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Strategi för parkering i Botkyrka kommun
Botkyrka växer och är del av en stor och expansiv region. Botkyrkas nya
översiktsplan pekar ut tydliga mål om förtätning och kommunen planerar
att bygga 20 000 nya bostäder fram till år 2040. En viktig inriktning i
översiktsplanen är strategin om att bygga mer i klimatsmarta lägen – nära
kollektivtrafik. Genom att förtäta och samla utbudet till kollektivtrafiknära
lägen kan man få fler Botkyrkabor att gå, cykla eller åka kollektivt.
För att kunna bygga mer i attraktiva, kollektivtrafiknära lägen, behöver
marken användas mer effektivt. En tät stad skapar närhet och
transportbehovet med bil minskar. Det gynnar gång- och cykeltrafik samt
ger bättre underlag för service och kollektivtrafik.
Samhällsbyggnadsnämnden har därför tagit beslut om att ta ett
helhetsgrepp om utvecklingen av parkering för bil och cykel, med fokus
på effektivare markanvändning i centrala lägen, attraktivare stadsmiljö
och ett ökat hållbart resande. En viktig utgångspunkt är att planering och
reglering av parkering ska anpassas beroende på närheten till spårbunden
kollektivtrafik.
Syftet med program och riktlinjer och därmed strategin är att:


stödja utvecklingen mot en attraktiv stadsmiljö



bidra till effektivare markanvändning



bidra till att uppfylla kommunens klimat- och miljömål



främja hållbara transportmedel och minska andelen biltrafik



underlätta planering och samverkan för god tillgänglighet



ge underlag för hur parkeringsfrågor på kommunens mark ska behandlas



underlätta plan- och bygglovshantering.

Parkering i Botkyrka kommun består av tre huvudsakliga delar, Strategi,
Program samt Riktlinjer. Strategi för parkering i Botkyrka kommun antas
av kommunfullmäktige. Utifrån Strategin har inriktningsmål tagits fram,
vilka presenteras i Program för parkering i Botkyrka kommun. Hur vi ska
arbeta för att nå målen anges i Riktlinjer för parkering i Botkyrka
kommun. Såväl Program som Riktlinjer antas av
samhällsbyggnadsnämnden.

