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Sammanfattning 
Bilen har länge stått i centrum vid samhällsplanering och har präglat gatunätets utformning. Därför 
behövs både allmänna och enskilda parkeringar för besökare och boende. Parkeringsplatserna kan 
anordnas både innanför och utanför detaljplan. Vad som skiljer dessa tillvägagångssätt är själva 
processen. Oavsett val av process krävs alltid bygglov för parkeringsanläggningar. Samhället är nu i en 
utvecklingsfas där normer och policys går mot en hållbarhetsförändring. Många kommuner väljer idag 
att styra mindre antal parkeringsplatser för att främja valet av alternativa transportmedel.  

Denna studie berör mindre kustkommuner längsmed västkusten som påverkas av ett ökat invånarantal 
under sommarhalvåret. Detta ökade invånarantal medför en stor mäng bilister och ett större 
parkeringsbehov. Studien jämför kommunerna Båstad, Orust och Tjörn och deras praktiska lösningar. 

Studien kartlägger kommunernas praktiska lösningar samt dess synsätt på parkeringsproblematiken 
under sommarhalvåret. Med hjälp av denna kartläggning kan andra kommuner inspireras och vägledas.  

Genom semi-strukturerade intervjuer med tre olika tjänstemän på vardera kommun togs 
jämförelsekriterier  fram och utifrån detta framställdes ett resultat. De tre kommunerna visade sig ha 
skilda lösningar på parkeringsproblemet, så som ändrad lokalisering av parkeringsplatser, alternativa 
transportmedel eller provisoriska parkeringsplatser. Båstads kommun har valt att anlägga en större 
parkeringsplats utanför centrum, dit bilister hänvisas genom skyltning. Orust kommun har ordnat med 
lånecyklar till besökare och satsar på ett nytt gång- och cykelnät. Tjörns kommun väljer att anlägga 
provisoriska parkeringsplatser för att täcka upp ökat behov.  
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Abstract 
The car has for a long time been in the center of society planning and has characterized the street 
network. Therefore, both public parking spaces are required for visitors but also accommodation. 
The parking spaces can be arranged both inside and outside the local plan. Regardless of the choice 
of process, construction permits are required for parking facilities. The society is now in a 
developmental phase where norms and policies is heading for a sustainable development. Many 
municipalities choose to control the number of parking spaces to promote the choice of alternative 
transportations.  
This study handle smaller coastal municipalities along the west coast which is affected by a 
drastically increased population during the summer. This increased population is causing a large 
number of drivers and a major parking demand. The participating municipalities are Båstad, Orust 
and Tjörn whose practical solutions are compared.  

The study is a mapping of the municipalities’ practical solutions and its approach to parking 
problems during the summer. With the help of this survey, other municipalities can be inspired and 
guided.  

Semi-structured interviews with three different officials in each municipality showed comparative 
criteria and based on this a result was produced. The three municipalities proved to have different 
solutions to the parking problem, such as changing the location of parking spaces, alternative 
transportations or temporary parking spaces. Båstad municipality has chosen to build a larger 
parking lot outside the city center, where drivers are referred by signage. Orust municipality has 
arrange rental bikes for visitors and is investing in a new walking and cycling network. Tjörn 
municipality chooses to set up provisional parking spaces to cover increased needs. 
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Förord 
Stort tack till medverkande tjänstemän på Båstad kommun, Orust kommun och Tjörns kommun som 
har tagit sig tid att delta i intervjuer.  

Vi vill också rikta ett tack till våra handledare Thomas Lundqvist och Eidar Lindgren som har bistått 
oss med kunskap kring disposition samt ämnesinformation. Likaså tack till vår examinator Linn 
Gustavsson Christiernin för stöd och hjälp under arbetets gång.  

Studiens olika delar som knyta kontakter, uppförande av intervjufrågor samt information om de 
teoretiska delarna har genomförts i gemensam regi. Även sammanställningen av rapporten har skett 
gemensamt. Samtliga bilder i studien har tagits av Olivia Jinhagen. 

 

Jennifer Nordén & Olivia Jinhagen 

Trollhättan maj 2017 
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KamR Kammarrätten. Rättsfallet har nått andra instans inom förvaltningsrätten. 

 

Detaljplan Är ett dokument inom fysisk planering och anger hur mark och 
vattenområden i ett begränsat område i en kommun får användas. 

Mobility Management  Är ett koncept för att påverka bilanvändningen genom att förändra 
resenärers attityder och beteenden1. Syftet är att påverka resan innan 
den har börjat genom information och kommunikation.

1 Mobility Management. Vad är Mobility Management?  
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1 Inledning 
Det mest populära transportmedlet idag är bilen, vilket medför att det krävs god planering för ett 
fungerande gatunät med hänsyn tagen till parkeringsplatser. Att planera för parkeringsplatser är olika 
svårt på olika orter. Parkeringsmöjligheter är kopplade till både geografiska förutsättningar och 
invånarantal. De geografiska förutsättningarna kan handla om områdets kapacitet för parkeringsplatser 
så som vid trånga centrumkärnor. Parkering är ett intresse inom kommunen som kräver resurser och 
i en kommun med mindre antal helårsboende kan det vara svårt att få resurserna att räcka till. 
Problemet med parkeringar i turistorter grundar sig i att befolkningsmängden ökar under 
sommarhalvåret med både dagsturister och turister som stannar en längre tid. Parkeringsplatser ska 
vara tillgängliga året om men speciellt när turister besöker dessa samhällen. Detta påverkar 
kommunens resurser vilket även blir en svår fråga vid planering. Vid stora evenemang skapas problem 
då dimensioneringen av parkeringsplatser inte räcker till och provisoriska lösningar måste tas fram. 
Eftersom detta ofta bara handlar om ett antal veckor blir planeringen svår och förslag till andra 
lösningar måste diskuteras. Kommunens resurser grundar sig i andelen skattepengar från 
helårsboende, vilket blir ett problem i populära turistorter där behovet blir större än resursen. 
Kommunen kan också välja att ta ut avgifter för felplacerade bilar, vilket då kan utöka resurserna.   

Vid planeringen av hur parkeringsfrågan ska lösas kan alternativa transportmedel inkluderas med 
hänsyn till hållbar utveckling. Ett hållbarhetstänk är därför väsentligt i planeringen för dessa 
kommuner. Problemet ligger nämligen inte bara i hur parkeringsplaneringen ska utföras utan också 
hur parkeringsplatserna ska användas under vinterhalvåret för att förbättra markanvändningen. 

Denna studie belyser hur sommarparkeringar ordnas i kustorterna; Båstad, Orust och Tjörn. Utifrån 
intervjuer med utvald personal i respektive kommun redovisas resultat hur parkeringsfrågan under 
sommarhalvåret hanteras i planeringen. Resultatet redovisar också hur denna planering speglar sig på 
vinterhalvåret med hänsyn till alternativa användningar av parkeringsplatserna. I diskussionen jämförs 
resultaten med en diskussion kring hur de olika planeringslösningarna ordnas. 

1.1 Bakgrund 
Efter andra världskriget ökade antalet bilar kraftigt i Sverige, vilket ledde till trånga gator och vägar2. 
Det var inte bara de bilar som var i bruk som skapade problem utan även de parkerade bilarna, vilka 
tog ytterligare plats från gatorna när de står parkerade. Bristen på parkeringsplatser fanns inte bara i 
Sveriges stora städer utan även i mindre samhällen, och då främst i äldre städer. Då gatorna där inte 
var anpassade för biltrafik. Samhället stod inför en stor omvandling där bilen plötsligt stod i 
planeringens centrum. Dessutom skapades stora trafikleder och parkeringsplatser som tog mycket 
mark i anspråk. Sedan dess har bilen varit en norm i samhällsplanering.  

Samhällsutvecklingen går idag, främst i urbana miljöer, tillbaka till mindre vägar och minskad tillgång 
på parkeringsplatser. Dagens samhällsplanerare försöker få bort bilen som norm i planeringen och 
istället upplysa om kollektivtrafik samt cykel och gång som transportmedel för en mer hållbar 
utveckling. Detta kan påverkas genom att göra det krångligt för den enskilda individen att använda 

2 SOU 1968:18. Parkeringskommittén. Parkering 
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bilen och samtidigt göra kollektiv-, cykel-, och gångtrafiken tillgänglig. Stadsplanerarna kan då använda 
sig av styrmedel genom detaljplanering enligt Plan- och bygglagen 3. 

Svårigheten vid samhällsplaneringen är hänsynstagandet till de olika intressena. Kommunernas 
skyldighet är att försörja invånarna med service och tillgänglighet då det ligger i det allmänna och i det 
enskilda intresset.4 Detta handlar bland annat om tillgången till parkeringsplatser och detta kräver ofta 
stora markytor. I små kustkommuner är markytorna dyrbara och här ligger det i kommunens intresse 
att använda dessa ytor till något annat än stora parkeringsplatser, viket kan vara bland annat bostäder. 
Det gäller att kommunerna gör en avvägning mellan de olika intressena och beaktar detta i 
planeringsprocessen genom en samlad parkeringspolicy. I denna policy iakttas tillgång och efterfrågan 
utefter lokala bedömningar för att skapa ett fungerande samhälle. 

1.2 Syfte, frågeställningar och avgränsningar 
Syftet med studien är att beskriva problematiken kring ökade parkeringsbehov i kustorter, som är 
populära turistsamhällen under juni, juli och augusti. Jämförelsen görs genom en kartläggning av 
kommunernas syn på parkeringsbehovet under sommarhalvåret och hur de går tillväga vid ökat 
parkeringsbehov, här behandlas kommunens praktiska lösningar vilket även kopplas till lagutrymmet. 
I kartläggningen behandlas också kommunernas syn på möjligheterna till en effektiviserad 
markanvändning och hur de hanterar eller använder sig av detta i praktiken. Diskussioner kopplade 
till hållbar utveckling görs med hänsyn till kommunernas lösningar och utifrån detta analyseras för och 
nackdelar. Studien redovisar både allmänna parkeringsplatser och boendeparkering.  

Frågeställningar: 

♦ Hur löses parkeringsfrågan i praktiken i mindre kustorter med varierande invånarantal? 
♦ Hur kan markanvändningen effektiviseras för att ingen mark skall stå oanvänd under större 

delar av året? 

Examensarbetet jämför tre kommuner; Båstad kommun med fokus på centrumområdet, Orust 
kommun med fokus på turistområdena samt Tjörns kommun med fokus på tätorten Skärhamn. 
Båstad, Orust och Tjörn valdes med avgränsningar gjorda utefter läge, omfattning och storlek. Alla 
tre kommuner är belägna längs västkusten och är små kustsamhällen sett till invånarantalet. Under 
sommarhalvåret ökar invånarantalet med en stor mängd turister i dessa tre kommunerna, vilket skapar 
problem vid planering av parkeringsplatser.  

  

3 Bösch, Brodén. Vägverket och Banverket. Kollektivtrafik som norm - vad behöver göras? 2009.  
4 Boverket. PBL Kunskapsbanken. Parkering som styrmedel. 2017.  
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2 Metod  
Utformningen av en studie grundar sig på vetenskapliga metoder och tillvägagångssätt. 
Tillvägagångssättet kan variera beroende på vad syftet med studien är och vilken typ av resultat som 
eftersträvas. Denna studie grundar sig i huvudsak på semi-strukturerade intervjuer med utvalda 
personer från de jämförda kommunerna. Semi-strukturen är en del av den kvalitativa metodiken. 
Genom en utförlig beskrivning av metodval och hur processen har utförts ökar den vetenskapliga 
trovärdigheten och studien blir upprepningsbar. Nedan beskrivs olika metodval samt de som används 
i studien. Metodkapitlet inleder med bakgrundsteori vilket tillvägagångsättet i studien bygger på.  

2.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 
Den kvalitativa metoden har sitt ursprung i hermeneutiken. Hermeneutiken kommer från antikens 
Grekland, där det sägs att guden Hermes vidarebefordrade de övriga gudarnas budskap till folket, 
genom en översättning. Det grekiska ordet ”hermeneuein” betyder dessutom “att tolka”. Både i 
hermeneutiken och den kvalitativa metoden används tolkning av verkligheten, hur människor 
föreställer sig världen5. 

De kvalitativa studierna utgår ifrån att verkligheten kan uppfattas på många olika sätt och att det inte 
finns en korrekt sanning. Den kvalitativa metoden relaterar till egenskaper, värde och motiv, innebörd, 
erfarenhet och beteende i mänskliga upplevelser. I denna metod är forskaren en viktig del av studien, 
då det gäller att samla in och tolka information6. Det är vanligt att genom kvalitativ metod använda 
sig av intervjuer. Urval och avgränsningar görs under projektets gång. Första steget börjar med intervju 
och observation därefter avgränsas sedan information steg för steg och då görs nya urval. Urvalen och 
uppdelningen görs utefter observationens egenskaper. 

Den kvantitativa metoden har sitt ursprung i positivismen. Positivismen kommer ifrån 1800- tals 
sociolog Auguste Comte. En kvantitativ metod baserar sig på likvärdiga och jämförbara uppgifter som 
kan uttryckas och analyseras med numeriska värden7. Den kvantitativa metoden används därför vid 
mätningar, experiment och enkäter. Dessa metoder är inte flexibla utan använder sig av ett 
standardiserat tillvägagångssätt8.  

