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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Kommunen har ett övergripande ansvar för parkeringsplaneringen i kommunen, enligt plan- och 
bygglagen. Men kommunen har ingen skyldighet att ordna parkering. Den skyldigheten vilar på 
fastighetsägaren. I Sundsvall har Sundsvalls kommun valt att anordna allmänna parkeringar i 
centrum.

För att uppnå en attraktiv stadsmiljö har parkeringsstrategin en central roll. Parkering är ett starkt 
styrmedel för att forma framtidens Sundsvall.

En parkeringsstrategi är ett viktigt stöd till att skapa ett väl avvägt trafiksystem som är i balans med 
staden och stöder dess utveckling.

Hur stadsrummet möbleras har stor betydelse för hur staden upplevs.

1.2 Syfte
Parkeringsstrategin anger den övergripande inriktningen för parkering samt riktlinjer för hur 
parkering ska hanteras i Sundsvalls kommun, såväl i befintlig miljö som vid nybyggnation.

1.3 Mål
Parkeringsstrategin stödjer kommunens övergripande mål och planer och bidrar till att dessa uppfylls 
(Översiktsplan Sundsvall 2021, RIKARE – Hållbar tillväxtstrategi till 2021, Åtgärdsprogram 
för friskare luft och Stadsvision Sundsvall). Strategin har även som centralt mål att förstärka 
möjligheterna för en levande cityhandel i Sundsvall tillsammans med dess nöjesliv och besöksnäring. 

Parkeringsstrategins mål
En attraktiv och levande stad.

För att uppnå detta mål måste vi:
• Skapa en god tillgänglighet för besökande till centrum 
• Öka det hållbara resandet
• Nyttja attraktiv mark på ett effektivt sätt

Parkeringsstrategin är även ett viktigt dokument som underlättar vår planering.
Allt arbete med planering av parkering i Sundsvall ska verka i riktning mot att uppnå ovanstående 
mål.
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I Sundsvall har vi gott om bilparkeringar och ont om cykelparkeringar i de centrala delarna av 
staden. Idag styr vi inte tillräckligt de korta respektive långa besöken till rätt parkering. Detta 
skapar i sin tur tillgänglighetsproblem för de som vill besöka och vistas i staden.

Vi har dessutom en mycket låg andel som väljer ett hållbart färdsätt, trots att hälften av 
kommunens invånare bor så nära som 5 km från Stora torget och det finns drygt 15 000 
arbetsplatser i centrum och på Norrmalm.

Den centrala parkeringen i form av markparkering tar upp stora ytor i den centrala staden. Det 
påverkar därmed upplevelsen av stadsmiljön och konkurrerar med annan markanvändning.

2.1 Tillgänglighet för besökare till centrum
Sundsvall har gott om parkeringsplatser i centrum (ca 5000 st), vilket kan jämföras med ca 2500 
st i Umeå & ca 3200 st i Gävle. Trots detta så har vi idag problem med tillgängligheten. Det är t ex 
svårt att få tag på en gatuparkering för ett riktigt kort ärende. Samtidigt ser vi tydligt att den centrala 
gatuparkeringen är mycket utbredd.

2. Nuläge

Gatuparkering i centrala Sundsvall.
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Parkeringstaxan har inte höjts sedan 1997 och avgifterna är låga i jämförelse med andra kommuner 
i samma storlek (som exempel så har Umeå en max taxa som är 150% högre & Gävle 50% högre). 
Parkeringstaxan är ett av de starkaste styrmedlen att skapa god tillgänglighet för samtliga trafikslag.

Våra långtidsparkeringar i form av parkeringshus är båda byggda norr om centrum, vilket ger ett 
onödigt trafikflöde genom staden för de som kommer från söder och väster.

Då det gäller cykelparkeringar i Stenstan med omnejd är de väldigt få (ca 200 st). De är dessutom 
inte tillräckligt utspridda, vilket gör att en av cykelns stora fördelar, att kunna ta sig från ”dörr 
till dörr”, inte tillgodoses. För att få lite perspektiv kan nämnas att Umeå har nästan lika många 
cykelparkeringar (ca 1800 st) som bilparkeringar (ca 2500 st) i centrum av staden. 

Nedan beskrivs de olika typer av parkeringar som finns i Stenstan och de allra mest centrala delarna 
av Sundsvall.

Det finns också ca 900 parkeringsplatser (i och kring Stenstan, samt väster om skolhusallén) planlagda 
som allmän parkering som tidigare hyrts ut genom avtal. I tillägg till ovanstående finns det centrala 
parkeringar väster om skolhusallén (ca 570 gatuparkeringar & ca 500 kvartersparkeringar). 

