftiga, fräscha och mycket trä, och det kanske inte alla har. Det känns inte supervanligt 

idag. Det är mycket trädetaljer och det tror jag kan locka många att kanske få någon lite halv stads 

lantlig [avslutad mening]. Nej men sen vet jag inte om det är något superunik sellingpoint. Alltså 

om man kan se det: köpa en lägenhet i Stockholm, betala för p-plats. Köpa lägenhet i Väsby, få 

bilpool, cykelpool, matkylförvaringsrum, stora postlådor… alltså du får en massa extra saker. Då är 

det kanske utöver de mobilitetsgrejerna. Sen är det en entréhall som är mycket större än i vanliga 

bostadsprojekt. När man kommer in så finns det en större öppen yta som en social yta. Sen ska de 

väl också ha nå… vad säger man... air b’n’b, uthyrning av något slag.  

EJ: Just det. Jag läste att det inte skulle vara några restriktioner för andrahandsuthyrning.  
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MÅ: Socialt och sociala aspekter överlag. Ett socialt och öppet hus, så jag tycker helheten i sig kan 

nog vara attraktiv. Om man vänder på det och tänker att man faktiskt får, inom citationstecken, en 

bil vilket man typ får så är det en rätt bra deal egentligen. Men jag tror inte att det är så många som 

ser det på det sättet. ”Ingen bilparkering, fy fan…” så är nog många eller det har jag hört. Det är lite 

blandat men jag tänker det är kul att någon vågar testa.  Sen får man ju se. 

 EJ: Men det verkar ju ändå ha sålt bra, eller?  

MÅ: Jag vet inte.  

EJ: Jag kollade att första etappen, nu vet jag inte vad det är, men det stod att det var slutsålt.  

MÅ: Jaså? Du kan få de här [försäljningsprospekt] om du vill.  

EJ: Ja, jättegärna.  

MÅ: Här ser du hur de marknadsfört det lite. Men ja, det är lite oflyt faktiskt med 

bostadsmarknaden.  

EJ: Tajmingen.  

MÅ: Ja, lite så. Det hade varit kul att se hur det stod sig i jämförelse så som det såg ut innan.  Om 

det hade gått lika bra eller bättre. Nu kan man inte säga om det är för att huset är lite speciellt som 

det möjligtvis går sämre, det vet jag inte om det gör. Det blir lite svårare att se.  

EJ: Ja, absolut. Vilken målgrupp det har vi lite pratat om. Men tror du de som flyttar in redan är 

bilfria eller är det att man vid flytt nu väljer aktivt att göra sig av med bilen? Svårt att säga såklart 

men har du nån… [avslutad mening]. 

MÅ: Känsla?  

EJ: Mm.  

MÅ: Alltså… ja, jag tänker att i alla fall första gången nu så är det de som är bilfria, kanske första 

egna bostaden eller att man är äldre, släpper huset, säljer bilen och flyttar in till stan och kör 

bilpoolsbil i stället. Sen hade det varit kul om det varit någon som har bil och använder bil men 

väljer att flytta dit och på grund av det säljer sin bil för att testa. Men det känns som om de första 

som kommer dit är nog förstagångsköparen eller de som redan är bilfria eller ska bli. Svåra frågor 

alltså. Men det är det som ska bli så gött och se också för det… det står också i åtgärderna att de ska 

forska i fem år. Så får vi ju se vad det är för åtgärder som funkar, vad det är för målgrupp som bor 

där, så vi kommer få en rapport som kommunen kan bygga vidare våra policys på. Det är skitbra.  

EJ: Tror du att det finns någon risk att man begränsas av det här att det inte finns några 

bilparkeringar?  Att man… som sagt, kommer de här tre bilpoolsbilarna räcka? 

MÅ: Nej jag tror inte att det finns någon risk, haha. Jo, det är klart och det har ju varit uppe från 

första början. Vad som är tillräckligt för att motsvara behovet av att alla ska ha en bil. Men dels tror 

jag så här att projektet är så pass litet att skulle det gå åt skogen så klarar våra allmänna parkeringar 

kanske av det. Det skulle kanske inte märkas så mycket. Sen så har vi byggt in och ställer också krav 

att det skulle finnas plats för ytterligare två bilar till. Dels ör det handikapp, tre bilpoolsbilar och så 

möjlighet till två parkeringsplatser till i garaget tror jag. Det var ju mest för att se om man väldigt 

gärna vill använda bilpoolsbilarna så att det skulle finnas mer utrymme att utöka. Men vi har också 

kollat… gården kan ju i värsta fall inrymma 20 platser.  
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EJ: Ja precis, jag har kopierat här [från detaljplanen] ”temporära platser på gården” vad är i så fall 

temporärt?  

MÅ: Ja, det är ju en skrivelse för att vi inte vill att det ska bli så egentligen. Vi vill inte att det ska bli 

några permanenta parkeringsplatser där.  

EJ: Så egentligen inte asfaltera ytan eller så?  

MÅ: Nej, men det är egentligen ett sätt att visa på gummibandet. Skiter det sig så finns det 

möjlighet att grusa upp och… eller det finns plats i alla fall att göra något åt det. Det svåra är att vi 

kan ju inte styra det sen utan det är brf:en själva som får avgöra om det ska bli parkeringsplats eller 

inte.  Det kan ju hända att de senare vill ha parkeringar på hela gården och det hade ju varit tråkigt. 

Men det är också ett sätt att visa för politikerna att det finns ett skyddsnät. Samtidigt är det inget 

som jag highlightar i planbeskrivningar eller sådär utan det är mer som ett skyddsnät. Det viktiga 

och det som vi ska lyfta fram är p-tal noll, mobilitetsåtgärderna och hela tanken bakom projektet att 

få fram ett bilfritt boende som kommer fungera länge.    

EJ: Det finns en planbestämmelse om att det ska finnas planteringar eller liknande, den gäller väl? 

MÅ: Den är bra, den gäller. Du menar när vi räknar med parkeringsplatser på gården?  

