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REFERAT: 
Rapporten redovisar hur modern transportinformatik (ITS) kan användas i parkeringssammanhang utifrån 
kundens/användarens perspektiv. Studien innefattar en faktasammanställning baserad på befintlig kunskap och 
intervjuundersökningar med fyra grupper av trafikanter - vaneparkerare i city eller på infartsparkering, de som 
sällan parkerar i city eller på infartsparkering, funktionshindrade bilister och användare av mobiltelefon för 
betalning av parkering. Ett antal intervjuer har dessutom genomförts med experter inom parkeringsområdet och 
vidare har olika funktioner och tekniska lösningar analyserats med en kvalitativ värderingsmetod som delvis 
utvecklats i projektet. 
 
Undersökningen har resulterat i ett flertal slutsatser. Särskilt pekas på den potential som ligger i att utveckla 
interaktiva, internetbaserade tjänster utifrån trafikanternas behov. Efter hand som allmänheten skaffar allt mer 
avancerade tekniska utrustningar, typ handdator med navigering (GPS) och kommunikation, ökar efterfrågan på 
trafiktillämpningar bl a gällande parkering.  
 
 
 
ABSTRACT: 
The report discusses the potential of modern transport informatics for parking applications with the client/user 
perspective. The study includes a state-of-the-art survey and interviews with samples from four different groups 
of road users -  drivers who are used to park in the city area or at park-and-Ride facilities, those who almost 
never park there, disabled drivers and users of mobile phone for paying parking fees. A number of interviews 
where carried out with experts within the parking area. A qualitative assessment method, partly developed within 
the project, where used for analysing the potential of different functions and technical solutions. 
 
The investigation resulted in an number of conclusons. The potential in developing interactive, internet based 
services adjusted to the users needs is especially emphasized. As the general public obtain more and more 
advanced technical products, like handhold PCs with navigation (GPS) and communication facilities, the 
demand for traffic applications incl parking will increase. 
 
 
 
 
 





Förord 
 
Transportinformatik eller ITS är ett expansivt område som i allt större utsträckning berör den 
vanlige trafikanten. Olika tillämpningar utvecklas och implementeras i den ordinarie verk-
samheten. Flera tillämpningar har direkt beröring på parkeringsområdet och ytterligare kom-
mer inte minst i kölvattnet från den teknikutveckling som sker rörande mobil kommunikation. 
Bilisterna berörs i hög grad av den utveckling som sker och det finns därför anledning att 
undersöka hur de reagerar på den nya tekniken och tjänsterna och vad vi kan lära oss av detta. 
En ansökan om FoU-medel med rubriken ”Bilförares inställning till och användning av dyna-
misk parkeringsinformation” beviljades av Vägverket. Projektet har bedrivits sedan försom-
maren 2002.  
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Sammanfattning 
Utvecklingen rörande transportinformatik eller ITS inkluderar även parkering. Området är  
expansivt och berör i allt större utsträckning den vanlige trafikanten. Denna rapport behandlar 
parkering och ITS ur ett användarperspektiv och belyser utvecklingstendenser. 
 
Studien innefattar en faktasammanställning baserad på befintlig kunskap och intervjuunder-
sökningar med fyra grupper av trafikanter - vaneparkerare i city eller på infartsparkering, de 
som sällan parkerar i city eller på infartsparkering, funktionshindrade bilister och användare 
av mobiltelefon för betalning av parkering. Ett antal intervjuer har genomförts med experter 
inom parkeringsområdet och olika funktioner och tekniska lösningar har analyserats med en 
kvalitativ värderingsmetod som delvis utvecklats i projektet. 
 
Undersökningen har resulterat i ett flertal slutsatser. Några sammanfattas nedan:  
• Utformningen av information och tjänster rörande parkering måste bygga på trafikantens 

behov och beslutsstrategier. De flesta förarna har redan före avresan en plan för var de 
skall parkera eller börja söka efter p-plats. Närhet till slutdestinationen betyder mycket 
liksom tidsåtgång för att nå målet. 

• Behovet av information och stöd ökar om det planerade förstahandsvalet för parkering är 
fullbelagt. Behovet finns också om trafiken är ovanligt intensiv eller om föraren har dålig 
lokalkännedom eller befinner sig i okända trakter. Informationsbehovet innefattar plats-
tillgång när man närmar sig målet. Även väntetid, taxa, öppettider, rådande trafikförhål-
landen mm är viktiga. Infartsparkerare efterfrågar uppgifter om avgångstid med nästa 
tåg/buss, aktuell restid med bil resp kollektivtrafik till city, totalkostnad etc. 

• Ett vanligt problem med parkeringsledningssystem är att förarna inte kan förstå de 
benämningar på skapade parkeringszoner som visas på dynamiska skyltar (VMS) i 
ytterområden. Det är tillräckligt med vägledning med hjälp VMS på stadsdels / 
kvartersnivå där sökandet efter p-plats börjar. 

• Möjlighet att kunna boka parkeringsplats är ingen högprioriterad funktion för korttids-
parkering, utom möjligen för prisokänsliga, jäktade affärsmän i områden med bristande 
utbud av p-platser. Behovet är större för längre tids parkering t ex vid flyg- och sjötermi-
naler med bristfälligt parkeringsutbud. Bokning innebär vissa administrativa problem. 

• Kontantbaserade betalsystem för parkering innebär problem för operatören med hantering 
och säkerhet. För bilisten är kravet att ha tillräckligt med mynt ett stort problem. De elekt-
roniska system som används, plastkort (generella och bensinkort), mobiltelefon och p-
dosa, har transaktionsavgifter som i många fall anses för höga i förhållande till parkerings-
avgiften. Användare av tjänsten för mobiltelefonbetalning är dock överlag nöjda. För-
delarna att slippa mynt, att enbart betala för parkerad tid och en förenklad administration 
kan motivera kostnaden för anslutna företag. 

• Interaktiva tjänster baserade på integrerade internetlösningar kan förväntas bli efter-
frågade. Sådana tjänster kan kommuniceras såväl via fast som mobilt internet. Om de 
dessutom kopplas ihop med vägledningstillämpningar och betalningsfunktioner via mobil 
kommunikation kan man få ett heltäckande koncept. En utvecklad handdator med 
integrerad GPS, mobiltelefon och smart kort som kan dockas i fordon är en lämplig bärare 
för detta. Det är den tekniska utrustning som har rankats högst i värderingsmodellen.  

• Efter hand som allmänheten skaffar allt mer avancerade tekniska utrustningar (typ 
handdator med finesser), ökar efterfrågan på trafiktillämpningar. Satsningar på att 
utveckla en interaktiv sökbar databas / portal med intelligens för olika aktiviteter inklusive 
parkering ligger då nära till hands. 
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Summary 
Developments within Intelligent Transport Systems (ITS) also include the parking sector. The 
area is gradually expanding and increasingly affecting the general road user. This report deals 
with parking and ITS from the user perspective side and it also has the task to point at deve-
lopment tendencies. 
 
The main parts of the study includes a state-of-the-art survey and interviews with samples 
from four different groups of road users -  drivers who are used to park in the city area or at 
park-and-Ride facilities, those who almost never park there, disabled drivers and users of 
mobile phone for paying parking fees. A number of interviews where carried out with experts 
within the parking area. A qualitative assessment method, partly developed within the project, 
where used for analysing the potential of different functions and technical solutions. 
 
The investigation resulted in a number of conclusions. Some of them are summarized here: 
• The shaping of information and services regarding parking must built on the needs and 

decision strategies of the drivers. Most drivers have a plan for where to park and where to 
start searching for a parking space already before starting the journey. Important factors 
are the distance from the parking to the final destination as well as the needed time to 
reach the destination. 

• The need for information and support increases if the planned first choice for parking fails 
because of lack of free spaces. The need is also valid if the traffic is unusually intensive or 
if the driver has an insufficient local knowledge or drives in unfamiliar areas. Waiting 
time for access to the parking facility, fee, open hours and current traffic conditions are 
also important. Those using Park-and-Ride facilities asks for details about departure time 
for the next commuter bus or train, current travel time by car and train to the city, total 
costs etc. 

• A common problem with parking guidance systems is that drivers do not recognise names 
of the created geographical parking zones shown on dynamic panels (VMS) around the 
vicinity of the city. It is often sufficient to start information and guidance at city district 
level where searching for free parking space begins. 

• The possibility to book park space in advance is not a high priority function in short time 
parking, maybe with the exception for areas with few parking spaces for business people 
susceptible to price levels. The need to book in advance is greater for long-time parking 
such as at airports and sea terminals. There are administrative problems associated with 
this kind of service. 

• Cash-based payment systems create handling and security problems for the operator. One 
of the major disadvantages for the driver is the need to carry enough with coins for the 
ticket machine. The electronic payment systems in use today such as credit and petrol 
company cards, mobile telephone and individual parking meters, are considered to have 
too extensive transaction fees in relation to the parking fees. However users of the mobile 
phone service are in general satisfied with the system according to the survey. The high 
costs for the subscribing companies can be justified by the advantage not to pay for more 
than the actual parking time and simplified administration. 

• There will be an increasing demand for interactive services based on integrated internet 
solutions. Such services can communicate via wire-based as well as wireless internet. If 
traffic management and payment functions are integrated through mobile communication, 
a fully covering concept for the investigated area will arise. A well developed and robust 
handheld computer including GPS, mobile phone, smart card device and docking 
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possibilities into a vehicle-based station is suitable for this. This is the kind of technical 
solution receiving the highest overall ranking points from the assessment model. 

• As the general public buy more and more innovative technical devices such as handheld 
computers, the demand for traffic applications will increase. In line with this it seems 
adequate to make efforts in developing an interactive database with an internet interface 
including search possibilities and advance functions. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Med den snabba utvecklingen inom telekommunikation och transportinformatik (i fortsätt-
ningen kallad ITS) finns goda möjligheter att underlätta för trafikanterna att finna och 
använda sig av parkeringsplatser. Ett antal olika ITS-tillämpningar har prövats och är i 
operationell drift. Exempel på detta är parkeringsledningssystem som i Sverige finns i en 
handfull städer inkl Stockholm och Göteborg. Uppgifter på internet om tillgängliga p-platser i 
P-hus finns också på många håll i världen. Numera är det möjligt att via mobiltelefon betala 
för använd p-plats på gata eller i parkeringshus. En WAP-tillämpning har demonstrerats med 
vilken man kan leta lediga platser (p-platser som just nu inte har någon betalande bil). Vidare 
förekommer infarts/ bytesparkering med dynamisk information om tillgång till lediga parke-
ringsplatser och avgångstider för kollektivtrafik framför allt utomlands.  Mot bakgrund av 
teknikutvecklingen och att ITS implementeras i allt högre grad finns anledning att undersöka 
trafikanternas syn på nuvarande och kommande ITS-tjänster på parkeringsområdet. 
 

1.2 Syfte 
Syftet med projektet är att undersöka användaraspekterna på ITS-baserade tjänster rörande 
bilparkering dvs att utröna vilken information och övriga tjänster trafikanterna skulle vara 
betjänta av att få, vad man är villig att betala för den, hur den bör se ut (kvalitetsaspekt) och 
hur den bör förmedlas för att bli efterfrågad. I studien ingår också att undersöka hur 
representanter för parkeringssektorn ser på utvecklingen. I en särskild delstudie undersöks 
funktionshindrades behov och önskemål avseende parkering. 
 

1.3 Genomförande 
Projektet har bedrivits i form av ett antal aktiviteter som tillsammans belyser området utifrån 
olika vinklar. Dessa är 
• Kunskapsinventering. Sökning och genomgång av relevant litteratur och andra dokument. 
• Trafikantundersökningar. Intervjuer med tre grupper bilparkerare: 

- Vaneparkerare respektive sällanparkerare i city och på infartsparkering 
- Användare av mobiltelefon för betalning av parkering 
- Rörelsehindrade bilister 

• Intervjuer med företrädare för parkeringsbolag och kommunala gatukontor 
• Värdering av viktiga funktioner och tekniska lösningar 
 
Utöver resultaten från ovannämnda aktiviteter innehåller rapporten en kort beskrivning av 
olika tekniska lösningar med anknytning till ITS och parkering. Dessutom finns ett lite mer 
framåtblickande avsnitt och rekommendationer utifrån den kunskap som framkommit. 
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2 ITS generellt och för parkering 

2.1 ITS – informationsteknik för transporter 
 
ITS är en förkortning av Intelligent Transport Systems. Denna förkortning har under senare år 
fått en allt bredare användning såväl internationellt som i Sverige och successivt ersatt 
tidigare benämningar såsom RTI (Road Traffic Informatics), ATT (Advanced Transport 
Telematics) och IVHS (Intelligent, Vehicle Highway System). Även de svenska begreppen 
transportinformatik och det smalare väginformatik har i många sammanhang ersatts med ITS.  
 
Transportinformatik definieras av Nordiskt Vägtekniskt Förbund i deras terminologibok för 
vägtransportinformatik (NVF, 2002) som ”En grupp av tekniker, som använder informations-
teknik och telekommunikation i fordon och infrastruktur, för att stödja eller utföra transport-
funktioner”. I SOU 1996:17 definieras transportinformatik som ”informationsteknik tillämpad 
på transportområdet”. Enligt Tekniska Nomenklaturcentralen (TNC) betyder informations-
teknik ”teknik att samla in, lagra, bearbeta och presentera (ljud, bild och text) information på 
ett automatiskt sätt”. Vanligen menas datorstödd bearbetning.  
 
ITS har en något bredare innebörd än transportinformatik och kan sägas utgöra ett samlings-
namn för ”smarta” tekniska verktyg inom främst områdena informationsteknik, telekommuni-
kationer och data som tillämpas på hela transportområdet. Man brukar inom vägtrafiken till 
ITS hänföra de flesta företeelser där datorer och telekommunikationer finns med. Det finns 
vissa undantag som inte brukar inkluderas i begreppet ITS såsom: 
• Administrativa system 
• System i fordon som har med förbränning, framdrivning eller bromsar att göra 
• Mobiltelefoni (för rena samtal eller dataöverföring som inte avser trafik och transporter) 
 
ITS-tillämpningar inom vägtrafiken omfattar system i såväl fordon, på vägen som inomhus 
eller hos individen. Det övergripande syftet med ITS är att göra transporterna mer kostnads-
effektiva och att förbättra framkomligheten, trafiksäkerheten, miljön och komforten. 
 
ITS används för ett brett spektrum av tillämpningar. Inom vägtrafiken kan området grupperas 
på flera sätt, till exempel: 
• Trafikreglering, inklusive trafiksignalstyrning, kövarning, störningshantering 
• Trafikövervakning, inklusive kameror för automatiska hastighetsövervakning 
• Betalsystem, inklusive generellt resekort, elektroniska vägavgiftssystem, p-avgifter 
• Trafikinformation inklusive vägtrafik- och kollektivtrafikinformation, 

parkeringsinformation, reseplanering via VMS, internet, hållplatsskyltar, mobila enheter 
(till exempel telefon, personlig terminal) etc 

• Kollektivtrafikledning 
• Godstransportledning 
• Fordonskontroll- och säkerhetssystem, inklusive förarstöd (hastighetsanpassning, alkolås 

mm), larm- och lokaliseringssystem 
• Digital infrastruktur inklusive bakomliggande databaser och modeller, kommunikationsnät, 

datainsamlingssystem, centraler och operativa stödsystem 
 
Utvecklingen inom ITS i Europa fick fart i slutet av åttiotalet då EU drog igång stora forsk-
ningsprogram och försöksverksamheter. Även innan dess fanns emellertid elektroniska 
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hjälpmedel i trafiken. Trafiksignaler har naturligtvis funnits länge. Variabla meddelande-
skyltar inom såväl väg- som kollektivtrafiken har också funnits på kontinenten i stor 
omfattning under flera decennier. 
 
Navigeringssystem började utvecklas redan på sextiotalet men tekniken blev inte mogen för 
storskaligt införande förrän på nittiotalet med Japan som föregångsland. Aktuell trafik-
information har förmedlats via vanlig rundradio i årtionden och har följts av den nya tekniken 
som gjort det möjligt att förmedla samordnad och personifierad information via andra media 
(t ex mobila terminaler). 
 

2.2 ITS för parkering 
Informations- och kommunikationsteknik användes för många ändamål inom parkerings-
sektorn. Datorbaserade stödsystem finns i olika former i parkeringsbolagens interna 
verksamhet för administration, planering, drift, uppföljning etc. Dessa behandlas inte här.  
 
Rapporten fokuserar på lösningar som användaren/parkeraren kommer i kontakt med. Dessa 
kan delas upp i nedanstående funktionsområden: 

A. Statisk information 
B. Dynamisk information 
C. Vägledning 
D. Bokning 
E. Betalning  
F. Manöverstöd 

 
Statisk information 
Ren statisk information kan förmedlas via skyltar, markeringar, trycksaker men även via radio 
och TV etc. Uppgifter som förmedlas på detta sätt är t. ex. lokalisering av p-anläggning, typ 
av anläggning (såsom infartsparkering), taxor, öppettider, parkeringsregler, förekomst av 
särskilda p-platser (funktionshundrade, MC, lastbilar), anslutande service,  mm). Sådan 
information är inte av den dynamiska karaktär som normalt avses för ITS, men den kan 
naturligtvis förmedlas i kombination med föränderlig information via dynamiska system av 
olika slag och därigenom få karaktären av ITS. Sådana system behandlas nedan. 
 
Dynamisk information 
Information om parkering som kan förändras, ofta i 
realtid, är till exempel p-anläggningars aktuella 
beläggningsstatus i form av budskapen ledigt/fullt 
eller antalet lediga platser.  
 
En annan typ av dynamisk information är aktuell 
avgångstid för anslutande kollektivtrafik vid infarts-
parkeringar. Se exempel i figur 2.1. Även uppgifter 
som varierar för olika tidsperioder såsom taxor kan 
betraktas som dynamisk. Ofta innehåller den här 
typen av skylt både statisk information och dyna-
misk (plåtskylt med via infällda moduler som med 
varierbar text)   

 
Figur 2.1 Informationstavla på E6 om 
aktuella tågavgångar från Svågertorp. 
Observera det något ologiska budskapet med 
texten tåg och symbolen flyg. 
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Figur 2.2 Dynamisk parkeringsinformation för 
Köpenhamn (www.trafikinfo.dk/parker&rejs) 

a) P&R- information baserad på statistik där 
parkeraren kan bedöma utsikterna att få plats. 
Anläggn: Vangede,  gott om plats! 

 
b) Antal lediga platser i realtid för utvalda p-hus i 
Köpenhamns centrum (www.p-henvisning.kk.dk) 

 
Vägledning 
Fast vägledning till parkeringsanläggningar kan ges med hjälp av statiska skyltar. För att hitta 
anläggning med lediga p-platser behövs realtidsinformation och vägledning som kan förmed-
las via fordonsbaserade alternativt mobila navigeringssystem eller omställbara skyltar (VMS). 

Figur 2.3 Navigeringssystem i bil. Kan 
ge vägledning till p-anläggningar med 
lediga platser 

Figur 2.4 Handterminal med 
GPS och navigeringsfunktion 
(Källa Pharos) 

 
Figur 2.5 Exempel på vägledning 
med VMS och statusinformation 
(P-IN i Göteborg) 

 
Vägledning kan också ges inom en anläggning för 
att leda parkeraren direkt till en ledig plats eller till 
ett våningsplan där det finns lediga platser. I båda 
fallen krävs detekteringssystem. I det första fallet 
behövs sensorer som känner av huruvida varje p-
plats är upptagen eller ej. Sådana system finns i form 
ultraljudssensorer i taket över respektive p-plats och 
ett system som markerar om platsen är ledig eller ej. 
På en panel över anläggningen visas respektive plats 
status. Systemen är dock sällsynta i Sverige. 
För våningsstatus kan individuell eller in/utfarts-
detektering användas. 

 
Figur 2.6 Exempel på internt vägledning-
ssystem med röd/grön lampa över p-plats 
(Källa Codic, Spanien) 
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Bokning 
P-plats kan sedan länge långtidsreserveras i form av abonnemang/kontrakt med parkerings-
operatör för fast plats. Tillfällig bokning av plats förekommer däremot sällan. På vissa stora 
terminaler (flygplatser, hamnterminaler) finns möjlighet att boka bilplats för en dag eller 
längre. I Sverige finns denna möjlighet t ex vid Siljaterminalen i Stockholm.  
 
Korttidsparkering kan i dagsläget endast bokas på vissa stora anläggningar utomlands. Ett 
exempel på internetbokning i Holland visas nedan. Platsen reserveras för en timme och kostar 
3,5 € utöver ordinarie taxa. 
 

 
Figur 2.7 Exempel på korttidsbokning av p-plats via internet på anläggningen 

Amsterdam Transferium (www.parkeerlijn.nl) 

Ett dilemma är att behovet av att kunna korttidsboka p-plats är som störst på attraktiva anlägg-
ningar där det ofta är hög beläggning. Om operatören skall vara intresserad av att blockera en 
plats en viss tid innan den bokats måste han ta så mycket i bokningsavgift att detta täcker 
intäktsbortfallet för den tid som platsen blockerats dvs inte kan upplåtas åt någon annan. En 
viss överbokning borde dock vara möjlig. I stora anläggningar där det alltid finns lediga p-
platser kan operatören upplåta ett antal platser för bokning utan att extraavgiften behöver bli 
så stor. Men efterfrågan på bokningstjänsten i sådana anläggningar är sannolikt liten. Det 
finns ändå alltid plats. Eventuellt kan det finnas en efterfrågan på möjligheten att boka ”bra” 
p-plats exempelvis nära utgång, invid parkeringsautomat, på visst våningsplan etc  
 
Betalning 
Parkeringsautomater 
Betalning för parkering  i Sverige har varit nästan helt automatiserat under 
många år. I slutna parkeringsanläggningar används ofta bomsystem med 
betalningsautomater. Även i öppna system används betalningsautomater som i 
allt större utsträckning accepterar kort. Ofta godtas dock enbart bensinkort 
medan generella kreditkort, såsom Visa och MasterCard endast är gångbara i 
automater som är placerade i anläggningar där taxan är relativt hög och där den 
högre transaktionsavgiften för kreditkort kan accepteras av parkeringsoperatören.  
 Figur 2.8 Inbyggd P-automat 
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I många automater kan man endast betala kontant. En del av dessa kan hantera sedlar men i de 
flesta maskinerna kan endast mynt användas. Detta bl a av säkerhetsskäl. De blir mer inbrotts-
begärliga eftersom de uppfattas innehålla mer pengar. Särskilda växlingsautomater finns av 
samma skäl sällan i närheten. Enligt kundundersökningar i Göteborg och Malmö (KPMG 
Consulting 2002 resp 2000) upplever trafikanterna just bristande tillgång till växelmynt som 
ett av de största problemen vad gäller parkering. De ovannämnda typerna av ”traditionella” 
parkeringsautomater och registreringssystem kan visserligen hänföras till ITS men behandlas 
inte ytterligare i rapporten. 
 
Telefonbetalning 
Att kunna betala för parkering med mobiltelefon 
har blivit vanligare under senare år. I Sverige 
finns ett par aktörer som bedriver denna verk-
samhet, Mint och Tele-P. Under nittiotalet fanns 
en aktör som drev konceptet Phone Park. Utom-
lands finns ett flertal liknande koncept, exempel-
vis Easypark och Siemens Mobile Parking som 
båda finns i bl a Danmark.  
 
Principen är att privatpersoner eller företag 
ansluter sig till en tjänst. Man erhåller en dekal 
som sätts på rutan och markerar att fordonet är 
anslutet. När fordonet parkeras ringer man ett 
gratisnummer där de sista siffrorna i numret,  

Figur 2.9 Mobilteleparkering 
 (Källa: Tele-P:s hemsida) 

alternativt en tilläggskod, identifierar parkeringsanläggningen. Dessa siffror anges på skyltar. 
Då parkeringen avslutas ringer man ett nummer för att logga av. Parkeringsvakter kan med 
hjälp av dekalen och registreringsnummer kontrollera att man har loggat in parkering i rätt 
område. De kan använda streckkodsläsare, WAP-telefon, handdator eller i vissa system vanlig 
mobiltelefon. 
 
Leverantörerna av tjänsten har olika principer för att ta betalt. En anslutningsavgift tas van-
ligen ut beroende på faktura- eller kontokund. Mint tar ut en transaktionsavgift ut på 3–5 kr 
per parkeringstillfälle, medan Tele-P istället har en abonnemangskostnad på 20 kr/mån. Easy-
park i Danmark har ett dyrare upplägg. Stockholm Parkering (Parkeringsbolaget) erbjuder 
Park&Ring i sina anläggningar utan någon extra kostnad för trafikanterna utöver p-avgiften. 
Denna verksamhet administreras av Mint. 
 
P-dosa 
En p-dosa är en liten enhet som placeras i bilen. Till dosan hör 
ett eller flera förbetalda smarta kort (chipkort). Korten inne-
håller också uppgifter om parkeringsregler, avgifter och 
avgiftsbelagda tider. Vid start av parkering knppar man in 
koden för den p-zon som gäller där man parkerat. Kortet tas 
bort från dosan då denna aktiverats. Parkeringen avslutas 
genom att trycka på en OFF-knapp. Parkeringsvakten kont-
rollerar genom en fjärrkontroll med IR-kommunikation till 
dosan. P-dosans fönster visar också när dosan är aktiverad. 