De kvantitativa undersökningarna baseras på en hypotetisk-deduktiv metod, vilken inleds med en 
frågeformulering av ett problem samt en hypotes som svarar mot problemet. Vetenskapssynen utgör 
kunskap av teorier som sedan prövas. De kvantitativa undersökningarna ger en effekt av att vara mer 
ordnade än kvalitativa9. För att få vetskap om verkligheten är det bästa sättet att observera, antingen 
genom naturliga situationer eller genom ett experiment. 

5 Hartman, Jan. Vetenskapligt tänkande. 2004. S. 187. 
6 Idib S. 119. 
7 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns och Wängnerud. Metodpraktikan. 2017. S. 198. 
8 Adolfsson och Persson. Knowledge Management within Saab Automobile AB. Magisteruppsats. 2001.  
9 Hartman. S. 105 och 217. 
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2.1.1 Skillnad mellan Kvalitativ och kvantitativ 
Den kvalitativa metoden präglas av flexibilitet medan den kvantitativa av strukturering. Valet av metod 
påverkar därför undersökningens tillvägagångssätt. I kvalitativa undersökningar måste ändringar på 
uppläggningen under genomförandet av undersökningen vara möjliga. Genom flexibiliteten kan 
undersökningarna ändras utefter erfarenhet. En intervju skall kunna rättas till i de fall frågeställningar 
har glömts bort. Flexibiliteten kan också vara en svaghet eftersom det blir svårare att jämföra de olika 
enheterna eller intervjuerna om de ändras utefter intryck och problemupplevelser. I den kvantitativa 
metodiken följs ett standardiserat upplägg, för att undvika dessa svårigheter. Denna standardisering 
innebär en tydlig skillnad mellan utveckling av problemet, teorier och den konkreta 
informationsinsamlingen. Då problemformuleringen är klar, är också planen för undersökningens 
fortsättning klar. Denna plan skall följas även under insamling av information. Styrkan i denna metod 
är att all information tas fram på ett sätt som möjliggör generalisering. Metodens svaghet är att det 
saknas garanti för att den information som samlas in är relevant för frågeställningarna10. 

2.3 Intervju 
Informationsinsamling är en viktig del när en studie ska skrivas. Beroende på användning av 
kvantitativ eller kvalitativ metod finns det många vägar att gå, ett alternativ är intervjua en eller flera 
personer som är kopplade till ämnet. 

Intervjun kan vara strukturerad eller semi-strukturerad, detta syftar till hur stort svarsutrymme som 
intervjupersonen ska få. En semistrukturerad intervju är mindre strukturerad och ger den intervjuade 
möjligheten till ett mer fritt svar11. När intervjuform valts ska standardisering bestämmas. 
Standardisering innebär graden av variation, alltså hur mycket som får ändras i frågornas formulering 
och ordning. Vid hög standardisering kan det också handla om formulering i verbal mening, om 
frågorna ska ställas på samma sätt i tonfall och kroppsspråk. Minsta ändring i intervjufrågornas 
uppbyggnad kan innebära förändring i svar. Detta betyder att en hög standardisering är mycket 
kontrollerad och gör att intervjuaren endast får svar på ställda frågor12. 

En låg standardisering innebär att intervjufrågorna är förutbestämda men endast ska användas som en 
vägledande mall för intervjun. Dessa frågor får alltså ändras genom intervjun utifrån situation och 
svaranden. Detta medför möjligheten till en öppen diskussion med den intervjuade13. 

2.4 Urval och tillvägagångssätt 
När idén till examensarbetet uppkom gjordes ett urval av vilka kommuner som skulle delta i 
jämförelsen. En pilotstudie utfördes innan uppstart för uppskattning av arbetets genomförbarhet, 
vilket är en förstudie för att kontrollera att upplägget är fungerande. Detta gjordes genom mailkontakt 
med trafik-/gatuingenjör i respektive kommun om problemställningen. Kommunerna instämde att 

10 Mange Holme och Krohn Solvang. Forskningsmetodik, Om kvalitativa och kvantitativa metoder. 1997. Sid 80-81. 
11 Patel och Davidson. S. 71-72  
12 Patel  och Davidson, Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersökning. 
2003. s 72 
13Hartman, Jan. Vetenskapligt tänkande. 2004. S. 232-234. 
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problemställningen var en aktuell fråga och ett bra alternativ till examensarbete, utifrån detta valdes 
därefter idén att utföras 14. 

Innan start av studien diskuterades olika sätt att samla in information. Därefter inleddes läsning av 
ämnet för att ta del av den kunskap som redan finns. Till teorin samlades information från lagtexter, 
studentlitteratur, kommunhemsidor, rapporter från Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt 
Statens offentliga utredningar (SOU) som den primära informationskällan15. Tidigare examensarbeten 
beaktades, så som Parkeringsköp – ett verktyg vid plangenomförande? Av Andreas Wingfors och Ivo Lisius16. 
Till metodkapitlet valdes metodrelaterad litteratur som informationskälla. Informationskällan för 
resultatet utgick från intervjusvaren med respektive kommun. Intervjusvaren användes sedan för 
resultatanalysen där likheter och skillnader jämfördes.   

Vid urval av deltagande kommuner valdes tre stycken som ansågs jämförbara. Jämförbarheten låg i 
kommunernas läge, invånarantal samt populariteten för turister. Efter valet utformades 
intervjufrågorna där litteratur användes för vägledning samt konsultation med handledare och lärare. 
Intervjufrågorna valdes att tas fram i ett så tidigt skede som möjligt. Detta gjordes för att kunna ha 
möjlighet att lägga till fler kommuner om resultatet blev för tunt. Vid urvalet av deltagare till 
intervjuerna togs hänsyn till arbetsplatsen samt befattning. Från vardera kommun intervjuades en 
trafikingenjör, en mark- och exploateringsingenjör samt en planarkitekt. Personer med dessa 
befattningar valdes eftersom de hanterar samhällets parkeringar på olika sätt, genom detaljplanering, 
trafiksäkerhet och markpolitik. Genom att välja tre svaranden med olika befattningar kunde resultatet 
försäkras och ge intervjusvaren mer trovärdighet och ett större djup. 

I studien valdes hermeneutisk kvalitativ metod med semi-strukturerade intervjuer. Detta användes 
eftersom studien är baserad på mänskliga möten i olika former där flexibilitet är en viktig del av 
informationsinsamlingen. På grund av detta utfördes intervjuer med låg standardisering vilket gav 
möjligheten till följdfrågor samt diskussioner. Intervjuerna utfördes både genom telefon och besök, 
vilket gav skillnader i uppfattning och tolkning av frågorna. Vid besök gavs en ökad flexibilitet då 
ögonkontakt samt kroppsspråk gav ytterligare signaler till en öppen diskussion. 

Positivistisk kvantitativ metod valdes inte eftersom studien till stor del utförs utefter mänskliga 
erfarenheter som inte kan basera sig på numeriska värden. Positivistiskt tillvägagångssätt baseras delvis 
på enkäter vilket inte ansågs aktuellt i denna studie eftersom personlig kontakt eftersträvades och 
statistiska värden inte skulle ge samma resultat, vilket kan påverka reliabiliteten. 

Strukturerade intervjuer med en hög standardisering användes inte i studien då vidare diskussion 
eftersträvades. Diskussionerna gav i flera fall information utöver den sökta vilket gav mervärde i 
resultatet. Intervjufrågorna anpassades utefter de olika mötena både i sättet att ställa dem men också i 
ordning, därför passade inte strukturerade intervjuer med en hög standardisering. 

14 Patel och Davidson. S. 58 
15 Olsson och Sörensen, Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa perspektiv. 2011. s.84-85  
16 Wingfors, Andreas och Lisius, Ivo, Parkeringsköp – ett verktyg vid plangenomförande? 
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Den planerade strategin inför intervjuerna var att hålla en låg profil och låta tjänstemännen själva 
berätta om sina erfarenheter. Under intervjutillfällena hölls en anonymitet gentemot övrigt deltagande 
kommuner för att inte påverka svaranden. Intervjuerna spelades in och transkriberades av författarna. 
Till en början medverkade två kommuner i studien, vilket ansågs vara för få. Därför kontaktades 
ytterligare en kommun som bjöds in till intervju och medverkade i jämförelsen. Utefter studiens gång 
togs jämförelsekriterier fram från intervjufrågorna. Utifrån dessa skapades en tabell som gav en tydlig 
jämförelse och ett mer trovärdigt resultat.  

Det intressanta under intervjuerna, med tre svaranden från samma kommun, var att se deras likheter 
och/eller skillnader inför samma problematik. Innan intervjuerna var tanken att samtliga svarande i 
de deltagande kommunerna skulle se problemet på liknande sätt inom kommunen. Efter alla intervjuer 
var genomförda visade det sig att skiljaktigheter rådde i en utav kommunerna. Detta framgick vid 
frågor angående bygglov. För att få klarhet i detta mailkontaktades en bygglovshandläggare i respektive 
kommun med några frågor urplockade från intervjufrågorna. Detta gav nya infallsvinklar som ändrade 
resultatet då svaren skiljde sig från de intervjusvar som tidigare framkommit från övriga tjänstemän 
vilket påverkade studiens trovärdighet. 

2.5 Metoddiskussion 
Intervjuerna genomfördes både genom besök och via telefon, även en skriftlig intervju över mail 
utfördes. Det varierande sättet att ställa frågorna kan ha påverkat den svarande och även resultatet. I 
det fall studien görs om rekommenderas att använda en och samma metod. 

Utökning av medverkande kommuner gjordes för att få en vidare jämförbarhet och ett större resultat. 
Ytterligare kontakt togs med ett flertal andra kommuner, dock tog denna process lägre tid än planerat 
på grund av svårigheter att hitta en intresserad kommun. Tillslut bjöds en tredje kommun in att delta 
i studien. Efter regelbunden kontakt med den tredje kommunen framkom det att respondenten inte 
kunde medverka förrän sent i maj, vilket skulle ge författarna för lite tid att sammanställa svaren, 
därför avbröts medverkan med kommunen. Detta ledde sedan till att kontakt togs med en annan 
kustkommun istället, där en gatu- och trafikingenjör kunde delta i en intervju under samma dag som 
kontakten togs. Dock fanns ingen möjlighet att få kontakt med varken en mark- och 
exploateringsingenjör eller en planarkitekt. Detta medförde att jämförelsen i resultatdelen inte kunde 
utföras med samma validitet som de andra kommunerna.  

Vid kontakten med bygglovshandläggarna senare in i studien uppkom information som inte helt 
stämde överens med övriga tjänstemän som hade intervjuats. Informationen handlade om 
bygglovsansökan för provisoriska parkeringsplatser. Detta påverkade studien med hänsyn till 
trovärdigheten. Nya argument med diskussioner var tvungna att skapas för att styrka informationen 
som framkom samt studiens trovärdighet.  

Resultatet grundar sig i de intervjuer som gjorts med tjänstemän i respektive kommun. För att på bästa 
sätt jämföra och bearbeta svaren valdes Båstad, Orust och Tjörn då de har samma förutsättningar och 
har många likheter. Samma intervjufrågor ställdes för att garantera ett jämförbart resultat. Genom att 
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analysera svaren framgick tydliga likheter och skillnader vilket fastställdes i en tabell. Tabellen 
redovisas i avsnitt 4.4 ”Jämförelse mellan Båstad, Orust och Tjörn”. 

2.5.1 Vetenskaplig trovärdighet  
Validitet syftar på giltigheten, alltså förmågan att undersöka det som ska undersökas. Vid intervjuer 
kan det handla om att intervjufrågorna ställs på ett tydligt sätt, görs detta korrekt har undersökningen 
en hög validitet. Reliabilitet innebär att en undersökning ska kunna utföras flera gånger och ge samma 
resultat, stämmer detta har undersökningen en hög reliabilitet17. Det som är värt att nämna är att hög 
reliabilitet inte garanterar hög validitet.  

 

 

  

17 Patel och Davidson, Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersökning, 
2003. s 98-99 
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3 Teori 
I turistorter där befolkningen ökar under några månader om året ökar också behovet av service och 
resurser, allmänna parkeringsplatser är ett exempel. Parkering är redan ett ämne som skapar stort 
engagemang med många aktörer och intressen inblandade. Så som trafikanter, markägare och 
kommun. Genom att använda parkeringsnormer har kommunen möjligheten att minska antalet 
parkeringsplatser. Parkeringsutbudet kan påverka att övriga färdmedel används i större grad, såsom 
cykel-, gång- eller kollektivtrafik. Kommunen ska beakta och göra en avvägning mellan allmänna, 
enskilda och kommunens egna intressen vilket kan vara krävande uppgift då alla ska känna sig 
delaktiga. 

Denna teoridel inleds med fakta om vardera kommun som studien berör. Därefter utreds begreppet 
parkering och parkeringsnorm. Vidare beskrivs kommunens ansvar och parkeringens utformning 
utefter regler i plan- och bygglagen (PBL), både vid allmän plats och kvartersmark. Därpå benämns 
parkeringens lokalisering, tillgänglighet och behov. Senare beskrivs även annan relevant lagstiftning 
angående uppförande av parkeringsplatser på allmän plats eller kvartersmark, vilket är lagstiftning som 
trafikförordningen (TrF) och lokala trafikföreskrifter (LTF). Därefter beskrivs också kommunens 
befogenheter i kommunallagen (KL).  