EJ: Mm.  

MÅ: Nej men det får plats i alla fall. Den bestämmelsen är en kombination av våra 

ekosystemtjänstplaner som vi har och med anledning av att det är väldigt mycket hårdgjorda ytor i 

området. Vi vill försöka hålla det inte hårdgjort och gärna inte bara gräs heller utan försöka få till 

lite biologisk mångfald så därför kom den bestämmelsen till.  Den hjälper till på flera olika sätt, då 

vet vi i alla fall att skulle de vilja göra parkeringar på hela gården så är i alla fall 15 procent 

plantering, det är ändå en liten vinst. Som det ser ut idag så är allting hårdgjort så hur man än gör 

blir det bättre, även med en liten gård. Om man skulle ha behövt bygga garage under så hade det 

inte blivit samma sak med planteringsmöjligheter eller dagvattenavrinning så det är en annan fördel 

med att inte behöva bygga garage.  

EJ: Men det blir ett plan under mark?  

MÅ: Mm, men det är precis under huskroppen och inte under gården. 

EJ: Det här med uppföljning och efterkontroll, något som Gävle kommer upplever problematiskt – 

hur och vem ska följa upp det här?  

MÅ: Bra fråga, det vet man ju kanske inte riktigt. Vi är ju nya på det här också så man har ju ingen 

fullfjädrad organisation som i fem år ska kontrollera detta och hur det funkar så vi får ju lära oss 

under tiden. Det som är lite svårt nu är att det blir ganska personbundet i en sådan här liten 

kommun men tanken som vi har haft är att försöka lägga ut så mycket som möjligt på byggherren; 

det är de som göra forskningen och skicka in rapporter till oss. Vi håller koll på exakt när och hur 

rapporten ska komma in och om de inte gör det, vad händer då eller om de inte bygger vad händer 

då? Jag tror inte vi skrivit in några viten eller så. Men det är nästan så att man måste ha en 

organisation efter det också, efter bygglov och bygget är ingång. Men just nu har vi inte haft 

resurser att fixa det fullt ut vad som händer sen. Nästa steg nu, det vet du säkert med planen blev 

överklagad i höstas så den vann laga kraft för typ tre veckor sedan.  

EJ: Vilken? 

MÅ: Detaljplanen. 
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EJ: Jaha, okej. 

MÅ: Så nu är det bygglov som ska in och där har vi en kontroll i sig. Byggherren ska skicka hela 

handlingen till oss på plan och exploatering som jobbat med projektet innan vi godkänner att de kan 

skicka in det som bygglov. Där vill vi att de ska uppfylla eller på något sätt visa på de klarar av 

kraven som vi har skrivit i det vi kallar bilaga C men det är i princip det som står i planen under 

parkering. Där kan vi se, som du sa, på de fysiska åtgärderna på plats men vi vill också se avtal om 

bilpoolsbil, vi vill se stadgarna och att allt är förberett och i princip påskrivet. Nu är ju inte allt 

påskrivet, det går inte att synka till ett och samma tillfälle men man kan försöka.  Varje instans får 

försöka se till att ha så mycket som möjligt på plats. 

EJ: Så bara för att förtydliga, först hamnar ärendet här igen för att godkännas och sedan kan det gå 

vidare till bygglovsavdelningen? 

MÅ: Mm. 

EJ: Och när det är klart så gör bygglov vanligtvis någon besiktning eller efterkontroll – vad säger de 

om att följa upp även de här delarna [mobilitetsåtgärderna]? 

MÅ: Det har de inte sagt något om ännu faktiskt. Vi har inte haft den diskussionen.  Vi är som sagt 

precis på väg till bygglov så vi får se sen. Jag fick precis häromdagen en bygglovshandläggare 

inkopplat i projektet. Det är väl också en extra grej som vi gör, att vi förbereder 

bygglovsavdelningen innan ärendet kommer in.  Vad som är viktigt och vad som är syftet. Sen så 

gör vi en överlämning till dem och utifrån det får de sedan arbeta vidare med det för att det ska 

fungera för bygglov, men vi har ingen så exakt specad [specificerad]  plan.  

EJ: Fanns det några motsättningar internt för det här? 

MÅ: Ja, det finns det. Det är för att vi kollar på det här utifrån lite olika perspektiv också. Det är 

många som har mycket mer koll än vad vi har här på plan om hur det faktiskt ser ut idag med 

parkeringssituationen och hur många boende som ställer sig på gatan. Vi ser lite längre fram. Så det 

är klart att vi har behövt ha flera möten med bygglov bland annat och andra enheter för att vi 

internt ska vara överens om idén. Det är lätt att bli lite naivt med sådant här också, ”åh vad kul, p-

tal noll”, men man behöver vara lite hård mot sig själv också. Personligen tycker jag det är jättekul 

men man måste backa lite och tänka lite på verkligheten också.  Men som det ser ut nu så är vi alla 

överens. Det har inte varit några jättekniviga grejer men det har funnits motsättningar som vi fått 

reda ut. Vissa som inte tror på att det kommer funka tycker ändå det är bra att vi testar idén.  

EJ: Och från politikens håll, det var du inne lite på tidigare, men hur var stödet därifrån initialt? 

