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resplan till Stadsbyggnadsnämndens ordförande

Kommunen har ett dokument som har namnet Parkeringstrategi (20I3-t2-L0). Det är ett
dokument vars uppfostrande ton ger obehagliga associationer. I dokumentet framgår att
kommunen tillämpar en så kallad parkeringsnorm vid nybyggnation. Den anger hur
många parkeringsplatser som måste finnas per en viss byggarea (så kallad BTA). Denna
norm äi mycket-knappt tilltagen eftersom grundintentionen i dokumentet är att försvåra
för bilister. Anledningen till att normen ändå finns är att kommunen inte anser det
lämpligt att överlämna detta till marknaden. Det gäller för övrigt alla byggnormer som i

annat fall inte hade behövts.

Numera ser vi allt oftare något som kallas "Grön resplan" när det gäller
nybyggnadsprojekt. Den ger en möjlighet för byggherren att runda parkeringsnormen
och finns beskriven i strategin. Den redan väldigt knappa ambitionen när det gäller
parkeringsplatser görs alltså ändå lagre. För att använda en "Grön res^plan" måste
byggherien lägga upp en fantasifylld plan över hur de kommande invånarna ska
övertalas att använda egen bil. I vissa fall knappt egen cykel'

Det här leder förstås till en minskad valfrihet för de nya invånarna i direkt strid mot
högtravande intentioner i verksamhetsplanen om valfrihet. Dessutom är risken stor att
de nya invånarnas parkeringsproblem fortplantar sig till andra delar av kommunen.

Inget tyder på att invånarna inte har ambitionen att ha bil. Det snabbt växande antalet
mopedbilar visar att bilintresse också med stor sannolikt kommer att finnas framöver.
Den pressade bostadsmarknaden leder tyvärr till att nyinflyttande sällan har verklig
möjlighet att i detalj fundera på konsekvenserna av parkeringsstrategin.

Slutligen kan man fråga sig hur kommunen kan
bygg herra r stru nta i kom mu nens normer. Vilka
respekt i andra sammanhang?

Johan Algernon - Hur kan kommunen tillåta detta?

avsiktligt medverka till att låta
konsekvenser får denna minskade
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