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Förord 
Denna rapport innehåller korta sammanfattningar av de delstudier som gjorts inom forsk-
ningsprojektet Parkering i storstad. I separata kapitel redovisas sedan de olika underlags-
rapporterna som tagits fram inom projektet. Syftet med rapporten är att redovisa underlag 
som kan användas vid framtagning av lokala p-policier i större svenska städer.  

Projektet har pågått 2010-2013 och har finansierats av Trafikverket. Utförare har varit WSP 
Sverige AB och KTH. Kontaktpersoner för uppdraget är Pelle Envall och Albania Nissan. För-
fattarna svarar för innehållet i rapporterna. Trafikverket har inte tagit ställning till forskning-
ens slutsatser.  

Rekommendationer från projektet vad gäller parkeringstal vid ny bebyggelse redovisas i en 
särskilt framtagen folder med publikationsnummer 100599.  

Thomas Eriksson 

Trafikverket 



Innehållsförteckning 

1. Inledning ........................................................................................................................ 5

2. Översikt av delstudier .................................................................................................. 6

2.1. Folder: Parkering i täta attraktiva städer - dags att förändra synsätt ............................. 6 

2.2. Litteraturstudie om cykelparkering ................................................................................. 7 

2.3. Litteraturstudie om effekter av olika styrmedel inom parkeringsområdet mm ............... 8 

2.4. Innovative parking policies: three examples from the United Kingdom ......................... 9 

2.5. Intervjuer med byggherrar .............................................................................................. 10 

2.6. Intervjuer med problemägare om strategier för parkering och angöring ....................... 11 

2.7. Delrapport om variationer i parkeringstal för olika verksamheter .................................. 12 

2.8. Seminarium: Parkeringslösningar vid förtätning av attraktiva stadskärnor .................... 13 

2.9. Finns det tomma garage på hela Södermalm? .............................................................. 14 

2.10. Trafikeffekter av parkering och angöring i olika typer av gaturum ............................... 15 

Bilaga 1. Litteraturstudie om cykelparkering 

Bilaga 2. Litteraturstudie om effekter av olika styrmedel inom parkeringsområdet mm 

Bilaga 3. Innovative parking policies: three examples from the United Kingdom  

Bilaga 4. Intervjuer med byggherrar 

Bilaga 5. Intervjuer med problemägare om strategier för parkering och angöring 

Bilaga 6. Delrapport om variationer i parkeringstal för olika verksamheter 

Bilaga 7. Seminarium: Parkeringslösningar vid förtätning av attraktiva stadskärnor 

Bilaga 8. Finns det tomma garage på hela Södermalm? 

Bilaga 9. Trafikeffekter av parkering och angöring i olika typer av gaturum 



1. Inledning
Syftet med projektet Parkering i storstad har varit att vidareutveckla metodik för hantering 
av parkeringsutbud/ efterfrågan och plats för angöring som underlag för rekommendationer 
för frågans hantering i svenska storstäder. Med storstäder avses i projektet främst Malmö, 
Göteborg och Stockholm. Större delen av materialet bör dock vara relevant för städer med 
över ca 100 000 invånare. 

Projektet behandlar framförallt två typiska planeringssproblem:  

* hur parkering och angöring bör vägas mot framkomlighet mm i täta storstadsmiljöer där
parkering ej kan ordnas på tomtmark    

* hantering av parkeringstal och styrmedel vid tillskott till bebyggelsen i täta storstads-
miljöer 

KTH är ansvariga för de delar av projektet som berör angöring på gatumark och framkomlig-
het. WSP är ansvariga för de delar av projektet som berör parkeringstal och styrmedel vid be-
byggelseförtätning och nya stadsdelar samt intervjuer med problemägare. 

Projektets finansiering kommer från Trafikverket, Dnr AL90 B 2008: 95744. Elin Sandberg 
har varit beställarens ombud tillsammans med Mathias Wärnhjelm. En beställargrupp med 
Trafikverkets ombud samt Patrik Wirsenius, SKL;  Jan Prestberg och Jarina Edlund, Stock-
holms stad; Hans Magnusson, Göteborgs stad har träffats vid en handfull tillfällen under pro-
jektets gång. 

Medverkande forskare från KTH har varit Albania Nissan, Karl-Lennart Bång, Azhar Almuda-
far samt Ary Pezo Silvano. Från WSP har huvudsakliga medarbetare varit Anders Bernhards-
son, Julian Ridge, Martin Båth, Karin Jansson, Anders Markstedt och Johannes Berg.  

Ett stort tack till alla som bidragit till studien, inte minst till de tjänstemän och byggherrar 
som ställt upp på intervjuer och till beställargruppen. Ett varmt tack också till Stockholms 
stad, Södertälje kommun samt projektet CyCity som bidragit med underlagsdata till studien. 
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2. Översikt av delstudier 

2.1. Folder: Parkering i täta attraktiva städer - dags att förändra synsätt 
Foldern sammanfattar de viktigaste resultaten från projektet vad gäller parkeringstal och 
parkeringsnormer vid nybyggnad och förtätning av städer. En rekommendation är att skilja 
marknaden för bostäder och bilparkering åt i växande storstäder. Endast på detta sätt be-
döms ytor i staden på sikt kunna användas på ett effektivt sätt. Detta innebär att fler får köpa 
eller hyra sin bilparkering på öppna marknaden. Köper man en parkeringsplats så kan priset 
gå upp eller ner. Ökar efterfrågan går priset upp. Då kanske en person väljer att sälja sin bil 
för att använda pengarna på annat sätt.   

Det nya synsättet omfattar flera nya lösningar. De nya lösningarna måste anpassas efter varje 
situation, uppställda lokala mål och i samspel med reglering av gatumarksparkering på 
stadsdelsnivå.  

Några av de nya åtgärderna är: 

• Cash out 
• Flexibla parkeringstal 
• ’Bilfritt’ byggande, - unbundle 
• Parkeringsreservat 
• Koldioxid-differentierade avgifter 
• Parkeringsköp 
• Regionalt lagkrav 

 

Orsaken till behovet av nya synsätt är att det finns två tydliga problem med fasta parkerings-
normer i täta attraktiva städer. Dessa två problem beskrivs i foldern. Problemen är en orsak 
till att flera världsstäder överger traditionella ’fasta’ parkeringsnormer till förmån för flexibla 
parkeringstal integrerat med nya mobilitetstjänster.  