MÅ: Det var… jag fundera på om det finns protokoll från det som du kan kika på. Men om jag ska 

gå på mitt minne så har det varit lite blandat. Ungefär femtio-femtio som tycker att det här är fränt 

och andra delen känner att ”hmm, det här kommer aldrig funka. Vi behöver snarare ha 2.0 i p-tal i 

stället för 0. Vi vill inte att de ställer sig på gatan, det kommer bli kaos. Vi litar inte på byggherren, 

att de gör det här för att spara in pengar”. Så jag var uppe på Plan- och miljöutskottet tre gånger 

tror jag med det här där vi fick göra om och visa upp lite nya saker varje gång. Först tror jag att vi 

visade upp själva rapporten som Laterre själva tagit fram och presenterade idén och fick då ändå 

godkänt för att fortsätta att undersöka det här och komma tillbaka med en plan som visar på hur vi 

kan säkerställa att det här hålls långsiktigt. Sen när vi satte oss ner och skulle göra det så insåg vi att 

vi kommer inte kommer kunna komma tillbaka och visa något som är hundra procent säkert. Så vi 

ställde motfrågan andra gången vi var uppe att ”ja, det finns en risk att det här inte funkar men 

aktören verkar seriös” och vi tog med oss Laterre och TiP [arkitektbyrå] så de fick presentera sig.  
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Det var ett sätt också att visa politikerna, vi har inte jätteofta uppe privata aktörer så, visa lite vilka 

de är och också att Laterre och TiP fick visa upp sig. I och med det fick de känna ännu mer ansvar 

för sin idé, de fick ännu mer hållhake på sig om man står och presenterar för politikerna i Väsby om 

det inte skulle funka sen. Vi gjorde lite sådant, taktiskta drag åt båda håll för att få idén att flyga. Vi 

fick tänka lite annorlunda för hur vi skulle presentera det. I och med att vi var där tre gångar så var 

det ju en del motsättningar. Det var inte helt lätt och det förstår jag. Det finns ju historiskt sett en 

del byggherrar som kanske inte gjort det som de sagt att de skulle göra så man tror inte fullt ut på 

alla byggherrar.  

EJ: Har planarbetet blivit mer omfattande på grund av det här? 

MÅ: Nja, jo det har det väl. Alltså planen i sig skulle ju kunna göras på sidan av detta ändå. Det sa 

jag efter att vi varit uppe första gången att vi kunde ha gått till granskning då oavsett om idén flög 

eller inte. Då frågade jag byggherren hur de kände för det, ”är det en bärande grej att ni vill köra 

lågt p-tal eller p-tall noll för att ni ska vilja köra vidare? Annars kan vi fortsätta köra planen så som 

den redan är”. Då kom vi fram till att det först var bra att få ett beslut i frågan, ja eller nej [till 

bilfritt boende] så får vi testa idén. Där drog det ut lite på tiden och det gör det ändå när man byter 

byggherre mitt i processen för då behöver man göra någon form av omstart. Men jag tycker inte 

jättemycket, nej. 

EJ: Fanns det några tidigare ställningstaganden som stödde nyexploatering med låg p-norm? Jag har 

läst en del om att man vill få in mer grönytor och stadsmässighet, men fanns det några andra 

speciella förutsättninar? 

MÅ: Alltså egenlitgen finns det tusen saker vi kan peka på. Alla policys, öp [översiktsplan] och det 

finns jättemycket skrivelser.  Det står i trafikplanen också att vi ska vara en cykelkommun men det 

finns inga skrivelser om exakt hur man ska göra det.  Målmässigt är det mitt i prick men när det 

kommer något sådant här så blir man ändå lite chokad. Det är utöver det vanliga men man måste ju 

göra såhär för att komma dit målen pekar.  

EJ: Fanns det något som talade emot det förutom just policyn kring parkeringstal? 

MÅ: Nej, inte som jag vet. Jag vet inte vad som skulle vara skevt i det här. Egentligen är det inget 

konstigt med detta. Det som är konstigt är bara att vi inte är van att inte bygga några parkeringar. 

Ingenting säger att vi måste ha utan behovet av parkeringsplatser måste vara löst. Hur man gör det, 

det handlar ju om att vi bara är vana att det ska vara genom parkeringsplatser. Jag kan känna, att det 

blir så mycket uppståndelse kring detta, det borde det inte vara. Egentligen är det inget konstigt. 

Det enda vi gör är att ta bort parkeringsplatserna annars gör vi allt som man ska gör. Och detta blir 

ännu bättre. Det som är viktigt att syna med sådana här planer är att de allmänna gatorna rimmar 

väl, alltså parkeringspolicyn, med den här idén. Om det är väldigt billigt och lätt att stå på de 

kommunala parkeringarna så blir man ju också van som bilägare att kunna ha de förmånerna. Så i 

kombination med det här kommer vi behöva göra det lite svårare för folk att parkera på allmänna 

platser och inse kostnaderna med att ha en bil.  

EJ: Kommer man på något kunna se till att de boende inte skaffar bil? 

MÅ: Nej, en planbestämmelse kanske. ”Man får inte äga bil”, det kanske vore något?  

EJ: Möjligheten att stå på gatan finns fortfarande? 

MÅ: Ja, det gör den ju men inte på ett så förmånligt sätt. Nu vet jag inte exakt hur det är längs den 

gatan men det är inte så att du bara kan ställa bilen där. Det blir dels dyrt och du måste flytta på den 
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hela tiden. Det man kan göra i så fall är att hyra in sig privat på något annat ställe. Så det går ju att 

lösa privat eller via brf:en på något sätt. Men kommunen ska inte stå för några boendeparkeringar. 

Det är allmänhetens gator, där ska det inte så några sådana bilar. Vi är på gång att skaffa ett eget 

parkeringsbolag och det skulle hjälpa jättemycket i sådana här frågor. Vi har en stor infartsparkering 

här som var gratis fram till någon månad sedan så där kunde man ställa sin bil gratis men där är det 

nu 20 spänn/dygnet eller något sådant. Detta för att rätt bil ska stå där. Det är en infartsparkering 

men har säkert använts som boendeparkering. Jag förstår dem som letar parkering. Jag har inte bil 

själv men när jag har det blir jag galen när man behöver leta efter parkering. Men det är något vi 

behöver göra för att få samhället att funka och bli mer hållbart och för att ge mer plats åt annat. Här 

är det verkligen att här får man en jättefin stor gård med planteringsbara ytor. Man kan ha träd i 

stället för garage så det finns ju jättemånga fördelar om man inte har bil.  

EJ: Har ni antagit något mål att synliggöra parkeringskostnaderna och minska subventioneringarna 

alltså att anläggningskostnaderna fördelas på alla boende oavsett om de använder bil eller inte? 