3.1 Turism  
Sverige är ett land som erbjuder många möjligheter för turister och populariteten för att spendera 
semester i landet har ökat. Kustnära orter ligger högt upp på listan dit turister helst söker sig, ofta 
erbjuds både närhet till hav och strand med en präglad natur som är ovanlig inåt landet18. Till de 
kustnära orterna som studien tar upp hör Båstad, Orust och Tjörn som är tre omtyckta turistorter 
främst under sommarhalvåret. Dessa orter erbjuder evenemang och upplevelser som har etablerats 
och spridit sin popularitet till övriga världen. Trycket på orterna ökar därför speciellt under juni, juli 
och augusti med en mycket stor befolkningsökning som innebär ökat behov av resurser. 

3.1.1 Båstad 
Båstad är en sommarstad i norra Skåne Län med ett invånarantal på 14 600. Kommunen är känd för 
den årliga tennisveckan i juli, Swedish Open. Detta evenemang intresserar både inhemska och 
utländska turister och är en av de främsta bidragande faktorerna till ökad turism. Båstad har stora 
hamn- och badmöjligheter vilket drar turister under hela sommarhalvåret och bidrar till en stor 
befolkningsökning jämfört med vinterhalvåret. Andra evenemang som lockar besökare är, 
seglarveckan, hantverksmässan och Summer On.  

3.1.2 Orust 
Orust kommun är västkustens största ö och ligger 6 mil norr om Göteborg. År 2016 hade Orust 15093 
invånare och eftersom ön är ett populärt turistmål mångdubblas människorna i kommunen under 

18 Statistiska centralbyrån. Svenska sommarnätter är viktiga för turismen. 2016.  
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sommarhalvåret19. Kommunen består mestadels av landsbygd och närhet till havet får besökare var 
det än befinner sig på ön. Tätorten Henån är öns största med cirka 2000 invånare.  

Under sommarhalvåret utspelar sig ett flertal olika evenemang som är en anledning till den ökade 
besöksmängden så som Taubespelen, Öppna varv, Orust MTB Giro med lokal matmarknad och 
Orust Runt.  

3.1.3 Tjörn 
Tjörn är en ö i Bohuslän med ett högt besöksantal under sommarhalvåret vilket ökar folkmängden 
från cirka 15 000 upp till 45 000. Evenemang såsom Sillens dag, Åstol Aquathlon, Träbåtsfestivalen, 
Frivolt samt Tenson Tjörn Triathlon bidrar till en ökad mängd turister. Dessa evenemang utspelar sig 
under juni, juli och augusti vilket gör att det blir ett stort tryck under just denna period. Skärhamn är 
ett av de populäraste områdena på Tjörn som bidrar till den stora turismen där gästhamnen och 
nordiska akvarellmuseet är belägna. 

3.2 Parkering och parkeringsnormer 
Enligt Nationalencyklopedin är parkering en uppställningsplats för fordon med eller utan förare20. 
Tillfällig uppställningsplats eller kortare tid för lastning, av- och påstigning anses inte som parkering. 
Enligt trafikförordningen 3:49a får parkering av fordon ske på allmän plats inom tättbebyggt område 
där kommunen är huvudman. Tiden för parkeringen får inte överstiga 24 timmar i följd på vardagar, 
utom vardag före söndag och helgdag21. Parkering får inte ske på allmän plats som anses vara av 
terräng, inom tättbebyggt område, enligt trafikförordningen 3:48.  

Parkeringsnormer är ett hjälpmedel kommuner använder för att kunna ställa krav på utformning av 
parkeringsplatser vid om- och nybyggnation, och är ett avtal mellan kommun och fastighetsägare. 
Normen gäller minimikrav för antalet bilplatser för en fastighet och är en vägledning vid 
detaljplanering22. Finns parkeringsnormer i kommunen är dessa ett krav för bygglovsgivning. 
Normerna kan gälla olika typer av fastigheter så som bostäder, kontor och handel. Vanligtvis används 
dessa främst för bostadsfastigheter. Behovet av parkeringsplatser varierar i olika delar av kommunen, 
vilket medför förändringar i parkeringsnormen. Normerna gäller inte för parkeringsplatser på 
gatumark.  

När kommunen skall ta fram parkeringsnormer kommer förslag från antingen stadsbyggnadskontoret, 
fastighetskontoret eller trafikkontoret. Därefter beslutar en lämplig nämnd om förslaget, vilket kan 
vara tillexempel byggnadsnämnden. I vissa kommuner kan istället kommunstyrelsen ta dessa beslut. 
Nämnden avgör också om lämpligt utrymme för parkering är tillgodosedd från varje enskilt fall. För 
fastigheter belägna i närhet till god kollektivtrafik eller för fastigheter med en bilpol i föreningen kan 
parkeringsnormen reduceras ytterligare.  Parkeringsnormen underlättar även för nämndens 
bedömning, förenklar handläggningen och ger vägledning. 

19 Orust Kommun. Kommunfakta. 2016. 
20Nationalencyklopedin, parkering.  
21 Trafikförordning (1998:1 276)  
22 Malmö Stadsbyggnadskontor. Parkeringspolicy och Parkeringsnorm för bil, mc och cykel i Malmö. 2010..  
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Positivt med parkeringsnormer är att det genererar en hållbar utvecklig ur miljöperspektiv, där fler 
väljer att använda cykel- och kollektivtrafik. Är parkeringsnormerna låga i kommunen tvingas mer 
eller mindre invånarna att hitta andra alternativ. Det negativa med parkeringsnormer är att det 
försvårar och förhindrar bostadsbyggandet i storstäder samt att det är kostnadsdrivande vid 
bostadsbyggande.  

3.3 Anläggande av parkeringsplatser enligt PBL  
Enligt PBL 4:13 får kommunen i en detaljplan bestämma krav på utrymme för parkering23. De får 
också bestämma utformning och placering av parkeringsplatser samt var parkering inte får uppföras. 
Kommunen kan genom detaljplan bestämma parkering både för allmän plats, där parkeringen är till 
för allmänheten och på kvartersmark, där parkeringen är till för de boende. Vid nyexploatering är det 
fastighetsägarens ansvar att ordna parkering inom fastigheten eller i närheten, vilket framgår från prop. 
1985/86:1. Riktlinjer för parkeringsutrymmet i särskilda områden bör framgå i översiktsplanen. 

Planeringen av parkering styrs av både politik och ekonomi. Kommunfullmäktige fattar varje år beslut 
om mål gällande ekonomi och här bestämmer politikerna i kommunen om hur budgeten ska 
prioriteras på olika områden. Denna prioritet styrs beroende på politisk styrning och partiets strävan 
i samhället. 

För att anlägga en parkeringsplats krävs det ett bygglov enligt Plan- och byggförordningen (PBF) 6:1 
punkt 8. Om parkeringsplatsen anläggs i närhet till strand krävs även strandskyddsdispens. Vid 
tillfälligt behov av parkering kan annan mark tas i anspråk för parkeringsändamål. Dessa ändamål 
kräver bygglov även om ingen fysisk förändring av marken görs. Bygglovsprövningen omfattar 
trafiksäkerhet vid anslutning mot gata, avskärmning mot buller samt eventuellt besvärande 
strålkastarljus24. 

En åtgärd som är av säsongskaraktär, enligt PBL 9:9, innebär att anordningen upprepas varje säsong 
under två eller flera år och för ett sådant ändamål behövs bygglov. Anordningen får då upprepas utan 
ny prövning, om det sker inom ett år från senast avslutad åtgärd. Det krävs inte heller rivningslov då 
anordningen tas bort. För en åtgärd med säsongskaraktär kan antingen ett permanent eller 
tidsbegränsat bygglov ges, beroende på vilka förutsättningar som uppfylls. Ett tidsbegränsat bygglov 
får ges för högst tio år, men sökanden kan ansöka om förlängning i högst fem år åt gången, PBL 9:30-
31a, 9:33, 9:4025. Det tidsbegränsade bygglovet får högst ges för sammanlagt 15 år. 

Ska kommunen däremot ordna en ny, omfattande parkering som får betydande påverkan på 
omgivningen räcker det inte med ett bygglov. Kommunen kan då skapa en detaljplan för 
parkeringsändamålet. Detaljplaneprocessen är mer omfattande och ger länsstyrelsen samt sakägare 
möjlighet att yttra sig om förslaget.  

23 Boverket. PBL kunskapsbanken - en handbok om plan- och bygglagen. 2014.  
24 Boverket. PBL Kunskapsbanken. Bygglov för anläggningar. 2017.  
25 Boverket. PBL Kunskapsbanken. Bygglov för ändamål av säsongskaraktär. 2017.  
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Skulle kommunen sakna tillräckligt med mark för att anlägga allmänna parkeringsplatser, kan de 
arrendera mark för detta ändamål. Vanlig är att ett lägenhetsarrende används för parkeringsplatser. Ett 
lägenhetsarrende är ett avtal mellan en fastighetsägare och en arrendator. Detta avtal kan vara både i 
muntlig form och skriftlig form. Ett lägenhetsarrende blir till då ändamålet inte uppfyller kraven för 
anläggningsarrende, jordbruksarrende eller bostadsarrende, enligt Jordabalken (JB) 8:1. Ett 
lägenhetsarrende som avser mark utanför detaljplan är inte bindande längre än 50 år, medan innanför 
detaljplanen är den längsta bindande tiden 25 år26. Kommunen kan också arrendera ut sin mark till 
privatpersoner eller bolag för samma ändamål.  

3.3.1 Parkering på allmän plats 
Vid allmän plats bestäms ett trafikområde som är avsett för allmänheten, som i detta fall syftar på 
parkering. Enligt PBL 4:5 ska kommunen bestämma och ange gränserna för allmän plats och 
kvartersmark, samt bestämma användningen och utformningen av allmän plats. Krav för att sätta 
planbestämmelser för parkeringsplats är: trafiksäkerhet, god stadsbild, trygghet samt en minimering 
av bullerstörningar och avgaser. Då dessa krav ska tillämpas behövs beskrivning av gatans funktion 
samt trafiksystemets allmänna förutsättningar, detta för att skapa en god miljö utan större 
påfrestningar på naturen. Enligt PBL 4:13 får kommunen ordna utrymme för parkering genom en 
detaljplan. Vid situationer när det är brist på parkeringar har kommunen formellt sett inget ansvar att 
ordna allmänna parkeringar i gemensamma anläggningar eller på gator27. Då det ligger i kommunens 
intresse att uppehålla en god stadsmiljö, som är väl tillgänglig, görs detta ändå. Enligt PBL 2:1 ska 
kommunen också ta hänsyn till både enskilda och allmänna intressen vid detaljplanering, vilket medför 
en strävan att ordna parkeringsparkeringsplatser då detta kan anses som ett allmänt intresse. 
Parkeringsfrågan löses ofta genom att privata eller kommunala bolag ansvarar för dessa 
parkeringsverksamheter. 

Parkeringsplatser som används av enskilda fastighetsägare under kortare tid kan upplåtas på allmän 
plats där kommunen är huvudman28. Det finns ingen möjlighet att använda sig av rättigheter såsom 
servitut eller gemensamhetsanläggningar för dessa korttidsparkeringar, vilket regleras med lokala 
trafikföreskrifter enligt TrF 10:1.  

3.3.2 Boendeparkering 
Kommunen har möjlighet att i samband med detaljplan reglera parkering på kvartersmark. 
Kvartersmark avser mark som enligt detaljplan inte ska vara allmän plats eller vattenområde, och kan 
bland annat avse mark där bostadsbyggnader uppförs. Parkering markeras med bokstaven P i en 
detaljplan29. Hit tillhör p-hus, större cykelparkeringar, markparkering samt garage. Alla slags 
parkeringsanläggningar som inte utgör något direkt komplement till en annan typ av användning tillhör 
denna detaljplanbestämmelse. Detta innebär att en parkering är självständig och kan exempelvis vara 

26 Arrendenämnden. Lägenhetsarrende. 2015.  
27 Sveriges kommuner och landsting, Parkeringshandbok, Lagstiftning, reglering och tillståndsgivning.  
28 Boverket. PBL Kunskapsbanken. Parkeringsplats. 2016.  
29 Boverket. PBL kunskapsbanken - en handbok om plan- och bygglagen. 2014.  
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ett källargarage eller parkeringshus, men också utrymmen som behövs för anläggningens användning 
vilken är knuten till verksamheten.  

När en fastighet skall bebyggas är det kommunen som ställer krav gällande ordnat utrymme för 
parkeringsplatser samt tillgängligheten av utrymmen för parkering, vilket skall finnas på den bebyggda 
fastigheten eller i närheten av den. Detta krav framgår av PBL 8:9. Lagen säger att lämpligt utrymme 
för parkering i skälig utsträckning skall ordnas. I kommentarer till lagtexten anses ”lämpligt utrymme 
för parkering” att det skall vara lämpligt beläget och tillräckligt stort. Om det inte finns tillräckligt med 
utrymme för att ordna både parkeringsplats eller utrymme för lek och rekreation i närheten av 
exploateringsfastigheten, går utrymme för lek och rekreation före parkering, PBL 8:9.  

Kommunen har möjlighet att reglera boendeparkering på kvartersmark, som tidigare förklarats, i 
arbetet med detaljplanering. Enskilda fastighetsägare kan ordna parkering på grannens mark, om 
möjlighet inte finns på egen mark, genom antingen ett servitut eller gemensamhetsanläggning, enligt 
FBL och AL. Servitutsåtgärd är vanligast när det rör sig om två fastigheter, medan 
gemensamhetsanläggning bildas när det är två eller fler fastigheter. Det finns två sorters servitut, 
avtalsservitut och officialservitut. Ett avtalsservitut är en överenskommelse mellan två fastighetsägare, 
och kan skrivas in i fastighetsregistret. Ett officialservitut är ett servitut som bildas genom 
Lantmäteriet, vanligt är att även detta grundas i en överenskommelse.  