Foldern har Trafikverkets publikationsnummer 100599 och är på 15 sidor. Utgiven år 2013. 
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2.2. Litteraturstudie om cykelparkering 
Studien sammanställer resultat från tidigare litteratur om vad som är viktigt för storstadscyk-
lister vad gäller cykelparkering. Rapporten identifierar bl.a. sex kvalitetsaspekter för vad som 
kan sägas vara god cykelparkering. Studien visar också att cykelanvändare i storstäder sätter 
relativt stort värde på cykelparkeringar av god kvalitet. Utländska studier visar att invester-
ingar i förbättrade cykelparkeringar kan öka antalet cykelresor med i storleksordningen 8-13 
%, beroende på investeringarnas omfattning.  

 

 
Figur 1. Efterfrågan har ökat på cykelställ där man enkelt kan låsa fast cykelns ram. 

 

Några resultat: 

• Det finns ett starkt stöd i forskning att god cykelparkering kan öka cykeltrafiken,  
• Höjd kvalitet på cykelparkeringar bör vara storstadsprioritet – stärker ytsnåla trans-

portsätt när staden växer, 
• Åtminstone det som minskar (upplevd risk för) cykelstöld ökar cykeltrafiken, 
• Sannolikt kan även väderskydd, god p-kapacitet och ’enkelhet’ öka cykeltrafiken ge-

nom färre skador på cyklar och väderskydd som gör cykeln mer attraktiv för lunch-
ärende efter en förmiddags regnskur, 

• God cykelparkering vid stationer gynnar kollektivresande och är bra för befintliga re-
senärer. 

 

Rapporten går igenom ett 40-tal tidigare studier inom området och är på 27 sidor. Utgiven år 
2011. 
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2.3. Litteraturstudie om effekter av olika styrmedel inom parkeringsområdet 
mm 
Denna studie redogör för ett urval av tidigare forskningsstudier om bilparkering. Rapporten 
försöker ge en översikt över ämnet. Studien återger bl.a. resultat från några studier om effek-
ter på resvanor av parkeringsavgifter. Inom detta område finns bl.a. ett antal studier som in-
dikerar att åtgärder och styrmedel inom parkeringsområdet är ett kraftfullt och effektivt sätt 
att minska trängsel i storstäder. 

 

Ett särskilt avsnitt belyser parkeringsplanering i praktiken. I detta avsnitt finns bland annat: 

En översiktstabell med styrmedel och åtgärder inom parkeringsområdet, både sådana som 
används i Sverige och i andra länder,  

En tabell med indikatorer för uppföljning och utvärdering inom parkeringsområdet. 

Studien drar fyra huvudsakliga slutsatser. För det första, forskning inom parkering är ett ef-
tersatt område. För det andra, praktisk parkeringsplanering tycks endast svagt förankrad i de 
forskningsresultat som faktiskt finns. För det tredje, utvärdering av praktiska exempel - åt-
gärder som genomförs i verkligheten - är ett viktigt område för fortsatta studier inom områ-
det. För det fjärde, forskningen kan lära mycket av praktiken och försöka stötta denna med en 
sund metodik för att föra en pragmatisk dialog med beslutsfattare inom området. En dialog 
om möjligheter, nytta och svårigheter med att använda olika åtgärder inom parkeringsområ-
det för att utveckla transportsystem i större städer på ett kostnadseffektivt sätt. Rapporten är 
på 20 sidor och utgiven år 2013. 
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2.4. Innovative parking policies: three examples from the United Kingdom  
Rapporten redovisar principer och erfarenheter av tre nya sätt att hantera bilparkeringsfrågor 
som genomförts i Storbritannien. De tre policyåtgärderna är: 

• Koldioxid-differentierade parkeringsavgifter,  
• Kontantutköp av arbetsplatsparkering (cash out), samt  
• Bilfritt byggande/ lägenhetsbyggande utan myndighetskrav på bilparkering.  

Studien drar bl.a. slutsatsen att kontantutköp är beroende av länders skattelagstiftning för 
arbetsförmåner och att de tre parkeringspolicierna nästan alltid måste införas på minst 
stadsdelsnivå. Studien lyfter också fram att ’bilfritt’ byggande är en fungerande praxis i flera 
städer i Storbritannien. Rapporten är på engelska. 20 sidor. Utgiven år 2010. 

 

 

Figur 2. I studien kan du bl.a. läsa mer koldioxid-differentierade parkeringsavgifter i Rich-
mond i London. 
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2.5. Intervjuer med byggherrar 
Rapporten redovisar resultatet av intervjuer med 9 byggherrar och kommunala tjänstemän 
angående fem fastighetsobjekt med bl.a. cirka 340 – 355 lägenheter samt 9000 kvm handel/ 
lokaler i Södertälje stadskärna.  

Syftet med studien är att dokumentera hur byggherrar och kommunens representanter agerar 
idag för att ta fram parkeringslösningar. Intervjuerna dokumenterar hur parkeringsfrågan i 
samband med nybyggnad hanteras i de fem objekten (typ av lösning för bilparkering, avgifter 
och driftsformer, antal platser etc.).  

 

Figur 3. De fem studerade fastighetsobjekten i Södertälje stadskärna. 

Studien visar bl.a. att det hos byggherrarna finns en positiv syn vad gäller att utveckla det 
traditionella förfarandet med en av kommunen beslutad miniminorm för anläggande av par-
keringsplatser vid nybyggnad av lägenheter. Miniminormen upplevs av de fem byggherrarna 
som ett trubbigt verktyg. Ett verktyg som inte tar tillräcklig hänsyn till viktiga faktorer som 
påverkar behovet av parkering för ett specifikt objekt och dess byggekonomi. 25 sidor. Utgi-
ven år 2011. 
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2.6. Intervjuer med problemägare om strategier för parkering och angöring 
Syftet med denna studie är att göra en probleminventering genom intervjuer med berörda 
aktörer inom parkeringsområdet. Vilken ny information/ kunskap, om någon, som är vikti-
gast för att kunna förbättra hanteringen av bilparkering i svenska storstäder? De som inter-
vjuas är trafikplanerare och stadsplanerare. 