MÅ: Det talas mycket om det men i slutänden så ligger det på byggherren. Väsbyhem, det 

kommunala bostadsbolaget, pratar mycket om det. De har massa subventionerade parkeringsplatser 

och jag tror inte att de kan släppa på det. Det får du prata med dem men känslan är att de inte kan 

det. Då skulle det ju kosta 2500 kronor i månaden men däremot kan man höja upp till 800-900 

kronor eller något sådant. Men man är van att det är ganska billigt men folk behöver sluta vänja sig 

vid att det är så lätt att ha en bil. Det är en omställning som behöver göras och den gör man lite 

successivt. Den här detaljplanen gör ett ordentligt hopp, det är också därför man är lite ovan med 

tanken. Men att synliggöra parkeringskostnaderna är en viktig del i att få människor att förstå hur 

dyrt det är med parkeringsplatser och att det inte är något som man ska förvänta sig finnas. Det ska 

vara en förmån i sådana fall.  

EJ: Hur bidrar ”p-norm nära noll” till hållbarhet på något mer sätt än just transporterna? 

MÅ: Ja, jag tror det kommer bidra till socialhållbarhet mycket. Man enas mycket kring sitt 

mobilitetsstall. Det tror jag verkligen. Plus det jag sa innan om gården, den blir större, finare och 

finns mer möjlighet för fruktträd och odlingar. Men framför allt socialt tror jag. Det blir mer öppen 

yta, men plats för cyklar. Cykelmeck kom jag på nu, det är också ett krav. Jag tror man träffas mer i 

det här huset, jag hoppas det i alla fall.  

EJ: Kan låg p-norm vara ett sett att uppnå billigare bostäder även om fallet inte blev så här? 

MÅ: Ja, vi vill ju inte blanda in pengar på det sättet utan tänka mest på behoven och vad det är man 

försöker uppnå. Men jo, utifrån diskussionen om att synliggöra parkeringskostnaderna så borde man 

kunna göra billigare bostäder. Om man gör det eller om man hämtar hem pengarna i stället, det vet 

jag inte. Till exempel Väsbyhem skulle säkert kunna göra det, det tror jag. Jag vet inte hur det ser 

ut på den privata marknaden och bostadsrätter men det är kanske ett sätt att börja tänka på nu när 

det inte är en lika brinnande marknad- tänka p-tal noll, sänka priserna och få dem sålda. Men det 

där är något som marknaden får styra. 

Transkribering av intervju med E. Lundvall 

Laterres kontor, Stockholm, den 4 maj 2018. 

EL = E. Lundvall 

EJ = Elin Johansson (intervjuare) 
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EJ: Tycker ni som exploatörer att det är problematiskt om kommuner ställer högre krav för att 

uppnå hållbarhet? 

EL: Nej det är jättebra. Jag tror att andra exploatörer kanske tycker det som är inrutade för att de 

gjort likadant i 70 år och vill fortsätta göra det. Men jag tycker snarare att kommunerna skulle 

kunna ställa ännu högre krav på det och ställa mindre krav på exempelvis antalet parkeringsplatser 

och högre krav på att det ska vara trästomme eller solceller eller något som är mer långsiktigt. Man 

sätter ibland krav på vissa saker som inte ger så mycket miljövinst, till exempel rörelsestyrd 

tändning i taket. Det förändrar inte världen, LED-lampor drar typ ingen el, så det är bara på 

pappret bra. Eller sedumtak, att det fördröjer dagvatten, men om du ändå gör en underbyggd gård 

som du har gäst- och parkeringsgarage i så gör det ingen skillnad, det bara fördröjs. Det gör inte att 

vattnet går ner i grundvattnet. Så det skulle kunna vara mycket hårdare.  

EJ: Jag har sett det här projektet brf Nouvelle, är det något annat projekt ni har på gång med låga 

parkeringstal eller bilfritt boende? 

EL: Ja, vi har slakthusområdet. Hela det området kommer bli väldigt bilfritt. Så är ambitionen just 

nu men det är flera år bort. Där kommer man till exempel inte ha några besöksparkeringar på några 

gator överhuvudtaget. Just nu planeras det för ett centralt parkeringsgarage sen får alla andra chippa 

in i det. Det tycker jag är en bra grej för om vi bygger in massa garage under husen nu som om 20 

år kanske inte finns någon användning för då är de ändå där. Det är svårt att använda på annat sätt, 

det är mörkt och vad ska man göra där? I alla hus som finns. Då är det bättre att ha ett centralt hus 

så när bilarna väl är mindre och borta, då kan man riva det huset och göra något annat där.  

EJ: När du säger chippa in, det är att betala in sig på fastighetsnivå? 

EL: Ja exakt. Vi får betala för att få ett antal platser i det huset, och sen får våra kunder hyra in sig. 

Om det exempelvis är Stockholm parkering som äger det huset så får de pröjsa vad det är. Det är 

projektekonomi men vi skulle då kunna sprida ut den pengen vi betalar för att chippa in i det här 

parkeringshuset, sprida det på alla i huset för att göra det extra enkelt för oss. Men om man ska 

göra det synligt ska vi egentligen inte göra så. Då ska man sätta en högre peng på de som köper och 

vill ha bil. Helst skulle vi inte vilja betala för det alls och att de får läggas på de som väljer att köpa in 

sig i området. Men jag tror det är svårt att lösa i dagsläget i det projektet.  

EJ: Vilka åtgärder behövs för att kunna genomföra projekt med låga parkeringstal anser du, vilka 

mobilitetsåtgärder?  

EL: Det gäller att göra det jobbigare att ha bil och lättare att ha andra saker. Det är inte lika med att 

ha fler cykelplatser utan det kan vara att man har möjlighet att hemleveranser, få hem maten. Då 

måste det finnas plats för de bilarna att stanna på ett enkelt sätt, en lastficka där du enkelt kan 

komma in på gatunivå och i huset så finns det ju många enkla grejer man kan köra med 

förvaringsboxar, kylrum. Men jag tror egentligen att det är på områdesnivå, att det finns närhet till 

kollektivtrafik och att man kan ta cykeln på kollektivtrafiken. Vad som finns i området, så man kan 

gå till det närmsta. Att man tänker lite mer småstad, att det finns apotek och allting där. Att man 

tänker till och gör den planering, att det blir en samordning. Vi kan göra en del men vi kan inte 

göra allt i de här husen. Jag tror att det är på områdesnivå, men man måste ju börja någonstans.  