 
Figur 2.10 P-dosa 

(Källa: Parcom) 
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Företaget Parcom har en dosa som kostar 750 kr. Därtill kommer kostnader för kort på ca 100 
kr beroende på förbetalt belopp och en depositionsavgift för systemet. När kortet är tomt 
lämnas det in och man köper ett nytt med förbetalt värde. Utöver Parcom finns t ex PIAF-
dosan med liknande funktion. 
 
Manöverstöd 
Flera fordonstillverkare erbjuder parkeringssen-
sorer som stöd för fickparkering mm. Sensorn 
mäter avståndet till bakomvarande eller framför-
varande bil eller föremål och då avståndet under-
skrider en kritisk gräns låter en ljudsignal som 
ändrar karaktär beroende på hur nära föremålet 
man är.  
  

Figur 2.11 Sensor för lågfartsrörelser 

 (Källa:  sensatech.com) 
 
Handterminaler för parkeringsvakter 
Handterminaler används i allt större utsträckning i 
parkeringsövervakningen. P-vakten registrerar 
fordonets identitet, plats typ av förseelse etc. 
Handterminalen kan dockas till en moderdator på 
kontoret för överföring av uppgifter som underlag 
för statistik, betalningsuppföljning mm och för 
laddning. Numera finns även handterminaler som 
bygger på standard Pocket PC plattform. Dessa har 
trådlös kommunikation som gör det möjligt att i 
realtid koppla upp sig mot en huvuddator för att 
kunna kontrollera olika register eller exempelvis 
parkeringsavgifter betalade med mobiltelefon. 
Man kan också utfärda parkeringsanmärkningar 
som skrivs ut med en lätt bärbar skrivare. 
Handterminalerna är ofta också försedda med en 
streckkodsläsare för att kunna läsa av streckkoder 
på inbetalningsavier och parkeringstillstånd. 
Genom den standardiserade plattformen blir det 
möjligt att skriva ut små kartor och annan 
information. (Eftersom projektet fokuserar på 
trafikantaspekter behandlas inte handterminaler 
eller motsvarande ytterligare i rapporten.)  

 
Figur 2.12 Modern handterminal för p-vakter 

 (Källa: www.goldpen.se ParkRight) 
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3 Kunskapsinventering 
 

3.1 Genomförande av litteraturundersökning 
 
Litteratursökningen har fokuserats på användaraspekter, erfarenheter av och attityder till ITS 
(Intelligenta Transport System) för parkering. Även teknisk utveckling och nya funktioner har 
täckts in. Bassökord för undersökningen har varit: Parkering och ITS i kombination med 
nyckelorden Information, Vägledning, Bokning/reservering, Betalning, användning av elek-
troniska hjälpmedel (mobiltelefon, teleparking etc) och Manövreringsstöd. Engelska och 
tyska motsvarigheter till dessa ord har använts i sökningarna. 
 
Litteratursökningen har gjorts via biblioteksdatabaser, internet, konferensrapporter och 
facktidskrifter. De biblioteksdatabaser som använts är bl.a.; VTI, Libris, PATH, TRIS, TRB, 
Scirius och Cordis. 
 
Litteraturgenomgången är uppdelat i 5 huvudrubriker; Parkeringsledningssystem, Park&Ride-
anläggningar, Vägledning och information samt Bokning och betalning.  
 
Större delen av litteraturen på området behandlar parkeringsledningssystem. Dessa system 
presenteras i kapitel 3.1 och 3.2 vilka utgör litteraturgenomgångens tyngdpunkt. Kapitel 3.3 
Vägledning och information diskuterar parkeringsinformatik inom parkeringsanläggningen 
samt via andra medier än dynamiska vägskyltar. Slutligen beskrivs, i kapitel 3.4, ITS-
lösningar för att boka och betala en parkeringsplats. 
 
 

3.2 Parkeringsledningssystem 
 
Parkeringsledningssystem har funnits i drift i många år. Redan i början av sjuttiotalet infördes 
ett system i den tyska staden Aachen. Malmö fick som första svenska stad ett parkeringsled-
ningssystem 1991. Detta lades ner inför sekelskiftet pga bland annat uppdateringsproblem. 
Numera finns P-ledssystem i flera svenska städer. 
 
Det är inte obligatoriskt för trafikanter att följa budskapet som ges på skyltar i parkeringsled-
ningssystem. Användarvänlighet, anpassning till förarnas specifika behov och tillförlitlighet 
är därför kritiska faktorer för att dessa system skall bli effektiva.  
 
3.2.1 Användning och tilltro till systemen 
 
Flera studier fokuserar på förares attityder och användning av parkeringsledningssystem. 
Thompson et al (1997) har sammanfattat resultat från ett antal fältstudier av parkerings-
ledningssystem i framförallt Storbritannien och Tyskland.  
- Aachen, Tyskland, 1970-talet: Förares tillit till systemet ökar med minskad besöks-

frekvens i staden och ökat avstånd mellan hem och stadscentrum. 
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- Truro, Storbritannien, 1976/1977: Besökare utifrån som saknade lokalkännedom 
påverkades i betydligt större utsträckning av informationen på VMS-skyltarna. Förare som 
regelbundet parkerade i staden visade sig vara mycket trogna de parkeringar de uppfattade 
som bekvämast. Efter införandet av systemet noterades dock en liten minskning i andelen 
användare som var helt trogna sitt val av parkering (58 % efter mot 61 % före). Förarna 
följde informationen på skyltarna i betydligt större utsträckning mellan kl. 9 och 17 
jämfört med andra tider på dagen  

- Torbay, Storbritannien, 1979: Besökare utifrån som saknade lokalkännedom påverkades i 
betydligt större utsträckning av informationen på VMS-skyltarna. Turister och förare med 
shoppingärende var de grupper som i störst utsträckning lade märke till skyltarna. Det var 
också dessa båda grupper som förändrade sitt val av parkering utifrån informationen.  

- Nottingham, Storbritannien, 1990: Detta system använde sig av två lokala radiostationer 
för att sända ut informationen. De grupper som visade sig vara minst villiga att ändra sitt 
beteende var pendlare och förare som ofta parkerade i staden liksom de förare som var 
beredda på att behöva leta efter en parkeringsplats. Benägenheten att påverkas av systemet 
minskade med ökad tilltro till sin egen kännedom om parkeringssystemet men ökade med 
den faktiska kunskapen. Medvetenhet om systemet visade på ett tydligt samband med 
lokalradiolyssning och resfrekvens. De som aktivt sökte information från systemet gjorde 
så i högre utsträckning före resans start. 

- Frankfurt/Main, Tyskland, 1992: Förare var generellt sätt mycket motvilliga att använda 
sig av parkeringsledningssystemet. I de fall de trots allt utnyttjade systemet hade de inte 
full tilltro till det. Det var framförallt i form av ersättningsstrategi ifall förstahands valet 
misslyckades som systemet användes.  

- Leeds, Storbritannien, 1992: Studien visade på en relativt låg medvetenhet och 
användning av systemet.  

 
Även Tsopelas (2000) har sammanställt resultatet från undersökningar av parkeringslednings-
system runt om i världen och kategoriserar förares parkeringsbeteenden som vanemässiga, 
förare med lokalkännedom efterfrågar och följer vägledningar betydligt mer sällan än förare 
som är nya i området. Förare med lokalkännedom föredrar istället realtidsinformation som 
underlag till självständiga vägval. Studier från början av 1990-talet tyder på positiva effekter 
från systemen, framförallt under rusningstider. 
 
I samband med implementeringen av ett parkeringsledningssystem i Manchester år 2000 
utfördes intervjustudier med målsättning att fastställa systemanvändarnas behov och krav. Det 
visade sig att 88 % av respondenterna hade lagt märke till parkeringsledningssystemet. Större 
delen av de trafikanter som inte lade märke till systemet körde till staden relativt sällan, en 
gång varannan vecka till mindre än en gång per månad. Den övervägande delen av responden-
terna (83 %) ansåg att systemet var till hjälp men bara 10 % använde sig av systemet. Istället 
nyttjades den vanligen använda bilparkeringen. Anledningen till detta var framförallt 
bekvämlighet, att platsen var betald av arbetsgivaren och vana (Tsopelas et al 2001). 
 
Studier av parkeringsledningssystemet i Shinjuku, Japan, visade att förare som ofta besökte 
staden observerade skyltarna i högre utsträckning än andra. Även parkeringstid och förarens 
hemort påverkade om föraren observerade systemet eller ej. Förare med relativt långa parke-
ringstider observerade systemet i högre grad än andra liksom förare med hemvist i närom-
rådet. Förare som sällan besökte staden hade sämre förståelse av informationen än de som ofta 
besökte staden. Förare som kom till Shinjuku för att handla, liksom förstagångsbesökare och 
förare med andra ursprung än Shinjuku använde sig av systemet i större utsträckning 
(Thompson et al 1998). 
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1998 genomförde VTI en intervjuundersökning av omkring 200 förare som parkerat i 
Göteborgs innerstad. De som ansåg sig bäst känna till parkeringsalternativen i centrala 
Göteborg var de förare som bodde i kranskommunerna till staden och inte i själva Göteborg. 
På frågan om man skulle använda sig av ett system för parkeringsinformation var intresset 
lägst i denna grupp, 53 % angav att de skulle utnyttja systemet. Den högsta andelen poten-
tiella användare fanns i gruppen förare som bodde utanför Göteborgsområdet (Göteborgs 
Kommun inklusive kranskommuner) där 79 % uppgav att de skulle utnyttja systemet. 
(Henriksson 1999) På våren 1999 togs P-In, ett parkeringsinformationssystem i Göteborg, i 
drift. Intervjustudier efter drifttagandet visade att knappt 40 % av de bilister som parkerar 
använde sig av systemet. 74 % av de som inte använde sig av systemet hade redan i förväg 
bestämt sig för var de skulle parkera (Trafikkontoret, 2001). 
 
Sommaren 2002 utfördes en enkätstudie där 1768 trafikanter i Göteborg och Stockholm 
svarade på frågor om respektive stads parkeringsledningssystem. 84 % av Stockholmsrespon-
denterna uppger att de i stort sett aldrig försökt hitta en ledig parkeringsplats med hjälp av 
systemet medan motsvarande siffra i Göteborg är 58 %. De flesta göteborgarna tycker dock 
att det blivit lite lättare att hitta en ledig parkeringsplats med systemet men majoriteten av 
stockholmarna upplever inte någon skillnad (Kronborg et al 2002). 
 

Slutsats 
− Besökare utifrån med liten lokalkännedom använder och litar på parkerings-

ledningssystemen i högre utsträckning än besökare som ofta besöker staden 
− Förare som sällan besöker staden har sämre förståelse av informationen från 

parkeringsledningssystemet än de som ofta besöker den 
− Vanliga orsaker till att inte använda systemet är: 

o Lokalkännedom 
o I förväg beslutat var man skall parkera 
o Vana 
o Bekvämlighet 

 
 
3.2.2 Förares beslutsstrategier vid val av parkering 
 
För att kunna utveckla parkeringsledningssystem som till innehåll och utformning lever upp 
till trafikanternas behov är det nödvändigt att känna till de beteenden och beslutstrategier som 
tillämpas vid val av parkering. I litteraturen är det framförallt fält- och intervjuundersökningar 
som penetrerar detta område men det finns också en del exempel på stated preference-studier 
och simuleringar. 
 
Syftet med VTI-studien i Göteborg 1998 var att finna en metod för att uppskatta mängden 
söktrafik, samt att undersöka vilka strategier bilisterna använde sig av vid sökandet. Det fanns 
vid denna tidpunkt inget parkeringsledningssystem i staden. 87 % av de intervjuade angav att 
de sökte parkeringsplats i en förutbestämd ordning, 7 % sökte genom att cirkulera kring målet 
och 5 % sökte i en ej bestämd ordning. De äldre förarna sökte i större utsträckning i en 
bestämd ordning medan de yngre oftare cirkulerade. Förare med god kännedom om parke-
ringsförhållanden sökte även de i större utsträckning i en bestämd ordning och cirkulerade 
mindre.  
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Majoriteten (74 %) av förarna bestämde sig redan före avresan var sökandet efter en parke-
ringsplats skulle ta sin början, 19 % av förarna tog beslutet under resan till centrum och 
återstående 7 % när de redan befann sig i centrum. Äldre förare tenderade att i högre utsträck-
ning bestämma sig redan hemma jämfört med yngre förare. Förare med god kännedom om 
parkeringsalternativen bestämde sig tidigare än de med låg kännedom om alternativen. En 
förhållandevis hög andel (30 %) av dem som inte hittade parkeringsplats vid den anläggning 
de först började söka efter parkering bestämde sig först när de redan befann sig i centrum. Det 
visade sig också att ju längre föraren hade för avsikt att parkera, desto tidigare har föraren 
bestämt sig för var sökandet av en parkeringsplats skall börja (Henriksson 1999). 
 
Före införandet av ett parkeringsledningssystem i Manchester City ställdes frågan vilken 
alternativ bilparkering som skulle ha valts vid intervjutillfället om förstahandsvalet varit fullt. 
Det var det bara 49 % som hade ett specifikt alternativ (17 % svarade inte på frågan medan 
35 % hade ett ospecificerat svar) (Tsopelas et al 2001). 
 
Allt för ofta utformas system utifrån trafikplanerarnas perspektiv, d.v.s. att försöka få in 
bilarna i ett parkeringsanläggning så fort som möjligt. Det är dock fel att anta att förarna i 
första hand prioriterar omedelbar tillgång till en parkering. Närhet till slutdestination, upplevd 
säkerhet etc är variabler som också spelar en avgörande roll (Sedgwick 2002). 
 
I Göteborg ansåg förarna att gångavståndet till slutdestinationen var den viktigaste faktorn till 
val av parkeringsplats (43 %), därefter kommer tillgången till lediga platser (23 %) och 
parkeringsavgiften (11 %) (Henriksson 1999). Även i Manchester var parkeringens placering 
den viktigaste anledningen till val av parkeringsplats. Att arbetsplatsen reserverar och betalar 
parkeringsplatsen var den näst vanligaste anledningen till valet, priset var den faktor som 
kommer på tredje plats därefter kom ”plats tillgång” respektive ”vana” (Tsopelas et al 2001). 
Vid intervjuer av förare i Osaka, Japan, framkom att orsaken till att förarna helst parkerade på 
en viss parkering var dess närhet till slutmålet och i andra hand vana. 
 
En Stated preference studie i Matsuyama, Japan, 1994 visar att förare som var helt oinfor-
merade om beläggningen vid en viss parkeringsplats i högre grad baserade sitt val av parke-
ringsplats på gångavstånd än på parkeringsavgift. Förare som även försetts med information 
om väntetid vid respektive parkeringsplats påverkades i högre grad av parkeringsavgiften än 
gångavståndet jämfört med förare försedda med information angående beläggning (Thompson 
et al 1997). 
 
Stated preference-undersökningar visade att förare med enbart information om tillgänglighet 
tenderade att reagera fortare på informationen vid val mellan två olika parkeringar. Förare 
som istället hade tillgång till väntetider tenderade att göra val som var mer rationella och 
objektiva baserade på väntetider och gångtider till slutdestinationen (Tsukaguchi 1996). 
 
Vid en studie i Frankfurt/Main, Tyskland, 1992 var förare generellt sätt mycket motvilliga att 
använda sig av parkeringsledningssystemet. I de fall de trots allt gjorde det hade de inte full 
tilltro till systemet. Systemet användes framförallt i form av ersättningsstrategi ifall första-
handsvalet misslyckades. Förare som uppmärksammat systemet i Leeds, Storbritannien, 1992 
fick svara på frågan hur de skulle gå till väga om den parkering föraren var på väg till medde-
lades vara full. Ca 54 % svarade att de ändå skulle fortsätta till parkeringen i fråga, 25 % 
angav att de istället skulle köra mot en annan parkering de kände till och 16 % sa att de skulle 
använda sig av parkeringsledningssystemet för att bli guidade till en annan parkering 
(Thompson et al 1997). 
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I Stockholm svarade en del respondenter att de inte använde sig av parkeringslednings-
systemet av rädsla för att bli ledda till en parkering som är dyrare än att parkera på gatan 
(kantstensparkering inkluderas ej i systemet) (Stockholms Gatu- och Fastighetskontor 2000). 
 
Amerikanska forskare har använt en bilsimulator för att testa vilka beslutsstrategier förare 
använder vid val av parkering då de har tillgång till dynamisk information om antalet lediga 
platser på respektive parkering. Tidigare forskning har pekat på att förare fattar sina beslut 
utifrån ”förväntad nytta” av något slag, d.v.s. föraren väljer t.ex. den parkering som han/hon 
förväntar ge den kortaste restiden, kortaste gångavståndet från parkering till slutmål eller har 
bäst tillgång på lediga parkeringsplatser. Resultaten från denna studie visar istället att de flesta 
förare använder sig av en lexikografisk beslutsstrategi, vilket kraftigt reducerar förarens 
kognitiva belastning jämfört med förväntad nyttometod. Simuleringen visar att förarna väljer 
den närmaste parkeringen förutsatt att antalet lediga platser där överstiger en visst kritiskt 
siffra. Annars parkerar de någon annan stans. Den kritiska siffran beror på avståndet mellan 
den närmaste parkeringen och nästkommande parkering. I simuleringen antogs dock att 
förarna kände till området väl, visste avstånd mellan VMS-skylt och parkering etc, varför 
slutsatsen om lexikografisk beslutsstrategi bara kan tillskrivas förare med hög resfrekvens till 
ett visst område (Hester et al 2002). 

 
System kan påverka förändringar i val av parkeringar. De har dock för det mesta bara en 
kompletterande roll vid förares valprocess. Parkeringsledningssystemens påverkan på förare 
beror i hög grad på förarnas kunskapsnivå och deras förmåga att tolka information liksom 
deras informationsbehov (Thompson et al 1997). Vid oväntad hög belastning på vägnätet eller 
när de befinner sig i okända omgivningar är de mer villiga att använda och lita till 
vägledningssystem (Tsopelas 2000). 
 
Ingen utvärdering kan peka på någon samhällsekonomisk lönsamhet för de svenska parke-
ringsledningssystemen. Däremot finns antydningar om en efterfrågeökning i de anslutna 
parkeringsanläggningarna (Kronborg et al 2002) 
 

Slutsats 
− Många förare söker parkering i en förutbestämd ordning och beslutar redan före 

avresa var sökande ska ta sin början 
− Närhet till slutdestination är ofta den viktigaste orsaken till val av parkeringsplats. 

Andra faktorer som påverkar valet: 
o Parkeringsavgift 
o Tillgång till lediga platser 
o Erfarenhet 
o Arbetsgivare håller med parkeringsplats 

− Förare med tillgång till väntetider tenderar att göra mer rationella och objektiva 
val utifrån väntetider vid p-anläggningen och gångtider till slutdestinationen 
jämfört med förare med enbart information om antal lediga platser 

− Simulering visar att förare använder en beslutsstrategi som ger relativt låg 
kognitiv belastning, det vill säga de baserar sitt val på få och enkla parametrar 
vilket inte kräver särskilt mycket eftertänksamhet. 

− Parkeringsledningssystem används ofta enbart i form av ersättningsstrategi då 
förstahandsvalet misslyckas 

− Vid oväntad hög belastning på vägnätet eller när de befinner sig i okända 
omgivningar är förare mer villiga att använda och lita till vägledningssystem 
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3.2.3 Utformning av budskap   
 
Föraren måste först bli medveten om och faktiskt observera skylten under resan för att kunna 
ta emot information överhuvudtaget. För att påverkas av och använda informationen måste 
föraren dessutom kunna tolka och förstå budskapet som visas. 
 
Parkeringsledningssystemet i Stockholm har delat in stadens centrum i mindre delar. Många 
förare har dock svårt att tolka vad N City, Ö City och S City betyder (Stockholms Gatu- och 
Fastighetskontor 2000). P-In i Göteborg upplever också problem med uppdelningen i Cent-
rum Nord och Syd. Många förare upplever att detta inte ger ett tillräckligt tydligt budskap, 
vilket innebär att man inte vågar ledsagas av systemet fullt ut (Trafikkontoret Göteborg 2001). 
Ungefär hälften av förarna såväl i Stockholm som i Göteborg anser att det är svårt att veta vad 
som menas med respektive områdesindelning. Svaren på några kontrollfrågor om var några 
utvalda parkeringshus är belägna visade att knappt 10 % av stockholmarna kunde placera 
vissa parkeringshus i rätt område medan drygt hälften av göteborgarna svarade rätt (Kronborg 
et al 2002). 
 
De vanligaste problemen med parkeringsledningssystemet i Manchester berodde på att trafi-
kanten inte kände till namnen på stadsdelarna som visades på skyltarna, inte kunde koppla 
samman lokaliseringen av en specifik bilparkering med en specifik stadsdel eller inte såg 
bilparkeringarnas namn på skyltarna (Tsopelas et al 2001). Kehrer rekommenderar att de olika 
parkeringszonerna ges namn av informativ karaktär såsom gamla staden, city och järnvägs-
stationen för att även förare utan lokalkännedom ska kunna utnyttja informationen. (Kehrer et 
al 2002). 
 
P-in i Göteborg inkluderar förutom centrala parkeringshus även en del stora markparkeringar 
(ej gatuparkeringar). Drygt hälften av de tillfrågade bilisterna hade detta klart för sig men så 
många som 31 % trodde att sifferinformationen på skyltarna bara avsåg lediga platser i 
parkeringshusen. 14 % trodde att även gatuparkeringar inkluderades (Kronborg et al 2002). 
 
En alltför detaljerad dynamisk information är i regel inte relevant för trafikanten. Trafikanten 
är intresserad av att vet huruvida det finns en ledig parkeringsplats tillgänglig för honom/ 
henne men har ofta mindre intresse av att veta hur många ytterligare lediga platser det finns 
på parkeringen. De två meddelandena ”ledig” och ”full” bör därför vara tillräckliga för de 
flesta parkeringsledningssystem (Kehrer et al 2002). Sedgwick (2002) anser att information i 
form av förväntad status på parkeringen vid den tidpunkt föraren anländer till parkeringen 
skulle utgöra ett betydligt bättre beslutsunderlag för förarna än antalet lediga platser. Nouvier 
(2001) påpekar å andra sidan att textmeddelanden inte är att rekommendera för städer med 
mycket utländska besökare, och anser att piktogram eller antal parkeringsplatser är att föredra. 
 
Europeiska studier visar att varje vägvisningsplats får innehålla max 7 eller 8 informations-
element. När det gäller innehållet på vägvisningsskylten bör det begränsas till följande tre 
delar: namn på parkeringen (eller sektorn), vilken riktning föraren skall ta för att komma till 
parkeringen, parkeringens beläggning (Nouvier 2001). 
 
I Kingston-Upon-Thames, Storbritannien fick intervjupersoner 1992 välja mellan två uppsätt-
ningar meddelande: 1. ”PLATSER”, ”tom skylt” och ”FULL” 2. ”PLATSER”, ”NÄSTAN 
FULL” och ”KÖ”. Meddelandena ”FULL” och ”KÖ” hade båda en mycket negativ påverkan 
på intervjupersonernas val av parkeringsplats. Textmeddelandet ”NÄSTAN FULL” visade sig 
dock har en starkare negativ påverkan på förares val av parkeringsplats än en tom skylt.  
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I Torbay, Storbritannien, gjordes en studie 1979 som visade att av dem som ändrade sitt val 
av parkering gjorde 71 % det efter att ha noterat meddelandet ”FULL” på en VMS-skylt, 
23 % beroende på information om att lediga platser fanns någon annan stans och resterande 
6 % vid meddelandet ”ALMOST FULL” (Thompson et al 1997). 
Sedgwick (2002) ger förslag på hur dagens system kan förbättras: 
- Tillhandahålla information som relaterar parkeringar med slutdestinationer, t.ex. Market 

street/shops, Wall street/CBD 
- Visa information baserad på den förväntade ankomsttiden till parkeringen 
- Använd ”trafiksignalsymboler” för att informera om väntetid vid infarten till parkeringen, 

inte antal lediga platser. Röd för Fullbelagd (mer än 10 min väntetid), orange för väntetid 
(mindre än 10 min väntetid) och grön för Lediga platser (ingen väntetid) 

 
Slutsats 
− Ett vanligt problem med parkeringsledningssystem är att förarna har svårt att tolka 

namnen på stadsdelarna/parkeringszonerna som visas på skyltarna 
− De olika stadsdelarna/parkeringszonerna bör ges namn av informativ karaktär 
− Allt för detaljerad dynamisk information är i regel inte relevant för trafikanten 
− Information om det finns lediga platser eller ej på parkeringen vid den tidpunkt 

föraren anländer är ofta ett väl så bra budskap som antalet lediga platser, speciellt 
för ovana besökare 

− Information som relaterar parkeringar med slutdestinationer är ofta värdefullt, 
speciellt för ovana besökare 

 
 
3.2.4 Informationsinnehåll 
 
En förare som har både observerat och förstått parkeringsledningssystemet budskap använder 
sig av informationen enbart i de fall den upplevs som relevant för att kunna besluta om/hitta 
till en önskad parkeringsplats. Förarens tilltro till systemet är förstås också avgörande för om 
föraren skall använda sig av informationen eller ej.  
 
