
 
Norra Djurgårdsstaden är ett hållbarhetsprofilerat  
område. En ambition för området är att minska  
bilanvändningen. Det ska vara lätt att välja andra mer 
hållbara färdmedel som resor till fots, med cykel samt 
med kollektivtrafik. Ett minskat antal bilresor förbättrar 
framkomligheten och trafiksäkerheten för alla som rör 
sig i staden. 

I planeringen av stadsutvecklingsområdet gäller följande  
prioriteringsordning mellan trafikslagen för persontransporter: 

1. gång och cykel
2. kollektivtrafik
3. bilpool och godsleveranser
4. privatbilism 

Denna trafikslagsprioritering är uttryckt i Norra Djurgårdsstadens 
program för hållbar stadsutveckling och i stadens framkomlighets-
strategi.
 
Alla bilar, även miljöbilar, påverkar stadsmiljön på olika sätt genom  
till exempel trängsel, buller och med partiklar i luften. En attraktiv 
gatumiljö är viktig då det är en plats där människor vistas.

Bilparkering
Varje bilresa börjar och slutar på en parkeringsplats. Ett effektivt sätt 
att minska bilanvändningen är att begränsa parkeringen. Därutöver 
behövs även andra åtgärder som till exempel en god närservice, bra 
gång- och cykelförbindelser och en god kollektivtrafikförsörjning. 

Parkeringsstrategin i Norra Djurgårdsstaden syftar till att:
•   prioritera gång-, cykel och kollektivtrafik
•   planera så att andel resande med bil är lägre än genomsnittet i  
    innerstaden
•   motverka trängsel i gatumiljön
•   utnyttja den värdefulla marken på bästa sätt
•   skapa en god stadsmiljö som ökar stadens attraktivitet och  
    trygghet

Parkering i Norra Djurgårdsstaden

Information till nya boende, verksamheter, 
byggherrar och mäklare



Kontakt:  
Projekt Norra Djurgårdsstaden   
08-508 264 11 
norradjurgardsstaden@stockholm.se 
stockholm.se/norradjurgardsstaden 20
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I Norra Djurgårdsstaden planeras parkering i en omfattning som 
bedöms lämplig sett till stadens generella bilinnehav och vad som 
anses rimligt på platsen sett till områdets hållbarhetsprofil.  
Parkering för dem som bor och verkar i området ska finnas inom 
kvartersmark. De parkeringsplatser som finns på gatorna är för 
besökare och bilpoolsbilar. Alla har möjlighet att parkera på gatan, 
men eftersom parkering för boende ska tas omhand på kvarters-
mark så subventionerar staden inte taxan för boende. 
 
Cykeln är ett bra alternativ till bilen, framför allt för kortare resor, 
därför planeras för relativt många cykelparkeringar och även flera 
lånecykelstationer.

För mer information om parkering: 
stockholm.se/TrafikStadsplanering/Parkering
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