EJ: Vad tror du skulle fungera bäst – en sänkning av p-talet eller p-tal noll? Bemöts de på olika sätt? 

Blir det ett tydligt ställningstagande? Ledande fråga kanske. 
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EL: Ja det blir det ju. Det är det är att man inte prutar, att man går hela vägen är ett kraftigt 

ställningstagande. Det blir tydligare i all kommunikation. Om vi säger att vi har p-tal 0,3 så är det 

ingen vanlig människa som förstår det men när vi säger att vi inte har några parkeringsplatser vet 

alla vad det betyder.  

EJ: Hur har ni hanterat den kostnadsbesparing, det blir ändå en lägre anläggningskostnad när man 

inte behöver göra parkeringar?  

EL: Mm. 

EJ: Hur har man hanterat den besparingen kontra de pengar som ni behövt läggs ut på annat?  

EL: Vi har en mobilitetspott som kommer finnas i huset på tre miljoner sen kan vi ha lägre lån i 

föreningen generellt om man jämför med andra föreningar i Upplands Väsby. Eftersom vi tjänar 

mer kan vi ha mindre i lån och ändå få samma avkastning, brf-lånet blir inte lika stort. Det som jag 

tycker är intressant är mobilitetspotten och hur man tar hand om den så det blir långsiktigt. Om vi 

bara lämnar över det på ett konto kan de göra vad de vill med det, att de köper cyklar till alla och 

sen är det bra. Vi vill att huset ska vara så bra som möjligt under så lång tid som möjligt. Då har vi 

tänkt att de här pengarna ska vara upplåsta i kanske tio år, och då kopplar vi olika avtal till olika 

tjänsteoperatörer. Det finns då öronmärkta pengar för de här sakerna som föreningen måste betala 

varje månad. Bland annat bilpoolen som vi betalar för utöver de här tre miljonerna, men om det 

behövs fler bilar då finns det pengar för det. Eller skötsel av gården. Nu är det en specialgård 

eftersom det inte är underbyggt garage, man kan ha lite extra grejer där och då kan de vara 

kopplade till avtal. Föreningar kommer att ha pengar för att betala och avtalen gör att det blir lite 

tvingande. Vi har byggt in i stadgarna att om de vill säga upp de här avtalen så krävs det majoritet på 

två tredjedelar på föreningsstämma. Däremot kan de byta ut tjänsteleverantör, men inte säga upp 

helt, så de har förhandlingsutrymme om de hittar något billigare. Om man tar det på tio år så 

hinder de under de tio åren amortera, då finns det rum i brf-kalkylen om man vill fortsätta efter de 

här tio åren. Då har man kanske fått in en kontinuitet i det så de gillar det så pass mycket att de vill 

ha kvar det.  

EJ: Är det viktigt i den här typen av projekt att man har en hållbarhetsprofil över lag eller räcker det 

med mobiliteten? 

EL: Bra fråga. Jag kan bli lita allergisk mot att man vill profilera sig som det. Jag tycker hellre att 

man är konkret och väljer en fråga och gör det ordentligt. Exempelvis bilfritt, det gör en mycket 

större påverkan än lite energilampor eller sådant.  

EJ: Tror du att de som köpt lägenheter i Nouvelle, att de också lockas av att det är träbjälkstomme, 

ekologiska kök och så? 

EL: Ja det tror jag verkligen men jag tror inte det som gör att de faktiskt köper, men det är klart att 

det är härligt.  

EJ: Har ni haft någon målgrupp?  

EL: Vi har trott det. Då har vi sett en yngre person och en äldre dam. Alltså att man bott i villa och 

vill flytta till lägenhet med odlingsmöjligheter och kanske inte har kört bil så mycket, det är ingen 

stor förlust. Så barnfamiljerna, nej. De är inte vår målgrupp men vi hoppas ändå på några. Vi ska 

utvärdera de här i fem år och då är det roligare om det inte bara är unga som precis flyttat hemifrån 

och äldre. Det blir roligare att se om det funkar för småbarnsfamiljen. Vi tillåter även juridisk 

person så det är en del företag som har nappat för vi tillåter fri andrahandsuthyrning. Det har 
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egentligen ingenting med mobiliteten att göra tänker man först men det är ändå ett delande och 

samutnyttjande. Om du hyr ut den så går 10 procent av uthyrningskostnaden tillbaka till 

föreningen, det är pengar som bara blir en bonus som man kan använda för hållbar mobilitet.  

EJ: Tror du att de som flyttar in redan är bilfria eller kommer de göra sig av med bilen när man 

flyttar in? 

EL: Jag tror det är bilfria. Jag hoppas att de väljer att lämna bilen. Drömscenariot skulle vara att 

eftersom det är en öppen bilpool att någon i grannhuset som inte alls har något med oss att göra 

som har bil men bara använder den ibland märker att den här bilpoolen kan de använda och att den 

personen säljer sin bil och också använder vår bilpool. Det vore dröm. Om bilpoolen utnyttjas 

mycket är det bra, då kan det bli underlag för ytterligare en bil. Det blir bättre för alla. Men de som 

först flyttar in kommer nog inte ha bil. 

EJ: Hur bidrar låga parkeringstal och bilfritt boende till hållbarhet? 

EL: Förhoppningsvis kör folk mindre bil, det är väl det första man ser. Arkitektoniskt så blir det här 

bjälklaget som man inte behöver bygga så kan man ta hand om dagvattnet på ett annat sätt, man kan 

plantera riktiga träd, det blir en helt annan ekologisk mångfald. Det bidrar även till ekonomisk och 

social hållbarhet, mer än bara ekologisk. Att folk rör sig mer och träffas mer förhoppningsvis. Man 

sitter annars själv i bilen.  

