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Projektplan parkeringsstrategi 
1) Syfte 

Projektet syftar till att uppnå en genomtänkt parkeringsstrategi bidrar till ett effektivt 
transportsystem, bättre tillgänglighet, ren luft samt en säker, trygg och mer jämlik 
stadsmiljö. Parkeringsstrategin ska också bidra till en effektivare markanvändning och få 
en, ur hållbarhets aspekt, positiv påverkan på människors färdmedelsval. 

 
2) Mål 

 
a. Projektmål 

i. Nässjö kommun har en välförankrad parkeringsstrategi som stöttar 
arbetet med ett klimatsmart transportsystem och en hållbar 
stadsutveckling.  

ii. Minst 60% av inbjudna till workshops deltar.  
 

b. Effektmål 
Nässjö kommun som organisation har fått en ökad kunskap och samsyn ring 
behov av och prioritering mellan samtliga parkeringssegment (boende, besökande, 
arbete, pendling etc.) vilket bidrar till effektivare arbetssätt för hållbar 
stadsutveckling. Både inom organisationen och i civilsamhället finns en ökad 
förståelse för parkeringens roll i en hållbar stad. 

 
 
3) Övergripande 

 
Arbetet drivs av en projektgrupp bestående av tjänstepersoner från 
samhällsplaneringskontoret, kommunledningskontoret och tekniska serviceförvaltningen, 
Nässjö Affärsverk AB och Nässjö Näringsliv AB. En konsult bistår gruppen med 
expertkompetens.  
 
Projektet består av tre faser: förstudie, genomförande samt utvärdering och 
implementering. 
 

a. Det färdiga dokumentet ska innehålla följande delar: 
i. Parkeringsnorm vid nybyggnation inklusive policy för friköp 
ii. Policy för mobilitetsåtgärder 
iii. Eventuell zonindelning och avgifter eller annan reglering 
iv. Plan för ladd-infrastruktur 
v. Plan för uppföljning 

 
b. Förstudiefas 

Förstudiefasen består av både utblickande och inåtblickande. Vi behöver lära av 
hur andra arbetar strategiskt med parkeringsfrågorna genom omvärldsbevakning 
och ökad kunskap. Vad säger forskningen? Hur har andra gjort? En studieresa 
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genomförs som projektgruppen och eventuellt även delar av styrgruppen deltar i.  
Det finns också behov av att ta fram fakta om nuläge och historik för Nässjö 
samt att koppla samman parkeringsstrategin med kommunens övriga styrande 
planer, dokument och tidigare undersökningar och medborgardialoger. 
Förstudiefasen innehåller också dialog med fastighetsägare och näringsidkare i 
Nässjö men även med förtroendevalda i berörda nämnder om hur vi ska använda 
parkering som ett styrinstrument för hållbar stadsplanering. Dialogen genomförs i 
workshopform. Med hjälp av en enkät kartläggs kunskap och attityder kring 
parkeringsfrågan bland tjänstepersoner, förtroendevalda, fastighetsägare och 
näringsidkare. En tidig bred politisk förankring är viktig för den kommande delen 
av projektet. Konsulten bistår projektledaren med forskningsbaserad kunskap och 
omvärldsbevakning samt planering, genomförande och dokumentation av 
dialogworkshops och enkätundersökningar. 
 

 
i. Sammanställa underlag och omvärldsbevakning. 
ii. Enkät 

Med hjälp av en enkät kartläggs kunskap och attityder kring 
parkeringsfrågan bland tjänstepersoner, förtroendevalda, fastighetsägare 
och näringsidkare. Enkäten tas fram och sammanställs med hjälp av 
konsult.  

iii. Workshop/dialog 
Workshopen har till syfte förankra projektet, öka den gemensamma 
kunskapsbasen och staka ut riktningen för parkeringsstrategin i 
förhållande till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.  

iv. Studieresa 
Bör genomföras i oktober eller november. Syftet är att besöka en 
kommun med liknande förutsättningar som har arbetat med parkering 
strategi och hållbart resande. 
 

v. Utvärdering 
 

c. Genomförandefas 
Med förstudiens olika delar som underlag arbetar projektgruppen tillsammans 
med konsulten fram ett förslag på parkeringsstrategi inklusive parkeringsnorm för 
både bil och cykel. Dessutom ska strategin innehålla policy för friköp och 
mobilitetsåtgärder, principer för kapacitetsutnyttjande av nya och befintliga 
parkeringar samt plan för laddinfrastruktur. Under denna fas genomförs tre 
workshops för att arbeta vidare med strategins olika delar. Styrgruppen kommer 
med sina synpunkter under arbetets gång och godkänner remissversionen av 
strategidokumentet. Efter att synpunkter beaktas och strategidokumentet 
omarbetats, godkänns slutligen parkeringsstrategin av kommunfullmäktige. 
 

i. Strategidokument 
Framtagandet av dokumentet görs i samarbete med konsulten och 
bearbetas genom tre workshoptillfällen.  

ii. Workshops 
Under denna fas genomförs tre workshops för att arbeta vidare med 
strategins olika delar exempelvis boendeparkering, reglering eller likande. 
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iii. Antagande 
Parkeringsstrategin antas i kommunfullmäktige via 
samhällsplaneringsnämnden och tekniska service nämnden. 

iv. Avstämning energimyndigheten 
Den ekonomiska redovisningen och en lägesrapport ska lämnas in till 
Energimyndigheten och dessa behöver därför framställas under denna fas. 

v. Utvärdering 
 

d. Utvärderingsfas- och implementeringsfas 
När parkeringsstrategin är antagen påbörjas arbetet med att sprida den både 
internt och externt. En tryckt version tas fram, likaså en kortversion om framför 
allt tillämpning av parkeringstal. I samband med antagandet anordnas ett 
seminarium för allmänhet, näringsidkare och fastighetsägare på temat hållbar 
stadsutveckling och parkering. Syftet är att öka förståelsen för strategins innehåll 
och inriktning. Projektgrupp och styrgrupp utvärderar projektet och projektmålen 
tillsammans med konsulten. Delar av utvärderingen kommer att fokusera på 
processens framgångsfaktorer och fallgropar, nya samverkansformer och graden 
av samsyn på parkeringsfrågan. En mindre utvärdering av delarna ovan görs efter 
varje projektfas och dokumenteras. I samband med projektavslut görs en 
grundligare utvärdering genom en workshop med projektgruppen. En 
uppföljande enkätundersökning görs med samma målgrupp som i förstudiefasen 
för att undersöka strategins effekter på kunskap och attityder om 
parkeringsfrågan. 
 

i. Projektrapport Energimyndigheten 
Den 30 oktober ska projektet redovisas till energimyndigheten.  

ii. Seminarium 
Kort efter att strategin är antagen hålls ett seminarium för att förankra 
parkeringsstrategin.  

iii. Enkät 
En ny enkät genomförs för att se om kunskapen kring 
parkeringsstrategins roll som styrmedel för en hållbar stadsutveckling har 
ökat.  

iv. Workshop 
Projekt- och styrgrupp genomför en workshop för att utvärdera projektets 
process och dra lärdomar inför framtiden. Här bestäms också en plan för 
uppföljning av projektets effekt och resultat.  

 
 

    