3.4 Lokalisering, tillgänglighet och behov 
En del kommuner väljer att anlägga parkeringsplatser i utkanten av tätorten för att minska antalet bilar 
i centrum. Detta ger en attraktiv tätort med begränsad biltrafik. Placeringen ger ökad användning av 
alternativa transportmedel som cykel, gång och buss, in till tätorten. Tillgången av parkeringsplatser 
är en stor faktor som avgör valet av transportmedel. Genom att styra utbudet av parkeringsplatser 
samt parkeringsavgifter kan planeringen av parkeringar användas som styrmedel, för att påverka val 
av transportmedel. Indirekt styrs invånarna i kommunen att välja miljövänligare färdmedel. Genom 
att höja parkeringsavgiften successivt närmare centrum, ökar de synliga kostnaderna för bilisten, vilket 
ger ökad konkurrenskraft till kollektivtrafiken30.  

För att minska markanspråken från parkering kan en gemensam anläggning för olika 
parkeringsändamål samverka, t.ex. boendeparkering och arbetsplatsparkering31. Detta skulle betyda att 
samma parkeringsplatser får större nyttjandegrad. Dagens bostadsbrist och den stora efterfrågan på 
bostäder kan leda till att många kommuner väljer att förtäta sina städer eller tätorter. Vid förtätning 
kan parkeringsplatser vara en bra mark att exploatera, eftersom den redan är bearbetad och nästintill 
byggklar, dock kan markföroreningar förekomma då anläggningen har funnits under en längre tid. Vid 
förtätning bildas en konkurrens mellan parkeringsutbudet och efterfrågan på bostäder.  

30 Boverket. PBL Kunskapsbanken. Parkering som styrmedel. 2017. 
31 Trafikverket. Parkeringsplatser. 2015.  
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3.4.1 Olika parkeringsbehov 
Enligt Danska transportrådet finns det fyra olika typer av parkeringsanvändare, pendlare, boende, 
ärende och inköp samt lägesrelaterad trafik32. I studien behandlas även parkeringsplatser till dagsturism 
och sommarboende.  

Med lägesrelaterad trafik menas trafik som erhålls vid evenemang eller andra specifika händelser, då 
tillkommer ytterligare krav på den befintliga trafikmiljön, som parkeringsplatserna. För kommunen är 
det inte försvarbart att utöka kapaciteten av parkeringsplatser utefter evenemang och specifika 
händelser. Därför skapas tillfälliga parkeringsplatser. 

Trafikanter som pendlar till arbetet dagligen upptar en stor del av stadens parkeringar under dagtid, 
på samma sätt som de skapar hög trafikbelastning under rusningstider. Finns parkeringsplatser 
tillgängliga i anslutning till arbetet påverkas valet av transportmedel, vilket också betyder att pendlare 
är en grupp som kan inspireras eftersom tillgänglighet och kostnad har stor betydelse. 
Boendeparkeringar används främst på kvällar och helger, då trafikanterna befinner sig i hemmet. 
Besökande för ärenden och handel använder parkeringsplatser på kvällstid och helger. 

Dagsturism är den sortens turism där besökare stannar under dagen, vilket kräver parkeringsmöjlighet 
under 24 timmar. Sommarboendeparkering däremot kräver parkeringsmöjligheter inom en veckas tid 
eller längre. Med blandade behov krävs olika krav på en parkeringsplats. För att effektivisera 
markanvändningen och utnyttja parkeringsplatser under större delar av dygnet, eller året, krävs att 
samma parkeringsplats kan användas till olika behov. Genom att samutnyttja parkeringsplatser för 
t.ex. ärenden och inköp med arbetsplatsparkeringar kan samma yta öka nyttjandegraden 33. 

3.5 Annan lagstiftning  
De allmänna trafikregler som gäller i hela landet, framgår av trafikförordning (Trf). Dessa regler 
förutsätts att trafikanterna känner till och anges därför inte genom vägmärken, reglerna gäller 
dessutom oberoende av de lokala trafikföreskrifterna. Enligt trafikförordningen kan de allmänna 
trafikreglerna förkortas och sammanfattas till: “att det inte är tillåtet att stanna eller parkera så att fara uppstår 
eller så att det hindrar eller stör andra.34”Trafikförordningens bestämmelse gäller med samma rätt på både 
kvartersmark och allmän platsmark. 

3.5.1 Lokala trafikföreskrifter  
Genom att använda lokala trafikföreskrifter (LTF) kan kommunerna besluta om särskilda trafikregler. 
Vilken myndighet som beslutar om trafikföreskrifterna beror på dess innehåll samt platsen den gäller. 
Vanligtvis är det kommunen som beslutar om lokala trafikföreskrifter inom tätbebyggt område och 
länsstyrelsen som tar beslut utanför. Alla lokala trafikföreskrifter finns tillgängliga på webbplatsen 
Svensk Trafikföreskriftssamling (STFS). 

32 Transportrådet. Kommunal Parkeringspolitik - mål og virkemidler. Rapport nr. 02-02. 2002.  
33 Johansson, Julia. Stadsmiljöfrämjande parkering, Mindre ytor för parkering genom ökat samutnyttjande.2015.  
34 Hessner och Björ. Sveriges kommuner och landsting. Parkeringshandbok Lagstiftning, reglering och 
tillståndgivning. 2016. S.6. 
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De lokala trafikföreskrifterna bestäms utifrån förhållandena på plats genom en utredning som anger 
skäl och motivering. De lokala föreskrifterna utmärks med vägmarkering på plats, och skall 
uppmärksammas av markägaren, som har befogenhet att ta ut kontrollavgift, enligt lagen (1984:318) 
om kontrollavgift vid olovlig parkering. Viktigt är då att en LTF som gäller ett specifikt område skall 
innehålla ett undantag om att föreskriften inte gäller enskilda vägar. Finns detta undantag inte med 
kan kontrollavgift inte tas ut. Beroende på var parkeringsplatsen är anlagd gäller olika regelverk. De 
finns både likheter och skillnader i de lagar som gäller för parkering på allmänplats och kvartersmark, 
tydlig tabell av detta framgår i bilaga B35. Tabellen visar skillnader i lagar, reglering, parkeringsavgifter, 
övervakning, påföljder samt betalning vid bestridande. Generellt gäller offentligrättslig lagstiftning på 
allmänplats och civilrättslig på kvartersmark.   

3.5.1.1 Allmän plats 
Inom tättbebyggt område och på allmän plats är det kommunen som beslutar om lokala 
trafikföreskrifter. Med hjälp av LTF kan kommunen styra utformning och planering för 
parkeringsplatser ytterligare, vilket är ett verktyg som främjar hållbar utveckling. Det som LTF oftast 
används för är att underlätta drift- och underhållsarbeten på gatorna i form av datumparkering eller 
tidsbegränsad parkering. För att få en ökad trafikomsättning kan kommunen använda sig av 
avgiftsbelagda parkeringsplatser.  

3.5.1.2 Kvartersmark och privat mark 
De LTF som finns på kvartersmark, inom detaljplan, beslutar länsstyrelsen om. Samtidigt som det är 
markägaren som beslutar om lokala trafikföreskrifter på dennes mark, med undantag från 
hastighetsgränser. 

På kvartersmark har kommunen möjlighet men inte skyldighet att besluta om LTF, vilket sker i samråd 
med markägaren. Markägaren har rätt att besluta om parkeringsregler som skall gälla dennes mark. 
Bestämmelserna i trafikförordningen gäller även på kvartersmark, samma regler gäller oavsett om 
marken ägs av privat eller offentlig fastighetsägare. Han har också möjlighet att ta ut en kontrollavgift 
om dessa regler inte följs. Det är då upp till markägaren att besluta om vilka belopp denna avgift skall 
gälla, det får dock inte vara högre än vad kommunen tar i närområdet36.  

3.5.2 Kommunallag 
Kommunallag är tillämplig på både kommuner och landsting. Denna lag reglerar kommunens och 
landstigets befogenheter, där det allmänna intresset är det ledande motivet för dess verksamhet37. Det 
allmänna intresset måste också ha anknytning till kommunens område eller deras medlemmar. Denna 
princip kallas för lokaliseringsprincipen och benämns i 2:1 KL. Principen gäller för all kommunal 
verksamhet.  Proportionalitetsprincipen gäller också för kommunerna, vilket innebär att åtgärder inte 

35 Sveriges kommuner och landsting, Parkeringshandbok, Lagstiftning, reglering och tillståndsgivning. Sid 9-10.  
36 Hessner och Björ. Sveriges kommuner och landsting. Parkeringshandbok Lagstiftning, reglering och 
tillståndsgivning. 2016.  
37 Lindquist, Ulf, Kommunala befogenheter. En redogörelse för kommuners och landstings allmänna befogenheter 
enligt lag och rättspraxis. 2011. 
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skall gå utöver det som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet. Enligt principen vägs olika intressen 
mot varandra.   

I 1:2 KL benämns en annan viktig princip som gäller för kommunen. Denna princip kallas för 
likställighetsprincipen och innebär att det inte utan stöd i speciallag är tillåtet för en kommun att 
särbehandla vissa kommunmedlemmar.  Det är då ett krav att kommunen behandlar alla medlemmar 
likavärdigt och rättvist. Kärnan i principen är att alla kommunmedlemmar som är i samma situation 
ska behandlas lika. Kommunen får inte heller ge stöd till enskilda utan direkt stöd från särskild lag. 
Bidrag som barnbidrag eller socialbidrag mm, ingår alltså inte i kommunens allmänna befogenheter.  

Ytterligare en princip som kommunen skall ta ställning till är självkostnadsprincipen. Denna princip 
gäller alla kommunala verksamhetsområden och har betydelse som en spärr mot kommunala 
monopolvinster. De samlade vinsterna inom en kommunal verksamhet får inte överstiga kostnaderna 
för att bedriva och underhålla verksamheten 

3.6 Effektiviserad markanvändning 
I kustkommuner där det finns närhet till havet är marken dyr och eftertraktad. Idag befinner Sverige 
sig i en tid med stor bostadsbrist, där kommunerna expanderar och bygger mycket bostäder. En 
bostadsfastighet genererar i regel mer till kommunen i form av skattemedel eller genom markköp, att 
då använda värdefull mark till parkeringsyta som i stora delar av året står tomma, är inget som 
kommunerna eller invånarna vill satsa på. Vid nyproduktion kan istället parkeringsgarage byggas 
under mark. Dessa parkeringar är mest lämpade till parkeringsplatser för fastigheten över mark. För 
att effektivisera markanvändningen byggs också parkeringar på höjden i form av parkeringshus. Här 
används marken i större utsträckningen genom att det blir fler lager med parkeringar. I 
kustkommuner där det finns intresse för utsikt från framförallt bostäder, gäller det att placera 
parkeringshus så att denna inte skyms. Kustkommuner som har närhet till havet har också möjlighet 
till att arrangera parkeringsplatser på pråmar. Pråmen skulle då innebära att parkeringsbehovet löses 
utan att mark tas i anspråk, även detta alternativ skulle kunna skapa konflikter mellan intresset för 
parkeringsplatser och båtplatser. Både permanenta båtplatser och gästhamnar intresserar 
kustkommuner. Ett annat alternativ som skulle effektivisera markanvändningen är att urholka ett 
befintligt berg. Detta är en dyr lösning men parkeringsplatserna skulle inte ta byggbar mark i 
anspråk. Urholkning av berg har gjorts i kommuner som Göteborg, där ändamålet har varit för 
försvarets intresse.  
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4 Intervjuresultat 
Detta avsnitt innehåller en redovisning av de praktiska tillämpningar som kommunen använder under 
ett ökat behov av parkeringsplatser, som sker under sommarhalvåret. Resultatet redovisas utefter 
genomförda intervjuer. Kommunerna presenteras efter varandra, därefter görs en jämförelse av de 
olika kommunernas tillämpningar. 

4.1 Båstads kommun 
Båstad kommun ligger i Skåne län, vilket visas i figur 1 nedan. I Båstads kommun är gatunätet och 
parkeringssituationen anpassad efter hur tätorten ser ut. Under vinterperioden är parkeringsplatser 
inga problem i kommunen, utmaningarna uppkommer på sommarhalvåret, specifikt under 
tennisveckorna då folkmängden ökar vilket bidrar till stora parkeringsproblem. En tjänsteman säger:  

“Vi har ett gatunät och en parkeringssituation som är 
anpassat efter hur Båstad kommun ser ut under större 
delen av året och då är det inte är så mycket problem, 
faktiskt. Sedan har vi ju en utmaning hur vi ska 
dimensionera vårt gatunät, för hade vi dimensionerat 
utifrån de två veckorna på året då det är tennis till 
exempel, så hade de nog inte sett ut som det gör här nu 
kan man säga[…]" 

Turistmängden har ökat genom åren och 
besökarantalet sprids ut under hela 
sommarhalvåret, vilket tidigare endast var 
under tennisveckorna. Kommunen jobbar 
aktivt med att fördela ut olika evenemang samt 
skapa nya under sommarmånaderna. Det är 
bland annat festivaler och liknande för att 
uppehålla turistmängden. En tjänsteman sa: 

“Vi har fler besökare nu än innan men besökarantalet har spridits ut mer på våra tre sommarmånader än tidigare, 
innan var det en hög topp just under tennisveckan. Det gynnar ju såklart vår trafiksituation.  