Målsättningen med intervjuerna är  att belysa tre områden: 

• Parkering som ett styrmedel för att öka andelen gång- cykel- och kollektivtrafikresor i 
tätort i  
syfte att bidra till transportpolitiska mål/ ett mer hållbart resande, 

• Hur organisatoriska faktorer spelar in i möjligheten att genomföra olika åtgärder 
inom  
parkeringsområdet, och 

• Vilken ev. roll (ökat antal) infartsparkeringar har för att genomföra olika styrmedel 
inom parkeringsområdet inom storstäders mer centrala delar. 

 

Rapporten redovisar sammanfattningar av sex fördjupade intervjuer. De intervjusamman-
fattningar som valts ut för rapporten visar på bredden i intervjupersonernas infallsvinklar 
och syn på parkeringsområdet. 
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2.7. Delrapport om variationer i parkeringstal för olika verksamheter 
Detta är en explorativ studie om ny metodik för hantering av bilparkering i täta stadsdelar. 
Studien har tjänat som arbetsmaterial inom projektet. Rapporten identifierar och beräknar 
ett antal nyckeltal vad gäller parkerings- och kollektivtrafikutbud som underlag för parker-
ingsplanering.  

Beräkningar redovisas för fyra olika kategorier av verksamheter: 

• Kontor,  
• Biograf,  
• Livsmedelsbutik, samt  
• Mindre högskoleenheter  

 

Sammanlagt presenteras data för 17 olika befintliga fastighetsobjekt och deras närområde. 
Rapporten redovisar bl.a. ett sätt att beskriva kollektivtrafikutbud i olika delar av en större 
stad kallat PTAL (Public Transport Accessibility Index). PTAL används med fördel för att re-
lativt snabbt och enkelt sätta utbudet av kollektivtrafik i relation till t. ex. en byggherres för-
slag till lämpliga parkeringstal för ett visst byggobjekt (liksom lämplighet att bebygga en viss 
fastighet med lokaler för en viss typ av verksamhet generellt). 35 sidor exklusive bilaga. Utgi-
ven år 2011. 
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2.8. Seminarium: Parkeringslösningar vid förtätning av attraktiva stadskärnor 
Rapporten innehåller bildpresentationer från ett seminarium på Victory Hotel i Stockholm 
den 17 april 2012. Dokumentet redovisar bl.a. bilder från en presentation av Thomas Svens-
son, VTI om hur medborgarna vill utveckla sina stadskärnor med resultat från studier i tre 
mellanstora städer, samt en presentation med titeln ”P-normer: om det gamla ska ut, vad gör 
vi istället?”, ett föredrag som redovisar hur städer arbetar med tre olika typer av nya lösning-
ar som komplement, utveckling av eller ersättning för traditionella parkeringsnormer vid ny-
byggnad av lägenheter och lokaler.  

Lösningar som presenterades var bland annat: 

• Unbundle – skapa parkeringsmarknad 
• Flexibla parkeringstal med nya mobilitetstjänster 
• Parkeringsreservat – bygg lite i taget 
• Reglering – den asiatiska lösningen 

 

Rapporten innehåller 56 bilder. Utgiven år 2012. 

 

Figur 4. På seminariet diskuterades bl.a. konskevenser på planeringen av ett minskat kör-
kortstagande. Data från projektet Innovativ Parkering.  
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2.9. Finns det tomma garage på hela Södermalm? 
Studien dokumenterar hur parkeringsgarage i en attraktiv tät stadsdel används. Stadsdelen 
som studeras är Södermalm i Stockholms innerstad. Rapporten redovisar bl.a.  antal garage-
lokaler som används för andra verksamheter än det ursprungligen tänkta (d.v.s. antal garage i 
området som omvandlats till butiker, kontor  eller lager).  

 

 
 

Figur 5. Metodik för inventering av befintliga och omvandlade parkeringsgarage. 

 

 

Figur 6. Garage som byggts om till lokaler (röda kvadrater). 

 

WSP fann att ca 32 000 kvm garage har omvandlats till lokaler på Södermalm. Omvandling-
en har skett under många år och motsvarar ca 1300 förlorade p-platser i garage. Som visas i 
rapporten motsvarar det all gatumarksparkering som idag finns på ett flertal av stadsdelens 
huvudgator. Garagestudien visar att fasta p-normer inte fungerar i täta attraktiva stadsdelar i 
störstäder, och att nya sätt att hantera parkeringens helhet måste arbetas fram. 25 sidor inkl. 
bilagor. Utgiven år 2012. 
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2.10. Trafikeffekter av parkering och angöring i olika typer av gaturum 
Denna rapport dokumenterar resultaten från KTH och behandlar kunskapsunderlaget för av-
vägning mellan parkering, angöring och framkomlighet på gatumark i befintlig bebyggelse i 
storstad (huvudgator) där parkering på tomtmark ej kan anordnas. Studiens bakgrund och 
utgångspunkt är att körbaneutrymmet längs kantsten på såväl huvudgator som lokalgator, 
såvida det inte utnyttjas för kollektivtrafik (reserverade körfält, hållplatser) eller cykelfält, i 
hög utsträckning utnyttjas för parkering eller angöring i samband med lastning och lossning. 
Såväl parkering som angöring inkl. dubbelparkering vid lastning/lossning kan ha negativa 
effekter på framkomlighet och trafiksäkerhet. Effekter som är svåra att uppskatta och beakta 
vid planering och daglig trafikledning. 

Studien omfattar dels en litteraturstudie och dels fältstudier. Fältstudier av bilars färdhastig-
het utfördes på tio sträckor, varav fyra sträckor på innerstadsgator i Stockholm valdes ut för 
djupare analys: 

- Fleminggatan (två delsträckor) 
- Hornsgatan 
- Folkungagatan, 

Resultatet av studien visar bl.a. att på flertalet sträckor som fältinventerades med kamera var 
antalet parkeringsrörelser få, vilket bedömdes bero på att att huvuddelen av parkeringsplat-
serna var upptagna för boendeparkering (bilar som parkeras länge på en plats i innerstaden).  