Studier i Japan visar att förare som inte kom från stadens närområden och/eller sällan besökte 
staden i hög utsträckning, efterfrågade information om lokalisering. Detta bör beaktas vid 
utformningen av meddelanden så att dessa har möjlighet att tolka budskapet rätt (Thompson et 
al 1998). Dagens parkeringsledningssystem ger huvudsakligen information om: parkeringens 
namn, vilken riktning föraren skall köra för att nå en viss parkering samt antalet lediga platser 
på parkeringen. Ett sådant system är huvudsakligen anpassade till förare med god lokalkänne-
dom och är inte särskilt användbara för förare på tillfälligt besök.  
 
Före införande av ett parkeringsledningssystem i Manchester var trafikanternas önskemål om 
parkeringsinformation i tur och ordning; parkeringens placering, prisuppgifter, information 
om respektive parkering/fler och bättre skyltar och vägvisning till parkeringsplasterna. 
Skyltarna i systemet som infördes består av en variabel del med möjlighet till följande 
meddelanden: 0-9999, Full, Shut, Open och system fault. Dessutom ger skyltarna statisk 
information i form av namn på bilparkeringarna eller namn på stadsdelarna i Manchesters 
centrum eller en kombination av de två. Den tilläggsinformation som efterfrågades i systemet 
var framförallt; bättre/mer vägledning/guidning till/inom stadscentrum, prisuppgifter, 
information om varje bilparkering och dess lokalisering (Tsopelas et al 2001). 
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Vid tillfället för en intervjuundersökning i Osaka, Japan, informerade dess parkeringsled-
ningssystem enbart om antal lediga platser på respektiver parkering. Förutom denna infor-
mation önskade respondenterna även upplysningar om trafikstockning samt väntetid för att få 
köra in på respektive parkering (Tsukaguchi 1996).  
 
I Shinjuku, Japan, ombads respondenter svara på frågor angående vilken typ av information 
de önskade: Upplysningar om lediga platser var mest efterfrågat, därefter kom väntetid, 
parkeringarnas lokalisering, hur man hittar lediga parkeringsplatser och lokaliseringen av 
alternativa parkeringar i de fall förstahandsvalet är fullbelagt. Mycket få förare efterfrågade 
karta över området, information om trafikstockning eller prisuppgifter. Förare som reste in till 
stan för att handla efterfrågade i högre utsträckning än genomsnittet upplysningar angående 
såväl väntetid som alternativa parkeringar. Pendlare var istället underrepresenterade när det 
gällde önskemål om väntetid och alternativa parkeringar. Förare i tjänsteärenden efterfrågade 
information om hur man hittar lediga parkeringsplatser i större utsträckning än genomsnittet 
men önskade information om väntetid i mindre utsträckning än genomsnittet. Förare som inte 
var bosatta i staden eller dess närområde efterfrågar inte information om lediga platser, den 
totalt sett mest önskade upplysningen, i samma utsträckning som andra. En anledning till detta 
skulle kunna vara att de hade svårt att tolka denna information beroende på låg lokalkänne-
dom. De hade istället behov av vägledning (Thompson et al 1998). 
 
Förare i Stockholm och Göteborg önskade vägledning för att komma till en anläggning med 
lediga platser. Upplysningar om parkeringsavgift, öppettider, parkeringsanläggningens namn 
liksom namnet på gatan där den finns efterfrågades också (Kronborg et al 2002). 
 
Den låga användarnivån för många av parkeringsledningssystemen kan till stor del bero på 
systemutvecklares avsaknad av förståelse för trafik- och resbeteenden. Medvetenheten om och 
användandet av parkeringsledningssystem har ett starkt samband med förarens informations-
behov. Information i form av vägledning efterfrågas i högre utsträckning av förare med liten 
kännedom om parkerings- och trafiksituationen medan förare med högre kunskap (t.ex be-
roende på hög besöksfrekvens) visar mindre tilltro till vägledning. Meddelanden i form av 
namn på parkeringar och dylikt är ofta bara relevanta för förare med en god kännedom om 
stadens parkeringsanläggningar. Utvecklare av system borde därför i högre grad rikta medde-
landen till specifika förargrupper för att öka påverkan från systemen (Thompson et al 1997). 
 

Slutsats 
− Dagens parkeringsledningssystem är huvudsakligen anpassade till förare med god 

lokalkännedom och är inte särskilt användbara för förare på tillfälligt besök. 
− Meddelanden i form av namn på parkeringar och dylikt är ofta bara relevanta för 

förare med en god kännedom om parkeringsanläggningar i staden 
− Information i form av vägledning och lokalisering efterfrågas ofta av förare med 

liten lokalkännedom 
− Förare önskar information om: 

o Antal lediga platser 
o Väntetid  
o Prisuppgifter  
o Öppettider 
o Namn och adress till parkeringsanläggningen 
o Trafikstockning 

− Parkeringsledningssystem bör i högre grad rikta meddelanden till specifika 
förargrupper för att öka sin påverkan 
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3.2.5 Kantstensparkering 
 
De tyska städerna Köln och Stuttgart avser att även inkludera kantstensparkeringar i parke-
ringsledningssystemen. För att kalkylera antalet lediga kantstensparkeringar kommer sys-
temen att basera sina prognoser på antal sålda biljetter från biljettautomater kombinerat med 
information om parkeringsbeteende på respektive gata (Wacker et al 2000), (Kochs 2001). 
 
Stuttgartregionen kommer dessutom att samordna parkeringsledningssystemen i regionens 
alla städer. Till att börja med testas detta i sex av regionens städer. Informationen kommer att 
bli tillgänglig via internet och DAB (Digital Audio Broadcasting - digitalradio) liksom på 
dynamiska vägskyltar. Biljettautomater kommer att förses med registreringsenhet och GSM-
moduler för att få uppgifter om beläggning på kantstensparkeringar. Data över rådande 
situation överförs sedan var 15 min till en styrcentral. Kombinerat med historiska belägg-
ningsmönster görs sedan en prognos över kommande tidsintervall som läggs ut på de olika 
medierna. Internet kan användas före resan och DAB under resans gång. Information som 
överförs med DAB kodas om av en mottagare placerad i bilen vilket möjliggör att föraren kan 
få skriftlig såväl som grafiks presentation av den rådande situationen vid slutdestinationen 
(Wacker et al 2000). 
 
 

3.3 Infartsparkeringar 
 
Den litteratur som specifikt behandlar infartsparkeringar sammanställs i detta kapitel. Med 
infartsparkering avses parkering i städernas utkanter med anslutning till hållplats eller 
terminal för kollektiva färdmedel mot city. De resultat och slutsatser som presenterades i 
föregående kapitel om parkeringsledningssystem är dock i hög grad även relevanta när det 
gäller vägledning och information till denna typ av anläggningar.  
 
3.3.1 Användning och tilltro till systemet  
 
Trafikanter i Stockholmsregionen intervjuades om sina parkeringsvanor och attityder till 
infartsparkering. De vanligaste orsakerna till att infartsparkera var: slippa stå i kö, billigare/ 
tjänar pengar och spar tid. Av de respondenter som infartsparkerade ansåg 74 % att de sparade 
pengar på att infartsparkera, 70 % ansåg att de tjänade tid och drygt 50 % att de både tjänade 
tid och pengar. De vanligaste orsakerna till att inte infartsparkera var: bekvämlighet, behov av 
bilen i jobbet, tidsförlust och problem med att åka kollektivt (Gistell et al 2000). 
 
Som en del i VIKING-projektet gjordes 1997/1998 en undersökning i Bremen av förares 
acceptans av realtidsinformation i anslutning till infartsparkeringar. Utvärderingen visar på en 
hög acceptans av skyltar för realtidsinformation. 25 % av de intervjuade förarna som använde 
sig av infartsparkeringen uppgav att skylten spelat en avgörande roll eller hade påverkat dem i 
valet att utnyttja parkeringen (Just et al 2002). 
 
IMPULS-projektet i Göteborg syftade till att i ett pilotförsök utvärdera om bilpendlares 
beteende kan förändras genom att informera om alternativ restid med kollektivtrafik under 
resans gång. På infartsleden vid Aspen station, Lerum, informeras bilister om nästa avgång 
och restid med pendeltåget till Göteborgs central samt uppskattad restid för samma sträcka 
med bil. Efter knappt tre månaders drift (årsskiftet 1999/2000) genomfördes en intervjuunder-
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sökning för att utröna skyltens inverkan på trafikanter som pendlar på E20 in mot centrala 
Göteborg. Nästan 80 % av respondenterna hade uppmärksammat skylten och de flesta 
uppfattade skyltens budskap som positivt. I vissa fall, exempelvis bilköer och dåligt väder, 
hade 15 % tänkt på att ta tåget istället när de passerat skylten. Skyltens information innebar 
dock inte några förändrade resmönster eller spontana byten till pendeltåget. Anledningarna till 
att trafikanterna inte påverkats av skylten angavs främst vara att man hade behov av bilen i 
arbetet (36 %), inte upplever någon tidsvinst med pendeltåg (14 %), behövde bilen under 
dagen (11 %) eller bekvämlighet (10%). Intressant i sammanhanget är också att restiden med 
bil normalt inte ökar mer än 5 minuter vid rusningstrafik (Holmberg 2000).  
 

Slutsats 
− Trafikanter infartsparkerar för att: 

o slippa stå i kö 
o billigare/tjänar pengar 
o spar tid 

− Anledningar till att inte infartsparkera:  
o bekvämlighet 
o behov av bilen i jobbet 
o tidsförlust 
o problem med att åka kollektivt 

 
 
3.3.2 Informationsinnehåll och beslutsstrategi 
 
De rådde olika åsikter mellan de förare i Stockholm som använde sig av infartsparkeringar 
och potentiella användare avseende vilken information som är viktig att få innan avfarten till 
en infartsparkering. Infartsparkerare önskade i första hand information om avgång med nästa 
tåg men information om antalet lediga parkeringsplatser på anläggningen liksom restiden med 
kollektivtrafik till city anses också viktig. Bilister, potentiella användare, efterfrågade främst 
upplysningar om aktuell restid med bil till city och antal lediga parkeringsplatser på infarts-
parkeringen. Upplysningar om nästa tågavgång kommer först på tredje plats (Gistell et al 
2000). 
 
Gistell et al (2000) refererar i sin litteraturstudie bl.a. till studien ”Hur öka beläggningen på 
Stockholms infartsparkeringar? Etapp 1 och 2, 1999” vars intervjuundersökning av bilister 
som inte använder infartsparkeringar visade att dessa kunde tänka sig att infartsparkera om det 
går snabbare och är billigare. Information om verkliga tidsbesparingar, i siffror, lyfts fram 
som ett sätt att informera bilister.  
 
Tydligheten i budskapet är av största vikt vid utformandet av informationssystemet. En risk 
att misstolka informationen avseende den totala restiden med tåg fanns i IMPULS-projektet.  
56 % av de intervjuade uppfattade restiden med tåg fel vid intervjutillfället. ”Beräknad 
ankomst till Göteborg C, tåg 20 minuter” uppfattades som att tågresan skulle ta 20 min, men i 
verkligheten avsågs tiden till Göteborg från nu dvs då upppgiften visades. (Holmberg 2000).  
 
Trafikanter i Tokyo uppgav att de baserade sitt val av att utnyttja en P&R-anläggning eller ej 
på information om kostnad, tid, och gångavstånd relaterat till anläggningen i fråga. En stor del 
av de tillfrågade förarna hade felaktig uppfattning om restid med bil respektive kollektivt 
färdmedel. Av de respondenter som svarade att de kört bil till staden eftersom ”det gick 



 18

fortare att nå slutmålet med bil än med kollektivtrafik” kunde så många som 70 % ha förkortat 
sin restid genom att byta till kollektivt färdmedel. (Kobayakawa et al 2002). 
 
För att överväga att välja en infartsparkering framför att fortsätta resan med bil behöver förare 
information i god tid. Kobayakawa et al (2002) visade att i Tokyo bör information om och 
tillgång till anläggningen i fråga ges till trafikanten när de har mer än 60 minuters restid kvar 
om han/hon fortsätter resan per bil, eller när trafikanten kan tjäna mer än 30 min i restid 
genom att byta transportmedel.  
 

Slutsats 
− Vana infartsparkerare önskar i första hand information om avgång med nästa 

tåg/buss  
− Potentiella infartsparkerare, efterfrågade främst upplysningar om aktuell restid 

med bil till city 
− Information om antalet lediga parkeringsplatser på anläggningen liksom restiden 

med kollektivtrafik till city anses också viktig 
− Incitament för att använda infartsparkeringar är om det går snabbare och är 

billigare 
− Många trafikanter har en felaktig uppfattning om restid med bil respektive 

kollektivt färdmedel. Information skulle eventuellt kunna påverka dessa till ett 
ändrat parkeringsbeteende. 

− Förare behöver information om och tillgång till parkeringsanläggningen i god tid 
för att överväga byte till kollektivt färdmedel 

 
 
3.3.3 Exempel på ITS-lösning för infartsparkeringar 
 
Spillar (1999) beskriver ett koncept för “smart park” i San José, Kalifornien. Avsikten är att 
utnyttja ITS för att förbättra effektiviteten på parkeringarna, förbättra medvetenheten om 
infartsparkeringen och förbättra användarnas möjligheter till ruttplanering. Användarna skall 
erbjudas information under hela resan; hemma, längs med resan till infartsparkeringen, på 
parkeringen och ombord på bussen, tåget och dessutom möjlighet till integrerad betalning för 
infartsparkering och kollektivtrafikresa etc.  
 
Information erbjuds via elektroniska informations kiosker, VMS på närliggande motorväg 
med uppgifter om resa såväl med kollektivtrafik som att fortsätta med privatbil, Skyltar som 
guidare förarna inne på parkeringen till lediga platser och via internet. Dessutom finns på 
anläggningen grön-orange-röd ljussignal som indikerar tiden till nästa ankommande buss 
(grönt ljus indikerar att en buss ankommer inom 10 min etc). 
 

3.4 Vägledning och information  
 
3.4.1 På parkeringsanläggningen 
 
Väl på plats i parkeringshuset eller på en ytparkering kan det också finnas behov av vägled-
ning. Framförallt i stora anläggningar som är svåra att överskåda och där en ledig plats lätt 
försvinner i mängden. 
 



 19

System för vägledning i parkeringsanläggningen baseras ofta på någon form av ultraljuds-
sensorer som kontrollerar varje enskild parkeringsplats. På så sätt kan systemet hålla reda på 
hur många och vilka parkeringsplatser som är upptagna vid en viss tidpunkt. Så fort föraren 
har kört in i parkeringshuset dirigeras bilen den kortaste möjliga vägen till en ledig plats. 
 
Ett exempel på en sådan lösning är SIPARK, som är utvecklat av Siemens. Ultraljudssensorer 
är monterade i taket ovanför varje parkeringsplats och detekterar huruvida platsen är upptagen 
eller ej. Sensorn är kopplad till en lysdiodskylt som talar om för föraren vilken status platsen 
ifråga har. Anknutet till systemet finns dessutom zondisplayer som visar statusen för varje 
område i parkeringshuset. Gröna lysdiodpilar vägleder föraren till en parkeringszon med 
lediga platser. Sensorn skickar information angående lediga platser till en central styrenhet 
som samlar information från alla sensorer. Styrenheten skickar informationen både till zon-
displayerna och till en display vid infarten till parkeringshuset. Systemet är flexibelt och kan 
utökas vid behov. Med hjälp av en PC som visualiserar beläggningen i parkeringshuset är det 
också möjligt att reservera parkeringsplatser, styra zondisplayerna manuellt liksom justera 
parkeringstiden för varje parkeringsplats (Bennet 2002). 

 
Det finns också tekniska hjälpmedel till förare vid finmanövrering som till exempel att backa 
in i en parkeringsruta. Backradarsystem (RPA-Reverse Parking Aid System) monteras i 
fordonet och använder sig av ljudsignaler för att varna föraren när fordonet närmar sig ett 
bakomvarande objekt. En amerikansk studie tar upp hur varningssignalen bör utformas för att 
trafikanterna skall reagera (Zebel-GP 1998). 
 
3.4.2 Internet 
 
En undersökning om förares parkeringssöktid, socioekonomiska förhållanden och resvanor 
har genomförts i New York. Utifrån insamlad data har förhållandet mellan parkeringssöktid 
och parkeringsinformation fastställts. Informationsbehovet för parkeringsinformation via 
internet har identifierats. De sex viktigaste informationsvariablerna för en internetsida 
identifierades enligt följande:  

- Prisstruktur 
- Öppettider 
- Placering på karta 
- Sannolikheten att parkeringsplatsen är tillgänglig när föraren anländer till parkeringen 
- Parkeringens namn, adress och telefonnummer,  
- Trafiksituationen i området där parkeringsplatsen finns.  

I studien rankas alla dessa informationsvariabler som lika viktiga på en internetsida med 
parkeringsinformation (Teng et al 2002). 
 
Baserat på undersökningsresultaten av parkeringsledningssystemet i Manchester har forskare 
på University of Manchester skapat en internetsida1 för att förse trafikanter med den 
ytterligare information som efterfrågades av deltagarna i undersökningen. Internetsidan är 
tänkt att användas före resan och innehåller statisk information över alla de bilparkeringar 
som ingår i parkeringsledningssystemet. Då det visat sig att trafikanternas slutdestination har 
mycket stort inflytande på val av bilparkering innehåller sidan även en databas som länkar 
platser i Manchester (såsom byggnader, hotell, restauranger etc) till de närmaste 
bilparkeringarna. 
 

                                                 
1 www.umist.ac.uk/construction/manchestercarparking 
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Det finns tre olika sökmöjligheter på sidan: 
1. Via karta – vänder sig främst till trafikanter som är välbekanta med staden 
2. Bilparkeringarnas olika karaktär: ”Öppet dygnet runt”, ”Bilparkeringarna i 

bokstavsordning”, ”Handikapparkeringsplatser”, ”parkeringsplatser utanför centrum” 
3. Via slutdestination, som väljs utifrån följande kategorier: ” Byggnader/Hotell/Gator”, 

”Underhållning”, ”Service”, ”Sightseeing” 
Det finns dessutom en tjänst på sidan som hjälper besökarna att jämföra priserna mellan de 
olika parkeringsplatserna. 
 
Efter tre månaders drift (juli, augusti och september 2001) gjordes en utvärdering av 
hemsidan. Sidan besöktes 564 gånger under juli, 278 gånger under augusti och 369 gånger 
under september. Den övervägande delen av användarna har besökt sidan enbart en gång per 
månad. Andelen besökare som använt hemsidan tre eller fler gånger per månad har dock ökat 
varje månad, vilket tyder på att fler och fler utvecklat en systematisk användning av sidan. De 
sex populäraste sökfunktionerna har varit: 
- Öppet dygnet runt 
- Bilparkeringarna i bokstavsordning 
- Byggnader/Hotell/Gator 
- Prisjämförelse 
- Underhållning 
- Via karta 

 
Internetsidan har använts mer under vardagar än under helgerna. Besökarna har framförallt 
använt sidan på kvällstid mellan kl. 18 och kl. 20. Det är bara 14 av de besökande som svarat 
på användarundersökningen. Flera av dessa ansåg att realtidsinformation angående antal 
lediga parkeringsplatser på respektive parkering skulle göra sidan mycket mer användbar och 
attraktiv (Tsopelas et al 2002). 
 
Det finns också en hel del internetsidor som tagit fasta på trafikanternas behov av dynamisk 
parkeringsinformation. I Danmark finns t.ex. sidan P-info2 som visar status på parkeringar i 
Köpenhamns centrum. Internetsidan visar namn och antal lediga platser på respektiver parke-
ring, uppdelat efter dess placering i norra, västra eller östra Köpenhamn. Genom att klicka på 
parkeringen fås upplysningar om adress samt kontaktuppgifter till denna. Alla parkeringar 
som presenteras på sidan ingår i det parkeringsledningssystem som Köpenhamns kommun 
driver tillsammans med parkeringsbolagen. Parkeringarnas placering visas också på karta.  
 
I Köln fås realtidsinformation om antal lediga platser på stadens parkeringsanläggningar via 
www.koelnverkehr.de3. Här ges även information om huruvida antalet lediga platser totalt sett 
minskar eller ökar på respektive anläggning. Parkeringarna har alla namn efter någon av 
stadens byggnader eller gator och finns inritade på en översiktkarta. Information om respek-
tive parkerings öppettider, avgifter och totala antal platser ges också.  
 
Ytterligare ett exempel från Danmark är Trafikinfo.dk4 som informerar om Park&Ride-
anläggningar i Köpenhamnsområdet. Denna sida ger dock ingen realtidsinformation men 
platsräkning görs vid respektive parkering ungefär en gång varje månad och presenteras i 
form av beläggningsstatistik på sidan. Upplysningar om vilka kollektiva färdmedel som 
stannar vid respektive anläggning finns också liksom direkt länk till tidtabell för dessa. 
                                                 
2 www.p-henvisning.kk.dk 
3 www.koelnverkehr.de 
4 www.trafikinfo.dk 
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Slutsats 
− Viktig information på en internetsida för parkeringsupplysning är:  

o Prisstruktur 
o Öppettider 
o Placering på karta 
o Parkeringsplatser i anslutning till slutdestinationer såsom byggnader, 

hotell, nöjesetablissemang etc 
o Sannolikhet att det finns ledig plats när föraren anländer till 

parkeringen 
o Namn, adress och telefonnummer till parkeringen 
o Trafiksituationen i området 

− En prognosmodell för att förutsäga situationen på parkeringen vid förarens 
ankomst är värdefull 

 
 
3.4.3 Mobiltelefonen 
 
Under 1997 utfördes i ADEPT II-projektet ett demonstrationstest i Göteborg där trafik- och 
parkeringsupplysningar erbjöds via GSM-nätet till en testpanel på 15 personer. Realtids-
informationen mottogs i form av SMS (Short Message Service) till deltagarnas mobiltele-
foner. Gruppen deltog vid tillfället i ett annat av ADEPT II försöken och fick information om 
SMS-tjänsten såväl muntligt som via ett informationsbrev. Det var dock ingen som utnyttjade 
tjänsten under försökstiden. 9 av deltagarna uppgav ändå att de var intresserade av att använda 
den. Av dessa var 50 % inte beredda att betala för tjänsten medan resten kunde tänka sig att 
betala 2-3 SEK (Gustafsson et al 1998). 
 
På senare år har utvecklare tittat på WAP-teknik för att erbjuda parkeringsinformation. 
Genom att kombinera uppgifter om tillgängliga parkeringsplatser (i parkeringshus och längs 
med vägen) med kartor, vägledning och realtidsinformation om rådande trafiksituation skall 
förare med hjälp av WAP-telefon ges möjlighet till smidigare parkering. Föraren knappar in 
sin nuvarande position eller slutdestination och ges realtidsinformation om tillgängliga 
parkeringar i området liksom upplysningar om trafiksituationen i området samt kartor och 
vägledning till vald parkering. Systemet förutsätter parkeringsterminaler som kontinuerligt 
rapporterar om antal lediga platser på respektive parkering till en central dator. Uppgifterna 
sänds från parkeringsterminalerna till en parkeringsinformationsserver. Servern beräknar 
områdets parkeringstillgänglighet men även sådana faktorer som t.ex. var antalet lediga 
parkeringsplatser ökar eller minskar. På så sätt beräknas det för föraren bästa parkeringsvalet. 
Därefter kalkylerar servern den bästa resvägen och guidar föraren via telefonen till 
parkeringsplatsen (ITS International 2000). 
 
Liknande system för fordonsstationerad utrustning är också under utveckling hos biltill-
verkare. Här kombineras parkeringsledningssystem med fordonsstationerad navigations-
utrustning. Föraren ges vägledning till den närmaste parkering som har lediga platser. 
Kommunikationen mellan förare och ombordutrustning kan vara röststyrd (Hinz 2001). 
 

Slutsats 
− Trafik och parkeringsinformation erbjuds via SMS och WAP till mobiltelefon 
− Via WAP-teknik kommer det också att bli möjligt att erbjuda föraren såväl kartor 

som vägledning till den lämpligaste parkeringen i området 
− Liknande system för fordonsstationerad utrustning är också under utveckling 
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3.5 Bokning och betalning  
 
3.5.1 Elektroniska betalsystem med korthållskommunikation 
 
Under 1997 utfördes i ADEPT II-projektet ett demonstrationstest i Göteborg med automatisk 
parkeringsbetalning med hjälp av mikrovågskommunikation. En transponder med ett elekt-
roniskt betalkort monterades i bilen och denna kommunicerade sedan med systemets 
transceiver för identifiering och transaktionshantering. När föraren anlände till parkeringen 
kommunicerade transpondern och transceivern med varandra, bilen identifierades och en 
maxavgift debiterades betalkortet. 
 