EJ: Det här återkommer även i enkäten men vilka är det som efterfrågar bilfritt boende? Är det ni 

som har drivit det här?  

EL: De boende är nog minst intresserade i dagsläget. Det var vår idé men kommunen vara snabba 

att hänga på. Eftersom vi sparar en del pengar på att inte bygga garage så vill vi driva det men om 

det funkar och om vi gör det på ett sätt som kommunen önskar så är det win-win för dem också. 

Det står verkligen i Upplands Väsbys policy att de vill dra ner på bilåkandet så båda kan vinna på 

det, men jag skulle inte säga att de varit drivande.  

EJ: Och överlag i andra kommuner? 

EL: I Stockholm stad vill de vara drivande, de har ganska höga ambitioner, de ha dragit ner de gröna 

parkeringstalen till 0,5 sen kan man komma ner på 0,2 och 0 men olika mobilitetstjänster. Jag tror 

att om det ska funka överhuvudtaget så måste man släppa bilen helt. Om man alltid har den som en 

back-up då blir det två system och det blir dyrt. Om man bara tänker att bilen ersätts av en cykel, 

det är inte heller rätt.  

EJ: Hur föddes idén till brf Nouvelle?  

EL: Det var egentligen läget och att det var små lägenheter, och tanken att varför ska vi ha bil där 

när vi ändå inte kommer ha bil om tio år.  

EJ: Hur viktig är närheten till tågstationen där? 

EL: Jätteviktig. Det är avgörande för projektet. Det hade inte funkat två kilometer utanför Väsby. 

Det här ligger i citykärnan med nära till mycket. 

EJ: Vilket färdsätt tror du att de boende kommer att ha? 

EL: Kollektivtrafik tror jag. Lite bilpool, men jag tror fortfarande det är för dyrt. Det är billigare än 

att äga en bil om du bara använder den tre-fyra gånger per månad, men eftersom du får notan så 

känns det så mycket dyrare. Bilen är annars en ganska dold kostnad, speciellt om du har en billig bil.  
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EJ: Hur har samarbetet med Upplands Väsby kommun fungerat? 

EL: Jättebra, det är en liten kommun som är redo att testa nya saker. Det hade inte gått att göra det 

här i Stockholm stad eller någon annan som är ganska uppvaktad. Men det var också tillfället, att det 

var rätt personer vid rätt tid. Och politikerna var till slut, efter tre besök, positiva. Ordförande som 

är miljöpartist var också drivande för att det här skulle gå igenom.  

EJ: Har ni gjort det som står i detaljplan, exploateringsavtal och så vidare gällande mobilitetsgärder 

eller har ni gjort mer än så? 

EL: Det som står i står i exploateringsavtalet och bilagorna har vi följt. När exploateringsavtalet 

togs fram hade vi redan bestämt så mycket så det är inte så mycket annat som skulle kunna ha skett.  

EJ. Uppföljningen, hur kommer ni att göra den? 

EL: Det är arkitekterna som kommer göra det och vi har ett vinnovastöd för steg ett så det kommer 

vara enkätundersökningar första, andra och femte året tror jag. Sen tar vi eventuellt hjälp av 

Trivector. Sen får vi sammanställa det på något sätt. 

Transkribering av intervju med C. Szczepanowski 

Riksbyggens huvudkontor, Stockholm, den 4 maj 2018. 

EL = C. Szczepanowski 

EJ = Elin Johansson (intervjuare) 

 

EJ: Som exploatörer tycker ni att det är det problematiskt om kommuner ställer krav för på 

hållbarhet? 

CS: Nej inte alls skulle jag säga. Det är snarare en fördel för oss eftersom vi jobbat så mycket med 

det så det är bara bra. Jag kan tänka mig att inte alla i organisationen skulle svara likadant men vi 

[hållbarhetsavdelningen] stöttar upp från centralt håll så det är inga problem. Vi har oftast högre 

krav än vad kommunerna ställer.  

EJ: Har ni några projekt nu med låga parkeringstal eller bilfritt boende?  

CS: Ja alltså det här är en fråga som högaktuell hela tiden skulle jag vilja säga. Vi har flera stycken 

initiativ, bland annat Viva där vi har helt noll i p-tal och Haningeterrassen där går vi på 0,54 men 

gör massor med lösningar som vi testar. Sen har vi Jönköping, där går vi kanske inte ner så mycket i 

p-tal men vi tester med cykelpool med eldrift och fraktcykelpool. Jag vet att det är på gång på andra 

ställen också, jag har inte riktigt koll. Det har blivit så intressant att vi just nu sitter med något som 

heter verktygslådan som är ett projekt där vi syr ihop alla avtal med fordonspooler, bilpooler, 

cykelpooler, försäkringarna man måste ha så att allting bara ska vara klappat och klart när man vill 

ha sådana grejer i sitt projekt. Det finns ett jättestarkt intresse för det här.  

EJ: Vilka åtgärder tycker du behövs för att kunna genomföra projekt med låga parkeringstal och då 

tänker jag på alternativ mobilitet?  

CS: Man då tänker jag att man först måste ha lite koll på läget – var befinner sig den här fastigheten. 