 
Figur 7. Utformning av uppställningsfält med två och två parkeringsfickor 

Resultatet från studien visade också att biltrafikflöde, parkeringsmanöver, dubbelparkering 
och lastning & lossning minskade andra biltrafikanters liksom busstrafikens färdhastighet på 
sträckan. En orsak till detta är att angöring utmed kantstenen på gatumark ofta innebär be-
hov av en eller flera backningsmanövrer för att komma in i en trång lucka mellan andra par-
kerade fordon. En sådan parkeringsmanöver innebär större fördröjning och ökad olycksrisk 
jämfört med parkering i fickor som är utformade för att garantera tillräcklig plats för två for-
don. Lösningen med parkeringsfickor, som tillämpas på många nyanlagda gator innebär ock-
så kortare övergångsställen med bättre sikt för fotgängaren såväl som för bilföraren, och bätt-
re möjligheter att korsa gatan på sträckan mellan gatukorsningarna av samma skäl som ovan. 
Rapporten är på 55 sidor. Utgiven år 2012. 
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Sammanfattning 
Denna studie beskriver kunskapsläget vad gäller hur viktig (eller oviktig) god cykelparkering 
är för cykeltrafikanter i större städer som t. ex. Stockholm och Malmö. Studien beskriver bl.a. 
vilken omfattning bra cykelparkeringslösningar kan bidra till olika policymål, bl.a. Riksdags 
och Regerings mål om att cykeltrafiken ska öka och att öka kollektivtrafikresandet genom att 
underlätta kombinationsresor med kollektivtrafik och cykel (se Kapitel 3 och 4). 

Resultatet av studien visar att cykelanvändare i storstäder sätter relativt stort värde på cykel-
parkeringar av god kvalitet. Studien visar också att det finns forskningsresultat som tycks 
vara bristfälligt spridda till planeringspraktiker. Studien går vidare i viss detalj igenom de 
kvalitetskrav som cykelanvändare i storstäder ställer på cykelparkeringar. Dessa kvalitets-
egenskaper kan sammanfattas i följande sex punkter: 

• Närhet till målpunkt/ huvudentré

• Lokalisering i förhållande till huvudsaklig angöringsriktning

• Stöldssäkerhet (t.ex. låsa fast cykeln ram, eller i låsbart garage)

• Väderskydd

• Kapacitet (i förhållande till efterfrågan)

• Upplevd trygghet när det är mörkt (rädsla för överfall)

Utländska studier visar att investeringar i förbättrade cykelparkeringar kan öka antalet cykel-
resor med i storleksordningen 8-13 %, beroende på investeringarnas omfattning (se bl.a. sid. 
8). Den högre siffran avser ett genomsnitt för investeringar i stöldsäkra cykelgarage vid ar-
betsplatser där sådana inte finns idag. Svenska studier indikerar bl.a. att cykelparkeringar i 
direkt anslutning till t. ex. en arbetsplats entré har ett relativt betydande samhällsekonomiskt 
värde för trafikanter, större än vad man tidigare har räknat med (se sid. 10). I rapporten kon-
stateras också att det tycks finnas ett relativt stort behov av nyinvesteringar i cykelparkering-
ar åtminstone på några platser i landet (se bl.a. Tabell 2, Tabell 3 och Avsnitt 2.6). Exempel-
vis så visar en studie att det råder brist på cykelparkeringar vid 57 % av inventerade t-bane- 
stationer i Stockholm, och därutöver relativt många problem med undermålig stöldsäkerhets-
standard på befintliga cykelparkeringar. 

På samma gång som flera utländska och svenska studier pekar på att förbättrade cykelparker-
ingar i storstad är en viktig och av användarna efterfrågad åtgärd så finns det flera kunskaps-
luckor. Kunskapsluckor om vad som i mer detalj är tillräckligt god kvalitet på cykelparkering-
ar i olika sammanhang och i vilken grad olika typer av förbättringar (kortare gångavstånd, 
ökad trygghet eller stöldsäkerhetsstandard etc.) kan bidra till ökad cykeltrafik och nöjdare 
användare. Studien identifierar tre huvudsakliga områden för fortsatta studier inom området. 
Nya studier som bedöms som viktiga att genomföra för att ge bättre underlag för utformning 
av (än mer) kostnadseffektiva svenska investeringsstrategier inom området. 
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1. Inledning 

1.1. Inledning 
Denna litteraturstudie är en del i ett större forskningsprojekt kallat Parkering i storstad,  
om bil- och cykelparkeringslösningar för Sveriges tre största städer/ stadsregioner. Projektet 
finansieras av Trafikverket genom Elin Sandberg.  

Pelle Envall har varit huvudansvarig för delstudien. Martin Båth och Karin Jansson har bi-
dragit med underlag för rapporten. Tekn. Dr Eva Ericsson har kvalitetsgranskat studiens  
innehåll och slutsatser. Synpunkter på den preliminära slutrapporten har även inhämtats 
från Trafikverket genom Elin Sandberg och Margareta Grandin. 

Under mars månad 2011 gjordes en mindre uppdatering av studien (tillägg av sammanfatt-
ning, nya avsnitt 2.6. och 4.8 samt mindre förtydliganden). Uppdatering har gjorts i sam-
arbete med forskningsprojektet CyCity, finansierat av Vinnova. Se www.cycity.se för mer  
information. 

1.2. Syfte 
Syftet med litteraturstudien är att kartlägga och systematisera innehållet i tidigare forskning 
om cykelparkering. Litteratursammanställningen ska i sin tur bl.a.  

• redovisa vad vi vet om olika åtgärder och deras effekter på olika policymål inom 
området, 

• identifiera viktiga kunskapsluckor, samt 

• ge förslag till fortsatt arbete inom området. 

1.3. Metod 
Litteraturstudien bygger på dels en strukturerad litteraturundersökning, dels på en genom-
gång av tidigare kända nordiska och engelskspråkiga handböcker inom området. En viktig 
utgångspunkt för denna litteraturstudie har varit en nyligen genomförd litteraturöversikt om 
cykelparkering vid kollektivtrafiknoder (Envall & Lindberg 2009).  