När föraren sedan lämnade parkeringen passerades transceivern igen och den korrekta 
avgiften för parkeringstiden beräknades och överskottet från tidigare debiterade belopp 
krediterades betalkortet. Den verkliga pengatransaktionen skedde antingen via avdrag från ett 
centralt konto hos ett bensinföretag eller via en elektronisk börs. Utvärderingen av försöket 
visar att: 
- Det vanligaste skälet till att använda systemet var: föraren betalar för exakt den tid bilen 

varit parkerad, det finns ingen risk att få parkeringsböter, slipper betala med mynt 
- Det vanligaste skälet till att inte vilja använda systemet var att man inte ville gå runt med 

ytterligare ett kontokort i plånboken 
- Respondenterna brydde sig inte om att betalning via det centrala kontot innebar sämre 

personligt integritetsskydd.  
- 22 av 23 respondenter ville fortsätta använda systemet efter försöksperiodens slut 

(Gustafsson et al 1998). 
 
Toyota City, Japan, kommer att införa ett liknande system för betalning av parkeringar. Det 
huvudsakliga skälet till detta är att det ofta råder trafikstockning utanför de mest populära 
parkeringarna beroende på att det tar tid för förarna att köra in och ut ur parkeringarna, även 
betalningen av parkeringsplatsen tar tid. Staden planerar att införa elektroniska betalsystem 
baserat på särskilt betalkort på en del av dessa parkeringar. Det ska även bli möjligt att handla 
i stadens affärer med betalkortet. 2002 startade man därför ett fältförsök med elektronisk 
betalning med hjälp av höghastighets korthållskommunikation - DSCR (Dedicated Short 
Range Communications). Försöket kommer att avslutas med en utvärdering år 2005.  
 
När föraren kör in i parkeringshuset registreras starttiden på ett elektroniskt betalkort i bilen. 
Vid utfart från parkeringen beräknas den totala parkeringstiden och rabatter (beroende på att 
kortet använts i närliggande affärer), avgiften debiteras därefter kortet. Baserat på den lagrade 
informationen angående parkeringsbeläggning kan förväntade väntetider och trafikinforma-
tion visas på skyltar utanför parkeringshusen. Informationen kan också fås via internet eller 
bilens navigationssystem (Yamazaki et al 2002). 
 

Slutsats 
− Fördelar med betalning via elektroniskt betalsystem:  

o Föraren betalar för exakt den tid bilen varit parkerad  
o Föraren riskerar inte att få parkeringsböter på grund av överskriden 

parkeringstid 
o Föraren slipper betala med mynt 
o Det går snabbare och köbildning kan undvikas 
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3.5.2 Internet 
 
I samband med ADEPT II-projektet i Göteborg, som tidigare beskrevs i kapitel 3.5.1, 
utformades också en internetsida med information om bland annat beläggning på respektive 
parkeringsplats samt möjlighet till förhandsbokning av en plats. Sidan fungerade mycket bra 
ur teknisk synpunkt och testanvändarna ansåg att dess utformning fungerade väl. Det gick 
dock inte att dra några slutsatser om hur mycket användarna var beredda att betala för 
tjänsten. De reservationer som gjordes via hemsidan avbokades. Detta berodde möjligen på att 
det inte var några problem att hitta lediga platser i Göteborg under denna period. En slutsats 
från försöket är att bokningssystem av den här typen kan vara speciellt uppskattade i situa-
tioner med låg tillgänglighet till parkeringsplatser kombinerat med att föraren har bråttom att 
hitta en plats, t.ex vid tågstationer eller då man har en tid att passa för läkarbesök (Gustafsson 
et al 1998). 
 
Sedgwick (2001) diskuterar krav på ett bokningssystem via internet. För ett fungerande 
bokningssystem har förarna behov av : 
- Information: öppettider, priser, vilka parkeringsanläggningar har lediga platser i närheten 

av slutdestinationen 
- Vägledning: tydlig vägledning till parkeringsanläggningen med utskriftsvänliga kartor 
- Bokning: möjlighet att reservera en plats för en viss tidsperiod 
- Betalning: parkeringsoperatören måste kunna försäkra sig om att få betalt för reserverade 

platser varför någon form av internetbetalning krävs vid bokningen 
 
Vägledning existerar redan idag. När det gäller information krävs dock samordning mellan en 
stads alla parkeringar för att detta ska fungera tillfredställande för föraren. I dagsläget har 
varje operatör ofta en egen internetsida men ingen samordning. Komplexiteten och kostna-
derna för att driva ett internetbaserat bokningssystem kräver en betydande intäkt från bok-
ningarna för att det ska bli lönsamt. Kostnaden kan antingen täckas via bokningsavgiften eller 
via intäkter från annan affärsverksamhet på hemsidan. Hittills har majoriteten av internetbok-
ning varit fokuserad på flygplatsparkeringar där parkeringsavgiften ofta är betydligt högre än i 
stadscentrum och därför täcker kostnaden för ett bokningssystem. 
 
Flera av de större flygplatserna erbjuder sina kunder att förhandsboka en parkeringsplats via 
internet eller telefon. Reservation erbjuds för långtidsparkering – minst ett dygn. Villkoren 
varierar från flygplats till flygplats men de allra flesta använder sig av heldagstaxa oavsett vid 
vilken tid på dygnet bilen hämtas. Det är också vanligt med en begränsning av hur kort tid 
bilen får vara parkerad för att tillåta en förhandsbokning, ofta från ett dygn upp till åtta dygn. 
Föraren fyller i ett internetformulär med uppgifter om datum och tid för ankomst och 
hämtning av bilen, vilket flygbolag som används, antal passagerare etc. Betalning görs direkt 
genom att uppge kreditkortsnummer. En del bokningssystem utomlands tillåter också 
betalning med check men garanterar då inte att parkeringsplatsen finns kvar under den tid det 
tar för betalningen att bli giltig. 
 
Föraren identifierar sig vid infarten till parkeringen genom att dra sitt kreditkort vid grinden 
och ges då tillträde till den bokade platsen. En del system är mindre automatiserade. Där sker 
identifieringen istället genom att föraren vid infarten visar upp en bekräftelse, som skrivs ut 
vid bokningsstilfället (Handbrake 2003), (Eparking 2003). 
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Förhandsbokning av en parkeringsplats är förenat med en del problem. Framförallt för att 
åstadkomma fungerande lösningar för korttidsparkering och där reservationen kan göras kort 
tid före parkeringens start: 
- Tidsperioden; förare lämnar och hämtar inte alltid sin bil på utsatt tid till en bokad 

parkeringsplats 
- Felparkering: en annan förare kan ha felparkerat sitt fordon så att det inkräktar även på 

närliggande parkeringsplats och därmed ger för litet utrymme till förare som reserverat 
denna 

- Tillträde till parkering: vid parkeringsanläggning utan infartsgrind finns ingen begräns-
ning i hur många bilar som kör in på parkeringen varför det blir svårt att garantera en 
reserverad plats. I parkeringsanläggning med infartsgrind är problemet snarare hur en 
förare som reserverat plats skall garanteras tillträde, exempelvis om det är kö utanför 
parkeringen. Likaså måste man finna en lösning på hur denna förare skall identifieras. 

- När en parkeringsplats väl är bokad måste operatören försäkra sig om att det finns en 
ledig plats när föraren anländer utan att för den sakens skull behöva lämna platser 
outnyttjade någon längre tid. Detta är avgörande för det antal platser som kan bokas på 
parkeringsanläggningen liksom kortast tillåtna tid mellan bokning och anländning. En väl 
fungerande parkeringsanläggning med bokningsmöjligheter kräver ett komplext system 
som kan lagra parkeringsmönster och utföra prognoser med god tillförlitlighet för varje 
tidpunkt på dagen och olika veckodagar. 

- När det gäller betalning för bokning är frågan hur betalning för tjänsten skall se ut; ska 
operatören enbart ta ut en bokningsavgift vid bokningstillfället eller skall hela 
bokningstiden betalas direkt? (Sedgwick 2001). 

 
Sedgwick (2001) ser dock en framtid för bokningssystem, i varje fall på de parkeringsanlägg-
ningar där parkering ofta sker i samband med andra transaktioner som t.ex. ett teaterbesök, 
där denna transaktion är hög i jämförelse med parkeringsavgiften.  
 

Slutsats 
− System för bokning av parkeringsplats har störst lönsamhetspotential då:  

o Parkeringsavgiften är ovidkommande i jämförelse med andra 
transaktioner som skall utföras 

o Det är låg tillgänglighet till parkeringsplatser kombinerat med att 
föraren har bråttom att hitta en plats 

o Fordonet skall parkeras under längre tid 
− Svårigheter med förhandsbokning: 

o Parkeringsbolaget måste kunna garantera att det verkligen finns en 
plats tillgänglig när förare som bokat plats anländer samtidigt som 
antalet outnyttjade platser i anläggningen skall minimeras  

o Förare som inte alltid lämnar och hämtar sin bil på utsatt tid 
o Tillträde till parkeringsanläggningen vid kö 

 
 
3.5.3 Mobiltelefon 
 
Vancouver och Seattle är de första nordamerikanska städerna som erbjuder förare att betala 
parkeringsavgiften per mobiltelefon. Föraren registrerar sig som användare av systemet. Vid 
ankomst till en parkeringsplats ringer föraren upp ett avgiftsfritt nummer och anger koden för 
just den parkeringsplatsen och slipper då uppsöka parkeringsautomaten. Efter avslutad  
parkering rings det avgiftsfria numret återigen upp och föraren betalar för den period bilen 
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varit parkerad. En web-sida är också ansluten till systemet. Där kan förarna begära 
månadsrapporter via email eller online (Podmore 2002). 
 
Buffalo, New York, har ett liknande system för betalning av parkeringsplatser. Här riktar sig 
systemet dock enbart till de invånare som är berättigade till handikapparkeringsplatser. 
Rörelsehindrade förare använder sig numera av mobiltelefonen för att betala och förlänga 
parkeringstid vid av staden reserverade handikapparkeringsplatser. Tidigare utfärdades 
parkeringstillstånd som placerades i vindrutan. Systemet med parkeringstillstånd missbru-
kades dock i stor utsträckning med många falska tillstånd i omlopp. 
 
I det nuvarande systemet registrerar föraren sig på en internetsida och anger mobiltelefon-
nummer, bilregistreringsnummer och faktureringsinformation. Vid parkering anmäler sig 
användaren genom att ringa ett kort mobiltelefonsamtal och registrera sig antingen genom att 
tala eller genom att slå en PIN-kod. Parkeringsvakter kontrollerar överträdelser på plats med 
hjälp av en bärbar handdator som möjliggör trådlös uppringning till databasen för att kont-
rollera att bilen är registrerad på internetsidan. Betalning görs via förarens operatör eller bank 
till respektive parkeringsbolag. Föraren har möjlighet att förlänga parkeringstiden per telefon 
eller via internet. Det är också möjligt att utvidga betalningssystemet även till andra användar-
grupper i staden (McManus 2002). 
 
EU-projektet e-PARKING (User-Friendly e-Commerse to Optimise Parking Space) startade i 
augusti 2001 och avslutades i augusti 2003. Projektets långsiktiga mål är att utveckla ett e-
handels verktyg för ett integrerat parkeringssystem. Man vill också visa på den potential som 
finns inom e-commerce/elektroniskhandel vad gäller tjänster som bygger på tillträde till 
platser/anläggningar (parkeringsplatser, teatrar, kollektiv trafik etc). Verktyget skall tillåta 
föraren att göra en förhandsreservation av en parkeringsplats och betala för den via internet 
eller en WAP-telefon. Reservationen bekräftas med hjälp av WAP-tekniken och en kod sänds 
till beställaren. Koden möjliggör sedan för parkeringsbolaget att kontrollera förarens identitet 
när han/hon anländer och verifiera att rätt avgift har tagits ut. Föraren får tillträde till 
parkeringen genom knapptryckning på en bluetooth-telefon. Projektets kortsiktiga syfte är att 
utveckla ett praktiskt system för parkeringsplatsoptimering. Betalning kan t.ex. göras med 
hjälp av ett smart card. Projektet utforskar också de rättsliga aspekterna av ett sådant system 
(Crawford 2002), (Figaredo et al 2002). 
 

Slutsats 
− Fördelar med betalning via mobiltelefon:  

o Föraren betalar för exakt den tid bilen varit parkerad (men kan glömma 
avsluta parkeringen då bilen hämtas). Minskad överbetalning är dock 
en nackdel för operatören  

o Föraren riskerar inte att få felparkeringsavgift på grund av överskriden 
parkeringstid 

o Föraren slipper betala med mynt 
o Det går snabbare 

− Med hjälp av WAP och bluetooth-teknik hoppas utvecklare kunna erbjuda förare 
möjlighet att både reservera en parkeringsplats och få tillträde till parkerings-
anläggningen via mobiltelefonen 
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3.5.4 Fordonsdator med GPS och kommunikation 
 
Som en del i EU-projektet PROGRESS har ett betalsystem för parkering baserat på satellit-
positionering (GPS), mobil kommunikation (GSM och digital karta utvecklats och testats i 
liten skala i Göteborg. Tillgängliga parkeringsanläggningar (P-hus och markparkering) i 
Göteborg har inventerats och positionsbestämts. Uppgifterna finns inlagda på fordonsdatorn 
som också kan ta emot information från en central server om förändrade taxor och restrik-
tioner. Dessa uppgifter finns även tillgängliga på en internetsida för planering av resa. Tekni-
ken medger automatisk in- och utloggning. Föraren bekräftar en fråga om han vill parkera då 
bilen inte stått stilla under fem sekunder respektive avsluta då han återvänder. Efter genom-
förd parkering skickas betalorder till parkeringsoperatören och föraren får ett kvitto på 
fordonsdatorns display. 
 
Utrustningen monterades i tolv bilar. De förare som prövat systemet har besvarat frågor om 
parkering. Enligt enkäten före testperioden är parkeringsavgiften den mest relevanta uppgiften 
att bli informerad om i samband med parkering. Därefter kommer antalet lediga p-platser och 
öppettider följt av restriktioner, betalningsmöjligheter och vägvisning. 70% av de tillfrågade 
instämmer helt eller delvis i att Parkeringsinformationssystemet i Göteborg (P-IN) underlättar 
att hitta lediga p-platser. Drygt hälften vill kunna betala i efterhand och nästan 40% vill att 
parkeringsavgifterna skall skötas automatiskt. Under slutfasen av den tre veckor långa 
försöksperioden besvarades frågor om utrustningen. 75% ansåg då att det var mycket bra att 
använda en fordonsdator vid parkering trots att 40% ansåg att programmet i utrustningen inte 
var pålitlig. Man efterfrågade också att kunna betala andra kostnader via fordonsdatorn såsom 
bilservice och bränsle. 
 
I analysen konstaterar författaren att konsumenten troligen inte är villig att betala för en 
automatisk fordonsutrustning för parkering och därmed svalnar fordonstillverkarens intresse. 
Parkeringsoperatören tjänar pengar på överbetalning vid förskottsbetalning och med ett 
automatiskt system försvinner detta incitament. För att realisera ett kommersiellt fungerande 
system krävs att ett flertal tjänster är knutna till samma fordonsutrustning (Sjöström 2003). 
 

Slutsats 
− Fördelar med betalning via fordonsdator med positionering och kommunikation:  

o Föraren betalar för exakt den tid bilen varit parkerad  
o Föraren riskerar inte att få felparkeringsavgift på grund av överskriden 

parkeringstid eller förlängd avgift för glömd utloggning 
o Föraren får stöd för att hitta lämplig p-plats med information om taxor, 

öppettider etc  
o Betalningsrutinerna hanteras automatiskt. Föraren bekräftar föreslagna 

åtgärder 
− Parkeringstillämpningen bör integreras tillsammans med andra tjänster i fordons-

dator eller en handdator för att bli efterfrågad. 
− En nackdel för operatören kan vara att den överbetalning som sker vid 

förskottsbetalning minskar 
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3.6 Diskussion och slutsatser 
 
Syftet med ITS-applikationer för parkering är framförallt att underlätta för förare att hitta och 
använda sig av en parkeringsplats. Genom att minska söktiden efter en parkeringsplats och 
förbättra boknings- och betalningsrutinerna förbättras effektiviteten i parkeringssystemet och 
ger dessutom positiva effekter även i resten av transportsystemet. 
 
Parkeringsledningssystem är ett av de tidigaste och mest utbredda användningsområdena för 
parkeringslösningar med ITS. Litteraturen på området är relativt omfattande, framförallt när 
det gäller fältstudier och intervjuundersökningar. Litteraturstudien pekar på att trafikanters 
användning och tilltro till parkeringsledningssystemen genomgående är relativt låg. Pendlare 
och övriga förare med god lokalkännedom sätter ofta högre tilltro till sin egen förmåga att 
hitta en parkering. Vana och bekvämlighet gör att de föredrar att använda den parkering de 
brukar använda. Många förare söker också parkering i en förutbestämd ordning och beslutar 
redan före avresa var sökandet ska ta sin början. Det är svårt att påverka dessa förares parke-
ringsbeteende och val av parkering. Turister och förare som sällan besöker staden är däremot i 
större utsträckning villiga att använda sig av systemen men har sämre kännedom om trafiken 
och geografiska namn och därmed många gånger svårt att ta till sig den information som 
systemen erbjuder. Detta leder till slutsatsen att parkeringsledningssystem i första hand 
lämpar sig i städer med mycket turister och andra tillfälliga besökare.   
 
Närhet till slutdestination är ofta den viktigaste orsaken till val av parkeringsplats. Informa-
tion som relaterar parkeringar med slutdestinationer är därför värdefull. Likaså bör de olika 
stadsdelarna/parkeringszonerna ges namn av informativ karaktär för att kunna förstås av alla 
förare inklusive de som är relativt obekanta med staden. Väntetid kan ofta vara ett mer lätt-
förståeligt budskap än antal lediga platser.  
 
Parkeringsledningssystem bör i högre grad rikta meddelanden till specifika förargrupper för 
att öka sin påverkan. Det är viktigt att dessa forskningsrön tas tillvara vid utformning av nya 
parkeringsledningssystem samtidigt som de äldre systemen revideras.  
 
Det finns utländska studier som visar att en del förare som faktiskt skulle tjäna tid på att 
parkera bilen vid en infartsparkering men inte är medvetna om detta. Dynamisk information 
om restider kan vara en väsentlig del i att uppmärksamma fler bilister om fördelarna med 
infartsparkering. I svenska förhållanden är det dock på få platser och endast under högtrafiktid 
som det tidsmässigt lönar sig att infartsparkera. Men det finns andra aspekter såsom tillgång 
till central p-plats, avgifter, bekvämlighet etc som kan motivera dynamisk information.  Precis 
som i fallet med parkeringsledningssystem gäller det förstås att informationen till såväl 
innehåll som utformning anpassas efter användarnas behov. När det gäller infartsparkering är 
det dessutom extra viktigt att informationen om och tillgång till parkeringsanläggningen ges i 
god tid för att föraren skall överväga byte till ett kollektivt färdmedel. 
 
Parkeringsinformation via mobiltelefon och internet är inte lika beprövad och har fortfarande 
en del kvar att önska. Förhandsinformation via t.ex. internet vinner mycket på att kombineras 
med någon form av prognosmodell för att föraren ska kunna få en uppfattning av hur situa-
tionen ser ut vid den tidpunkt han/hon avser att parkera.  
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Tekniken för att betala en parkeringsplats via elektroniskt betalkort eller mobiltelefon, och 
slippa använda biljettautomat, verkar fungera tillfredställande. Användarna är också generellt 
sett nöjda med systemen och uppskattar effektiviteten liksom att kunna betala för exakt den 
tid bilen är parkerad. Även automatiserade system har testats där användaren via fordons-
datorn får information om alternativa parkeringsanläggningar och där systemet automatiskt 
hanterar betalningen efter godkännande från föraren. Även denna typ av system uppskattats 
av de som testat, men det krävs sannolikt att flera tjänster utvecklas och integreras i samma 
fordonsutrustning för att konsumenten skall vilja investera.  
 
En del parkeringsanläggningar, företrädesvis vid flygplatser, erbjuder redan idag sina kunder 
att förhandsboka en parkeringsplats. Det avser framförallt parkeringar som bokas relativ långt 
före anländande till parkeringen och där bilen står parkerad en längre tid. Det finns dock 
teknikutvecklare och parkeringsbolag som arbetar för att det framledes skall bli möjligt att 
förhandsboka med kortare varsel via t.ex. mobiltelefon eller internet. Detta kommer dock att 
kräva tillförlitliga prognosmodeller och sofistikerade programvaror. Betydande intäkter från 
bokningarna blir antagligen också nödvändigt för att uppnå lönsamhet. 
 
Visst finns det en framtid för dynamiska information och ITS-system för parkering. Allt 
eftersom informationsteknologin får en mer betydande del i vår vardag kommer efterfrågan 
dessutom att öka. Det är dock väsentligt att flera tjänster samordnas och anpassas efter 
användarnas behov i större utsträckning än hittills. 
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4 Trafikantundersökningar 

4.1 Syfte 
Syftet med trafikantundersökningen i projektet var att ta reda på upplevelsen av 
parkeringsinformation hos 4 st. olika målgrupper. 
− Målgrupp 1 var personer som hade parkerat i Stockholms innerstad eller på en 

infartsparkering det senaste halvåret. Gruppen kallas City/infartparkerande 
− Målgrupp 2 var personer som kört bil det senaste halvåret men som inte hade parkerat i 

Stockholms innerstad eller på en infartsparkering det senaste halvåret. Gruppen kallas Icke 
city/infartparkerande. 

− Målgrupp 3 var frekventa parkerande som nyttjade Mint–tjänsten, dvs de är, oftast via sin 
arbetsgivare/sitt bolag anslutna till företaget Mints tjänst att betala via mobiltelefon. 
Gruppen kallas Mint-användare. Intervjuer har dessutom genomförts med företag som 
abonnerar på Mint för sina anställda.  

− Målgrupp 4 var funktionshindrade. Gruppen kallas Funktionshindrade 
 
Nedan sammanfattas först undersökningarna gruppvis. Därefter följer ett avsnitt där 
intressanta resultat från de olika gruppundersökningarna ställs mot varandra i diagramform 
med korta kommentarer.  

 

4.2 Parkerande respektive icke-parkerande i city/på 
infartsparkering inom Stockholms län 

 
4.2.1 Urval 
Ett slumpmässigt urval på 4.900 individer registrerade som ägare till personbilar hämtades 
från trafik- och körkortsregistret. Registret matchades mot ett telefonregister. Vi erhöll totalt 
3 500 användbara namnuppgifter.  
 
4.2.2 Metod 
Undersökningen genomfördes med telefon och handdator. Frågorna konstruerades i samråd 
mellan Movea och ÅF-Trafikkompetens och registrerades i handdatorerna, se vidare fråge-
ställningar i Bilaga 2. Intervjuerna genomfördes på kvällstid mellan 17.00-21.00. Totalt 
kontaktades 1093 personer. 
 
4.2.3 Frågeställningar 
Intervjun inleddes med ett par filterfrågor.  
− Första filterfrågan som ställdes var huruvida man någon gång hade kört bil inom 

Stockholms län det senaste halvåret. Intervjun fortsatte med de som hade gjort detta  
− Andra filterfrågan gällde parkeringsfrekvensen. De som svarade att de inte någon gång 

hade parkerat i innerstan och/eller på en infartsparkering det senaste halvåret gick vidare 
till frågor för målgrupp 2 - icke-parkerande. De andra fick frågor som parkerande.  

 
För vissa frågor läste intervjuaren upp fasta svarsalternativ, för andra frågor markerades ett av 
de förprogrammerade alternativen när respondenterna uppgav det alternativet, se bilaga 2. 
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4.2.4 Målgruppen 
Utav 1093 personer svarade 824 (75%). De 25 % som utgjorde bortfall i undersökningen hade 
antingen inte kört bil det senaste halvåret eller så ville/kunde de inte deltaga i undersökningen 
Av de 824 som hade kört bil det senaste halvåret så hade 630 personer parkerat någon gång 
under det senaste halvåret i innerstan och/eller på en infartsparkering. 194 personer hade inte 
parkerat och fick i undersökningen utgöra gruppen icke-parkerande. 75% av 1093 hade kört 
bil i Stockholms län flera ggr/v. 
 
4.2.5 Bakgrundsfakta parkerande (målgrupp 1) 
72% var män och 28% kvinnor i gruppen (630 personer). 54% körde under 1500 mil per år 
och resten körde mer än 1500 mil per år. 7% var under 30 år och 16% var över 65 år. 
 
4.2.6 Bakgrundsfakta icke-parkerande (målgrupp 2) 
Observera att definitionen av ickeparkerande var att man inte någon gång under det senaste 
halvåret hade parkerat i innerstaden eller på en infartsparkering. 56% var män och 44% 
kvinnor i gruppen (194 personer). 81% körde under 1500 mil och 19% över 1500 mil per år. 
3% var under 30 år och 35% var över 65 år. Gruppen innehåller alltså övervägande bilister 
som inte kör så mycket och förhållandevis många äldre. 
 