Säsongen är längre nu och man jobbar aktivt med att sprida ut evenemang, innan var det kanske en cykeltävling, och 
en seglartävling på samma vecka, men nu sprider man ut detta mer, med t.ex. festivaler och liknande för att täcka upp 
hål. Det är ju så att vårt näringsliv tjänar på att det är fler evenemang under en längre tid.” 

Under denna hektiska period kan det finnas behov av ytterligare parkeringsplatser vilket kommunen 
ordnar genom provisoriska parkeringsplatser på stora gräsytor, som de har tillgång till. Detta görs 
endast vid behov och om de permanenta parkeringarna blir fulla. Kommunen söker inte bygglov för 
dessa provisoriska parkeringsplatser.  

Figur 1. Bilden visar Båstad kommun. (Wkipedia) 
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Kommunen satsar på alternativa transportmedel och är ett sätt kommunen använder för att lösa 
parkeringsfrågan. Detta är en aktuell fråga i och med den ökade turistmängden men är samtidigt en 
het politisk fråga. En tjänsteman säger: 

“[…]tjänstemännen lade fram förslaget att man skulle testa ett planförslag där man stänger av för biltrafik och istället 
för parkeringsplatser så använder man ytan till någonting annat. Men det gick inte att få igenom politiskt av olika 
anledningar. I Båstad kommun är det väl inte så gångbart att plocka bort parkeringsplatser kanske.” 

Hallandsåstunneln öppnades för drygt ett år sedan och kommunen utvecklade en busslinje från 
tågstationen till de centrala delarna. Kommunen jobbar aktivt med Skånetrafiken och deras ”Mobility 
management” i Skåne men också med en strävan längs hela västkusten. Detta innebär en 
marknadsföring för användandet av kollektivtrafik till Båstad och möjligheterna av kollektivtrafik 
inom Båstad kommun. Regionen har också gjort satsningar på kultur och natur med en busslinje som 
går ett par gånger om dagen från tågstationen in till Båstad och sedan vidare ut till Norrviken, som är 
en herrgård och ett populärt besöksmål för hotell, konferens och evenemang. Busslinjen är anpassad 
efter Norrvikens öppettider. I kommunen finns det privata aktörer som kan erbjuda lånecyklar till 
besökare i Båstad. Det är då främst stadens hotell som anordnar med cyklar. Kommunen ger nu också 
plats till lånecyklar vid tågstationen för att andra privata aktörer skall kunna etablera sig, och turisterna 
lättare skall ta sig till centrum.  

I kommunen används vissa parkeringsområden till andra ändamål under vintertid vilket bidrar till en 
effektiviserad markanvändning. Parkeringsplatserna i Båstads hamnområde används som 
båtuppställningsplatser för hamnbolag. Det finns också platser som används till upplagsplats, speciellt 
under stormsäsongen då många träd fälls och behöver någonstans att placeras.  

Ett område för allmänna parkeringsplatser vid hamnområdet har kommunen uppe som föremål för 
ny planläggning, detta är för att kunna göra området mer flexibelt. I dagsläget är området planlagt som 
parkering men kommunen vill ändra detta till planbestämmelsen torg. Genom detta kan kommunen 
utnyttja området till mer varierande ändamål som t.ex. marknadsstånd, scen eller andra evenemang. 

Parkeringsfrågan är en stor intressekonflikt där kommuner ofta använder sig av parkeringsnormer vid 
detaljplaneläggningar för exploateringar, för att tillgodose parkeringar vid bostadsbyggnation. I Båstad 
kommun finns inga parkeringsnormer men kommunen har planer på en parkeringsstrategi som 
innehåller normer. En tjänsteman säger: 

“Det är också ett givande och tagande. Vad är syftet? Ska man bereda plats för bilar eller ska man bereda plats för 
bostäder. Det är ett politiskt dilemma det där. Är det attraktivt att bo i en bostad som inte har tillgång till en 
parkeringsplats..? Det är väldigt olika beroende på vilken person du frågar. Det är väldigt olika beroende på i vilken 
kommun du är i också. Visst vi är en turistort, samtidigt är vi en kommun som är beroende av skatteintäkter precis 
som alla andra kommuner, de vill säga en politisk viljeriktning att serva dem som bor permanent. Det är ofta ganska 
lätt att motivera med bakgrund av det. Skattebetalarna kanske inte är så sugna på att finansiera stora parkeringsplatser 
som står tomma 8-10 månader om året som egentligen bara nyttjas några månader när de behövs när det egentligen 
hade kunnat användas till något annat, till fler skattebetalare. Det är ju inte jag eller någon annan tjänsteman som tar 
de besluten utan politiker, men det är ju intressant att fundera på de konflikterna som finns i olika intressen.” 
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Parkeringsplatserna i Båstad är endast avgiftsbelagda under sommarhalvåret. På den stora 
parkeringsplatsen, Prästliden, finns möjlighet att parkera under en hel dag och avgiften är låg. För ett 
stort antal parkeringar i hamnen gäller en parkeringstid på max fyra timmar och avgiften är där högre. 
Avgifterna grundar sig på att trafiken vid allmänna platser ska förvaltas. Trafikanten betalar antingen 
i en parkeringsautomat eller genom ett sms-parkeringssystem, “parkster”. I Båstad används 
parkeringsvakter året om för att försäkra rörelse på parkeringsplatserna, fler vakter tillsätts under 
sommarhalvåret då det är avgiftsbelagda parkeringar. 

4.2 Orust kommun 
Orust är en kommun som ökar sitt invånarantal från 15 000 till 50 000 under juni, juli och augusti och 
ligger i Bohuslän, vilket visas i figur 2. Med den ökade befolkningen ökar också behovet av 
parkeringsplatser i kommunen. Generellt anses de allmänna parkeringsplatserna inte räcka till. De 
största problemen äger rum i de mindre samhällena där det främst förekommer sommarbostäder. Det 
är tillexempel samhällen som Mollösund, Hälleviksstrand och Stocken. En tjänsteman säger: 

"Där är också minst plats för parkeringar, och det upplevs att 
det är en problematik helt enkelt. I de större samhällena är det 
egentligen inga större problem, där är det mycket åretruntboende 
och de har oftast sina parkeringar hemma på sin fastighet. " 

Kommunen använder inte tillfälliga parkeringsplatser 
trots den ökade belastningen. Besökare hittar 
alternativa parkeringsplatser på egen hand, och tillåts 
hitta andra alternativ. Dessutom finns en märkbar 
ruljangs bland parkeringsplatserna, vilket leder till att 
trafikanterna cirkulerar en stund innan de hittar en 
ledig plats.  

Med tiden har ett mönster av ökat behov för 
parkeringsplatser påvisats under just juni, juli och 
augusti. Kommunen tror att detta kan bero på 
samhällets ökande användning av bilen. I dagsläget är 
det vanligt att varje familj använder två bilar. 
Kommunen jobbar aktivt med att försöka öka 

medvetenheten och minska bilanvändandet, framförallt bland de sommarboende som flyttar ut till ön. 
De förespråkar samåkning samt att familjerna inte skall ta med sig båda bilarna ut till sommarstället. 
Kommunen samarbetar också med Västtrafik för att fler skall välja kollektivtrafiken. Det kan vara att 
turerna skall läggas på ett bra sätt för att öka attraktiviteten, och för att semesterbussar skall kunna 
ansluta till vissa målpunkter från bl.a. Göteborg.  

För att öka ruljangsen bland parkeringsplatserna använder sig kommunen av lokala trafikföreskrifter 
och ibland även parkeringsavgifter. En tjänsteman säger: 

"Sen är det viktigt att våra endagarsbesökare och de som inte är här så länge, att de också får plats och det gäller att 
hitta ett parkeringssystem, kanske genom att begränsa tiderna och så, så man får lite ruljangs bland platserna. Det 
gäller att vara lite kreativ."  

Figur 2. Bilden visar Orust kommun. (Wikipedia) 
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De allmänna parkeringsplatserna lokaliseras främst i centrum. Vid nyexploatering är 
parkeringssituationen en viktig fråga som har fått större fokus med tiden, vilket beror på att 
kommunen räknar med två bilar per familj. I framtiden kan det inträffa att kommunen förtätar 
centrum, varvid parkeringsplatser kan bebyggas. Skulle detta ske på Orust är kommunens ambitioner 
att förlägga samma yta för parkering på annan plats eller på ett annat sätt. Antingen under hus eller att 
annan mark tas i anspråk. Det är viktigt för kommunen att tillgängligheten förblir bra. Kommunen 
anser det inte möjligt att begränsa antalet parkeringsplatser för att styra valet av transportmedel, då 
det är så pass stor efterfrågan på parkering. Som tidigare nämnts anlägger kommunen en ny och 
likvärdig parkeringsplats i de fall en befintlig parkeringsplats skulle bebyggas eller ändra användning. 
Orust kommun använder sig inte av parkeringsnormer vid nybyggnation. 

Finansiering av parkeringsplatser i kommunen läggs in i budgeten för de olika projekt som förkommer. 
Det är helt enkelt politiken som styr och beslutar om budgeten. Tjänstemännen lägger in förslag som 
politiken beslutar om.  

Kommunen jobbar aktivt med att lösa parkeringsproblematiken genom att trafikanter kan använda 
sig av alternativa transportmedel så som gång-, cykel- eller kollektivtrafik. En stor satsning är på gång 
för att öka tillgängligheten genom ett större cykelnät i kommunen. Dessutom finns det möjlighet för 
turisterna att hyra cyklar på biblioteket i Henån. Cyklarna kan hyras ut både för en heldag och timvis. 
Enligt tjänsteman: 

"Vi jobbar aktivt med att försöka få igång vårt gång- och cykelvägnät, inom tätorterna framförallt. Idag ligger vi väldigt 
efter, det finns inte särskilt mycket cykelvägar, vilket blir att man får cykla på de stora vägarna och då väljer man oftast 
inte att göra det. […] Men vi jobbar för att bygga ut cykelnäten helt enkelt, så man får en långsiktig hållbarhet i det 
hela." 

Orust kommun har parkeringsplatser belägna både innanför och utanför detaljplan. Men de flesta 
parkeringsplatserna ligger innanför detaljplan. Kommunen har också privata aktörer som bidrar med 
parkeringsplatser under sommartid. Innan färjeläget lades om i Tuvesvik gick färjan från 
Hälleviksstrand och där fanns privata aktörer som bidrog med parkeringsplatser på grund av det stora 
behovet. Det finns andra, för kommunen kända, aktörer även i Slussen som bidrar med 
parkeringsplatser. Fördelningen av kommunala och privata aktörer visar att de flesta 
parkeringsplatserna står kommunen för. Men eftersom enskilt huvudmannaskap råder på Orust ligger 
delar av förvaltningen på vägföreningar och andra föreningar.  

I skrivande stund planerar Orust kommun för parkeringsavgifter i samhällena Mollösund och 
Hälleviksstrand. Dessa avgifter kommer gälla från 15 mars till 15 september, så resterande delen av 
året är avgiftsfri. Det nya färjeläget som numera är beläget i Tuvesvik är avgiftsbelagt för att projektet 
skall finansieras. Dessa avgifter gäller året runt. Kommunen har också en aktiv parkeringsövervakning 
året runt, men med större fokus på sommaren. Högtider och helger som påsk och midsommar lockas 
många besökare till Orust, då är parkeringsövervakningen något högre vilket bidrar till ökad 
trafiksäkerhet.  

Kommunen har också en del evenemang under juni, juli och augusti som drar mycket besökare. Det 
kan vara evenemang som Öppet varv, Taubespelen och populära cykeltävlingar. Vid dessa evenemang 
räcker sällan kommunens allmänna parkeringsplatser till. Men kommunen väljer inte att anlägga 
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tillfälliga parkeringsplatser för tillfälliga behov. Det är därför arrangörerna för evenemangen som själva 
får stå för fungerande parkeringsplatser med god trafiksäkerhet. En tjänsteman säger:  

"Vi gör inga provisoriska parkeringsplatser under evenemang utan det kan vara så att det är en förening som släpper 
till en fotbollsplan. Jag vet att kommunen någon gång har släppt till en gräsplätt annars är det upp till arrangörerna 
att se till att det fixas. Sen kan det vara så att vi inte väljer att ha någon övervakning för att man kanske då nyttjar 
områden och ställen där man egentligen inte skall stå men att det är viktigt för kommunen att ha de här evenemangen, 
då är man lite tillmötesgående på så sätt då. Men då är det upp till arrangörerna att se till att folk inte står trafikfarligt."  

Under vinterhalvåret används inte parkeringsplatserna till annat ändamål. Det är därför inte helt 
ovanligt att parkeringsplatser står tomma. I vissa fall kan det hända att mammografibussar och 
tandläkare kommer på besök till kommunen och använder då dessa stora parkeringsplatser.  