Utöver ovanstående gjordes inom projektet en inledande litteratursökning i fem artikeldata-
baser: Science Direct, TRAX(VTI), Google Scholar, ELIN(LTH) och Eltis. Denna sökning 
gjordes sommaren 2009. Genomgången av artiklarna avgränsades till dess att det gick att få 
överblick över sökresultatet (d.v.s. färre än ca 70 träffar). För cykelparkeringsområdet an-
vändes bl.a. sökorden ”cycle usage” och ”cycle” på engelska och ”cykla” på svenska förutom 
mer generella sökord som ”parking” och ”parkering”. Artiklar har sökts på svenska och  
engelska och i viss mån på franska. Litteratursökningen genomfördes av Martin Båth.  

En uppdaterad artikelsökning gjordes också i augusti 2010 på ScienceDirect. ScienceDirect 
inkluderar de mest välrenommerade forskarjournalerna inom trafikområdet. De sökord som 
användes var ”cycle” AND ”parking”. I ett andra steg avgränsades sökningen till följande 
journaler: Transport Policy, Journal of Transport Geography, Transportation Research Part 
A, D och E., Accident Analysis & Prevention, Cities, American Journal of Preventive Medi-
cine, Building and Environment, Landscape and Urban Planning, Health & Place, Progress in 
Planning, Land Use Policy). Detta gav 102 träffar.  

Genom ovanstående arbetsmoment fann vi tyvärr relativt få källor som redovisade första-
handsdata från olika internationella undersökningar om hur t.ex. olika användare uppfattar 
olika cykelställs kvalitet, cykelparkeringsutformningslösningar etc. För att försöka säkerställa 
att studien får ett så bra underlag som möjligt genomfördes därför även en strukturerad 
rundfrågning bland mer än 15-talet europeiska planeringspraktiker och cykelexperter om  
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vilka studier mm som de känner till inom området. Dessa informella ’intervjuer’ genomfördes 
av Karin Jansson på den internationella cykelkonferensen Velo City Global som ägde rum den 
22-25 juni 2010 i Köpenhamn. Velo City-konferensen är världens största i sitt slag och samlar 
forskare och cykelplaneringsexperter från hela världen.  

De huvudsakliga resultaten av rundfrågningen på Velo City Global redovisas i integrerat i 
denna rapport. Jansson (2010) redovisar mer detaljer om resultatet från informations-
sökningen på konferensen, inkl. undersökningsfrågor mm.  

1.4. Rapportens upplägg 
Rapporten är indelad i tre huvudsakliga delar.  

Kapitel 2 ger en kort överblick över det material vi har funnit om cykelparkeringars ut-
formning och vad användarna tycker om olika typer av lösningar. Detta avsnitt beskriver  
också kort vad användare uppfattar som problem etcetera inom området. Avsnittet listar ett 
antal större studier, fördelat på internationella respektive svenska empiriska studier samt 
publikationer av handbokskaraktär/ litteraturöversikter. Kapitel 2 innehåller även en kort 
genomgång vilket empiriskt underlag som svenska handböcker inom området explicit bygger 
på. 

Kapitel 3 och 4 ger sedan mer information om ett antal utvalda frågeställningar relaterade till 
olika policymål inom trafikplaneringen, t.ex. cykelparkeringars roll för att öka cykelanvänd-
ningen och för att göra kollektivtrafiken mer konkurrenskraftig. Kapitlen försöker redovisa 
vilket stöd som finns i litteraturen för att cykelparkeringslösningar av en viss kvalitet eller 
 utformning kan bidra till respektive policymål.  

Kapitel 5 diskuterar vilka kunskapsluckor som finns inom området som kan vara relevanta 
för fortsatta forsknings- och utvecklingsinsatser. Kapitel 6 redovisar slutligen våra slutsatser 
och förslag till fortsatt arbete inom området. 
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2. Överblick över större studier  
Detta avsnitt redovisar en kort överblick över undersökningar mm inom cykelparkerings-
området.  

2.1. Internationella empiriska studier 
Tabell 1 redovisar en översikt över ett urval av utländska empiriska undersökningar om cykel-
parkering, d.v.s. undersökningar där man har samlat in eller redovisar data om användarnas 
preferenser och vad t.ex. de sannolika effekterna blir av olika förbättringsåtgärder.  

Tabell 1. Översikt över ett urval av internationella undersökningar av cykelanvändares preferenser 
angående parkering. 
Författare (år), titel Typ av studie (n),   

urval/svarande 
Innehåll, syfte Urval av resultat* 

Pucher et al. (2010), 
Infrastructure pro-
grams, and policies to 
increase cycling: an 
international review 

Sammanställning av 
resultat från 139 tidi-
gare studier. 14 fall-
studier av städer med 
åtgärdspaket för att 
öka cykelanvändning 

Att bedöma ett antal policy-
åtgärders effekt för att öka 
cykelanvändningen inkl. 
bl.a. cykelparkeringsåtgär-
der. 

Förbättrade och säkrare cykel-
parkeringar understödjer ökad 
cykelanvändning.  

Martens (2007), Pro-
moting bike-and-ride: 
the Dutch experience 

Sammanställning av 
resultaten i ett antal 
studier, flera orter, 
Nederländerna 

Undersöka holländska  
erfarenheter av bl.a. ett 
nationellt program med 
åtgärder med syftet att öka 
cykelanvändning och 
 kollektivtrafikresande 
 genom framförallt förbätt-
rade cykelparkerings-
möjligheter 

Generellt sett var genomförda 
förbättringsåtgärder lyckade och 
resulterade i ökad nöjdhet bland 
användare liksom ökad cykel-
användning. Resultatet gäller 
både förbättringar vid tågstatio-
ner och busshpl. Två mindre 
förbättringsprojekt med bl.a. nya 
cykelställ vid busshållplatser 
resulterade i ökat bussresande. 

Förbättrade cykelparkeringar 
och andra åtgärder vid fem 
 holländska stationer ledde till en 
signifikant höjning av kundernas 
nöjdhetsindex från 5.3 till 7.1 i 
snitt på en tiogradig skala.  

Wardman et al. (2007), 
Factors influencing the 
propensity to cycle to 
work 

Statistisk multi-
variabelanalys av data 
ur bl.a. nationella res-
vaneundersökning i 
Storbritannien. Fyra 
datakällor kombineras 
till en modell, endast 
resor <12km från rvu. 

Undersöka faktorer och 
åtgärder som är associerade 
med ökad cykelanvändning. 