4.3 Resultat parkerande i city/på infartsparkering 
76 % av de i målgrupp 1 parkerar oftast i innerstan och 18% oftast på infartsparkering medan 
3% parkerar lika ofta på de båda alternativen. Undersökningsgruppen består av 630 personer 
Publikt P-hus och på gatan är de vanligaste platserna där man parkerar. Som anledning till 
valet uppger man är i första hand geografisk närhet, i andra hand lättast att få plats och i tredje 
hand att det är billigast. Hälften (51%) av de parkerande betalar sin P-avgift kontant och 36% 
betalar med kort. 24% skulle vilja betala på annat sätt och då företrädesvis via mobil eller med 
kort. På frågan om man skulle kunna boka och betala p-plats i förväg säger 13% att de skulle 
vilja göra detta via internet, 18% via mobilen. 62% har inget behov av detta.  
 
Parkerandegruppen känner väl till att det finns omställbara parkeringstavlor på infarterna 
(Parkeringsledningssystemet – P-led) men ungefär hälften av målgruppen tycker att de är 
svåra eller mycket svåra att förstå. Det visar sig också att bara 1 av 10 visste att p-huset vid 
Medborgarplatsen ligger utanför de områden som benämns N City, S City och Ö City. 86% 
påverkas inte av informationen på infartsskyltarna. 4 av 5 tycker att informationen utanför p-
husen är tillräcklig. Samtidigt säger 28% av målgruppen att de inte alls påverkas av 
informationen fullt/ledigt. 
 
 

Slutsats 
− Valet av parkering styrs i första hand av geografisk närhet  
− Kontant betalning av P-avgift är den vanligaste betalningsformen 
− Många har svårt att tillgodogöra sig informationen på de variabla 

parkeringstavlorna vid infarterna till Stockholm 
− Informationen utanför P-hus är tillräcklig 
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4.4 Resultat icke-parkerande i city/på infartsparkering  
Den främsta anledningen till att man inte parkerar i innerstan eller på infartsparkering är att 
man inte upplever något behov av detta. 45% uppger att de av olika skäl inte har behov av att 
parkera i innerstaden. En del åker exempelvis igenom stan eller kör aldrig bil i stan. 82% har 
inget behov av att parkera på infartsparkering.  
 
20% av målgruppen anger att problemet med att hitta en p-plats är främsta anledningen till att 
de aldrig parkerar i innerstan, 12 % uppger stress som förklaring och 8% att det är för dyrt. På 
frågan vad som skulle få målgruppen att parkera i innerstan uppger 18% fler p-platser, lika 
många säger lägre p-avgifter. 7% menar att enklare parkeringsregler skulle få dem att parkera 
i innerstan. Men självklart i denna målgrupp så ser de flesta inget behov av att parkera i inner-
stan. Exempel på svar för de som inte någon gång parkerat på en infartsparkering (18%) är att 
resan tar för lång tid, bilen behövs i stan, de inte vet var infartsparkeringen är och att det inte 
känns säkert att lämna bilen. 1/3 uppger skäl till vad som skulle få dem att parkera på en 
infartsparkering. Exempel på skäl är fler p-platser, kortare avstånd från parkering till anslu-
tande trafik, att det är säkert och tryggt och att det finns information om anslutande linjers 
avgångstider. På frågan om man skulle kunna boka och betala p-plats i förväg säger 6% att de 
skulle vilja göra detta via internet, 12% via mobilen. 75% har inget behov av detta. 2/3 känner 
väl till att det finns parkeringstavlor till infarten men 55% tycker att de är svåra eller mycket 
svåra att förstå. Endast 6% svarade korrekt att p-huset vid Medborgarplatsen ligger utanför de 
områden som benämns N City, S City och Ö City. 3 av 4 tycker att informationen utanför p-
husen är tillräcklig. 
 

Slutsats 
− Av de som har behov av att parkera i innerstan, men som inte gjort detta de 

senaste 6 månaderna, så anger man problem att hitta parkering som en viktig orsak
− Som lösning på problemet ser man fler p-platser 
− Av de som har behov av att parkera på en infartsparkering, men som inte gjort 

detta de senaste 6 månaderna, så anger man att resan tar för lång tid som en viktig 
förklaringsfaktor 

− De flesta har svårt att tillgodogöra sig informationen på parkeringstavlor vid 
infarterna till Stockholm 

− Informationen utanför P-hus är anses vara tillräcklig 
 

4.5 Parkerande som betalar med mobiltelefon (Mint-användare) 
 
4.5.1 Urval 
Ett utdrag gjordes på 651 individer som är registrerade i tjänsteleverantören Mints kund-
register och som använt tjänsten frekvent de senaste månaderna. Utifrån dessa slumpades 233 
personer ut. Registret innehöll telefonnummer till varje individ. Anslutningen till Mint sker 
nästan uteslutande genom företag som användarna är anställda i eller ägare till. 
 
4.5.2 Metod 
Undersökningen genomfördes med telefon och handdator. Frågorna konstruerades i samråd 
mellan Movea, Mint och ÅF-Trafikkompetens (se vidare i bilaga 2) och programmerades in i 
handdator. Intervjuerna genomfördes i huvudsak på kvällstid mellan 17.00-21.00. Totalt 
ringde kontaktades 233 personer. 
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4.5.3 Frågeställningar 
Intervjun inleddes med frågor kring hur man hade fått reda på Mintfunktionen och fortsatte 
med frågor om funktionen. Därefter ställdes frågor om bl a parkeringsledningssystemet inom 
Stockholms län. För vissa frågor läste intervjuaren upp fasta svarsalternativ, för andra frågor 
markerades ett av de förprogrammerade alternativen när respondenterna uppgav det 
alternativet, se bilaga 2. 
 
4.5.4 Målgruppen 
Utav 233 personer svarade 204 (88%). De 12 % som utgjorde bortfall i undersökningen ville 
eller kunde inte deltaga i undersökningen.  
 
4.5.5 Bakgrundsfakta Mint-användare 
77% var män och 23% kvinnor i gruppen (204 personer). 45% körde under 1500 mil per år 
och resten körde mer än 1500 mil per år. 28% var under 30 år och ingen var över 65 år. 
Gruppen utgörs alltså till övervägande del av unga män som kör relativt mycket. 
 

4.6 Resultat Mint-användare  
Mint-användare parkerar i huvudsak i innerstan (94%) och då i p-hus (33%) eller på gatan 
(64%). Anledningen till valet av p-plats uppger man är i första hand vara geografisk närhet, i 
andra hand lättast att få plats och i tredje hand att det är billigast. Mint-användarna känner väl 
till att det finns parkeringstavlor vid infarten. 57% av målgruppen tycker att de är svåra eller 
mycket svåra att förstå. Endast 10% av de tillfrågade svarar korrekt att p-huset vid Med-
borgarplatsen ligger utanför de parkeringsområden som benämns N City, S City och Ö City. 
Det visar sig också att 92% inte påverkas av informationen på infartsparkeringstavlorna. 84% 
tycker att informationen utanför p-husen är tillräcklig. Samtidigt säger 21% av målgruppen att 
de inte alls påverkas av informationen fullt/ledigt och 18% att de påverkas delvis av 
informationen. 
 
Nästa alla (97%) av Mint användarna ger betyg 4 och 5 för tjänsten och är således mycket 
nöjda med betalfunktionen via mobiltelefonen. Man har främst fått kännedom om Mint 
genom reklam (46%) eller via någon person (vänner 16%, företaget, arbetskamrater eller 
kunder 15%). De tre främsta fördelarna med Mint, som målgruppen uppger, är att man slipper 
kontanter/ mynt (39%), man betalar för faktisk tid (25%), man slipper leta automater (18%). 
Nästan 9 av 10 anser att användarinstruktionerna som Mint ger ut är lätta att förstå och lätta 
att få tag i. Det finns flera saker som går att förbättra med Mint funktionen bl a föreslås 
− Mobilteleparkering skall finnas på fler platser 
− Det bör komma kontinuerliga påminnelser om p-tiden 
− Skyltningen behöver bli bättre 
− Man bör kunna ha flera bilar kopplade till ett och samma konto 
 
Få har haft synpunkter på transaktionskostnaden som Mint tar ut vid gatuparkering (avgift 
utgår ej i P-hus som tillhör Stockholm Parkering). Uppenbarligen anser man att fördelarna 
uppväger kostnaderna inklusive företagens kostnad för att administrera parkeringskostnader. 
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Slutsats 
− Användarna är överlag nöjda med Mint-tjänsten, men förbättringspotential finns  
− Att slippa mynt och sedlar är en av de viktigaste fördelarna liksom att man betalar 

för faktisk tid 
− Mint-användarna tycker att det är svårt att förstå informationen på 

parkeringstavlor vid infarterna till Stockholm 
− Mint-användarna tycker att informationen utanför P-hus är tillräcklig 

 

4.7 Intervjuundersökning av företag som använder Mint 
 
Denna undersökning baseras på 14 intervjuer med anställda på företag där Mint används i 
tjänsten. De fick besvara och resonera runt fem frågeställningar och resultatet av deras svar 
har sammanställts nedan. De fem frågorna löd: 
 
1. Hur kom det sig att Ni började använda Mint? 
2. Hur många inom företaget använder Mint? 
3. Vad är fördelarna med Mint? 
4. Vad är nackdelarna med Mint? 
5. Är Ni helt nöjda med Mint eller är det något Ni saknar?  
 
Observera att svaren till frågorna 4 och 5 till viss del hänger ihop. Flera av de svar som åter-
ges under den ena frågan hade även kunnat listas under den andra. 
 
 
Hur kom det sig att Ni började använda Mint? 
Svaren spreds jämnt mellan tre tillvägagångssätt avseende hur man fick reda på att Mint fanns 
som betalningsform för parkering. Den första var kontakt av Mint. Flertalet av företagen inom 
t ex bygg- och hantverk hade blivit kontaktade av Mint och blivit övertygade om systemet. 
Främsta argumentet var att anställda kommer ifrån redovisningsproblematiken som konven-
tionell parkeringsbetalning innebär. Fördelen att avgifter baserades på faktisk parkerad tid 
nämndes även som ett säljande argument. 
 
Den andra typen av sätt gällde reklam. Den vanligaste formen var reklamblad som hade fästs 
vid vindrutan, men även reklamblad som hade delats ut vid särskilda tillfällen (events) i 
parkeringshus nämndes. De argument som var mest säljande var smidigheten med systemet, 
det vill säga att komma ifrån krångel med mynt och parkeringsautomater. 
 
Den tredje tillvägagångssättet var genom affärskontakter. Även här var det smidigheten i den 
tjänst som Mint erbjöd som lockade.  
 
Två svar avvek från de övriga. Det ena företaget hade planerat att ordna företagsparkering i 
ett garage, men avskräcktes av kostnaden och sökte aktivt efter alternativa möjligheter. 
Slutligen fick de kontakt med Mint (läste om dem någonstans) och lockades av smidigheten 
och den låga kostnaden. Den andra hade fått ett tips av en parkeringsvakt efter att ha lidit av 
att få mycket böter. Mints system hade erbjudit möjligheten att kunna lämna bilen på parke-
ringen över ej förutbestämda tidsrymder och att slippa mynt, vilket reducerade antalet böter. 
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Hur många inom företaget använder Mint? 
Av de 14 företag som kontaktades varierade antalet användare mellan 1 (enmansföretag) och 
30. Med undantag av ett företag användes Mint av alla inom företaget, alternativt av alla inom 
den avdelning som nyttjar Mint. Dessa avdelningar innefattade säljare, servicetekniker, hant-
verkare och platschefer, samtliga utmärkandes av omfattande resor med bil i tjänst än övriga 
grupper inom respektive företag. Företaget som avvek hade fyra anställda. Två använde Mint, 
en hade precis blivit anställd och skulle troligen snart bli användare och en anställd valde att 
inte betala parkeringsavgifter, vare sig med Mint eller annan metod. 
 
Bland företagen använde de flesta Mint alltid där Mint kan användas, med reservation för att 
många inte alltid vet var Mint kan användas och väljer då konventionell betalning. Ett företag 
använde dock endast Mint hälften av de gånger då möjlighet erbjuds med anledning av de 
höga kostnader som glömda utloggningar har inneburit. De trodde att glömda utloggningar 
var en del av Mints affärsidé.  
 
 
Vad är fördelarna med Mint? 
Utöver de argument som angetts i svaren på fråga 1, ombads de tillfrågade redogöra för 
övriga fördelar med att använda Mint som betalningsmetod för parkeringar.  
 
En av de tillfrågade svarade att för anställda var det skönt att slippa mynt och för företaget var 
det bra att betalningen avser faktisk parkerad tid. De flesta svarade i egenskap av anställd 
Mintanvändare. Detta kan vara ett skäl till att majoriteten av de tillfrågade svarade att de 
uppskattade att de slapp ha med sig mynt. Resonemangen om att slippa mynt handlade om att 
de tidigare ofta fick ge sig iväg och växla pengar eller göra ett mindre inköp för att få tag i 
mynt. Mints metod reducerade stress, antalet förseningar och parkeringsböter.  
 
Hälften av de tillfrågade angav att det var bekvämt att komma ifrån problemet av att tidigare 
vara tvungen att leta efter parkeringsautomater. Vissa hade tidigare endast betalat med 
företagskort och var tidigare besvärade av att ibland vara tvungen att söka ny parkering 
eftersom alla automater inte tar kort. Detta kunde föra med sig att parkering fick ske på länge 
avstånd och förseningar.  
 
Trots att de flesta av de tillfrågade inte behövde oroa sig för parkeringskostnaderna (genom 
att företaget betalar) uppgav knappt hälften fördelen av att betala för den faktiska tiden. En 
konsult angav att han nu kunde erbjuda sina klienter (som betalade hans parkering) lägre 
kostnader. Det påpekades att betalningsrutinen förde med sig andra fördelar som hörde till. 
Några angav att de nu slapp uppskatta den tid de skulle vara borta som en fördel, eftersom det 
kunde leda till stress, avkortade möten eller i vissa fall böter.  
 
Konventionell betalning hade tidigare inneburit problem med fakturering och redovisning. 
Mint kunde erbjuda en enklare redovisningsrutin där all fakturering gick direkt till företaget, 
vilket uppskattades av flera tillfrågade. 
 
En fördel som omnämndes av en tillfrågad var att han nu kunde vara kontinuerligt inloggad 
som parkerad i en zon under flertalet parkeringar i den zonen. Detta hade fört med sig mindre 
huvudbry och färre parkeringsböter. En tillade att Mint alltid gav en mycket god service. 
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Vad är nackdelarna med Mint? 
Hälften av de tillfrågade angav att problemet med att glömma utloggningar var den största 
eller den enda nackdelen med Mint. Tre av dessa angav att detta var ett marginellt problem, 
då antalet bortglömda utloggningar minskar efter en tids regelbunden användning. De såg 
problemet som en inlärningskostnad. En uttryckte större irritation över problemet (som 
tidigare nämnts) och trodde att bortglömda utloggningar var en del av Mints affärsidé. Kost-
naderna för bortglömda utloggningar hade lett till att företagets användande av Mint hade 
halverats. Huruvida en koppling går att finna mellan merkostnadens betydelse för detta före-
tag och det tidigare inhämtade resonemanget att problemet först försvinner efter en tids 
regelbunden användning förblir osagt. De flesta som upplevt glömda utloggningar som en 
nackdel angav att det hände ytterst sällan, men att kostnaden för de gångerna kunde bli 
skyhöga.  
 
Två angav en osäkerhet över ifall Mint automatisk tar hand om utloggning vid parkering då 
olika betalningsvillkor gäller under olika tidsperioder och bilen står parkerad över dessa 
perioder. Denna osäkerhet gav en oro över att ha betalat för mycket för en parkering som 
delvis borde ha varit gratis. 
 
Två av de tillfrågade nämnde nackdelarna med den transaktionskostnad på 5 kronor som Mint 
tar ut för varje inledd parkering. En ansåg att företag borde kunna skonas från denna kostnad. 
 
En tillfrågad hade vid ett flertal tillfällen fått böter för betald parkering. Detta hade lett till att 
han fått ligga ute med pengar för böterna under tiden ärendena överklagades. 
 
En nackdel som konstaterades med Mints nuvarande system var att endast en bil kunde knytas 
till en mobil. Två tillfrågade hade ibland behov av att använda en annan av företagets bilar 
och kunde då inte utnyttja Mint.  
 
En upplevde problem med dålig täckning för mobiltelefonen i parkeringsgarage. Detta borde 
genast åtgärdas för att säkerställa att böter inte utfärdas till användare med avsikt att betala. 
 
Är Ni helt nöjda med Mint eller är det något Ni saknar? 
Nästan alla önskade att Mint gick att använda på fler platser. I synnerhet ingick privata 
parkeringshus och förorter som önskemål för utvidgningsområden. Ett par personer önskade 
en tydligare skyltning om att Mint kan användas utanför de parkeringshus där detta fungerar. 
Dagens skyltning ansågs så dålig att de helt valde bort möjligheten att stå i parkeringshus för 
att vara säker att Mint skulle kunna användas.  
 
Några av dem som tidigare angett nackdelen med glömda utloggningar ansåg att påminnelser 
skulle komma frekvent eller vid förutbestämda. En ville ha påminnelser varje timme, två ville 
själva kunna bestämma vid vilka klockslag påminnelser skulle komma. Detta skulle göras vid 
inloggning alternativt att varje användare skulle kunna styra ett individuellt påminnelse-
schema. Personen som hade fått böter för sin betalade parkering ansåg att Mint borde gå ut 
tydligare med information om betalningssystemet till parkeringsvakter. 
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Slutsats 
− Företag väljer Mint-funktionen för att den är smidig och förenklar tillvaron 
− De flesta inom ett företag använder Mint hos de företag som skaffat tjänsten 
− Inte behöva mynt samt bekvämlighet ser företagen som det mest positiva med 

Mint 
− Att glömma logga ut sig är det största problemet med Mint-funktionen. Lösningen 

för detta kan vara fler påminnelser. 
− Det finns ett önskemål om att Mint- funktionen ska finnas på fler platser 

 

4.8 Undersökningen parkerande som funktionshindrad 
 
4.8.1 Urval 
Ett totalurval på 130 individer registrerade i motorklubben hos De Handikappades 
Riksförbund (DHR)  i Stockholm valdes ut. 
 
4.8.2 Metod 
Undersökningen genomfördes med postal enkät. Utskicket administrerades på DHRs  kansli i 
Stockholm efter instruktioner från ÅF-Trafikkompetens AB. En påminnelse skickades ut efter 
10 dagar. 
 
4.8.3 Frågeställningar 
Flera frågor var likvärdiga med de frågor vi ställde till parkerandegruppen. En hel del svars-
alternativ fick formuleras om. Vissa frågor togs bort utav utrymmesskäl mm. En del av 
frågorna var flervalsfrågor, andra inte (se bilaga 2). 
 
4.8.4 Målgruppen 
Utav 130 personer svarade 107 (82%). Övriga ville eller kunde inte deltaga i undersökningen.  
 
4.8.5 Bakgrundsfakta funktionshindrade 
64% var män och 36% kvinnor i gruppen funktionshindrade (107 personer). Ingen var under 
30 år och 41% var över 65 år. Anledningen till att det inta fanns med några yngre personer i 
urvalet var att yngre funktionshindrade är organiserade i en egen organisation, Unga Funk-
tionshindrade. Denna information hade vi inte innan undersökningen startade. 
 

4.9 Resultat funktionshindrade 
70% av målgruppen hade kört bil inom Stockholms län flera gånger per vecka. Endast 11% 
hade inte vid något tillfälle parkerat i innerstan eller på infartsparkering det senaste halvåret. I 
innerstan parkerade 72% av målgruppen på handikapparkeringar. Som orsak till detta uppgav 
man att det var närmast geografiskt samt lättast att få plats i huvudsak. 20% av de funktions-
hindrade parkerade på avgiftsbelagd parkering och betalade då p-avgift kontant eller med 
kort. På frågan om man skulle kunna boka och betala p-plats i förväg säger 7% att de skulle 
vilja göra detta via internet, 21% via mobilen, 11% via knapptelefon. 53% har inget behov av 
detta. 3/4 känner till att det finns parkeringstavlor vid infarten till Stockholm. Knappt hälften 
av målgruppen (45%) tycker att de är svåra eller mycket svåra att förstå. En mindre andel 
(15%) är tveksamma till att informationen utanför p-husen är tillräcklig, 23% har svårt att ta 
ställning och svarar vet ej medan 12% tycker inte att informationen är tillräcklig. En kom-
mentar var  ”Det är ingen idé att informera om att det finns lediga parkeringsplatser om man 
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ändå inte kan komma ur bilen när man väl parkerat eller att man inte kan komma ur P-huset 
på ett smidigt sätt”. 
 

Slutsats 
− Funktionshindrade parkerar i huvudsak på gatan med handikapptillstånd 
− Hälften av de funktionshindrade ser en möjlighet i att boka och betala p-plats i 

förväg 
− Kraven på/behovet av information är ett område som för funktionshindrade 

behöver sättas in i den faktiska fysiska miljön. 
 

4.10  Jämförelse mellan målgrupperna 
Fler män än kvinnor kör bil och framför allt äger bil. Det är därför naturligt att det finns en 
överrepresentation av män i samtliga grupper. Representationen av män är störst i Mintruppen 
och därefter i parkerandegruppen. Det är tydligt att gruppen ickeparkerande kör mindre bil 
och därmed parkerar mindre än de i parkerandegruppen. Naturligt nog finns det en högre 
andel äldre i icke-parkerandegruppen då äldre kör bil i mindre utsträckning. Mintanvändarna 
körde mest bil per år men utgjordes framförallt av en yngre målgrupp. De funktionshindrade 
hade en mycket stor andel som var över 65 år samtidigt som det inte fanns någon i gruppen 
som var under 30 år. 
 
Det är uppenbart att de flesta parkerar i stan men man kan urskilja en tendens till att Mint-
användarna gör det i högre utsträckning än parkerande utan Mint. Förklaringen till detta är 
sannolikt att Mint-tjänsten bara finns i stan. Kanske skulle en Mint-tjänst på infartsparkering 
få fördelningseffekter på parkerandet, om det inte är så att Mint-användarna t ex ”måste” ha 
bilen i tjänsten. 
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Figur 4.1 Var parkerar Du oftast i innerstan? (flera svar möjliga) 

Enligt figur 4.1 parkerar såväl Mintanvändarna som de som inte använder detta system i 
ungefär dubbelt så stor utsträckning på gatan som i parkeringshus. Gruppen parkerande 
använder i större utsträckning andra parkeringsmöjligheter, såsom företagets egna parke-
ringsplatser (7%) än Mint-användare. Tre fjärdedelar av gruppen funktionshindrade använder 
vanligen handikapparkering medan 17% parkerar på gatan och ett fåtal (1%) använder p-hus.   
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Tydligt är också att bekvämligheten slår priskänsligheten i valet av parkering! Närhet till 
målet den viktigaste aspekten i synnerhet för funktionshindrade som kan ha svårigheter att 
förflytta sig utan bil. Även lätthet att hitta plats är viktigare än priset.  
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Figur 4.2 Svar på frågan ”Varför parkerar Du där” (dvs enligt Figur 4.1)   

 
Kontanter och bensinkort dominerar bland betalningssätten. 4 av 5 funktionshindrade nyttjar 
sitt parkeringstillstånd och parkerar således gratis (se figur 4:3). 
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Figur 4.3 Hur betalar man oftast för parkering 
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Kännedomen om infartstavlorna är lägre hos ickeparkerandegruppen än övriga, vilket 
rimligen bör bero på att inte i lika stor utsträckning har passerat infartstavlorna.  
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Figur 4.4 Känner Du till att det finns parkeringstavlor vid infarterna till Stockholm? 

 
Ungefär hälften av deltagarna i undersökningen har svårigheter att tolka informationen på P-
ledstavlorna på infartslederna till Stockholm. Bland gruppen icke-parkerande är det något fler 
som tycker det är svårt än lätt, medan det är tvärtom bland de som brukar parkera i Stock-
holms innerstad. Fler Mint-användarna tycker det är svårt medan en övervikt av de funktions-
hindrade menar att det är lätt. Bilden är således splittrad.  
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Figur 4.5 På tavlorna visas N City, S City och Ö City. Är det lätt eller svårt för Dig att 

bedöma vilka områden som ingår i dessa beteckningar? 
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Den kontrollfråga som ställdes rörande lokaliseringen av ett P-hus utanför de områden som 
täcks av P-ledssystemet i Stockholm visar att man har uppenbara svårigheter att tolka inne-
börden av geografiska områdesbeteckningarna. Av de grupper som fått denna fråga gav enbart 
6 – 11% korrekt svar. Denna dåliga träffsäkerhet stämmer mycket väl med de resultat som 
erhållits med samma fråga i en tidigare studie där 90% svarade fel (Kronborg et al 2002). 
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Figur 4.6 Ligger P-huset vid medborgarplatsen inom något av N City, S City och Ö City, 

eller ligger det utanför dessa områden?(Rätt svarär utanför områdena) 

 
 
Undersökningarna ger inte stöd för något behov av mer information utanför P-hus än i det 
omedelbara närområdet. En klar majoritet tycker att informationen utanför p-husen räcker. 
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Figur 4.7 Utanför P-hus finns information som visas tillgängligheten på p-platser genom 

begreppen fullt/ledigt. Tycker Du att denna information är tillräcklig? 
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Möjligtvis så finns det ett annat informationsbehov för funktionshindrade men då får man 
komma ihåg att det för funktionshindrade finns helt andra problem vid P-hus som t ex 
placering av betalautomater, utrymme vid parkeringsrutan, hissfunktioner etc. Den infor-
mationen som man saknade var antal lediga platser (handikapplatser för funktionshindrade) 
samt antal lediga platser per våningsplan. Det finns en tydlighet i undersökningen som 
uttrycker att man faktiskt har svarat ärligt på frågorna om påverkan av information. Man 
påverkas inte alls av infartstavlorna, däremot så påverkas man av fullt/ledigt skylten utanför 
P-hus. Detta gäller samtliga grupper. 
 