4.3 Tjörns kommun 
Tjörns kommun angränsar till Orust kommun och ligger i Bohuslän, som visas i figur 3. Enligt 
tjänstemän på Tjörns kommun finns det en parkeringsproblematik under sommarhalvåret, och då 
främst i tätorten Skärhamn. Den generella uppfattningen är att de allmänna parkeringsplatserna inte 
räcker till. En tjänsteman uttrycker: 

“På sommaren är det, under några veckor, kaotiskt får man 
väl lov att säga. Eftersom folk inte orkar gå så vill man 
parkera där man vill åka och det är oftast till det mest 
attraktiva läget. Och sen är de här samhällena inte byggda för 
biltrafik, utan det är båten som skall dominera. Samhället 
vetter mot havet som väg mer än bilvägar.”  

Det kommunen gör i dagsläget är att tillskapa 
provisoriska parkeringsplatser på tennis- och 
fotbollsplaner i den mån det är möjligt. Kommunen 
söker inget bygglov för de provisoriska 
parkeringsplatserna. I en del fall löser kommunen inte 
tillräckligt med parkeringsplatser, vilket leder till att 
trafikanterna parkerar där det finns plats. Eftersom 
det är enskilt huvudmannaskap i kommunen finns en 
aktiv vägförening i tätorten Skärhamn som 
samarbetar med kommunen och hjälper till att grusa 

upp tennisplaner och fotbollsplaner i den mån det behövs. Då det ligger i kommunens intresse, men 
inte i deras skyldighet, ordnas tillfälliga parkeringsplatser för att tillgodose parkeringsbehovet. Dessa 
provisoriska lösningar upprättar kommunen år efter år, och anläggs utanför detaljplanelagt område. 
Tydligare och förbättrad skyltning är något som kommunen också eftersträvar. Skyltarna ska ange 
antal parkeringsplatser, vilken riktning trafikanten ska köra samt tillfälliga skyltar för 
evenemangsparkering. Genom åren finns också ett ökat behov av parkeringsplatser i Skärhamn då den 
förhöjda turismen är påtaglig.  

Figur 3. Bilden visar Tjörn kommun.(Wikipedia) 
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I Skärhamn är de flesta parkeringsplatserna lokaliserade i centrum, då kommunen strävar efter bra 
tillgänglighet för besökare. I kommunen finns bra förbindelsemöjligheter för cykeltrafik vilket ger en 
ökad framkomlighet. Dessa cykelleder möjliggör alternativt användande av transportmedel, vilket 
också påverkar andelen parkeringsplatser. En tjänsteman säger: 

“Jag tycker att vi har ett generöst cykelnät här på Tjörn, för den lilla kommun som vi ändå är. Vi bygger ut så mycket 
cykelvägar vi kan men det är inte så att vi anlägger parkeringar längre bort för att de skall kunna cykla istället. Men 
så kanske man borde börja tänka. Men det är inget vi tar hänsyn till nu.” 

I de fall kommunens mark inte räcker till arrenderar kommunen annan mark för att tillgodose det 
parkeringsbehov som finns. Kommunen söker då bygglov för de arrenderade parkeringsplatserna som 
används under sommarhalvåret. Dessa parkeringsplatser anläggs utanför detaljplan. Ambitionen från 
kommunen är dock att först och främst lösa parkeringsplatser på egenägd mark. Finns det mark som 
ger en långsiktig lösning har kommunen ambition att förvärva marken. Troligtvis finns det också en 
och annan aktör som på egen mark möjliggör för parkeringsplatser till besökare. Detta är inget som 
kommunen vet säkert men som sannolikt förekommer. 

Kommunen använder sig också av lokala trafikföreskrifter för att begränsa parkeringstiden. 
Begränsade parkeringstider ger en ökad ruljangs och rörlighet bland trafikanterna vilket ökar tillgången 
på parkeringar. Under sommarhalvåret hyr kommunen in två parkeringsvakter som cirkulerar i 
tätorten för att försäkra sig om att de lokala trafikföreskrifterna följs. I Tjörns kommun är ett av 
fokusområdena inom turismstrategi, evenemangsturism. Under evenemangstillfällen är 
parkeringsvakterna närvarande främst för att hålla en fortsatt trafiksäkerhet. Kommunen har valt att 
inte ge parkeringsavgifter under dessa tillfällen då de eftersträvar en ökad turistmängd. Enligt 
tjänsteman: 

“Under evenemang bötfäller vi heller inga trafikanter, alls. Då är vi snällare, eftersom att vi ändå lockat hit alldeles för 
mycket folk som vi vet att vi inte har plats för. […] om vi inte har parkeringsvakter så gör folk lite hur dem vill, och 
tycker att dem kan stå hur dem vill. Det är ju trafikfara. Så det är en avvägning där, hur hård man skall vara.” 

Kommunen arbetar ständigt med utveckling av befintliga parkeringsytor och anläggning av nya 
parkeringsplatser. Dock räcker detta inte till vid evenemang under sommarhalvåret som lockar 
tusentals människor och då måste kommunen använda sig av andra alternativ. Kommunen har 
utvecklat en redovisning gällande evenemangsparkering i Skärhamn. Denna belyser problemet och 
förklarar hur kommunen går tillväga med parkeringar vid evenemang samt kommunens framtida 
planer. 

Ett alternativ som kommunen har använt sig av är hänvisningar till parkering vid Röavallens grusplan, 
som ligger 2 km från centrum, där de anordnas busstransfer till centrum. Även hänvisningar till 
Kroksdalshallen, som ligger 1,5 km från centrum, har gjorts men ingen av dessa hänvisningar har haft 
önskad effekt. Trafikanter väljer istället att åka in mot centrum ner mot Södra hamnen.  

Huvudmålet i tätorten Skärhamn är att erbjuda en bra infrastruktur som har möjlighet att ta emot 
många besökare under speciellt sommarhalvåret, då de flesta evenemang äger rum. Målet är därmed 
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att regelbundet undersöka framtida parkeringsmöjligheter. Problemet är dock att frågan inte prioriteras 
då inga resurser är avsatta för uppdraget. 

Kommunen har valt att inte ta ut några parkeringsavgifter varken på sommartid eller vintertid i 
Skärhamn. Däremot betalas en boendeparkeringsavgift för de parkeringsplatser som är anlagd på 
arrenderad mark. Det som betalas in i avgift är lika mycket som det kostar för kommunen att arrendera.  

Under vintertid används en stor del av parkeringsplatserna till båtuppläggningsplats. Kommunens 
hamnbolag, Tjörns hamnar, äger hamnarna i kommunen och arrenderar ut båtplatser till bl.a. 
Skärhamns båtförening. I arrendet ingår även en båtuppställningsplats, för båtarna under vintertid, på 
kommunens allmänna parkeringsplatser. En tjänsteman säger:  

“Det kanske inte är riktig bra att Tjörns hamnar arrenderar ut kommunens mark. [...] Vi försöker hitta en gemensam 
lösning så att de kan ställa sina båtar längre bort, och att man då kan kombinera det med parkering på sommaren” 
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4.4 Jämförelse mellan Båstad, Orust och Tjörn 
Efter en närmare granskning av kommunerna påträffades både likheter och skillnader, men den 
generella parkeringsproblematiken förekommer i de berörda kommunerna. Problemet är att 
parkeringsplatserna inte räcker till under sommarhalvåret samtidigt som det finns mer parkeringar än 
vad som nyttjas under vinterhalvåret. Tabell 1 visar skillnader och likheter mellan kommunerna.  

Tabell 1. Visar jämförelsekriterier mellan kommunerna. Jämförelsekriterierna har tagits fram från utförda intervjuer. 

Åtgärd: Båstads kommun: Orust kommun: Tjörns kommun: 
Avgifter Ja Ja 

 
Nej 

Tillfälliga 
parkeringar 

Ja, vid evenemang Nej 
 

Ja, under juni, juli och 
augusti 

Parkeringsvakter Ja, året runt Ja, året runt men störst 
fokus på juni, juli och 
augusti 
 

Ja, under juni, juli och 
augusti 

Lokala 
trafikföreskrifter 

Ja, för att minska 
trafikanter på allmän 
plats 

Ja, för att begränsa 
tiden 
 

Ja, för att begränsa 
tiden 

Lånecyklar till 
turister 

Ja, på privata aktörers 
initiativ 

Ja, hos kommunalt 
bibliotek 
 

Nej 

Användning under 
vintertid 

Båtuppställningsplats Fordon för  
mammografi och 
tandläkare 

Båtuppställningsplats 
 
 

Parkerings- 
normer 

Nej Nej 
 

Nej 

Parkeringsplatser 
utanför DP 

Ja Ja 
 

Ja 

Bygglov för tillfälliga 
parkeringsplatser 

Nej, enligt mark- och 
exploateringsingenjör 
 
Nej, enligt bygglovs-
handläggare 

Använder sig inte av 
tillfälliga 
parkeringsplatser 
 

Nej, enligt mark- och 
exploateringsingenjör 
 
Ja, enligt bygglovs-
handläggare 
 

 

Avgifter, vilket nämns som första kriterier i tabellen, menas parkeringsavgifter. Där trafikanterna 
betalar per timme eller dygn, för att parkera sin bil. Som tabellen visar använder Båstads kommun sig 
av detta. Med hjälp av avgifterna kan kommunen styra trafikanternas val av parkeringsplats, vilket görs 
genom att höja avgifter i centrum. Orust kommun använder sig av parkeringsavgifter vid det nya 
färjeläget i Tuvesvik, vilka grundar sig i att projektet skall finansieras. Kommunen har också planer på 
att införa avgifter i de mindre orterna i kommunen där det är ont om parkeringsplatser. Målet med 
avgifterna är att öka ruljangsen. Tjörns kommun använder sig inte av parkeringsavgifter.  
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Kriterier nummer två handlar om tillfälliga parkeringar. Som kan utvisas av tabellen, använder Båstads 
kommun tillfälliga parkeringar endast under evenemang. Orust kommun använder sig inte av tillfälliga 
parkeringsplatser. Under evenemang är det istället arrangörernas ansvar att se till att parkeringsplatser 
finns till hands. Det kan då vara föreningar som möjliggör parkeringsplatser på en fotbollsplan eller 
likande. Det är också upp till arrangörerna att trafiksäkerheten förblir hög. Medan Tjörn kommun 
använder tillfälliga parkeringsplatser under hela sommarhalvåret för att täcka upp det behov som finns.  

Kommunerna använder sig av parkeringsvakter för att öka trafiksäkerheten och hålla ordning på 
trafikanterna. Men användningens nyttjandegrad skiljer kommunerna åt. Båstads kommun har 
parkeringsvakter i centrum året runt men med ett ökat fokus under juni, juli och augusti, vilket också 
Orust kommun har. Tjörns kommun nyttjar däremot endast parkeringsvakter under juni, juli och 
augusti.  

För att styra trafikanterna till de parkeringsplatser som kommunen anser mest lämpade används lokala 
trafikföreskrifter. Dessa LTF kan styra var trafikanterna får ställa sig men också hur länge de får stå 
parkerade. Lokala trafikföreskrifter använder alla tre kommunerna, men dess syfte skiljer en aning. 
Båstads kommun använder LTF för att minska parkerade trafikanter på allmän plats och villagator 
som kan blockera framkomligheten. Orust kommun använder LTF som tidsanvisningar på 
parkeringsplatsen för att öka ruljangsen, vilket även grannkommunen Tjörn gör.  

Kriterier nummer fem i tabellen handlar om lånecyklar till turisternas förfogande. I Båstads kommun 
finns det tillgängligt på privata aktörers initiativ, så som stadens hotell. Orust kommun har cyklar 
tillgängliga för uthyrning på biblioteket i Henån. Här kan turisterna hyra en cykel under en heldag eller 
timvis. Tjörns kommun saknar denna möjlighet.  

 För att effektivisera markanvändningen har både Båstad och Tjörns kommun valt att använda 
överflödiga parkeringsplatser som båtuppläggningsplatser på vintertid. Båstads kommun använder 
också överflödiga parkeringsplatser som uppläggningsplats av virke under stormsäsong samt vid 
avverkning. Orust kommun använder inte parkeringsplatserna till andra ändamål under vintern. 
Tillfälligtvis kan parkeringsplatserna nyttjas av tandläkarbussar och mammografibussar.  

Parkeringsnormer används av kommuner för att styra minimala antalet parkeringsplatser för en 
fastighet vid nyproduktion. Ingen av kommunerna som medverkar i studien använder 
parkeringsnormer.  

Parkeringsplatserna kan ligga både innanför och utanför detaljplanelagt område. Vanligt är att 
parkeringsplatser ligger innanför detaljplan. Studien visar att både Båstad, Orust och Tjörn kommun 
har parkeringsplatser utanför detaljplan. Dessa parkeringsplatser kräver bygglov. 

Tillfälliga parkeringsplatser kräver också bygglov. Studien visar att Båstads kommun inte söker bygglov 
för tillfälliga parkeringsplatser som endast är tillgängliga under några dagar. Men enligt PBF 6:1 krävs 
bygglov för parkeringsplatser utomhus. Under intervjun med Tjörns kommuns mark- och 
exploateringsingenjör framgick att inga bygglov söktes för tillfälliga parkeringsplatser, men vid senare 
kontakt med bygglovshandläggare i kommunen visades det att bygglov faktiskt söktes. Detta 
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motsägelsefulla svar gav studien en osäkerhet, och kan tyda på okunskap eller dålig kommunikation 
mellan tjänstemännen. Detta är en intressant aspekt då det kan förvirra en privatperson om denna 
ringer till kommunen och får två olika svar. 