Det finns ett parkeringsledningssystem (med skyltar längs med gatorna) som talar om var det finns 
lediga parkeringsplatser och hur många platser som är lediga. Parkeringsanläggningarna City-P, 
Balder, Norrmalm och Fisktorget är anslutna till systemet. Detta är ett bra hjälpmedel för att få en 
bättre tillgänglighet.
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2.2 Så här reser vi i Sundsvall
Den senaste resvaneundersökningen som gjordes i Sundsvall är från 2009 och beskriver fördelningen 
av de olika färdmedlen enligt nedan.

Hållbart resande innebär att man går, cyklar eller reser med kollektivtrafiken. Målet enligt 
Översiktsplan Sundsvall 2021 är att de hållbara resorna år 2030 ska stå för 2/3 av alla resor. Det 
innebär en ökning för de hållbara resorna från 23% år 2009 till 67% år 2030.

Drygt 50 000 av våra kommuninvånare bor inom 5 km från centrum och antalet korta resor med 
bil är stor. Andelen som cyklar är extremt låg (1%) i jämförelse med andra städer i samma storlek. 
Närliggande Umeå har t ex en andel cyklister på ca 29% (vardagar 2014) och Gävle har en andel 
cyklister på ca 15% (vardagar 2012).

Cykelparkering utanför järnvägsstationen i Sundsvall. Cykelparkering utanför järnvägsstationen i Gävle.
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2.3 Utnyttjande av attraktiv mark
Det finns mycket mark som idag upptas av kvartersparkeringar i stadens centrum, vilket har en klart 
negativ inverkan på skapandet av en attraktiv innerstad. Detsamma gäller gatuparkeringarna som 
upptar en stor del av marken. 

Parkering på gator och attraktiv mark är utrymmeskrävande och bidrar inte till en levande stadsmiljö i 
stadens centrum.

Parkeringshus och garage under mark är ett mer yteffektivt sätt att ordna parkering.

I de två kommunala parkeringshusen, Balder och City-P, ryms ca 1000 bilar. Parkeringshusen är mer 
yteffektiva i jämförelse med den yta som de ca 750 mest centrala gatuparkeringarna upptar, eller i 
jämförelse med de ca 1200 mest centrala kvartersparkeringarna. Det finns därmed en potential att 
skapa ett bättre utnyttjande av den attraktiva marken i Sundsvall.
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3. Strategier
För stadens invånare såväl som för dess besökare ska det kännas skönt att som gående vistas 
i staden. När vi väl parkerat våra fordon så är vi alla gående och det är då man tar del av allt 
det staden har att erbjuda.

Vår stadskärna ska vara lättillgänglig oavsett hur man väljer att ta sig dit. Vi behöver förbättra 
tillgängligheten för de hållbara transportsätten, samtidigt som vi ser till att bättre nyttja den 
attraktiva marken i centrum.

Genom att arbeta aktivt med parkeringsstyrning kan vi påverka såväl trafikens omfattning, 
färdmedelsfördelningen samt lokaliseringen av trafiken.

Gör vi detta konsekvent och strukturerat kommer vi att uppnå vårt övergripande mål att skapa 
en attraktiv och levande stad.

Stenstan i centrala Sundsvall.
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3.1 Skapa en god tillgänglighet för besökande till 
centrum

Det är den sammanvägda tillgängligheten utav alla färdmedel som behöver utvecklas. För att uppnå 
en levande och tillgänglig stadskärna måste det vara enkelt och inbjudande att vandra runt i staden, 
besöka butiker och stadens utbud av restauranger och nöjen.

Utformningen av stadskärnans gaturum i kombination med en effektiv parkeringsstyrning är 
avgörande för att skapa en attraktiv och levande stadskärna.

Kantstensparkering kan ske på gatumark, men endast i den omfattning som den aktuella platsen 
tillåter och med hänsyn tagen till övriga färdmedel och ett levande stadsliv.

Korttidsparkering på gatan i Stenstan ska vara till för korta besök. Detta kan uppnås genom tid- och 
avgiftsregleringar på dessa ställen. I kombination med strategiskt placerade lastzoner får vi en god 
tillgänglighet i Stenstan.

Gångfartsområde på Storgatan.
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För längre besök i staden ska parkering i första hand styras till parkeringshusen och i andra hand till 
kvartersparkering. Här tar vi hjälp av vårt parkeringsledningssystem. Idag finns en stor del av de stora 
allmänna parkeringarna norr om Selångersån. Nya parkeringsanläggningar bör därför byggas söder 
om Stenstan för att skapa ett bättre trafikflöde och en bättre tillgänglighet.

Vad behöver göras?