Bland de grupper som primärt inte använder ITS-baserade betalsystem (såsom mobiltelefon) 
anser två tredjedelar att de inte har behov av att kunna betala på något annat sätt än traditio-
nellt. Minst intresse för andra betalningsformer har naturligt nog icke-parkerandena. 
Betalning via mobiltelefon intresserar flest, följt av internet. 
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Figur 4.8 Om det fanns en möjlighet att boka och betala p-plats i förväg, hur skulle Du då 

vilja göra? 
 

4.11 Sammanfattande analys av resultaten 
 
Personerna i undersökningen parkerar oftast på gatan eller i P-hus när de ställer bilen i 
innerstaden. Företagsparkering används i mindre utsträckning, delvis beroende på att urvalet 
inte inkluderar tjänstebilar. Det är bekvämlighetsskäl som styr parkeringsvalet snarare än 
priset. Man betalar oftast med konventionella metoder så som kontanter och betalkort men 
visar delvis ett intresse för andra betalformer som t ex att betala med mobilen. De som redan 
idag betalar sin parkering med mobil är mycket nöjda med den tjänsten och har en önskan att 
tjänsten utvecklas mer, t ex att gälla fler parkeringsplatser. Om parkering vid infartsparke-
ringar skulle kunna hanteras genom mobiltjänster, t ex betala eller tidtabellsinformation, så 
skulle man troligen kunna få fler som parkerar på infartsparkeringar istället för innerstan. Det 
gäller dock att målgrupperna inte har ett behov av att ha bilen med sig under dagen. Under-
sökningsresultatet ger inget stöd för att utveckla en bokningstjänst, dvs att kunna boka 
korttids parkeringplats i förväg. 
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Merparten av de som inte parkerar vare sig på infartsparkering eller i innerstaden har helt 
enkelt inget behov av att göra detta. 2 av 5 uppger att det finns orsaker (dyrt, stressigt, fler p-
platser) som påverkar deras parkeringsbeteende. Om dessa faktorer mer uttrycker en attityd 
snarare än en orsak som skulle kunna ändra deras parkeringsbeteende kan man endast speku-
lera i.  
 
Informationen fullt/ledigt utanför P-hus är tillräcklig men inte helt trovärdig. Ganska många 
personer uppger att de inte alls eller endast delvis påverkas av informationen och kör in i 
garaget fastän skylten visar fullt. Flera ger också förslag till mer utförlig information. Det 
vore lämpligt att utveckla informationens trovärdighet genom att t ex ange exakt antal lediga 
platser per plan så att mottagaren av informationen får en större nytta av den. 
 
Informationstavlorna vid infarterna i Stockholm kan man ta bort. Det finns inget stöd för att 
ha dessa kvar. Bilförare påverkas inte av informationen men kan framförallt inte förstå den. 
Problemet är de geografiska beteckningarna som är okända för de flesta. Dessutom är infor-
mationen om lediga platser ointressant att få när den ges för lång tid innan man parkerar. 
Eftersom behovet av parkeringsledningssystem föreligger behöver man genomföra omfat-
tande behovsanalyser innan man utvecklar och utformar systemen. 
 
Nya tekniska hjälpmedel för att effektivisera parkering är en positiv utveckling. Tjänsten att 
kunna betala via mobiltelefonen är mycket uppskattad. Här finns det som vanligt barriärer 
innan genomslagskraften blir tillräckligt stor och tekniken är fullt utvecklad. Undersökningen 
visar att de som nyttjar mobiltelefontjänsten anger skäl som att slippa mynt, att inte behöva 
leta efter p-automater mm som fördelar med tjänsten. Detta är inte bara fördelar för den en-
skilde individen utan kan troligtvis också bidraga till effektivare kommunal ekonomisk admi-
nistration samt enklare, tydligare och effektivare redovisning på företagsnivå. Undersök-
ningen visar att det är yngre personer som tillgodogör sig den nya tekniken i första hand. Det 
är viktigt med allmän information som uppmuntrar även äldre generationer att testa ny teknik 
vid parkering. 
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5 Expertintervjuer om planer och utvecklingspotential 
 
Utvecklingen rörande ITS för parkering är beroende av vad operatörer och andra aktörer har 
för åsikter om och intresse för ämnet. För att inhämta sådana synpunkter har företrädare för 
kommunala väghållare och parkeringsbolag i Stockholm, Göteborg och Malmö intervjuats. 
Även Parkering København, som svarar för parkeringsverksamheten i Köpenhamns kommun, 
har intervjuats. Resultatet redovisas i sammanställd form nedan. 
 

5.1 ITS i praktiskt bruk 
 
5.1.1 Information och vägledning 
 
Skyltar 
Dynamisk parkeringslednings- eller parkeringsinformation finns i ett antal större städer i 
Sverige. Erfarenheterna varierar. Malmö som var först i Sverige tog sitt system ur drift inför 
sekelskiftet. En uppgradering skulle kosta för mycket. Man funderar nu på att återuppliva 
systemet men inte på grund av ett uttalat trafikantbehov. Trafiksystemet i Malmö motiverar 
inte heller ett parkeringsledningssystem som exempelvis i Lund där man har tårtbitsprincip 
och måste köra in på enkelriktade gator för att kontrollera om det finns plats. Det är snarare så 
att Malmö bör ha systemet för att hänga med i utvecklingen eftersom flera andra städer har 
parkeringsledning. Om systemet skall kunna fungera bra är det dock vikigt att ha hög 
precision i beläggningsinformationen från anslutna p-hus. 
 
Göteborgs P-IN-system fungerar förhållandevis bra. Beläggningen på anslutna p-anläggningar 
kontrolleras manuellt en gång per dygn. Man visar siffror på antalet lediga platser vilket 
förmodas ge intrycket av dynamik i större grad än enbart ”Fullt / Ledigt”. Söktrafiken bedöms 
ha minskat med 1-2%. I Göteborg skall ett nytt system byggas kallat P-Event längs det s k 
evenemangsstråket. Det finns en del tveksamheter till detta projekt från P-bolagets sida 
eftersom p-anläggningarna runt Lisebergsområdet i princip alltid är fullbelagda vid stora 
evenemang. 
 
Stockholm har problem med sitt P-ledssystem. Det finns stora tekniska brister med kommuni-
kationerna som är dyra och opålitliga, liksom dålig precision i beläggningsuppgifterna. Trafi-
kanterna har uppenbara svårigheter att förstå benämningarna i den geografiska uppdelningen. 
Deltagande parter är missnöjda och två av de fyra parterna, Carpark och Parkaden, har sagt 
upp avtalet från årsskiftet 2003/04. Stockholm Parkering har inte märkt någon skillnad i 
beläggning som skulle kunna hänföras till P-ledssystemet. Man avser nu att vidtaga föränd-
ringar genom att plocka bort de yttre skyltarna, men behålla systemet innanför malmarna. 
Man funderar även på billigare och säkrare kommunikationslösningar, eventuellt via internet. 
Dessutom finns tankar på att utveckla ”mini P-led” genom samordning av två/tre 
anläggningar inom några kvarter eller utmed avgränsade sträckor.  
 
Infartsparkering 
Dynamisk information vid infartsparkering förekommer mycket sparsamt I Sverige. Ett 
tidigare försök vid Aspens station i Lerum, Göteborg lades ned efter en testperiod eftersom 
effekten i form av förändrat resande i princip uteblev. Vid Svågertorp i Malmö finns ett 
system i funktion med budskapsskyltar på E6. Detta tycks fungera bra och trafikantreak-
tionerna är positiva. 
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Intern vägledning 
System för intern vägledning inuti P-hus till lediga platser som detekteras separat har 
tillämpats i Sverige i några fall. Dessa har fungerat bra men på grund av svårigheter med drift 
och underhåll har de lagts ned. Däremot förekommer interna söksystem som hänvisar till 
våningsplan med lediga platser. Dessa baseras på in och uträkning för respektive plan.   
 
Dynamisk parkeringsinformation via internet 
I Danmark (bl a Köpenhamn och Ålborg) finns beläggningsinformation (antal lediga platser) 
utlagd på internet på en översiktskarta för centrala P-hus. Även Stockholm har lagt ut aktuell 
beläggningsstatus på trafikhemsidan www.trafiken.nu men dessa uppgifter är mer svår-
åtkomliga än för Köpenhamn (man måste klicka på respektive p-hus) och innehåller inte antal 
lediga platser utan uppgiften ledigt respektive fullt. Även garagens kapacitet anges, liksom 
förekomst av andra typer av parkeringsanläggningar. För Göteborg och Malmö finns ännu 
endast statisk information om olika typer av parkering. 
 
Några intervjupersoner är tveksamma till värdet av dynamisk parkeringsinformation på 
internet med den åtkomlighet som internet har idag. Tjänsten är inte efterfrågad och det är 
alldeles för trickigt och långsamt att leta sig fram och hitta dynamisk information som kan 
vara användbar. Däremot skulle en förädlad tjänst möjligen kunna bli attraktiv. 
 
5.1.2 Betalning och bokning 
 
Parkeringsautomat 
Betalning är en central funktion i parkeringsverksamhet. Traditionella metoder med P-mätare 
som successivt ersatts av P-automater i öppna system är vållar vissa problem för såväl kunder 
som operatörer. Många automater accepterar fortfarande enbart mynt, vilket trafikanterna ofta 
klagar på. Operatörerna vill inte gärna använda sedelautomater eftersom dessa blir mer stöld-
begärliga. Kortautomater är ett alternativ för att komma ifrån kontanthanteringen men även 
här finns problem. De flesta kortautomaterna tar endast vissa korttyper (bensinkort mm) som 
har lägre transaktionsavgift än generella kreditkort. Eftersom operatörerna betalar trans-
aktionsavgiften måste man sätta denna i relation till parkeringsavgiften, vilket innebär att 
kreditkort endast accepteras i automater med hög p-avgift (i city och vissa garage). Diskus-
sion pågår om lösningar på detta problem. Situationen är lite annorlunda i Danmark där det 
s.k. Dan-kortet används allmänt och även accepteras av kortautomater för parkering.  
 
Mobiltelefon 
Betalning via mobiltelefon förekommer sedan ett antal år. I Sverige finns två konkurrerande 
tjänsteleverantörer, Mint och Tele-P. Båda har verksamhet för gatuparkering i Stockholm, 
Göteborg och en del andra städer, dock ej Malmö. Mint samarbetar även med Stockholm 
Parkering under namnet Park & Ring för p-hus. I Köpenhamn finns motsvarigheten Easy 
Park. Leverantörerna tar ut en förhållandevis hög avgift per parkeringstillfälle (se avsnitt 2.2). 
Operatörerna är missnöjda med detta eftersom det drabbar kunderna. Parkering Stockholm har 
i sitt upplägg ett avtal med Mint som innebär att operatör och leverantör står för transaktions-
kostnaden och därmed är det inte dyrare för kunden att betala med mobiltelefon i Stockholm 
Parkerings anläggningar än att betala på annat sätt. I Göteborg strävar man efter en modell för 
att minska trafikanternas kostnader vid betalning via mobiltelefon, särskilt eftersom p-taxan i 
Göteborg är förhållandevis låg. Taxan får inte rubbas eftersom den används som styrmedel. 
Även Parkering København anser att Easy Parks modell är för dyr. Man funderar på att 
etablera en tjänst i egen regi.  
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Operatörerna ser fördelarna med mobiltelefonbetalning bl a att slippa mynthantering och på 
sikt kunna minska antalet automater. Samtidigt finns en del brister. Utöver kostnaderna enligt 
ovan så är övervakningen klumpig men är på väg att förbättras, tekniken med dagens upplägg 
fungerar inte för bilpooler etc. 
 
Parkeringsdosa 
På vissa gatuparkeringar i Stockholm och Göteborg fungerar också p-dosa. Även Malmö har 
testat men tyckte att depositionen var för hög och därför lades projektet ned. P-bolaget i Göte-
borg har tidigare prövat ett franskt system (Piaf). Kostnader, problem med intäktsfördelning 
etc gör att man inte intresserad av tekniken. Man är inte heller i Köpenhamn intresserad av p-
dosa. Utöver att den är dyr för kunden innebär dosan ett miljöproblem när den skall kasseras. 
 
Bokning 
Det är inte lagligt i Sverige att möjliggöra reservering av p-plats på gatumark. På tomtmark är 
det vanligt att långtidshyra parkeringsplats. Det finns även varianter där man hyr nattparke-
ring i ett garage utan särskilt tilldelad plats. Eftersom korttidsbokning innebär att operatören 
måste blockera en plats under viss tid innan den bokade parkeringen utnyttjas kan ett intäkts-
bortfall uppstå och en extra avgift måste tas ut. I Stockholm och Göteborg har man tidigare 
testat s.k. VIP-parkering till en avsevärt högre avgift i några stora P-hus. Detta blev emellertid 
ingen succé. 
 

5.2 Framtida lösningar 
 
5.2.1 Avancerade informations- och vägledningssystem 
Informations- och navigeringssystem i fordonet kan enligt intervjuerna på sikt bli intressanta. 
Information om var man kan hitta parkeringsanläggningar finns ofta med i dagens statiska 
system. I morgondagens dynamiska system kommer även p-anläggningarna aktuella 
beläggningsstatus att läggas in och hänvisning till den lämpligaste p-anläggningen kunna ske 
utifrån förarens önskemål.  
 
Parkeringsledning på dynamiska vägskyltar bör kunna utvecklas med ett bättre trafikantgräns-
snitt. Färger för olika geografiska områden och namn på områden som anknyter till välkänd 
platser eller områden bör användas.  
 
Den dynamiska parkeringsinformation som finns på internet idag bedöms av flera ha ett 
mycket begränsat värde. Åtkomsten till internet är otillfredsställande med en långsam start-
procedur. Om informationen med en smidigare, bättre integrerad lösning som är tillgänglig 
via handdator (PDA) kan informationen bli efterfrågad. 
 
5.2.2 Breddat koncept 
Det finns idéer om att tillhandahålla service av olika slag i anslutning till särskilt infarts-
parkering. Det kan gälla serviceåtgärder på bilen, leverans av förbeställda varor (via internet) 
etc. Vid Svågertorp i Malmö finns ParkSmart som tillhandahåller säkrare förvaring i larmat 
garage och ett antal tjänster såsom tvättning, rekonditionering och hjulbyte. Motsvarande 
tjänster tillhandahålls i vissa p-hus. Ökad säkerhet är något som man tror blir allt mer 
efterfrågat, särskilt på infartsparkeringar. Enkla servicekoncept har också prövats t ex vid 
färjeterminaler men marknaden har inte varit mogen. 
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En annan idé är samordning med nöjesindustrin (bio, teater mm), butiker och andra aktiviteter 
där man ser resan, och om resan sker med bil behovet av att parkera, som en del i aktiviteten. 
Det kan t ex gälla samverkan med biografkedja så att när man köper biljett ingår en p-plats i 
priset. Hittills har emellertid intresset från biografsidan varit sval. Däremot finns andra aktörer 
som idag via gula sidorna tillhandahåller information om handel, nöjen, service etc och kan 
tänka sig koppla dynamisk parkeringsinformation till denna tjänst. 
 
Egentligen finns inga gränser för utbyggnad av tjänster. Man kan relativt lätt ta reda på trafi-
kanternas preferenser och parkeringsvanor. Tjänsteleverantörer för betalning av parkering, 
såsom Mint, har statistik över sina kunders vanor. Med tillstånd skulle denna kunna säljas 
eller användas internt för att skräddarsy individuella koncept. 
 
I ett utvecklat system räcker det att knappa in vissa enkla grunduppgifter om resan, när man 
skall åka och vart man skall åka. Ut ur systemet skall komma förslag på resväg, alternativa 
färdsätt, parkeringsalternativ, reskostnad för alternativ som även omfattar kollektivtrafik, 
tillgång till lediga p-platser med taxa, gångavstånd, total restid etc. Detta förutsätter att den 
som begär uppgifterna har lagt upp en profil eller besvarat frågor som begränsar urvalet. 
 
5.2.3 Bokning och betalning 
Bokning 
Dagens långtidsabonnemang är inte särskilt flexibelt. I eftertraktade garage kan man tänka sig 
abonnemang som gäller under viss tidsperiod (t ex 8 - 17) för att platsen under övriga tider 
skall kunna upplåta åt andra. Långtidsabonnemang kan numera bokas via internet. 
 
Bokning av korttids p-plats för privatpersoner är tveksamt av flera skäl. En del har nämnts 
tidigare såsom köbildning utanför ofta fulla garage. Även de som bokat hamnar i denna kö. 
Bilister som betalat för bokning bör istället ha en gräddfil in.  
 
Behovet av att kunna boka plats kanske är särskilt påtagligt för stora fordon som turistbussar 
och lastbilar. Det är också angeläget att sådan parkeringar bevakas eftersom lastbilar kan ha 
värdefull last. 
 
Betalning 
Som nämnts ovan finns vissa övervakningsproblem vid betalning via mobiltelefon. I Köpen-
hamn framfördes tanken på att låta närmaste parkeringsautomat utfärda biljett när man med 
mobilen ringer angivet nummer och knappar in lokaliseringskoden. En sms-signal går till 
automaten som skriver ut en biljett. Denna kan då läggas innanför vindrutan och kontrolleras 
på traditionellt sätt. Idén har säkert flera fördelar men också nackdelar såsom minskad 
bekvämlighet.    
 
Försök med positionering och automatisk betalning har genomförts i Göteborg. Det är tvek-
samt om det finns betalningsvilja för ett sådant system, möjligen på lång sikt då funktionen 
kan utgöra en del i ett större system med flera tjänster. 
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6 Visioner om framtiden 
 
I en framtidsvision är många av de problem som kännetecknar dagens bilparkering helt eller 
delvis avhjälpta. Exempel på sådana problem är att inte känna till var det finns parkerings-
möjligheter i närheten av målet, att behöva leta efter lediga parkeringsrutor, att ha otillräckligt 
med mynt för att kunna betala, dilemmat av att behöva tänka på när parkeringstiden går ut och 
då förlänga tiden eller flytta bilen, osäkerhet om vad som gäller för parkeringen (regler, taxor 
mm), oron för stöld eller skadegörelse, problem med att hitta sin parkerade bil etc. 
 

6.1 Informationssamhället blir mer påtagligt 
 
Många människor kommer att ha utrustning för att trådlöst, snabbt och enkelt komma åt 
internet (handdator (PDA), 3G eller efterföljande generationer) och för att kommunicera 
dubbelriktat. Systemen kommer att ha inbyggd positionering (via GPS eller liknande) och kan 
därmed ge navigeringsstöd. Betalning av tjänster kan också utföras av de trådlösa systemen 
eventuellt med robusta, smarta kort av säkerhetsskäl. Även olika former av broadcast-
utsändning (DAB, WLAN etc) kommer användas för att reducera kommunikationskost-
naderna. 
 
Markanden kommer att differentieras. Vissa personer med hög betalningsvilja kommer att 
betala mycket för reservering, tillgång till bästa parkeringsplats och att utan hinder kunna nå 
sin p-plats. Andra som inte har denna möjlighet eller önskan får sämre service. 
 

6.2 Förbättrade funktioner för parkering 
 
6.2.1 Beläggningsstatus och vägledning 
Anläggningar med automatisk detektering av status för varje enskild plats (med sensor 
ovanför eller video) finns idag på ett fåtal platser. Flera p-anläggningar kommer att få denna 
funktion. Detta underlättar för besökare att hitta en ledig plats och förbättrar statistiken. 
Navigeringssystem, som finns i mobila enheter kan komma att visa vägen inte bara till p-
anläggningens infart utan hela vägen fram till parkeringsrutan och dessutom promenadvägen 
ända fram till målpunkten. Dessutom kommer utrustningen att hjälpa förare hitta var bilen 
parkerats när den skall hämtas. Detta genom en kontakt mellan fickterminal och fordon. 
 
På sikt kan det bli möjligt att beräkna antalet lediga platser även för gatuparkering. En möjlig 
teknik för detta är en fordonsansluten utrustning med betalning/positionering/mobiltelefon av 
det slag som testats för trängselavgifter. Alla bilar som inte kör/rullar inom viss tidsrymd 
skulle kunna loggas med avseende på position. 
 
6.2.2 Taxa och betalning 
Taxa och betalning är centrala delar i parkeringsverksamhet. Följande utveckling kan 
förutses: 
• Mer information om taxorna kommer att finnas via internet och andra media. Detta ökar 

konkurrensen och skapar incitament för differentiering 
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• Ökad differentiering i prissättningen införs för att locka kunder. Rabatter kommer att 
finnas under perioder med låg efterfrågan. Det har under flera år förekommit rabatter för 
parkering i samband med efterföljande köp av vara i intilliggande affär. Detta kommer att 
utvecklas och utökas till andra aktiviteter (t ex parkering och bio, kanske med bokning), 
rabatter för medlemmar i olika grupper (IKEA family, Konsum Medmera, Fortum-
elkunder etc), rabatter för miljöbilar etc. Istället ökar priserna när efterfrågan blir större 
och anläggningarna överbelastas, t ex strax före jul 

• Gräddfiler utan köer vid inpassage, mot högre avgift t ex då man har bokat plats.  
 
6.2.3 Betalningssätt 
Nya tekniska system och metoder kommer generellt att utvecklas för betalning. 
• Sverige kommer om några år att övergå från magnetremsa till chip på plastkort. Detta ger 

ökad kapacitet och säkerhet och öppnar upp för utökad användning. Därigenom kommer 
troligen möjligheten till kortanvändningen i samband med parkering att öka, även vid 
gatuparkering 

• Genom att lägga information på korten öppnas möjligheter för rabatterbjudanden kopplat 
till parkering (se ovan) 

• Användning av video och automatisk tolkning av registreringsnummer ger möjlighet (för 
de som är anslutna) till snabb in- och utpassage och automatisk betalning. Videosystemet 
kan även användas i samband med bilstölder etc 

• Mobila system med positionerings- och betalningsfunktion kan användas för registrering 
och betalning. 

• Ett system för trängselavgifter kan med fördel även användas för betalning av parkering 
 

6.3 Infartsparkering 
 
En del av det som nämnts ovan gäller även för infartsparkering. Vissa faktorer tillkommer 
eller blir mer accentuerade: 
• Beslutsstöd om vilket färdmedel som vid tillfället är lämpligast m a p kostnad, tidsåtgång 

och miljö (inklusive parkeringssituationen i city) 
• Rekommendation om vilken infartsparkering som är lämpligast i realtid, inklusive 

prognoser 
• Information om kollektivtrafikens avgångstider i realtid dvs inklusive försenings-

information 
• Integrerad betalning av parkering och kollektivtrafik 
• Miljöstyrning 
• Service medan bilen är parkerad 
• Bevakning, säkerhet 
• Samordning mellan kollektivtrafik och infartsparkering kan kanske innebära att 

spärrvakten även svarar för infartsparkeringen 
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6.4 Effektivare utnyttjande av p-anläggning 
 
ITS kan bidraga till ett effektivare utnyttjande av parke-
ringsanläggningar. Utomlands är det relativt vanligt med 
mekaniska anläggningar där fordonen automatiskt för-
flyttas till små parkeringsfack för bättre ytutnyttjande. I 
Sverige har P-snurran Rörstrand nyligen tagits i bruk i 
Stockholm.  
 
Ett alternativ utan mekanik är personal som tätpackar 
fordon på hårt belastade anläggningar. Fordonen kan 
placeras/packas med hänsyn till när de förväntas bli 
hämtade. Med modern IT blir det möjligt för fordons-
ägaren att förvarna att man snart avser att hämta sin bil 
och därigenom kan kunden undvika onödig väntan på att 
bilen skall kunna plockas fram. 
  

 
Figur 6.1  P-Snurran Rörstrand 

Ett annat sätt att öka packningen kan vara att detektera fordonens dimensioner på ett säkert 
sätt vid inpassage och hänvisa till vissa parkeringsdäck med lägre takhöjd (kanske ca 1,9 m) 
och vissa mindre p-ytor för småbilar, där taxan är lägre. Föraren måste givetvis vara medveten 
om måttbegränsningarna särskilt takhöjden.  
 