Där brukar vi titta lite på vardagsnära punkter, vilka punkter är det man behöver kolla till i 

vardagen och hur nära ligger de och finns det kommunaltrafik så man kan ta sig till dem. Det är 

något vi jobbar jättemycket med, att försöka analyser det i de här specifika projekten. Sen måste 
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man kolla på vilken är målgruppen. Det är också jätteviktigt och där börjar vi börjar vi en målgrupp 

som passar mer och mer av det vi säljer. Så då om det är för sådana som kanske är unga så kanske de 

inte vill ha lika mycket bil, kanske barnfamiljer vill ha mer bil och sådär. Det är någonting vi lär oss 

hela tiden om. Sen så gäller det att koppla på de olika mobilitetslösningar som behövs och då tittar 

vi mycket på bilpooler, cykelpooler med eldrift till exempel. Men jag tänker att vi helst vill ha en 

fordonspool så det finns olika fordon i en pool, inte en cykelpool och en bilpool. Man kan tycka att 

det här låter enkelt men det är ganska komplicerat, det måste funka med låsning, uthyrningen, allt 

det där så det finns mycket saker som måste finnas på plats. Sen är det ju mycket kring cykel såklart 

med synliga cykelrum, lättillgängliga cykelrum och att man ska kunna parkera sin cykel på det sätt 

som man vill. Tittar också mycket på skåp, alltså att man ska kunna få hemleveranser och så tittar vi 

på hyrbil och taxi om man kan få rabatterade priser på det. Det gör vi i Haningeterrassen och även 

där får man SL-kort också när man flyttar in. Så det finns massor av lösningar och det gäller att 

designa för rätt [avslutad mening]. Så det är därför vi ska ha den här verktygslådan så vi kan ta fram 

olika verktyg som man kan ta av.  

EJ: Du var inne på det här med kollektivtrafik och tillgången till det och vardagssysslor som man 

behöver göra, finns det några andra förutsättningar som måste finnas på platsen för att man ska 

kunna genomföra [avslutad mening]? 

CS: Ja allstå, jag tror kollektivtrafiken är det absolut viktigaste och sen det här med vardagsnära 

punkter. Att du ska kunna ta dig till de affärerna du behöver och apoteket och allt det där. Det är 

säkert en senare fråga men då har jag sagt det redan att jag tänker att det här hindret med att man 

också måste få ta sig utanför staden – det är ett jättestort hinder. Vi ser ju att så länge en familj inte 

kan ta sig till sitt lantställe utan bil så är det ganska svårt att säga upp sig sin bil för det har vi inte 

några riktigt fungerande bra lösningar som det ser ut idag, så det är en jätteviktig pusselbit i det här 

som vi inte riktigt har knäckt och som vi inte kan knäcka själva.  

EJ: Ni jobbar både med projekt där ni säker p-talet och ett noll-projekt. Blir de inriktningarna 

annorlunda i marknadsföring och hur man får tänka? 

CS: Ja verkligen, i alla fall i Haningeterrassen, brf Blicken, där har vi haft jättemycket sådant tänk i 

marknadsföringen. Det är där vi bygger 0,54, men där har vi också forskningsprojekt som hjälper 

oss med att designa, kanske inte marknadskommunikationen, men hjälper oss designa alla lösningar 

och kommer med inspel hela tiden till marknadskommunikationen och så. Men det har varit 

jättetydligt där. I brf Viva där säljs hela huset utifrån att det är mycket hållbarhetslösningar så det 

kan man inte missa. Men det är jätteviktigt att göra det från ett tidigt skede, superviktigt.  

EJ: Sen är det ju så att det kostar en del att anlägga parkeringar som då minskas eller som man 

slipper undan. Hur hanterar man det, sker det någon beräkning från er sida hur mycket man sparar 

och hur mycket man ska lägga på alternativa åtgärder? Hur går man tillväga för att motivera inför 

kommuner?  

CS: Ja det är en intressant fråga men jag har arbetat mest med Haningeterrassen och brf Viva. På brf 

Viva där bygger vi i en slänt som är så kuperad och så, så där har vi inte direkt tjänat något på det. 

Där var vi tvungen att lägga så mycket på anläggning ändå så där kunde vi inte spara någonting på 

det men inte andra projekt så gör man ju det. Men till exempel vid Haningeterrassen där var det 

helt omöjligt faktiskt att bygga fler parkeringsplatser för det finns en busstation under så där är det 

mycket sådana drivkrafter. Men så som vi brukar försöka att resonera då är det just att göra andra 

lösningar för de pengarna för vi kan ju inte gå och subventionera bostadsrätterna för då blir det bara 

spekulationsköp och så kommer någon annan att tjäna pengar på det i slutändan. Men i Viva har vi 
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också tänkt mycket på att det finns andra typer av delningstjänster eller gemensamma ytor så det 

blir en helhet i projektet tänker jag. 

EJ: Det behöver inte vara kopplat till transport utan det finns andra mervärden?  

CS: Nej, precis. Så jag tror mycket mer på att titta på det, hur kan man skapa andra mervärden och 

där finns det hinder för mig som sitter och verkligen driver de här frågorna. Vi behöver ha mycket 

säljbar yta och om vi skapar andra saker så tappar vi säljbar yta så det är ganska dyrt att skapa till 

exempel gemensamma ytor. Då skulle det kunna vara något som verkligen balanserar upp det. Det 

tror jag är något som vi kommer titta på i framtiden. Sen ska man veta också att vi har projekt som 

inte ens blir igångsatta för att vi behöver bygga så mycket parkeringsplatser så det behöver inte vara 

så att ”nu tjänar de jättemycket pengar” utan det kan vara det som det står och faller med 

överhuvudtaget för att få till de där bostäderna som faktiskt behövs. Så det finns en balans i den 

frågan. Som hållbarhetschef så är det inte alla frågor man får igenom och som får en kraft i 

organisationen, men det här är en sådan fråga. Det är för att det är en win för oss rent ekonomiskt.  

EJ: Har du någon uppfattning om hur det är att sälja de här lägenheterna? 