Förekomst av säker inomhus-
parkering för cykel (t.ex. cykel-
rum vid arbetsplats) höjer cykel-
användande för resa till arbete 
med ca 13 %. Anordnande av 
utomhusparkering för cykel  
höjer cykelanvändande för sam-
ma resa med ca 8 %. Basnivå, 5,8 
% av resor till arbete sker med 
cykel i underlaget. Ökningar 
 statistiskt signifikanta. 

Hunt & Abraham 
(2007), Influences on 
bicycle use 

Stated preference-
experiment, postenkät 
(n 1128). Cykelresa till 
heldagsaktivitet,   
Edmonton, Kanada 

Undersöka betydelsen av 
infrastrukturens utform-
ning för cyklister, bl.a. hur 
cyklister värderar bland-
trafik jmf med cykelfält, 
stöldsäker parkering jmf 
med ombytesmöjligheter.  

Tillgång till ’stöldsäker cykel-
parkering’ vid målpunkten mot-
svarar en ’reducering’ av cykel-
restid med drygt 26 minuter i 
blandtrafik (s. 463). Tillgång till 
dusch vid destinationen mot-
svarar i snitt en restidsminsk-
ning med ca 4 minuter (s. 466). 
Statistisk signifikant underlag 
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Rietveld & Daniel 
(2004), Determinants 
of bicycle use: do mu-
nicipal policies matter? 

Statistisk analys av 
potentiella orsaker till 
skillnader mellan  
cykelanvändning i 15 
holländska orter (an-
del cykelresor av alla 
resor <7,5 km).  

Undersöka i vilken grad 
bl.a. kommunala initiativ 
och trafikplanering på-
verkar cykeltrafikens  
volym. 

Studien indikerar att lokala  
policyinitiativ har en koppling till 
cykelanvändning på en viss ort 
(s. 545). Bl.a. påvisas att fördröj-
ningar (mätt som antal stopp på 
cykelstråk) påverkar cykel-
användningen negativt medan 
förekomst av parkeringsavgifter 
för bil påverkar ökar cykel-
användningen positivt.  

Martens (2004), The 
bicycle as a feedering 
mode: experiences 
from three European 
countries 

Analys av resvane-
statistik och tidigare 
litteratur inom om-
rådet.  

Undersöker kombinerade 
resor med cykel och  
kollektivtrafik i Neder-
länderna, Tyskland och 
Storbritannien. 

Andelen tågresenärer som cyklar 
till tågstationer i de tre länderna 
(och som därmed parkerar sin 
cykel vid stationen) motsvarar 
ungefär andelen cykelresor som 
andel av den totala antalet resor i 
respektive land, om inte något 
högre. D.v.s. i t.ex. Nederländer-
na görs 27 % av alla (huvud-) 
resor med cykel och där används 
cykeln som färdmedel för 30% av 
alla resor till tågstationer med 
regionala och/ eller nationella 
tåglinjer. 

* Viktiga resultat i förhållande till syftet i denna rapport, d.v.s. om effektsamband & ev. kunskaps-
luckor. 

Pucher et al. (2010) gör en genomgång av 139 internationella studier av cykelåtgärder varav 
65 publicerade i etablerade forskarjournaler. Syftet med genomgången är att bedöma ett antal 
policyåtgärders effekt för att öka cykelanvändningen. När det gäller åtgärder inom området 
cykelparkering drar Pucher et al (s115) slutsatsen att det endast finns ett fåtal studier om  
effekter på cykelanvändning av bättre och säkrare cykelparkering. De studier som finns, bl.a. 
Wardman et al (2007) och Hunt & Abraham (2007) bekräftar att bättre cykelparkering stöd-
jer ökad cykelanvändning (se nedan för mer information om nämnda studier).  

Wardman et al. (2007) redovisar en statistisk multivariabelanalys av data ur Storbritanniens 
nationella resvaneundersökning. Resultatet visar att förekomst av säker inomhusparkering 
för cykel (t.ex. cykelrum vid arbetsplats) höjer cykelanvändande för resa till arbete med ca 13 
%. Anordnande av utomhusparkering för cykel höjer cykelanvändande för samma resa med 
ca 8 %. Tillgång till säker inomhusparkering samt dusch vid destinationen ökade cykel-
användningen med 22 % till 7,1 % av resorna. Basnivån i undersökningen var att 5,8 % av re-
sor till arbete sker med cykel. Ökningarna anges vara statistiskt signifikanta. 

Hunt & Abraham (2007) redovisar en analys av en enkätundersökning som använde stated 
preference-teknik i Edmonton, Kanada. Undersökningen genomfördes 1994.  Endast cyklister 
ingick i undersökningen. Enkäten distribuerades direkt till cyklister och postades tillbaka till 
forskarna. För att höja svarsfrekvensen bland mindre vana cyklister fästes också enkäter på 
parkerade cyklar. Undersökningen hade en svarsfrekvens på ca 33 %. Varje experiment i  
enkäten bestod av tre grundvariabler, typ av cykellänk (t.ex. cykelväg, cykelfält eller bland-
trafik), typ av parkering (stöldsäker parkering tillgänglig, ej tillgänglig) samt ombytesmöjlig-
heter (tillgängliga, ej tillgängliga).  Som redovisas i Tabell 1 så visade studien att cyklister 
hade en stark preferens för stöldsäker cykelparkering. Resorna som undersöktes i Hunts och 
Abrahams studie var att cykla till en hypotetisk heldagsaktivitet, t.ex. heldagsmöte eller privat 
sammankomst (vilket i sin tur innebär att cykeln ska parkeras under en längre tid på en viss 
plats). Hunt and Abraham drog slutsatsen att studien pekar på att cyklister i Edmonton i stor 
omfattning oroar sig över parkeringsmöjligheter och stöldrisk.  

Hunt och Abrahams studie visade också att yngre personer värderar stöldsäker cykel-
parkering högre än äldre cyklister. Svarande under 18 år hade t.ex. 70 % högre värdering av 
stöldsäker parkering än svarande äldre än 28 år. Det kan enligt Hunt & Abraham (s. 465) 
bero på t.ex. att cykeln oftare är ett viktigare transportmedel för yngre än för äldre. Detta då 
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äldre t.ex. i större grad har större möjligheter att byta ut cykelresan mot resor med andra 
färdmedel. 