6.5 Kundanpassat system  
  
Med morgondagens teknik finns möjligheter att anpassa parkeringsutbudet till efterfrågan. 
Individuella preferenser, som initialt läggs in i systemet, kan exempelvis vara  
• Acceptabelt gångavstånd från parkering till angivet mål 
• Maximal parkeringsavgift 
• Lätthet att manövrera och parkera 
• Önskemål om bevakning 
• Manuell betjäning 
• Service i form biltvätt mm 
 
Bilföraren anger målpunkt och tidpunkt. Systemet undersöker tillgången till lediga p-platser 
och föreslår några alternativ som bäst överensstämmer med givna preferenser. När föraren 
accepterat föreslagen parkeringsanläggning och plats kan vid behov bokning göras om den  
tjänsten finns tillgänglig. Föraren accepterar att en bokningsavgift dras från hans kort. Det 
mobila informations-, navigerings- och betalsystemet, som är dockat till fordonet (via 
Bluetooth eller liknande), räknar ut bästa väg med hänsyn till den aktuella trafiksituationen 
och ger väganvisningar. När bilen ställs i parkeringsanläggningen frågar det mobila systemet 
om parkering skall påbörjas. Föraren klickar på Ja och avgiften börja ticka. När föraren åter 
sätter sig i bilen och ansluter den mobila enheter frågar systemet om parkeringen skall 
avslutas. Avgiften debiteras förarens konto. 
 
Med framtidens system kommer integrerade paketlösningar att kunna erbjudas. Istället för att 
ange ett specifikt mål kan man uppge vad man önskar uträtta. Systemet skall då kunna föreslå 
alternativa lösningar: 
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”Vi är två personer som önskar se ”Sagan om Ringen” på bio i kväll och innan dess äta 
mexikanskt i närheten! Vad erbjuds?” Genom samverkan inom nöjesbranschen (bio, 
restauranger), och med väghållare, kollektivtrafikföretag och parkeringsoperatörer kan 
systemet föreslå några alternativ som innefattar: 
• Möjliga biografer och tidpunkter 
• Närliggande restauranger 
• Lämpliga transportsätt vid tidpunkten ifråga 
• Möjlighet att parkera i närheten av bion eller på infartsparkering med uppgifter om 

anslutande kollektivtrafik och när man kommer fram. Även återresa efter avslutad 
filmförevisning. 

 
Systemet kan om så önskas boka restaurangbord, biobiljett och parkeringsplats. Svårigheten 
med denna typ av lösning är att få till stånd en fungerande organisation där många olika 
intressenter med olika drivkrafter deltar. Denna avslutande vision kan kanske betraktas som 
något utopisk eller kanske teknikdriven. Den tilltalar möjligen den ”planerande” människan. 
För många är en del av charmen av att gå ut på kvällen kanske att spontant bestämma sig för 
att äta och leta efter en restaurang och då är man inte intresserad av den här tjänsten. 
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7 Värdering av ITS-system och funktioner för parkering 
 
I detta avsnitt görs en värdering av ITS-tillämpningar och funktioner för parkering utifrån 
olika användaraspekter. Värderingen är mycket subjektiv och har utförts av tre projektmed-
arbetare utifrån den kunskap som inhämtats i projektets olika delar.  
 

7.1 Värderingsmetod 
För värderingen har en metod utvecklats med vilken olika tekniska lösningars lämplighet för 
att tillhandahålla eller utföra olika funktioner relativt dagens förhärskande metoder undersöks. 
Bedömningen har gjorts med en vanlig medelparkerandes situation i åtanke. Värdet av olika 
funktioner och tekniska lösningar är naturligtvis i realiteten högst varierande utifrån den 
enskildes situation, önskemål och förmåga. De tekniska lösningar som studerats är  
 
• Internet via trådansluten dator  
• SMS-meddelande på GSM-telefon 
• WAP-telefon med förenklat gränssnitt mot vissa internetsidor 
• Handdator (PDA) med inbyggd snabb mobil kommunikation (GPRS, 3G etc) och 

navigeringstillbehör (GPS - satellitnavigering) 
• Fordonssystem, fast installerat med navigering, kommunikation 
• VMS (endast informations- och vägledningstjänster) 
 
De funktioner som värderas är 
• Statisk information (fasta taxor, öppettider, bevakning mm) 
• Dynamisk information (aktuell beläggning, flexibla taxor mm) 
• Vägledning (till och i p-anläggningar samt till mål för resan) 
• Bokning 
• Betalning 
• Paketlösning inklusive flera integrerade funktioner t ex biobesök med parkering 
 
Kombinationer av teknik och funktioner värderas med avseende på Funktionell användning 
och Teknisk attraktivitet. Detta görs för samtliga kombinationer med undantag för VMS som 
värderas för statisk och dynamisk information samt för vägledning.  
 
I bedömningen av Funktionell användning värderas funktionens betydelse med respektive 
teknisk lösning. Följande indikatorer ingår: 
• Efterfrågan och behov 
• Personlig nytta relativt uppoffring (kostnad och tillgänglighet för funktionen med 

respektive teknik). 
• Relevans för att lösa uppgift 
• Betalningsvilja för tjänsten med given teknik 
Bedömningen görs utifrån följande typ av fråga (exempel): Vad finns det för efterfrågan på 
dynamisk information om den förmedlas via Wap?    
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För Teknisk attraktivitet värderas tekniken utifrån dess möjligheter och användbarhet för att 
tillhandahålla respektive funktion. Följande indikatorer ingår: 
• Hanterbarhet  
• Robusthet mot felfunktion och felanvändning samt konsekvens av detta 
• Möjlighet till individuell anpassning 
• Integration av flera tjänster med tekniken (paketlösningar) 
Här vänder man på frågeställningen enligt följande typexempel: Hur lätt är en handdator att 
hantera för att kunna betala med? 
 
I värderingen användes en femgradig skala (1= liten, 5= stor). Totalvärderingens känslighet 
har prövats genom att förse de ovannämnda indikatorerna med vikter som kan varieras. 
 

7.2 Resultat av värderingen 
 
Resultaten av projektmedarbetarnas sammanvägda bedömningar redovisas i diagramform 
nedan (figur 7:1 i avsnitt 7.2.7). Utifrån den diskussion som legat till grund för värderingen 
förs ett resonemang för respektive funktion i nedanstående avsnitt.  
 
7.2.1 Statisk information 
 
Trafikanter, som är mindre bekanta med parkeringssystemet, efterfrågar information om var 
man kan parkera, hur långt parkeringen ligger ifrån målpunkten (alternativt kända land-
märken), vad det kostar, eventuella begränsningar i öppettider etc. En vanlig undran är om 
man kan betala med kort och om parkeringsanläggningen är bevakad. Oron för stöld och 
inbrott är stor hos många. Nämnda uppgifter är huvudsakligen av statisk karaktär. 
 
Det finns alltså ett behov av statisk information, men behovet begränsas till bilister som inte 
känner till området eller parkeringssituationen vid tidpunkten då bilen skall parkeras. Nyttan 
av statisk information är generellt stor för dessa individer. Stora delar av den här typen av 
information kan inhämtas i samband med att resan planeras men stöd kan också behövas 
under färd i form av vägvisning och namnuppgifter. 
 
Traditionella hjälpmedel fungerar naturligtvis om de finns till hands. Karta med utmärkta 
parkeringsanläggningar är ett bra stöd och uppgifter om taxor, öppettider, bevakning mm kan 
finnas i tryckta alster. Men dessa hjälpmedel finns ofta inte tillgängliga när de behövs. I 
värderingen har internet ansetts vara en lämplig källa för statisk information. Fast internet-
anslutning har dock bristande flexibilitet. Handdator med mobil internetuppkoppling har 
större användbarhet. Det är en attraktiv men dyr utrustning (4 – 8 000 kr) som uppvägs av 
fördelen att informationen kan erhållas under färd – den finns tillgänglig när den behövs! 
WAP är ett alternativ men uppgifterna är inte alltid lika lättillgängliga eftersom antalet WAP-
applikationer är betydligt färre än hemsidor på internet. Med SMS begränsas användbarheten 
ytterligare dels genom formatet, dels genom att tjänsten inte bedöms vara särskilt intressant 
för de som tillhandahåller parkeringsinformation. Däremot fyller statisk information på 
vägmärken en viktig roll för att föraren skall hitta fram till området där bilen kan parkeras och 
även till enskilda p-anläggningar.  
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7.2.2 Dynamisk information 
 
Dynamisk information berör såväl vane- som sällanparkeraren. Bilisten är intresserad av att få 
veta om han kan räkna med att kunna parkera som avsett när han kommer fram. Uppgifter om 
den aktuella statusen och ännu hellre prognostiserade statusen om parkeringsläget när bilen 
skall parkeras är då intressant. Information om beläggningssituationen (andel lediga platser 
eller antal lediga i förhållande till antal tillgängliga platser) kan vara viktig liksom om en 
avvikelse från den normala beläggningssituationen kan förväntas. Sådan statistik för infarts-
parkeringar till Köpenhamn finns på internet. Även annan realtidsinformation som kan för-
svåra möjligheten att parkera som planerat såsom störningar i trafiksystemet är värdefull.  
 
Information om prognostiserad beläggning eller förväntad avvikelse kan vara intressant att 
inhämta innan resan påbörjas. Det är dock tveksamt om det är värt mödan att starta datorn och 
koppla upp sig på internet för att få denna information. Däremot finns det större anledning att 
få veta om det finns lediga platser i en viss anläggning när man närmar sig denna, särskilt om 
anläggningen ligger på en återvändsgata eller en enkelriktad gata. Informationen bör då läm-
nas i god tid för att undvika onödig körning med bl a de negativa säkerhets- och miljöeffekter 
som detta kan medföra. Enligt trafikantundersökningen är det tillräckligt att få besked om det 
är fullt eller ledigt. Beläggningsinformationen lämnas lämpligen via VMS som bör finnas 
åtminstone på kvartersnivå men även på stadsdelsnivå i komplicerade trafikmiljöer. Däremot 
är totalsiffror över beläggningen i stora geografiska områden knappast användbara för den 
enskilde trafikanten, i synnerhet inte om områdena inte är tydligt definierade och välkända. 
 
Uppgifter om aktuell avgång för kollektivt färdmedel i anslutning till infartsparkering är 
ytterligare en form av dynamisk information. Sådan information kan förmedlas via VMS.  
 
Dynamisk parkeringsinformation kan även tillgängliggöras med Handdator och Fordons-
baserad utrustning, vilka är mer attraktiva för användaren än VMS. Fordonsutrustningen är 
dock mindre flexibel och därmed inte lika användbar. Den är dessutom i dagsläget dyrare än 
handdatorn vilket gör den något mindre attraktiv. Även mobiltelefoner, SMS och WAP kan 
användas. Såväl användbarhet som attraktion bedöms dock sammantaget vara lägre för dessa 
sistnämnda tillämpningar än de övriga pga begränsningarna i bl a användargränssnittet. Fast 
internetuppkoppling har viss begränsning i användbarhet genom att informationen, som är 
färskvara, endast är tillgänglig innan färden påbörjas.  
 
 
7.2.3 Vägledning i realtid 
 
Stöd för att hitta bästa väg fram till en lämplig parkeringsanläggning med lediga platser 
gagnar främst förare som inte är helt bekanta med vägnätet och trafikförhållandena. Men det 
handlar inte enbart om att hitta lämplig parkeringsanläggning eller område för parkering. För 
att undvika rundkörning och sökande efter en ledig p-plats kan trafikanten vara betjänt av 
”intern” vägledning som underlättar att hitta en ledig plats så nära utgång, hiss, betalnings-
automat eller andra faciliteter som möjligt. Detta är kanske extra angeläget för trafikanter med 
särskilda behov (rörelsehindrade etc). 
 
Bilister som blir vägledda till okända parkeringsanläggningar som ligger en bit ifrån mål-
punkten behöver säkert också stöd för att hitta bästa gångvägen mellan parkeringsplatsen och 
målet. Detta gäller inte minst för personer med bristande lokalkännedom. Ett annat vägled-
ningsbehov kan uppkomma för trafikanter som spontant väljer att infartsparkera och åka 
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kollektivt. Trafikanten kan då behöva vägledning i det kollektiva trafiksystemet t ex genom 
åtkomst till trafikföretagens publika reseplanerare. 
 
Behovet av vägledning är begränsat men förväntas kunna öka i takt med allt mer komplext 
trafiksystem. Med ovannämnda beskrivning av olika slags vägledningsbehov, även utanför 
bilen hamnar handdator med inbyggd GPS och möjlighet till internetuppkoppling högt bland 
tillämpningarna både vad gäller attraktivitet och användbarhet. Fordonsbaserade navigerings-
system får också höga poäng särskilt avseende funktionell användning. Fordonssystemet har 
bättre användargränssnitt men inte lika flexibel tillämpning som handdatorn. Även Wap kan 
ge viss vägvisning i en förenklad kartbild men utan eller med betydligt sämre positionerings-
funktion. SMS via GSM-telefon anses inte vara lämplig för vägvisning annat i mycket 
speciella tillfällen då vägbeskrivning kan ges i textform. Inte heller fast internet bedöms vara 
lämplig för vägledning. Visserligen kan man skriva ut kartor eller i enstaka fall skriftliga 
vägbeskrivningar från internet men någon återkoppling till aktuell position finns inte. VMS 
ger vägledning i en annan form förutsatt att skyltarna är så strategiskt och regelbundet 
placerade att trafikanten inte tappar bort sig. Skyltar med parkeringsinformation innehåller 
uppgifter om beläggningsstatus (enligt dynamisk information ovan) med pilhänvisning till de 
olika anläggningarna. 
 
 
7.2.4 Bokning 
 
Möjligheterna att kunna göra enstaka, tillfälliga bokningar av p-plats är idag begränsade. 
Abonnemang av fast plats eller garanterad plats i en anläggning under längre tid räknas inte 
hit. Försök har gjorts med VIP-parkering i något p-hus utan större succé och det finns 
möjlighet att i förväg via telefon boka plats vid några större färjeterminaler för några dagars 
bortavaro. Det finns även möjlighet att reservera plats i vissa parkeringshus med hög 
betjäningsgrad. Detta är dock inget som man annonserar om.  Utomlands finns exempel på 
anläggningar där plats för korttidsparkering mot en extra avgift kan bokas via internet. 
 
Enligt användarundersökningen finns ett visst intresse av att i förväg kunna reservera och 
betala p-plats. Bokningsfunktionen bedöms dock ha begränsad användbarhet. Handdator med 
mobilt internet är mest användbar och också den mest attraktiva tekniska utrustningen för 
parkeringsbokning. Fast internet är lättillgänglig men eftersom den endast är åtkomlig innan 
resan påbörjats krävs god framförhållning. Mobiltelefon (SMS och WAP) kan användas 
liksom fordonsdator om den kommunikationsmöjlighet. Attraktionskraften för de sistnämnda 
systemen är dock lägre. 
 
 
7.2.5 Betalning 
 
Betalningsförfarandet vid parkering är troligen den viktigaste funktionen där ny teknik kan 
användas för att effektivisera. I slutna parkeringsanläggningar finns sedan länge bomsystem 
med parkeringsbiljetter. Betalning kontant eller med kort sker i automat eller manuellt vid 
utfart. I öppna system såsom gatuparkering finns parkeringsautomater som ofta endast tillåter 
betalning med mynt, ibland med bensinkort och sällan med kreditkort. Trafikanterna klagar på 
att man måste ha en tillräckligt uppsättning med mynt eller plastkort av rätt sort för att kunna 
parkera. Operatörerna vill gärna undvika kontanter i automater som är resurskrävande att 
hantera och dessutom kan utgöra ett säkerhetsproblem genom stöldrisken.  
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Idag finns alternativa lösningar såsom parkeringsdosa eller mobiltelefon. I båda fallen kom-
mer man ifrån mynt och trafikanten betalar för verkligt utnyttjad parkeringstid. Systemen 
drivs kommersiellt och måste ge intäkter. De är därför förknippade med en extra kostnad för 
parkeraren och ibland även operatören. Bland de tekniska lösningar som värderas anses just 
mobiltelefonen vara mest användbar. En uppskattad värdering för p-dosan visar att den 
hamnar lägre vad gäller användbarhet till följd av mer uppoffring för trafikanten genom att 
den är dyrare, kort skall fyllas på etc. 
 
Bland övriga utvärderade lösningarna kommer även de andra systemen med inbyggd mobil 
kommunikation såsom handdatorn högt på listan. Produkten är tekniskt till och med mer 
attraktiv än mobiltelefonen bl a genom att man kan integrera flera tjänster. Även fordonsdator 
som genom positioneringssystemet automatiskt detekterar var fordonet parkeras är en tekniskt 
attraktiv betalningslösning men systemet kräver särskild betalningsmodul med tveksam efter-
frågan. Stationärt internet för betalning av parkering får låga poäng vad gäller användbarhet 
vid normal parkering. Internet användes för betalning av långtidsabonnemang av p-platser och 
kan användas för att fylla på kontantkort etc.  
 
7.2.6 Paket 
 
Benämningen Paket innebär här möjlighet att få information om alternativ och att samtidigt 
boka och betala för ett antal aktiviteter som är förknippade med ett besök, en nöjesupplevelse 
etc. Det kan gälla bio- och restaurangbesök med förflyttning fram och åter inkl parkering om 
bil används. Man uppger vad man önskar uträtta och systemet föreslår alternativa lösningar 
med tider, priser och andra viktiga faktorer. Efter val görs en bokning av de valda aktivi-
teterna och vid behov betalas en bokningsavgift. Stöd för att hitta fram ges. 
 
Inte helt oväntat hamnar handdatorn högst såväl vad gäller teknisk attraktivitet som använd-
barhet. Detta är den funktion och den tekniska produkt som får högst poäng av de undersökta. 
Med mobil internetuppkoppling har man i princip när som helst åtkomst till internetvärlden 
och kan hämta information, välja, boka och betala. För att tjänsten skall bli riktigt attraktiv 
krävs dock ett stödsystem som utifrån individens önskemål ger förslag på lösningar där de 
olika aktiviteterna samverkar. Fast internet har i princip samma utbud, är till och med lättare 
att hantera och därmed tekniskt attraktiv. Värdet för användbarhet blir dock något lägre främst 
beroende på att fast internet endast kan användas där kabeluppkoppling finns tillgänglig. 
 
WAP-telefon med sitt begränsade webb-gränsnitt kan användas för pakettjänster men bl a 
begränsningen av informationsutbudet och trögheten att manövrera i menysystem etc gör att 
WAP värderas lägre än de rena internetbaserade systemen. Flera av de statiska fordonssystem 
som finns på marknaden har åtkomst till gula sidorna och kan därmed underlätta att hitta till 
olika aktiviteter. Vi utgår ifrån att pakettjänsten kan utvecklas i en enkel form även för 
fordonssystem om systemet har en mobil kommunikationslösning.    
  
7.2.7 Samlad bedömning 
 
I nedanstående figur visas utfallet av den samlade värderingen från projektgruppen. Den visar 
tydligt att projektgruppen anser att handdatorn med mobil kommunikation och trådlöst 
internet är lämpligast för de flesta funktioner som värderats. Fast internet är mer utspridd och 
har fått relativt höga attraktionspoäng, men fast internet anses inte så användbart för de flesta 
funktionerna med undantag för pakettjänster. Fordonsdatorn ligger samlad runt neutralläget 
utom avseende vägledning där den fått höga poäng för främst användning. Även VMS anses 
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vara användbar för de funktioner som VMS kan nyttjas för, men tekniken bedöms inte vara 
särskilt attraktiv för brukaren. GSM (inkl SMS) och WAP ligger runt neutralläget vad gäller 
attraktivitet, men får bra användarpoäng för betalning och betydligt sämre för vägledning 
(GSM), bokning och statisk information. 
 
Funktionerna är betydligt mer utspridda. Att kunna tillhandahålla paketlösningar (genom 
åtkomst från internet) bedöms vara positivt. Betalningsfunktionen är också viktig och bör 
vidareutvecklas för användning med mobiltelefon. Vägledning med fordonsbaserade system 
liksom med handdator är bra liksom VMS (med strategisk skyltplacering) medan övriga 
system inte lämpat sig för denna funktion. Information, såväl statisk som dynamisk, är 
värdefull för trafikanten medan bokningsfunktionen fått lägre poäng för användbarhet. 
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Figur 7.1 Resultat av värdering genomförd av projektgruppen 
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Ovannämnda värderingsmetod med presentationsverktyg enligt figur 7.1 har utvecklats i 
projektet. Av tids- och resursskäl har den inte kunnat testas på fler individer. Det vore 
önskvärt att pröva tillvägaggångssättet genom att ställa frågor motsvarande de som anges i 
modellbeskrivningen i avsnitt 7.1 och att även testa viktningssystemet i samband med en 
enkät eller intervjuundersökning. 
 
   



 58

8 Slutsatser 

8.1 Utredningens resultat 
 
8.1.1 Trafikantens beslutsstrategier 
• De flesta förarna har redan före avresan en plan för var de skall parkera eller var sökande 

efter p-plats ska påbörjas 
• Närhet till slutdestinationen betyder mest för valet av parkeringsplats. Andra faktorer som 

påverkar valet är parkeringsavgift, tillgång till lediga platser och vana vid att parkera. 
• Tidsaspekten är viktig. Studier visar att förare med tillgång till väntetider för parkering 

och gångtider till slutdestination gör mer rationella och objektiva val än de som enbart har 
information om tillgång till lediga platser 

 
8.1.2 Behov av information 
• Information i form av vägledning efterfrågas i högre utsträckning av förare med liten 

kännedom om parkerings- och trafiksituationen än bilister som är vana. 
• Behovet av information (parkeringsledning) ökar om det planerade förstahandsvalet för 

parkering verkar misslyckas. Det gäller även om trafiken är ovanligt intensiv eller om 
föraren har dålig lokalkännedom eller befinner sig i okända trakter. 

• För funktionshindrade är behovet av information större. Det är otillräckligt att enbart få 
information om tillgång till parkeringsplatser. De behöver veta om det finns p-platser med 
tillräckligt utrymme för att komma in och ur bilen liksom att smidigt kunna manövrera i 
parkeringshuset. 

• Förare önskar information om lediga platser, väntetid, pris, öppettider, namn och adress på 
parkeringsanläggningen, rådande trafikförhållanden. 

• Infartsparkerare önskar i första hand information om avgång med nästa tåg/buss, medan 
potentiella infartsparkerare vill ha aktuell restid med bil till city, information om antalet 
lediga parkeringsplatser på infartsparkeringen liksom restiden med kollektivtrafik till city. 

 
8.1.3 Användning av information och vägledning 
• Ett vanligt problem med parkeringsledningssystem är att förarna inte kan tolka namnen på 

stadsdelarna/parkeringszonerna som visas på skyltarna. Namnen bör relatera till välkända 
platser eller områden. 

• Ett bristfälligt utformat parkeringsledningssystem ger ingen effekt på trafiken eller på  
beläggningen i anslutna parkeringshus. 

• VMS i parkeringsledningsystem fyller en viktigare funktion på stadsdels- och kvartersnivå 
än i städernas ytterområden (infartsleder)  

• Information om det finns lediga platser eller ej är ofta ett väl så bra budskap som antalet 
lediga platser, speciellt för ovana besökare. 

 
8.1.4 Infartsparkering 
• Trafikanter som infartsparkerar gör det för att slippa köer, det är billigare, det spar tid 
• Trafikanter som inte infartsparkerar anger som skäl bekvämlighet, att bilen behövs i 

arbetet, tidsförlust och problem med att åka kollektivt 
• De viktigaste kriterierna för användning av infartsparkeringar är tidsåtgång och kostnad 

för att nå målet. 
• Förare behöver information om infartsparkeringen i god tid för att överväga ett byte till 

kollektivt färdmedel. 
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• Många trafikanter har felaktig uppfattning om restid med bil respektive kollektivt färd-
medel. Information skulle kanske kunna påverka dessa till ett ändrat parkeringsbeteende. 

 
8.1.5 Lämplig information på internet (fast eller mobil uppkoppling) 
• Information angående parkering som lämpligen kan förmedlas via internet  

- Prisstruktur 
- Öppettider 
- P-anläggningarnas placering på karta 
- Tillgång till parkeringsplatser i anslutning till slutdestinationer såsom byggnader, 

hotell, nöjesetablissemang etc. 
- Sannolikhet att det finns ledig plats när föraren anländer till parkeringen (via en 

prognosmodell) 
- Adress- och telefonuppgifter till parkeringsanläggningar 
- Trafiksituationen i området 

 
8.1.6 Information via andra mobila system 
• Via WAP-teknik kommer det bli möjligt att erbjuda föraren såväl stiliserade kartor som 

vägledning till den lämpligaste parkeringen i sökt område 
• Parkeringsinformation kommer även att bli tillgänglig via fordonsbaserad utrustning 
 
8.1.7 Bokning av parkeringsplats 
• System för bokning av parkeringsplats har störst lönsamhetspotential då parkering sker i 

samband med ärenden där parkeringsavgiften är av underordnad betydelse och då 
tillgängligheten till parkeringsplatser är låg kombinerat med att föraren har bråttom samt 
vid långtidsparkering 

• Svårigheter med förhandsbokning är bl a att parkeringsbolaget måste kunna garantera att 
det verkligen finns en plats tillgänglig när föraren anländer samtidigt som antalet outnytt-
jade platser i anläggningen skall minimeras. Att förare inte alltid lämnar och hämtar sin bil 
på utsatt tid är ytterligare en svårighet. 