De frågeställningar som studien utgår ifrån besvaras med hjälp av ställda intervjufrågor. Utifrån 
tabellen i detta avsnitt kan svar från frågeställningarna utläsas. Som tabellen gestaltar så använder sig 
Båstad, Orust och Tjörn sig av olika lösningar. 
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5 Diskussion med kopplingar till hållbar utveckling  
Båstad, Orust och Tjörn är tre små kommuner med ett mindre invånarantal som väljer att bosätta sig 
året om vilket skapar en folktom atmosfär under vinterhalvåret. Detta förändras under sommaren då 
turisterna anländer. Ett samhälle med goda kommunikationer och tillgång till parkering attraherar 
besökare och ger ett ökat antal turister. Det är därför en svår avvägning för kommunerna hur de väljer 
att distribuera parkeringsplatser. Som vid all samhällsplanering är det också olika intressen som styr 
exploateringen i kommunen, och marken skall användas till det ändamål som den är bäst lämpad för, 
se PBL 2:1. Å ena sidan vill kommunen bidra till goda möjligheter för turismen, vilket är en viktig 
näringskälla för tätorter, men å andra sidan vill lokalbefolkningen och skattebetalarna inte finansiera 
parkeringsplatser som står tomma åtta till tio månader om året. En stor mängd hårdgjorda ytor är inte 
heller en attraktiv miljö. Båstad kommun använder sig av en stor gräsyta, se figur 4, som är tillgänglig 
för parkering. Detta är ett alternativ på extra parkeringsplatser som finns tillgängliga. När den inte 
används är platsen fortfarande en grön och attraktiv miljö medan det ger plats vid behov. 

Dagens samhälle är ständigt under 
utveckling och förändring. Hållbar 
utveckling och miljö-
medvetenheten är en viktig del 
inom samhällsplanering. I urbana 
miljöer försöker kommuner minska 
biltrafiken, vilket kan göras genom 
parkeringsnormer, lokalisering av 
parkeringsplatser samt parkerings-
tillgången. I andra fall väljer 
kommunerna att placera bo-
städerna i närhet till kollektiva 
knutpunkter. 

Enligt NE betyder begreppet 
hållbar utveckling “en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillfredsställa sina behov” 38. Detta begrepp är ett globalt övergripande mål för hållbar 
samhällsutveckling. Ett sätt att främja hållbar utveckling är att effektivisera markanvändningen och 
öka dess nyttjandegrad. Detta kan göras genom att parkeringsplatserna används även under vintertid. 
Både Båstads kommun och Tjörns kommun väljer att använda stor del av parkeringsytan till 
båtuppställning. Detta är ett bra ändamål att samutnyttja med parkeringsplatserna eftersom båtarna 
sjösätts i samband med ett ökande behov av parkeringsplatser. Båstad kommun utnyttjar även vissa 
parkeringsytor till upplagsplats för stormfällda träd. I Båstad har förslaget på att ändra en 
parkeringsplats ändamål i detaljplan till torgyta diskuterats. Denna ändamålsändring underlättar 
alternativ användning av samma yta. Till exempel kan torgytan användas vid marknader, där stånd kan 
ställas upp eller möjlighet till att ställa upp en scen. Planändringen ger större möjligheter till alternativ 

38 Nationalencyklopedin, hållbar utveckling. 

Figur 4. Bilden demonstrerar en gräsparkering i Båstad kommun som är 
tillgänglig året om, men som används främst under juni, juli och augusti. 
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användning av markytan, vilket då ökar dess nyttjandegrad. Parkeringsplatserna kan också 
samutnyttjas för olika behov, en parkering i centrum kan användas till pendlare på dagen och till handel 
och nöjen på kvällen. På samma sätt kan en boendeparkering användas till arbetsplatsparkering under 
dagtid. 

Ytterligare sätt att effektivisera markanvändningen kan parkeringsplatser anläggas under 
bostadsfastigheter eller uppföras i flera våningsplan i ett parkeringshus. Andra åtgärder som också 
effektiviserar markanvändningen kan vara att parkeringsplatser anläggs på en pråm i hamnen eller i 
bergrum. Samtliga lösningar anses genomförbara för kustsamhällen där marken är högt värderad och 
bättre anpassad till fastigheter som i sin tur genererar ett högre invånarantal. Detta gynnar 
kommunerna genom ett större antal skattebetalare. För mindre kommuner är dock dessa anläggningar 
dyra att genomföra, då intäkterna kommer från budgetering och i vissa fall även parkeringsavgifter. I 
större projekt där exploatörer kan medfinansiera kan däremot dessa anläggningar vara möjliga.  

 Tillgången av parkeringsplatser har ett stort genomslag på bilanvändandet, därför kan parkeringar 
användas som styrmedel till alternativt färdmedel för att främja en hållbar stadsutveckling39. 
Kommunen kan aktivt använda sig av en parkeringspolicy där parkering behandlas som en del i den 
övergripande planeringen. Ofta stödjer parkeringspolicyn gång- och cykel- samt kollektivtrafik. I en 
placeringspolicy kan en kommun bestämma hur stora parkeringsavgifterna ska vara, detta är ett sätt 
att styra bort bilar från vissa områden som t.ex. mitt i centrum. Genom detta finns möjlighet att istället 
styra bilarna till parkeringshus som har kapacitet att ta ett stort antal bilar som samtidigt samlar dem 
på några få ställen. Detta är något som Uppsala kommun har planer på i sin parkeringspolicy40. De 
planerar att uppföra ett flertal parkeringsanläggningar utanför centrum samt höja 
gatuparkeringsavgifterna för att styra bort bilister från gatuparkeringen i centrumkärnan. 

Vid nyexploatering kan också parkeringsnormer och parkeringstal användas, vilket syftar till att reglera 
antalet parkeringsplatser som måste byggas vid exploatering. Redan i översiktsplaneringen bör 
kommunen anta riktlinjer för andelen parkeringsplatser, såväl cykel- som bilparkering, per bostad. 
Andelen kan variera beroende på närhet till kollektivtrafik. Finns bilpooler i bostadsföreningen kan 
parkeringstalet reduceras något. Styrandet av alternativa transportmedel är inget som förekommer i de 
kommuner som jämförs i denna studie. Kommunerna använder sig varken av parkeringsnormer eller 
en aktiv parkeringspolicy och kan bero på att resurser inte läggs på detta i kommunen eller bero på att 
kommunerna inte befinner sig i urban miljö. Detta är något som påverkas av hur bra utbudet på 
kollektivtrafik är, vilket betyder att det är ett bättre alternativ för besökare att ta bilen. 

Som framgick i jämförelsen använder Tjörns kommun busstransfer från parkeringsplatser utanför 
tätorten in till centrum. Denna lösning minskar andelen trafik i centrum, vilket även minskar utsläpp 
och ökar trafiksäkerheten. Ur miljöperspektiv är detta en bra och innovativ lösning. Nackdelen kan 
vara att trafikanterna inte följer kommunens hänvisningar till parkeringsplatserna utanför centrum. 
Detta leder då till att trafikanterna åker runt i centrum och letar efter bättre parkeringsplatser, som kan 

39  Boverket. PBL Kunskapsbanken. Parkering som styrmedel. 2017.  
40Heimer, Johan. P-kostnad ska styra trafiken. Publicerad 2017-03-12  
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vara svårt att hitta. Och därefter återvänder till parkeringsplatserna utanför centrum för att nyttja 
busstransfern. Ur detta perspektiv är lösningen inte lika miljövänlig eller trafiksäker. Kommunen kan 
förbättra hänvisningarna genom att använda bättre skyltar som tydligt visar antalet lediga platser i 
centrum, vilket kan få fler trafikanter att parkera på de planerade platserna direkt. Vad som framgick 
från intervjuer finns redan funderingar kring förbättrad skyltning i kommunen.  

Möjligheten för kommunerna att kunna erbjuda lånecyklar till turister är något som öppnar upp 
alternativen vid val av transportmedel. I Båstad kommun finns tillgången idag hos en privat aktör men 
den är begränsad. Planer på en stor privat aktör är på gång i kommunen för att kunna tillgodose 
lånecyklar för besökare som kommer med tågtrafik. I Orust kommun finns möjlighet till lånecyklar 
från ett bibliotek både timvis och för en hel dag. I kustorter är detta ett transportalternativ som ger 
besökaren närhet till naturen och ett sätt att ta sig fram nästan var som helst. En cykel behöver inga 
stora parkeringar och tar ingen stor plats vilket reducerar stora mängder trafik. Om användningen av 
lånecyklar visar sig stor kan möjligheten att erbjuda transportalternativet bli aktuellt året om. Detta är 
något som större städer använder sig av41. I Stockholm har lånecyklar blivit ett populärt 
transportalternativ och efter påvisad framgång utökar nu staden sitt utbud av lånecyklar som blir 
tillgängliga året om. En liten kustort kan vara svår att jämföra med Sveriges huvudstad som under 
många år planerats utifrån ett samhälle med mycket cykeltrafik och andra alternativa transportmedel. 
Först måste planeringen ses över i kustorterna så att turister och invånare kan ta sig fram överallt med 
cykeln i både framkomlighet men också säkerhetssynpunkt. Men diskuteras och hanteras frågan under 
planeringsstadiet i kustorter finns framtidsmöjligheter som kan inspireras av de större städerna. 
Alternativet att stänga av biltrafiken på vissa områden som nämns ovan är ett sätt att föra fram 
cykeltrafiken i planeringen och genom detta ge bättre möjligheter för lånecyklar, och i samband med 
detta skapa cykelparkeringar. Detta hade varit ett alternativ för hamnområdena där bilar samlas under 
sommartid vilket ofta skapar kaos och en osäker miljö. Genom att istället använda cykeln i dessa 
områden bidrar detta till en mer trivsam plats, det blir lättare att ta sig fram samt mindre miljöpåverkan. 

Båstad kommun har närhet till tågtrafik som går längsmed västkusten. I sammanband med att 
Hallandsåstunneln öppnades har kommunen utvecklat extra busslinjer mellan centrum och stationen, 
vilket ökar tillgängligheten till Båstad centrum. Denna metod är ett samarbete mellan kommunen med 
Skånetrafiken, vilket framgick från intervjuerna. Denna satsning på kollektivtrafik ökar möjligheter för 
alla att besöka Båstad, samtidigt som det är en miljövänlig transport.  

Vid stor brist på parkeringsplatser väljer en del privata fastighetsägare att anlägga tillfälliga parkeringar 
på egen mark till turistande trafikanter. På privatägd mark kan markägare förbjuda eller bestämma 
villkor för parkering vilket regleras och har stöd i TrF. För att anordna en parkeringsplats på privatägd 
mark behövs ett godkänt bygglov enligt PBL. Markägaren kan även anlita ett vaktbolag för att bevaka 
så att bestämmelserna följs. Vid en felparkering kan en kontrollavgift tas ut, men denna avgift får inte 
överstiga kommunens egen felparkeringsavgift. För att en privat markägare skall utföra en 
kontrollavgift måste det finnas en skylt som visar vad som gäller. Möjligheterna för fastighetsägare att 

41 Sundström, Anders. Lånecyklar dygnet runt, året runt - i hela stan. Dagens Nyheter. Publicerad 2017-03-29.  
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tjäna pengar under hektiska turistperioder är därför stora. Vid populära evenemang krävs alltid fler 
parkeringar och i och med detta ställer sig turister på de parkeringsplatser de kan få tag i.  

Parkeringsplatser kan anläggas både innanför och utanför detaljplan. Den stora skillnaden är processen 
som skall tas hänsyn till innan anläggandet kan börja. Anläggs en parkeringsplats utanför detaljplan 
och på kommunal mark, krävs bygglov som skall godkännas av byggnadsnämnden. I vissa fall skall 
även grannar underrättas och dem skall ges tillfälle att yttra sig. När bygglovet ges skall grannar och 
andra sakägare underrättas genom en delgivning eller ett meddelande. Skall en parkeringsplats anläggas 
innanför detaljplan skall hänsyn tas till denna process, vilken är mycket längre och kan pågå i flera år 
beroende på hur omfattande planen är. Tidseffektivt är att anlägga parkeringsplats utanför detaljplan. 
Men då en detaljplan är under bearbetning omfattar denne oftast mer än bara en parkeringsplats. 
Fokus i detaljplanen är byggnaderna och helheten i den nya miljö som skall skapas. Bygglov söks då 
för alla åtgärder som exploatören har för avsikt att genomföra, inte specifikt parkeringsplatsen i sig. 

Vid anläggande av parkeringsplatser krävs bygglov i första hand när det sker fysiska förändringar av 
marken. Men bygglovsplikten gäller dock även ianspråktagen mark för parkeringsändamål fastän inga 
fysiska förändringar av marken görs, vilket framgår från propositionen, prop. 1985/86:1. Här klargörs 
också att bygglovsprövningen inte bara skall omfatta parkeringens utformning och tillåtlighet, utan 
även granska dess säkerhet. Detta kan vara avskärmning av buller, trafikljus och trafiksäkerhet vid 
anslutning mot gata. Byggnadsnämnden skall också kontrollera det tekniska utförandet med hänsyn 
till anläggningens inverkan på grundvattnet. Vad gäller parkeringsplatser på fastigheter med ett- eller 
tvåfamiljshus och parkeringsplatsen är avsedd endast för fastighetens behov eller om 
parkeringsplatsen har anlagts med stöd av väglagen, krävs inget bygglov.  