CS: Ja, jag har mycket uppfattning om det. Vi har inte haft några problem med Viva men det är ett 

speciellt projekt. När vi gör undersökningar bland våra boende så ser vi att parkeringar är ett starkt 

önskemål. Det rankas högt bland i princip alla målgrupper, de yngre inte riktigt lika högt, men 

annars är det en jättehög ranking att det måste finnas plats att parkera. Från hållbarhetssidan jobbar 

jag mycket med de globala målen och jag ser att om vi ska lyckas nå de globala målen så kommer vi 

aldrig att kunna bygga såhär mycket parkeringsplatser som vi gör idag. Det här är en nöt som vi 

tillsammans måste knäcka. Vi kommer inte kunna bygga hållbara städer om inte alla kan bo där, och 

det går inte att bygga så billigt annars. Det är dyrt att äga bil och det måste finnas möjligheter. Så 

det där är en jätteintressant fråga. Vi måste göra det här. Det är så lätt för politiker att säga att ”det 

är såklart du ska få ha din bil” men det fungerar inte. Det blir för trångt i städerna och det går inte 

att bygga bort det med fler vägar. Det visar alla studier. Vi måste göra det här och det kommer 

massor med nya lösningar så det borde inte vara någon big deal men det är fortfarande så att 

människor vill köpa med parkeringsplats. Så det är en beteendefråga som heter duga.  

EJ: Du var inne på det om brf Viva att det har ett hållbarhetstänk överlag, är det viktigt för ett 

sådant här projekt för att locka boende eller räcker det med en fungerande mobilitetslösning? 

CS: Jag tror att det är bara fungerande mobilitetslösning egentligen men jag är inte säker på det. 

Hållbarhetsfrågan driver inte vilken lägenhet du köper, det har aldrig gjorts hittills i alla fall. Det 

börjar finnas hos bostadsköpare nu men det är inte som att man köper för att det där hade 

hållbarhetsprestanda eller så. Därför tänker jag att vill man inte det här, eller tror man inte på det så 

spelar det ingen roll om vi har en hållbarhetsprägel eller inte. Vi måste göra det så pass attraktivt att 

man vill det oavsett om man tänker på det här hela tiden, det går inte annars. På hållbarhetsfrågorna 

menar jag, jag var lite otydlig där. Vi måste göra att det är blir mer attraktivt och det är ju det 

egentligen, varför ska du sitta och äga en bil för? Jag känner att det måste gå. Det är bara jobbigt 

tänker jag. Men där är jag, för mig är det helt ofattbart att jag skulle sitta och äga en bil och hålla på 

och flytta på den där, byta däck och grejer. Mycket bättre att kunna hyra en när jag behöver och då 

hyra det fordon jag behöver just då.  

EJ: De som flyttar in där det är bilfritt, tror du att de gör sig av med sin bil eller är det att man 

redan är utan bil? 

CS: Det där tycker jag är en jättebra fråga för det upplever jag mycket när man är ute och pratar att 

man värnar om bilägaren och glömmer bort att det finns massor av folk som inte har bil. Sätter man 
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dit massa parkeringsplatser så konkurrerar man ut annat, så det är verkligen att man prioriterar 

bilägare framför de andra.  Om de har bil innan eller redan är bilfria har vi undersökt i Viva och då 

får vi en blandning, men de flesta tror jag inte hade någon bil innan om jag ska vara helt ärlig. Men 

jag tycker inte det spelar jättestor roll, för jag tänker att det här handlar om att visa på att det 

fungerar. Vi hade i Viva verkligen att vi skulle rikta in oss mot dem som inte var jätteintresserad av 

hållbarhet eller så utan de som bara vill något mer med sitt boende. Jag vet inte om det har fungerat 

riktigt så. Men där ser vi att vissa inte vill göra sig av med sin bil nu fastän de har köpt där så det blir 

ju en jobbig sits. Vi har intervjuat dem nu innan de ska flytta in och då säger de att frun hat köpt 

[lägenheten] och mannen tänker inte sälja bilen, så det blir intressant. Vi får se. Samtidigt måste 

man våga, måste testa. 

EJ: Anser du att det finns någon risk att de boende begränsas av att det saknas bilparkeringar? 

CS: Ja, absolut. Men jag tror att det handlar om att vara flexibel. Vi kan inte säga att vis ka ta bort 

alla parkeringsplatser, det kommer inte funka nutid. Utan vi måste ha så det finns tillgång till ett 

antal parkeringar och då kommer vi locka både och, både som har bil och de som inte har bil. Nästa 

steg måste vara att bilägarna tar den kostnaden som det verkligen kostar med parkeringsplatser för 

där är vi inte ännu. Idag subventioneras parkeringsplatserna av de som inte har bil och det är inte ett 

okej sätt att sälja men vi kan inte göra på något annat sätt för då blir det för dyrt. När vi kommer att 

tydliggöra kostnaderna så tror jag att vi kommer komma ditåt men det gäller att väga av och kolla 

på läge och målgrupp men hela tiden sträva mot färre parkeringsplatser.  

EJ: Det har vi redan varit inne på men är det något mer du vill tilläga om låga parkeringstal eller p-

norm noll och hur det kan bidra till hållbarhet? 

CS: Det kan det göra på massor av olika sätt och om jag kollar på de globala målen så kan jag lyfta 

dels god hälsa, det vet vi att man rör sig mer om man inte har bil och vi vet att avgaserna gör att 

folk blir sjuka. Jag har själv astma och mår inte bra mitt inne i staden. Jag bor här ändå, och jag ska 

kunna bo här trots att jag har astma. Jag tycker inte det är schysst egentligen. Klimatförändringarna, 

såklart. Sen har vi hållbara städer och det ser jag att det är dyrt att bygga parkeringsplatser, det gör 

inte att vi kan bygga för alla på samma sätt. Det är också så att vissa inte vill ha bil och då kan vi inte 

bygga för dem. Vi måste ha grönytor och bilarna tävlar med de gröna ytorna. Sen har vi själva 

tillväxtfrågan, i de globala målen finns det något som heter att vi ska ha en tillväxt, en ekonomisk 

tillväxt. Det begränsas också för man vill ha täta städer om man ska nå en tillväxt. Vi kommer inte 

kunna göra täta städer som också är bra för hälsan om vi inte tänker på att minska biltrafiken. Det är 

en win-win-win verkligen för alla bara man börjar se den stora bilden. Jag tycker det är spännande 

att det också bidrar till ekonomin, det är jag helt övertygad om att det gör. Det finns jättemycket 

studier som pekar på det.  
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