• Korttidsparkering
• Gynna tillgänglighet & korta stopp för besökare
• Reglera med tid & avgift

• Långtidsparkering
• Styr till parkeringshusen
• Reglera med tid & avgift
• Utnyttja parkeringsledningssystemet

• Cykelparkering
• Öka antalet i centrum

• Prioritera gående och cykeltrafik före gatuparkering om konflikt uppstår
• Bygg nya parkeringsanläggningar (i första hand parkeringshus) söder om Stenstan 

Parkeringshuset City-P i centrala Sundsvall.
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3.2 Öka det hållbara resandet

Prioritering av trafikslagen för personresor enligt Översiktsplan 2021 ska göras enlig följande: 
1. Gång och cykel 2. Kollektivtrafik 3. Bil

Visionen enligt Översiktsplan 2021 är att de hållbara resorna år 2030 ska stå för 2/3 av alla resor. 
Det innebär en stor ökning av de hållbara resorna från 23% år 2009 till 67% år 2030. Detta betyder 
att det måste göras satsningar på såväl infrastruktur som attityd och beteendepåverkan (sk Mobility 
management) för att uppnå detta mål.

Men för att detta överhuvudtaget ska få effekt behöver vi också använda oss utav de verktyg som en 
effektiv parkeringsstyrning innebär. På så sätt skapas förutsättningarna för stadens besökare att hitta 
nya hållbara sätt att besöka centrum.

Gång
Här handlar det om att skapa säkra, gena och attraktiva stråk att förflytta sig på. Gör vi detta kommer 
också stadens besökande att vilja vistas oftare och längre tid i stadens centrala delar. När vi väl 
parkerat vårt fordon är vi alla gående.

Cykel
Vi vet att drygt hälften av kommunens invånare bor inom 5 km från Stora torget, ett avstånd som 
är perfekt för att cykla (på vanlig cykel eller med elcykel). En av de stora fördelarna med att cykla 
är att det går snabbt och att resan sker från ”dörr till dörr”. Då är säkra och gena cykelvägar, samt 
cykelparkeringar utanför målpunkter i centrum och på arbetsplatser mycket viktiga.
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Kollektivtrafik
Det ska finnas möjlighet att parkera cykeln på ett bra och säkert sätt vid olika målpunkter för 
kollektivtrafiken såsom Navet och Järnvägsstationen. Detta underlättar för fler att resa hållbart även 
när det innebär byte av transportslag.

Vad behöver göras?

• Cykelparkering
• Öka antalet platser med cykelparkeringar
• Jobba för att alla arbetsplatser ska ha cykelparkeringar för besökare och anställda
• Bygga säkra cykelparkeringar med väderskydd vid Järnvägsstationen

• Arbeta aktivt med cykeluppmuntran och beteendepåverkan (Mobility management)
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3.3 Nyttja attraktiv mark på ett effektivt sätt

En tätare stad skapar förutsättningar för kortare avstånd till service och handel, vilket i sig ger en mer 
levande stadsmiljö.

Markparkering är ytkrävande och skapar inget stadsliv. Den bör därför begränsas.

Förtätning av staden
Sundsvall växer och förtätas. I centrala Sundsvall sker en inflyttning och vi behöver skapa fler 
bostäder till dem som vill flytta hit. Det innebär att markparkeringar kommer att bebyggas. Eftersom 
centrala Sundsvall har gott om parkeringsplatser är det inte säkert att parkeringar som bebyggs 
behöver ersättas. Däremot sker alltid en översyn av parkeringsbehovet i detaljplanearbetet. 

Nybyggnation och grön resplan
Det är fastighetsägaren som ansvarar för parkeringsbehovet.

Genom att göra en sk grön resplan kan parkeringsbehovet minska och göra det möjligt att bygga på 
fler platser i staden. Den nya parkeringsnormen är på detta sätt flexibel.

Att skapa en tidig dialog med fastighetsägaren om att upprätta en grön resplan kan leda till att 
ytbehovet av parkering minskar vid nybyggnation. Mer om vad en grön resplan innebär finns 
beskrivet i Parkeringsnorm och grön resplan för Sundsvalls kommun.

När nya bostäder och lokaler för verksamheter ska byggas i centrala Sundsvall bör parkering byggas i 
form av garage under marken. Det främsta skälet för detta är att skapa en tät stad med ett rikt folkliv.

Det är fastighetsägarens ansvar att lösa fastighetens parkeringsbehov, i första hand inom fastigheten. 
Där det inte går att lösa parkeringsbehovet inom fastigheten kan kommunen teckna avtal om 
parkeringsköp med fastighetsägaren.

Parkeringar ska lokaliseras där det är trafiktåligt och där stadsmiljön kan hantera trafikens 
konsekvenser.

Vad behöver göras?

• Förtätning av staden
• Minimera antalet markparkeringar på kvartersmark och ersätta dessa i parkeringshus, 

lokaliserade till strategiska lägen, om det behövs.
• Samnyttja kommunens parkeringar

• Nybyggnation
• Informera om möjligheterna till gröna resplaner
• Förorda parkeringsgarage under mark



besöksadress: Norrmalmsgatan 4
postadress: 851 85 Sundsvall

telefon: 060- 19 10 00
www.sundsvall.se