Studien visade också att cyklister som har en cykel med högre inköpspris än 400 kanadensis-
ka dollar1 värderade stöldsäker parkering högre än de med cyklar inköpspris under denna 
nivå. Svarspersoner med cyklar med högre inköpspris än 1300 kanadadollar hade dock något 
lägre värdering av stöldsäker parkering än de med cyklar i prisklassen 900-1300 kanada-
dollar. Hunt & Abraham hade svårt att förklara detta. En tänkbar förklaring som inte nämns i 
studien kan dock vara att cyklars inköpspris kanske inte helt överensstämmer med en cykels 
ekonomiska värde vid undersökningstillfället, och därmed indirekt stöldbegärlighet. De som 
köper dyra cyklar har kanske dem längre och ju äldre cyklarna blir desto mindre oroar man 
sig kanske för att få cykeln stulen eftersom de inte är värda så mycket, även om man köpte 
cykeln för mycket pengar för länge sedan.   

Rietveld & Daniel (2004) visar att lokala policyinitiativ inom trafikområdet, d.v.s. t.ex. cykel-
infrastrukturens kvalitet har signifikant betydelse för cykelanvändningen i en viss ort, förut-
om t.ex. geografiska faktorer och bebyggelsestruktur. I studien har dock cykelparkering 
mindre betydelse för cykelanvändning än t.ex. framkomlighet och komfort (mätt som antal 
stopp cyklister behöver göra). Det kan dock vara värt att notera att det är svårt att från  
studien att exakt förstå vilka indata studien baseras på när det gäller just cykelparkeringars 
kvalitet (t.ex. närhet, stöldsäkerhetsnivå etc.).  

2.2. Svenska empiriska studier 

Tabell 2 redovisar en översikt över ett urval av svenska empiriska undersökningar om cykel- 
parkering. Som visas i tabellen så har de största svenska empiriska studierna inom cykelparkering  
genomförts i Stockholm/ Mälardalsområdet (se t. ex. Stockholms stad 2004).  

Tabell 2. Översikt över ett urval av svenska undersökningar av cykelanvändares preferenser  
angående parkering. 
Författare (år), titel Typ av studie (n),   

urval/ svarande 
Innehåll, syfte Urval av resultat* 

Envall & Lindberg (2009), 
Cykelparkering vid kollek-
tivtrafiknoder 

Enkätstudie (n 91). Cykel-
trafikanter som parkerade 
vid Huddinge och Gävle 
tågstationer 

Belysa vad (tåg-) resenärer ser 
som de viktigaste problemen 
och vilka ev. önskemål de har 
angående cykelparkering. 

44 % av svarspersonerna var mycket 
eller ganska missnöjda med aktuella 
cykelparkeringar. Stöldsäkerhet, väder-
skydd och kapacitet betydelsefulla  
kvalitetsaspekter förutom närhet. Man 
bör dela upp cykeltrafikanterna i olika 
kundsegment eftersom olika grupper 
tycks ha något skilda preferenser. 

Börjesson (2009), Värde-
ring av tid och bekvämlig-
het vid cykling 

Stated preference-
experiment (n 756), cykel-
trafikanter som genom-
förde en cykelresa på >15 
minuter, Stockholm (in-
farter, innerstad)  

Förbättra kunskapen om  
cyklisters värdering av restid 
men även vissa andra aspekter 
inkl. parkering 

”Cykelställ i direkt anslutning till  
målet” värderas till sex kronor per resa 
i undersökningen. Studien ställde fyra 
parametrar mot varandra: restid, före-
komst av cykelställ, förekomst av cykel-
bana samt stopp vid trafiksignaler.  

USK (2007), Behov av 
cykelgarage.  

Intervjuer (n 459), cykel-
trafikanter som parkerade 
vid tre tågstationer i 
Stockholm 

 

Undersöka preferenser bland 
cykelanvändare för nya cykel-
garage vid Centralstation, 
 Karlbergs stn och Södra stn. 

Drygt två av tre (69 %) tror att de 
kommer att använda det tänkta cykel-
garaget, 19 % tror inte det och reste-
rande del kan inte ta ställning. Hälften 
av cyklisterna anger att de är villiga att 
betala för en plats i ett cykelgarage, 
vanligast nämnda belopp var 100 
kr/månad och 10 kr/dag. 

1 Motsvarande ca 2100- 2700 kr i 1994 års priser, lägre värde avser 1994 års växelkurs 
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Provus (2006, 2010), 
Cykelparkering vid rese-
centrum 

Enkätstudie (n 1143), 
personer som ”brukar” 
parkera sin cykel vid Upp-
sala centralstation. Svars-
frekvens runt 60 %. 

Att undersöka vad cyklisterna 
explicit anger är viktigt med 
framtida c-parkering vid nytt 
resecentrum. Belysa i vilken 
utsträckning användare före-
drar olika typer av parkering & 
betalningsvilja mm. 

3 av 4 anger att de skulle använda  
cykelservice/ reparationstjänster om 
sådana fanns på stationen. 41 % av 
svarspersonerna anger att de cyklar > 
4km/10-15 min till stn. Rensning av 
cykelställ bör ske var 1-3 månad.  

Stockholms stad (2004), 
Att cykla i Stockholms 
innerstad 

Enkätstudie (n 451), cy-
keltrafikanter som passe-
rade Stockholm inner-
stads ’tullar’. Även inter-
vjustudie (n 240) 

Att identifiera problem och 
önskemål för att förbättra  
cyklisters situation i Stockholms 
innerstad mm. 

I enkätundersökningen angav 87 % att 
de ville ha cykelställ av pollaremodell, 
det vill säga där man enkelt kan låsa 
fast cykelramen i cykelstället (enligt 
Stockholms stad 2008, sid. 5). Ungefär 
en tredjedel säger sig sällan eller aldrig 
hitta en ledig plats i befintliga cykel-
ställ. 

Ericson (2000), Ökad 
cykelpendling, men hur? 