• Om bokningen gäller högfrekventerad anläggning finns risk för köbildning utanför 
infarten vilket hindrar tillträdet för den som bokat. En särskild trafiklösning med gräddfil 
för de som reserverat kan behövas. 

 
8.1.8 Betalning med mobiltelefon eller parkeringsdosa 
• För betalning via mobiltelefon måste användaren vara registrerad och betala en relativt 

hög transaktionsavgift per parkeringstillfälle. Detta får vägas mot fördelarna som bl a är:  
- Man betalar för exakt den tid bilen varit parkerad (förutsatt att inloggningen avslutas 

då bilen hämtas) 
- Man riskerar inte att få felparkeringsavgift på grund av överskriden parkeringstid 
- Man slipper betala med mynt 
- Det går snabbare 
- Företagens administration med parkeringskvitton kan reduceras väsentligt 
- Med hjälp av WAP och bluetooth-teknik hoppas utvecklare kunna erbjuda förare 

möjlighet att både reservera en parkeringsplats och få tillträde till parkerings-
anläggningen via mobiltelefonen 

• De som betalar parkering med mobiltelefon (Mint-konceptet) är överlag nöjda med 
tjänsten, men förbättringspotential finns  

• Parkeringsdosa har fördelarna att man slipper mynthantering och att betalningen gäller 
parkerad tid. Till p-dosans nackdelar hör hög depositionsavgift och användningsavgift, 
outvecklad övervakning samt problem med intäktsfördelning mellan olika operatörer 
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8.1.9 Betalning med fordonsdator 
• Fördelar med betalning via fordonsdator med positionering och kommunikation:  

- Föraren betalar för exakt den tid bilen varit parkerad  
- Föraren riskerar inte att få felparkeringsavgift på grund av överskriden parkeringstid 

eller förlängd avgift för glömd utloggning 
- Föraren får stöd för att hitta lämplig p-plats med information om taxor, öppettider etc  
- Betalningsrutinerna hanteras automatiskt. Föraren bekräftar föreslagna åtgärder 
- Parkeringstillämpningen bör integreras tillsammans med andra tjänster i fordonsdator 

eller en handdator för att bli efterfrågad. 
 
8.1.10 Värdering av ITS-lösningar för olika parkeringsfunktioner 
En samlad bedömning av lämpliga ITS-lösningar för olika parkeringsfunktioner (statisk och 
dynamisk information, vägledning, bokning, betalning och integrerade aktiviteter) leder till 
följande översiktliga resultat: 
• Internet är användbar för de flesta undersökta funktionerna. Mobilt internet via höghastig-

hetskommunikation (handdator med 3G-uppkoppling) rankas högst i bedömningen 
• Även WAP med sitt förenklade gränssnitt skulle kunna utvecklas och användas för flera 

funktioner. WAP som teknisk produkt har dock inte blivit någon succé, varför den inte på 
lite sikt anses värd att satsa på som bärare av parkeringsinformation 

• GSM-telefon med SMS har fördelen av de flesta äger en sådan. Hårdvaran behöver alltså 
inte skaffas (till skillnad från p-dosa). Mobilen fungerar bra som betalningslösning men 
mindre bra för andra funktioner. SMS kan användas för information av olika slag, som 
även kan anpassas till individuella önskemål, men begränsningar till text och datamängd 
gör att utveckling av SMS-tjänster för parkering har kortsiktigt värde 

• Fordonsdatorn (navigeringssystem) som nuvarande produkt lämpar sig väl för vägledning. 
Den kan integreras med mobiltelefon och utvecklas till att bli en mer allsidig trafikguide 
inkl parkeringsinformation. Denna utvecklingslinje förväntas dock få hård konkurrens 
från handdatorn med inbyggd kommunikation och GPS, som kan dockas till fordonet för 
att få ett bättre användargränssnitt 

• VMS anses vara användbar för de funktioner som VMS kan nyttjas för, dvs att förmedla 
information och att vägleda. Dagens system är dock inte tillräckligt anpassade till trafikan-
ternas behov, förmåga och önskemål 

 

8.2 Satsningar inför framtiden 
 
I framtiden kommer många att ha utrustning för att trådlöst, snabbt och enkelt komma åt 
internet (PDA, 3G eller efterföljande generationer) och för att kommunicera dubbelriktat. 
Systemen kommer att ha inbyggd positionering (via GPS eller liknande) och därmed kan 
utrustningen ge navigeringsstöd. Betalning av tjänster kan också utföras av de trådlösa 
systemen eventuellt med robusta, smarta kort av säkerhetsskäl. Även olika former av digital 
utsändning av allmän information kommer användas för att reducera kostnaderna. 
 
Alla kommer naturligtvis inte att ha tillgång till den senaste tekniken vad gäller mobil utrust-
ning och inte heller ha möjlighet att utnyttja alla de tjänster som systemen erbjuder. Det 
behövs därför även andra tekniska lösningar som kan tillgodose grundläggande behov och 
krav vad gäller parkering.   
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VMS har fördelen av att nå i princip alla som passerar skylten. Skyltarna bör placeras där de 
bedöms göra bäst nytta, dvs där trafikanterna börjar sitt sökande efter p-plats alternativt kan 
överväga infartsparkering och sedan leda vidare fram mot p-anläggningarna. För parkering i 
stadskärnor innebär detta på stadsdels- eller kvartersnivå. Skyltarna bör informera om parke-
ringsstatus i p-hus inom ett begränsat område / runt en välkänd plats. För infartsparkering är 
det även viktigt att kunna informera om näraliggande avgångstider för kollektiva färdmedel 
och om möjligt aktuella restider med bil respektive kollektivt färdmedel. Om trafik- och 
parkeringssituationen inne i city är ovanligt besvärlig kan det även finnas anledning att infor-
mera om detta liksom om det finns service i anslutning till infartsparkeringen, men inga 
detaljer för att hålla nera informationsmängden. 
 
Taxa och betalning är viktiga delar i parkeringsverksamhet. Med utvecklingen på ITS-
området finns bättre möjligheter att informera om taxestrukturen. Detta ökar konkurrensen 
och skapar incitament för differentiering. Lägre taxa kommer att finnas under perioder med 
låg efterfrågan. Likaså kommer det att utvecklas rabatter i samverkan mellan parkeringsupp-
låtare och intilliggande köpcentrum eller nöjesetablisemang etc. Rabatter kommer också att 
finnas för de som infartsparkerar och reser kollektivt. Detta kan hanteras på ett smidigt sätt 
via smarta kort som kan finnas separat eller sitta i handdatorer med säker korthållskommuni-
kation (bluetooth).  
 
Kontantbaserade betalningsystem för parkering kommer successivt att minska men sannolikt 
inte helt försvinna i det korta perspektivet. De elektroniska system som används, plastkort 
(generella och bensinkort), mobiltelefon och p-dosa har transaktionsavgifter som i många fall 
anses alldeles för höga i förhållande till parkeringsavgiften. För att få en överfasning till 
elektroniska system måste avgifterna för användning av dessa sänkas. En del problem som 
fortfarande finns gällande övervakning etc måste också lösas. 
 
Interaktiva tjänster baserade på integrerade internetlösningar kan förväntas bli efterfrågade. 
Sådana tjänster kan kommuniceras såväl via fast som mobilt internet. Om de dessutom 
kopplas ihop med vägledningstillämpningar och betalningsfunktioner via mobil kommuni-
kation kan man få ett heltäckande koncept. En utvecklad handdator med integrerad GPS, 
mobiltelefon och smart kort som kan dockas i fordon är en lämplig bärare för detta.  
 
Satsningar på att utveckla en interaktiv sökbar databas, tillgänglig via en portal, med 
intelligens för olika aktiviteter ligger nära till hands. Efter av kunden angivet önskemål om 
typ av aktivitet, krav på parkering (maxtaxa mm), maximalt gångavstånd till föreslagen 
aktivitet skall systemet kunna ge alternativa förslag på plats för aktiviteten (om det finns mer 
än en), färdsätt (baserad på tid- och kostnad), parkering etc. Användaren kan ha möjlighet att 
boka via en länk och vid behov kontakta valda aktiviteter och kan få vägledning via naviga-
torn till vald parkeringsplats och sedan vidare till aktiviteten. Parkeringsbetalningen kan också 
ske via enheten, som känner av vilken parkeringsplats som används, aktuell taxa och parke-
ringstiden. Föraren behöver endast kontrollera och acceptera betalningen. Tekniken kan även 
användas för trängselavgifter. 
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Bilaga 1 Externt medverkande 
 
Behjälpliga med uppgifter 
Nedanstående personer har tillhandahållit basurval för användarundersökningar: 
 
Johan Thalin,  Mint (anslutna kunder) 
Amir Amirriazi, DHR (De Handikappades Riksförbund), Motorklubb Stockholm 
(medlemsregister) 
 
Interjuer  
Följande experter har intervjuats: 
 
Stockholm 
Henrik Silfverstolpe, Gatu- och Fastighetskontoret 
Jan-Erik Hollander, Gatu- och Fastighetskontoret 
Björn Schwartz, Stockholms Stads Parkerings AB (Stockholm Parkering) 
Per Flodman, Stockholms Stads Parkerings AB 
Claes Jonsson, Stockholms Stads Parkerings AB 
 
Göteborg 
Hans Magnusson, Trafikkontoret 
Ulf Kahl, Göteborgs Stads Parkerings AB 
 
Malmö 
Jan Ramqvist, Gatukontoret 
Tommy Jensen, Gatukontoret 
Tomas Strandberg, Malmö Kommuns Parkerings AB 
Göran Omfors, Malmö Kommuns Parkerings AB 
 
Köpenhamn 
Kirsten Jørgensen samt två medarbetare, Parkering København  
 
 
 



 66

Bilaga 2: Intervjuformulär 
Frågeunderlag för parkerande och icke-parkerande  
 

Kön 
 man 
 kvinna 
 
Hur ofta har Du kört bil inom Stockholms län det senaste halvåret?  
 flera ggr per vecka 
 några ggr i månaden 
 någon enstaka gång 
 ingen gång 
 
Vilket ärende har Du oftast när Du kör bil inom Stockholms län? 
 till arbetet 
 i tjänsten 
 till affären mm 
 till vänner o bekanta 
 annat 
 

 Hur ofta har Du parkerat i Stockholms innerstad (innanför tullarna) eller på infartsparkering det 
senaste halvåret? 
 flera ggr per vecka 
 några ggr i månaden 
 någon enstaka gång 
 ingen gång 
 
Vad är den främsta anledningen till att Du aldrig parkerar i Sthlms innerstad?  
 svårt att hitta p-plats 
 för dyrt med p-avgift 
 trångt/stressigt när man ska parkera 
 svårt att förstå p-regler 
 stressigt o svårt att komma fram i stan 
 inget behov (åker igenom) 
 annat 
 
Vad skulle få Dig att parkera i Sthlms innerstad?  
 fler p-platser 
 lägre p-avgifter 
 kreditkort fungerar i p-automater 
 enklare parkeringsregler 
 annat 
 
Vad är anledningen till att Du inte någon gång parkerat på en infartsparkering?  
 har inget behov 
 resan tar för lång tid 
 bilen behövs i stan 
 åker inte kollektivt 
 finns inga p-platser 
 vet inte var infartsparkeringen finns 
 känns inte säkert att lämna bilen på infartsparkering 
 annat 
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Vad skulle få dig att parkera på en infartsparkering?  
 att det är säkert och tryggt 
 fler p-platser 
 lägre taxor i kollektivtrafiken 
 info om anslutande linjers avgångstider 
 möjlighet att boka en p-plats i förväg 
 kortare avstånd från parkering till anslutande trafik 
 att det är gratis 
 annat 
 
Känner Du till att det finns parkeringstavlor vid infarterna till Stockholm? 
 ja 
 nej 
 vet ej 
 
På tavlorna visas N City, S City och Ö City.   
 Är det lätt eller svårt för Dig att bedöma vilka områden som ingår i dessa beteckningar? 
 mycket lätt 
 lätt 
 svårt 
 mycket svårt 
 

 Nu skulle jag vilja testa om Du känner till inom vilket område ett av parkeringshusen ligger. Ligger 
p-huset vid Medborgarplatsen inom något av N City, S City och Ö City eller ligger det utanför 
dessa områden? 
 inom 
 utanför 
 vet ej 
 

 Utanför parkeringshus finns information som visar tillgängligheten på parkeringsplatser genom 
begreppen fullt/ledigt. Tycker Du att denna information är tillräcklig? 
 ja 
 nej 
 tveksam 
 vet inte 
 
Vilken ytterligare information skulle Du vilja ha?  
 öppet svar 
 vet ej 
 
Om det fanns en möjlighet att boka och betala p-plats innan du påbörjar din resa, hur skulle du då 
vilja göra?  
 genom internet 
 via mobil 
 via knapptelefonen 
 har inget behov/vill inte ha den möjligheten 
 annat 
 
Hur gammal är Du? 
 _____________ 
 
Hur många mil kör Du per år? 
 _____________ 
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Parkerar Du oftast på infartsparkering eller i innerstan? 
 infartsparkering 
 innerstan 
 50/50 
 
När parkerade Du senast i Sthlms innerstad?  
 senaste veckan 
 senaste månaden 
 längre tillbaka i tiden 
 parkerar aldrig i innerstan 
 
När parkerade Du senast på en infartsparkering?  
 senaste veckan 
 senaste månaden 
 längre tillbaka i tiden 
 parkerar aldrig på infartsparkering 
 
Var parkerar Du oftast i innerstan?  
 allmänt p-hus 
 allmän parkering på tomtmark 
 på gatan 
 företagets p-platser 
 kundparkeringar 
 annat 
 
Varför parkerar Du oftast där?  
 lättast att få plats 
 billigast 
 närmast geografiskt 
 annat 
 
Hur betalar Du oftast p-avgift?  
 kontanter (mynt/sedlar) 
 eget bensinkort 
 eget kredit/betalkort 
 företagskort 
 parkerar gratis 
 annat (mobil, p-dosa etc) 
 
Skulle Du vilja kunna betala på annat sätt? 
 ja 
 nej 
 
På vilket sätt? 
 genom internet 
 via mobil 
 via knapptelefonen 
 annat 
 
Känner Du till att det finns parkeringstavlor vid infarterna till Stockholm? 
 ja 
 nej 
 vet ej 
 
  
 
 



 69

På tavlorna visas N City, S City och Ö City.   
Är det lätt eller svårt för Dig att bedöma vilka områden som ingår i dessa beteckningar? 
 mycket lätt 
 lätt 
 svårt 
 mycket svårt 
 

 Nu skulle jag vilja testa om Du känner till inom vilket område ett av parkeringshusen ligger. Ligger 
p-huset vid Medborgarplatsen inom något av N City, S City och Ö City eller ligger det utanför 
dessa områden? 
 inom 
 utanför 
 vet ej 
 

I vilken grad påverkar informationen på infartstavlorna ditt val av parkering? 
 i hög grad 
 delvis påverkan 
 inte alls 
 
Utanför parkeringshus finns information som visar tillgängligheten på parkeringsplatser genom 
begreppen fullt/ledigt. Tycker Du att denna information är tillräcklig? 
 ja 
 nej 
 tveksam 
 vet inte 
 
Vilken ytterligare information skulle Du vilja ha?  
 öppet svar 
 vet ej 
 
I vilken grad påverkar informationen fullt/ledigt ditt val av parkering? 
 i hög grad 
 delvis påverkan 
 inte alls 
 
Om det fanns en möjlighet att boka och betala p-plats i förväg där du brukar parkera hur skulle du 
då vilja göra?   
 genom internet 
 via mobil 
 via knapptelefonen 
 har inget behov/vill inte ha den möjligheten 
 annat 
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Frågeunderlag för Mint - användare 
 

Kön 
  man 
  kvinna 

 
Hur fick Du reda på att MINT som betalningsform fanns?  
  artikel i tidning 
  reklam  
  släkt/vänner 
  företaget/arbetskamrater/kunder 
  annat 
 
Där så är möjligt, hur ofta använder du mobilen för att betala parkeringen? 
 alltid 
 ofta 
 ibland 
 sällan 
 
Vad tycker du fördelarna är att betala med MINT?  
  har alltid mobilen med 
  slipper kontanter/mynt 
  betalar för faktisk tid 
  sparar tid 
  slipper leta automater 
  bra att betala med räkning (i efterhand) 
  övrigt 
 
Vad är nackdelarna med att betala med MINT?  
  inga nackdelar 
  glömmer mintnummer 
  glömmer in- och utloggningsnummer 
  strul med mobilen (ej täckning, batteri slut) 
  får inget användbart kvitto 
  borde kunna betala för kortare tid 
  borde kunna ha fler bilar på samma nummer 
  glömmer logga ut 
  finns inte överallt 
  olika pris på olika platser 
  för få påminnelser (sms) 
  borde kunna ringa från utlandet 
  övrigt 
 
Vad tycker Du om de användarinstruktioner som Mint ger ut? 
  Är de lätta att hitta eller få tag i? 
  ja 
  nej 
  tveksam 
  vet ej 
  
 Är innehållet lätt att förstå? 
  ja 
  nej 
  tveksam 
  vet ej 
  
  



 71

 
Vad tycker Du om de användarinstruktioner som P-garagen ger ut?  
  Är de lätta att hitta eller få tag i? 
  ja 
  nej 
  tveksam 
  vet ej 
  
  Är innehållet lätt att förstå? 
  ja 
  nej 
  tveksam 
  vet ej 
 
Är Du helt nöjd med MINT eller är det något Du saknar? 
  saknar inget 
  man borde kunna betala för kortare tid 
  man borde kunna ha flera bilar på samma nummer 
  det borde finnas på fler platser 
  det borde finnas på fler platser 
  det borde vara samma pris på alla platser 
  man borde få påminnelser oftare 
  man borde få kvitto 
  man borde kunna ringa från utlandet 
  övrigt 
 
Vilket betyg vill Du ge MINT på en skala 1-5 där 5 är högsta betyg?  
 1 lägsta 
 2  
 3 
 4 
 5 högsta 
 
Det här var frågorna som gäller Mint.  
Nu skulle jag vilja ställa ytterligare några frågor som handlar mer om parkering i allmänhet 
 
Parkerar Du oftast på infartsparkering eller i innerstan? 
   infartsparkering 
   innerstan 
   50/50 
  
När parkerade Du senast i Stlms innerstad? 
   senaste veckan 
   senaste månaden 
   längre tillbaka i tiden 
   parkerar aldrig i innerstan 
 
När parkerade du senast på en infartsparkering? 
   senaste veckan 
   senaste månaden 
   längre tillbaka i tiden 
   parkerar aldrig på infartsparkering 
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Var parkerar Du oftast i innerstan? 
  allmänt p-hus 
  allmän parkering på tomtmark 
  på gatan 
  företagets p-platser 
  kundparkeringar 
  annat 
 
Varför parkerar Du oftast där? 
  lättast att få plats 
  billigast 
  närmast geografiskt 
  annat 
 
Känner Du till att det finns parkeringstavlor vid infarterna till Stockholm? 
  ja 
  nej 
  vet ej 
 
På tavlorna visas N City, S City och Ö City.   
Är det lätt eller svårt för Dig att bedöma vilka områden som ingår i dessa beteckningar? 
  mycket lätt 
  lätt 
  svårt 
 mycket svårt 
   
Nu skulle jag vilja testa om Du känner till inom vilket område ett av parkeringshusen ligger. 
Ligger p-huset vid Medborgarplatsen inom något av N City, S City och Ö City eller ligger det 
utanför dessa områden? 
 inom 
 utanför 
 vet ej 
 
I vilken grad påverkar informationen på dessa tavlor (p-tavlor vid infart) ditt val av parkering? 
  i hög grad 
  delvis påverkan 
  inte alls 
 
Utanför parkeringshus finns information som visar tillgängligheten på parkeringsplatser genom 
begreppen fullt/ledigt. Tycker Du att denna information är tillräcklig? 
  ja, absolut 
  ja 
  nej 
  nej, inte alls 
  vet inte 
 
Vilken ytterligare information skulle Du vilja ha? 
  öppet svar 
  vet ej 
  
I vilken grad påverkar informationen fullt/ledigt Ditt val av parkering? 
  i hög grad 
  delvis påverkan 
  inte alls 
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Om det fanns en möjlighet att boka och betala p-plats i förväg där du brukar parkera hur skulle du 
då vilja göra? 
  genom internet 
  via mobil 
  via knapptelefonen 
  har inget behov/ vill inte ha den möjligheten 
  annat 
   
Hur många mil kör Du per år? 
  ____________ 
 
Hur gammal är Du? 

  ____________ 
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Frågeunderlag för funktionshindrade 
 
En undersökning om parkeringsförhållanden  
 

Hur ofta har Du kört bil inom Stockholms län det senaste halvåret?  
 flera ggr per vecka 
 några ggr i månaden 
 någon enstaka gång 
 ingen gång   
 
Vilket ärende har Du oftast när Du kör bil inom Stockholms län? 
 till arbetet 
 i tjänsten 
 till affären mm 
 till vänner o bekanta 
 annat, nämligen ________________________________________________ 
 
Hur ofta har Du parkerat i Stockholms innerstad (innanför tullarna) eller på infartsparkering det 
senaste halvåret? 
 flera ggr per vecka  
 några ggr i månaden  
 någon enstaka gång  
 ingen gång  
 
Vilken är den främsta anledningen till att Du ingen gång parkerat i Stockholms innerstad? 
 svårt att hitta handikapparkering 
 svårt att hitta annan p-plats 
 för dyrt med p-avgift 
 trångt/stressigt när man ska parkera 
 svårt att förstå p-regler 
 stressigt o svårt att komma fram i stan 
 inget behov (åker igenom) 
 annat, _______________________________________________________ 
 
Vad skulle få Dig att parkera i Stockholms innerstad? 
 fler handikapparkeringsplatser 
 fler andra p-platser 
 lägre p-avgifter 
 kreditkort fungerar i p-automater 
 enklare parkeringsregler 
 annat, nämligen _______________________________________ 
 
Vilken är den främsta anledningen till att Du inte någon gång parkerat på en infartsparkering? 

 har inget behov 
 resan tar för lång tid 
 bilen behövs i stan 
 åker inte kollektivt 
 kan inte åka kollektivt 
 finns inga handikapparkeringsplatser 
 finns inga p-platser 
 vet inte var infartsparkeringen finns 
 känns inte säkert att lämna bilen på infpark 
 annat, nämligen _______________________________________ 

 



 75

 
Vad skulle få dig att parkera på en infartsparkering?  

 att det är säkert och tryggt 
 fler p-platser 
 lägre taxor i kollektivtrafiken 
 tillgänglig kollektivtrafik 
 info om anslutande linjers avgångstider 
 möjlighet att boka en p-plats i förväg 
 kortare avstånd från parkering till anslutande trafik 
 att det är gratis 
 annat, nämligen _______________________________________ 
 

Parkerar Du oftast på infartsparkering eller i innerstan? 
 infartsparkering 
 innerstan 
 50/50 
 
När parkerade Du senast i Stockholms innerstad?  
 senaste veckan 
 senaste månaden 
 längre tillbaka i tiden 
 parkerar aldrig i innerstan 
 
Var parkerar Du oftast i innerstan?  
 allmänt p-hus 
 allmän parkering på tomtmark 
 på gatan 
 företagets p-platser 
 kundparkeringar 
 handikapparkering 
 annat 
 
Varför parkerar Du oftast där?  
 lättast att få plats 
 billigast 
 närmast geografiskt 
 annat 
 
Hur betalar Du oftast p-avgift?  
 kontanter (mynt/sedlar) 
 eget bensinkort 
 eget kredit/betalkort 
 företagskort 
 parkerar gratis 
 annat (mobil, p-dosa etc) 
 
Skulle Du vilja kunna betala på annat sätt? 
 ja 
 nej  
 
På vilket sätt skulle du vilja betala?  
 genom internet 
 mobil 
 via knaptelefonen 
 annat, nämligen _____________________________________ 
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Känner Du till att det finns parkeringstavlor vid infarterna till Stockholm? 
 ja 
 nej 
 vet ej 
 
På tavlorna visas N City, S City och Ö City.   

 Är det lätt eller svårt för Dig att bedöma vilka områden som ingår i dessa beteckningar? 
 mycket lätt 
 lätt 
 svårt 
 mycket svårt 

 
Utanför parkeringshus finns information som visar tillgängligheten på parkeringsplatser genom 
begreppen fullt/ledigt. Tycker Du att denna information är tillräcklig? 
 ja 
 nej 
 tveksam 
 vet inte 
 
Vilken ytterligare information skulle Du vilja ha?  
 
_____________________________________________________________________ 
  
Om det fanns en möjlighet att boka och betala p-plats i förväg, innan du påbörjar resan, hur skulle 
du då vilja göra? 
 genom internet 
 via mobil 
 via knapptelefonen 
 har inget behov/vill inte ha den möjligheten 
 annat, nämligen _____________________________________ 
 
Hur gammal är Du? 
 
 ___________år 
 
Är Du...? 
 man 
 kvinna 

 





Vägverket 
781 78 Borlänge 

www.vv.se.  vagverket@vv.se. 
Telefon: 0771-119 119. Texttelefon: 0243-750 30. Fax: 0243-785 28.