Utefter rättsfall som belyser huruvida en parkeringsplats är bygglovspliktig eller inte har praxis utefter, 
RÅ 2009 ref 71 och KamR 2009 mål nr 2008-2877, klargjorts. Det förstnämnda rättsfallet beträffade 
en fastighetsägare som bedrev åkeriverksamhet och använde sin fastighet som företagets bas. Varför 
han hade fordon uppställda på fastigheten. Frågan i målet gällde förhållandet att de som bodde på 
fastigheten hade ett företag vilket inte medför att undantaget kunde gälla även för företagets behov, 
varvid bygglov krävdes. Det andra rättsfallet gällde en buss som inte tillhörde någon 
näringsverksamhet utan var avsedd för fastighetsägarens egna behov. Parkeringsplatsen på ägarens 
fastighet ansågs därför falla in under begreppet uteslutande för fastighetens behov. Varvid bygglov 
inte behövdes.  

Sammanfattningsvis avser undantaget från bygglov enligt PBF 6:1 situationer då parkeringsplatsen 
endast är till för fastighetens eget behov. Faktum att fastighetens ägare också bedriver ett företag ger 
ingen avvikelse.  

Under sommarhalvåret måste alla turisters behov tillgodoses, såväl som för dagsturister som för 
sommarboende. Möjligheterna att säkra parkeringar för sommarboende är viktigt då dessa turister 
återkommer år efter år. Men behovet av parkering för dagsturister är minst lika stort för att 
turistnäringen ska gynnas och orten ska hållas populär. Oavsett om kommunen planerar ytterligare 
kollektivtrafik så kommer fortfarande en stor majoritet välja bilen på morgonen, därför fortsätter 
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parkeringsproblemen. För att folk ska börja avstå bilen krävs hårdare tag från ett nationellt perspektiv; 
högre skatter för drivmedel, billigare kollektivtrafik, gratis kollektivtrafik som finansieras av skatter, 
nya färdsätt m.m. Det krävs en helomvändning från ett samhälle uppbyggt utifrån bilen. Så länge bilen 
är förstahandsvalet kommer parkeringar vara ett problem under hektiska sommarperioder i kustorter. 
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6 Slutsats 
Parkeringsfrågan skapar ett stort engagemang både bland trafikanter, markägare och kommun. För att 
skapa en harmoni i samhället och ett fungerande system krävs resurser från kommunens sida. 
Kommunens möjligheter och ambitioner varierar beroende på samhällets efterfrågan och politikens 
inverkan. Parkeringssituationen är ett väsentligt problem som återspeglar sig i många kustkommuner 
men problemet är av olika grad och behandlas på olika sätt. Gemensamt för de deltagande 
kommunerna i studien är att de allmänna parkeringsplatserna inte räcker till under sommarhalvåret. 
De besökande turisterna kan vara både dagsturister och sommarboende, dessa turisttyper kräver olika 
resurser vilket påverkar de allmänna parkeringsplatserna på olika sätt. 

♦ Hur löses parkeringsfrågan i praktiken i mindre kustorter med varierande invånarantal? 

Uppförandet av provisoriska parkeringsplatser är något som två av tre kommuner anordnar under 
evenemang för att säkra parkeringsplatser för det stora besökarantalet. Det som skiljer kommunerna 
åt är vem som anordnar dessa parkeringsplatser och om dessa provisoriska parkeringsplatser används 
säsongsvis eller endast under ett antal dagar.  

Båstad använder sig av en gräsparkering på Prästliden, som är användbar under hela året men som 
främst används på sommarhalvåret eftersom parkeringsbehovet ökar. Under större evenemang har 
Båstad kommun valt att använda sig av tillfälliga parkeringsplatser som anläggs och används under 
den tid evenemanget är pågående. För att få bort parkerande bilar i centrum använder kommunen 
parkeringsavgifter, kommunen höjer då avgifterna i centrum. Med hjälp av de förhöjda 
parkeringsavgifterna har kommunen förhoppningar om att bilister skall söka sig till parkeringsplatser 
utanför centrum, som till exempel Prästliden parkering. Denna lösning verkar löna sig och 
kommunens förhoppningar besvaras. Genom lokala trafikföreskrifter finns bestämmelser i 
kommunen som styr trafikanterna till de mest lämpade parkeringarna. Kommunen använder dessa för 
att minska antalet parkerade trafikanter på allmän plats och villagator. Även de lokala 
trafikföreskrifterna styr trafikanterna till Prästliden som ligger utanför centrum. I kommunen finns det 
också cyklar som besökare kan låna, än så länge är detta endast möjligt genom privata aktörers initiativ. 
Lånecyklar är ett alternativt transportmedel som inte påverkar parkeringsproblematiken lika mycket 
då cykelparkeringar inte tar lika stor plats.  

Orust kommun använder parkeringsavgifter för parkeringsplatser vid färjeläget i Tuvesvik. Dessa 
parkeringsavgifter grundar sig i att projektet skall finansieras. Genom att bygga nya och stora 
parkeringsplatser där det behövs, löser kommunen parkeringsfrågan. För att denna utbyggnad skall 
löna sig, använder kommunen parkeringsavgifter. Även Orust kommun använder sig av lokala 
trafikföreskrifter, men de använder föreskrifterna för att begränsa parkeringstiderna. Detta innebär en 
ökad ruljangs bland parkeringsplatserna och på så sätt tillgängliggörs parkeringsplatser för andra 
trafikanter. Orust kommun har även valt att satsa på utbyggnaden av cykelnät för att influera 
medborgare och besökare att använda andra transportmedel, som cykeln. Dessutom finns det 
möjlighet att hyra cyklar på kommunens bibliotek vilket ger ytterligare möjligheter till alternativa 
transportmedel.  
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Tjörns kommun anlägger tillfälliga parkeringsplatser för att upprätthålla det ökade behovet under juni, 
juli och augusti. Kommunen använder också lokala trafikföreskrifter för att öka ruljangsen på 
parkeringsplatserna, på samma sätt som Orust kommun använder sina föreskrifter.  

Trenden visar att alternativa transportmedel används i kommunerna för att få en långsiktigt och hållbar 
samhällsplanering. Alternativa transportmedel kan innebära möjligheter att erbjuda besökare 
lånecyklar. Studien visar kommunernas strävan och skillnaderna i deras lösningar i praktiken, där 
utbyggnad av cykelnät är ett aktivt val i planeringsprocessen för ökad hållbarhet. Att kunna erbjuda 
besökare alternativa transportmedel är något som vissa kommuner har möjlighet till och andra har 
funderingar på. Detta ökar tillgängligheten och ger en frihetskänsla genom att besökare kan ta sig fram 
obegränsat. En av de deltagande kommunerna kombinerar lösningen med provisoriska 
parkeringsplatser med användningen av alternativa transportmedel genom busstransfer mellan 
parkeringsplatsen och centrum. Tydliga skillnader och likheter mellan kommunerna visas i avsnitt 4.4 
och tabell 1. 

♦ Hur kan markanvändningen effektiviseras för att ingen mark skall stå oanvänd under större 
delar av året? 

Alternativ användning av parkeringsplatserna under vintertid effektiviserar markanvändningen och 
används av två kommuner i studien. Detta kan vara båtuppställningsplatser, vilket också är ett behov 
som behöver tillgodoses under vintern. Ett annat exempel kan vara upplagsplats för bland annat virke. 
Utifrån ett hållbart perspektiv är det viktigt för kommunerna att ingen mark står oanvänd, under stora 
delar av året. Orust kommun använder de överflödiga parkeringsplatserna till besökande tandläkare 
och mammografibussar under vintern.  

Tjörns kommun använder de överflödiga parkeringsplatserna till båtuppställningsplats, på samma sätt 
som Båstad kommun. 

Dessa lösningar ger marken större nyttjandegrad även under vintern, i och med att samma markyta 
används under hela året. Marken står på så sätt inte tom och oanvänd. Tydliga skillnader och likheter 
mellan kommunerna visas i avsnitt 4.4 och tabell 1.  

Studien visar att en kommun inte ansöker om bygglov för vissa parkeringsplatser, detta är något som 
enligt lag borde göras.  

Kommunen har formellt sätt inget ansvar att ordna allmänna parkeringsplatser, vilket nämns i tidigare 
avsnitt, 3.4.1. Allmänna parkeringsplatser ordnas ändå i de berörda kommunerna för att upprätthålla 
en god tillgänglighet för de besökande turisterna och mindre intrång för de boende. Denna 
kartläggning visar vikten av tillgänglighet för turismen i kommunerna som är ett stort intresse, vilket 
gynnar näringslivet och utvecklar kommunen. Kommunerna styrs av politik och ekonomi vilket inte 
alltid stämmer överens med tjänstemännens vilja. Tjänstemännen jobbar aktivt med att ta fram 
alternativa lösningar och utveckla alternativa transportmedel. Detta kan utföras genom att förbättra 
kollektivtrafiken, utöka cykelnätet samt möjliggöra för lånecyklar. Kommunen budgeterar för att 
kunna tillgodose olika intressen i kommunen och för detta behövs intäkter. Ett alternativ är att 
använda sig av parkeringsavgifter för att kunna finansiera projekt och förvaltning av parkering. 
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Eftersom Tjörns kommun inte använder sig av parkeringsavgifter missar den möjligheten till intäkter 
som kan underlätta och se till så att intresset uppfylls på bästa sätt. Generellt sätt är det avvägningen 
mellan olika intressen som styr kommunerna och dess samhällsplanering.  

Vid intervju med kommunerna framgick liknande information från samtliga deltagare, vilket visade på 
ett trovärdigt svar. Vid senare kontakt med ytterligare tjänsteman på samma kommun visade det sig 
att skiljaktigheter rådde. Detta medförde mindre giltighet i en specifik del av studien. Troligtvis 
berodde denna skiljaktighet på okunskap eller en miss i kommunikationen mellan tjänstemännen. 
Trots denna miss anses studien ha stor giltighet och ger ett trovärdigt resultat, då övriga tjänstemän 
var eniga och gav liknande svar i intervjuerna. Övriga intervjufrågor gav samma svar från de svarande 
tjänstemännen i vardera kommun. Resultatet utvecklades genom studiens gång i en tänkt struktur. För 
att effektivisera markanvändningen använder Båstad kommun de överflödiga parkeringsplatserna till 
båtuppställningsplatser under vintern.  

6.1 Framtida studier 
• Samhällets påverkan av turism i allmänhet 

Hur turismen påverkar samhällets resurser i form av samhällsplanering, service, vård och 
näringsliv. Den ökade turismen ger ett ökat behov vilket kommunerna plötsligt skall finansiera. 
Detta blir ett problem eftersom skatteintäkterna endast kommer in från helårsboende. 

• I vilken utsträckning kommunen söker bygglov för egna anläggningar 

Undersöka i vilken utsträckning kommuner ansöker om bygglov för anläggningar som de själva 
uppför. Med en inriktning PBL 9:e kapitlet. 
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Bilaga A 
 

Intervjufrågor 
1. Hur länge har du jobbat på kommunen? 

 
2. Vad är din roll på kommunen? 

 

3. Kan du berätta lite om trafiksituationen i övrigt, och skillnaden mellan 
sommartid/vintertid? 

 

4. Räcker de allmänna parkeringsplatserna till på sommarhalvåret? 
 

• Om inte: Hur löser kommunen detta? 
• Söker ni bygglov för provisoriska?  

 

5. Finns det ett ökat behov av parkeringsplatser som ni har sett över tid under juni, juli augusti 
(sommarhalvåret)? 

 

• Hur finansieras utbyggnaden av parkering? 
 

6. Hur väljer ni att lokalisera era parkeringsplatser? 
 

7. Finns det andra sätt att lösa parkeringsfråga? – alternativa transportmedel? 
 

8. Finns det lånecyklar till turisterna? 

 

9. Kan det finnas möjlighet att begränsa antalet parkeringar för att styra valet av 
transportmedel? 

 

10. Finns det en möjlighet att parkeringsplatserna bebyggs i framtiden, t.ex. vid förtätning? 
 

11. Har ni parkeringsnormer för nybyggnation? 
 

12. Har ni några parkeringsplatser utanför detaljplan? 
 

A 
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13. Finns det privata aktörer som bidrar med parkeringsplatser på sommaren? – 

parkeringsverksamhet 
 

14. Fördelning av privata aktörer och kommunala p-platser? 
 

15. Finns det någon skillnad på parkeringsavgifterna, eller parkeringsvakter på 
sommartid/vintertid? 

 

16. Vad grundar sig avgifterna på? 
 

17. Hur betalar trafikanten? 
 

18. Används parkeringsytan till andra ändamål under vintertid? 
 

• Andra ändamål? 
 

19. Hur stort antal turister besöker er kommun på sommarhalvåret? 
 

20. Antal turister med bil? 
 

21. Anser ni att det är bra parkeringsmöjligheter i kommunen för turister?  

 

22. Tror ni att detta påverkar antalet turister? 
 

23. Har ni några speciella evenemang som lockar turister? 
 

24. Hur löser ni parkeringsplatser då? – provisoriska lösningar?  
 

Tack för er medverkan!  
  

B 
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Bilaga B 
Tabell 2. Förklarar lagar och regler för parkering på allmän platsmark respektive kvartersmark42. 

 
 

 
 

  

42 Tabell 1: Sveriges kommuner och landsting, Parkeringshandbok, Lagstiftning, reglering och tillståndsgivning. Sid 9-
10. http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-422-9.pdf [PDF] (Hämtad 2017-04-07) 
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