Postenkät (n 239). Både 
vana cykelanvändare och 
icke-cyklister, Stockholm 
(västerort, söderort) 

Undersökning av åtgärder som 
skulle få svarspersoner att cykla 
oftare till arbete/ skola 

I undersökningen angav 16 % att ”fler 
parkeringsmöjligheter för cykel” skulle 
få dem att cykla oftare till arbete/ skola. 
För ”stöldsäkrare parkeringsmöjlighe-
ter för cykel” angav 35 % samma sak. 
Ericson noterade att de två svaren 
sammanlagt hade ungefär lika många 
svar som den enskilt största kategorin 
”bättre cykelvägar”, för vilken 47 % 
angav att det skulle få dem att cykla 
oftare. 

* Viktiga resultat i förhållande till syftet i denna rapport, d.v.s. om effektsamband & ev. kunskapsluckor. 

 

Av Tabell 2 framgår att samtliga svenska studier inom området är baserade på så kallad vad 
svarspersonerna säger sig vilja eller som i Börjessons studie hur de i en enkät väljer mellan ett 
antal fiktiva val (stated preference-experiment). Detta till skillnad från studier som under-
söker hur trafikanter verkligen har agerat i en viss situation. Nedan redogörs för några av 
studierna i tabellen i mer detalj. 

Börjesson (2009) drar slutsatsen av en studie i Stockholm att ”cykelställ i direkt anslutning 
till målet” värderas till sex kronor per resa. Det kan vara värt att notera att det är betydligt 
högre än den siffra som anges i Vägverkets effektkatalog för kollektivtrafikåtgärder. Där  
anges att för ”högklassig cykelparkering” med ”regnskydd och stöldskydd” är det ekonomiska 
värdet 1,70 kr per användare i 2006 års priser (Vägverket 2008a, sid. 75). Vägverket (2008a) 
anger ingen tydlig källa för sin värdering, så det är svårt att bedöma varför siffrorna skiljer så 
pass mycket åt som de gör. Det kan också vara värt att notera att Vägverkets effektkataloger 
för nybyggnad och förbättringsåtgärder (Vägverket 2001, 2008b) oss veterligen inte redovisar 
några effektsamband för förbättringar av cykelparkeringar. Som en jämförelse så visar en 
brittisk studie (Wardman et al. 2007, sid. 344) att skillnaden mellan att ha och inte ha ’cykel-
ställ utomhus vid arbetsplatsen’2 motsvarar värdet av 2,5 minuters ’cykeltid’. Cykelrum/ 
 inomhusparkering för cykel värderades till motsvarande 4,3 minuters cykeltid. Även om 
Wardman et al. inte närmare förklarar orsaken till att tillgång till inomhusparkering värderas 
så pass högt som det gör av användare så torde en viktig anledning vara högre stöldsäkerhets-
standard för inomhusparkering. 

Studien av Ericson (2000, se Bilaga 1, sid. 11-13) tillfrågade både vana cyklister och icke-
cyklister. I undersökningen redovisas både vad som svarspersonerna anger skulle få dem att 
cykla oftare till arbete/ skola samt i vilken grad ett antal faktorer hindrar svarspersonen från 
att cykla eller cykla oftare till arbetet än vad de gjorde vid undersökningstillfället. De båda 
frågeställningarna gav något olika svar. Som redovisas i tabellen ovan så angav 35 % av svars-
personerna att stöldsäkrare parkeringsmöjligheter skulle få dem att cykla oftare till arbete/ 
skola. När det gällde faktorer som hindrade personer från att cykla till arbetet var  
parkeringsfrågan relativt sett mindre viktig än flera andra faktorer. 10 % av de svarande  

2 Det framgår ej tydligt av dokumentet vilken typ av cykelställ som avses (”outdoor cycle parking facilties”). 
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angav att risk för cykelstöld/ vandalisering var ett stort hinder för dem, medan 9 % angav  
att dåliga parkeringsmöjligheter för cykel var ett stort hinder för att cykla eller cykla oftare  
till arbetet än vad de gjorde vid undersökningstillfället. Som en jämförelse så angav 49 % av 
svarspersonerna att halka var ett stort hinder för att cykla eller cykla oftare till arbetet, 25 % 
angav att brist på bra cykelvägar och cykelbanor var ett stort hinder för samma typ av resa. 
Ericson (2000) ger ingen tydlig förklaring till varför resultaten från de båda frågeställning-
arna skiljer sig så pass mycket åt som de gör när det gäller parkeringsfrågan. Det är dock värt 
att den ena frågan explicit frågar om resor både till arbete och till skola medan den andra  
frågan ovan explicit endast frågar efter arbetsresor. En tänkbar förklaring till skillnaderna är 
därför att risk för cykelstöld är eller upplevs som ett (betydligt) större problem bland stude-
rande och skolungdomar jämfört med förvärvsarbetande (se även Hunt & Abraham 2007). 

2.3. Handböcker och litteraturöversikter 
Tabell 3 nedan redovisar en översikt över ett antal publikationer som berör cykelparkerings-
området och deras innehåll. Publikationer som i första hand inte redovisar resultaten av en 
undersökning utan istället är av t.ex. handbokskaraktär. Som framgår av tabellen så redovisas 
råd om cykelparkeringsfrågor i ett ganska stort antal skrifter.  

Tabell 3. Handböcker och litteraturöversikter som berör cykelparkeringsområdet 
Författare 
(år), titel 

Typ av   
rapport 

Innehåll, syfte Antal sidor  
som berör 
cykelpark. 

Urval av budskap* 

SKL (2010), 
GCM-
handboken 

Handbok, 
offentlig 
publika-
tion 

Ett samlat dokument om gång-, cykel- 
och mopedtrafik som stöd för plane-
rare och projektörer vid planering, 
detalj-utformning samt drift och  
underhåll. Anger att cykeltrafiken har 
en viktig roll att spela i strävan efter 
ett hållbart samhälle och för att  
bilresorna ska kunna minska (sid. 3). 

9 sidor (hela 
rapporten 
167 sidor) 

Lämplig typ av cykelställ och i viss mån  
lokalisering beror på hur länge cyklar 
 parkeras på en viss plats (se sid. 126). Fyra 
kategorier: a) korttidsparkering <30min; b) 
upp till 4h, c) dagparkering vid t.ex. skola 
eller arbetsplats, d) nattpark). Exempel på 
cykelparkeringsnormer vid ny bebyggelse 
(sid. 123). Cykelparkeringsnorm är ”ett  
viktigt verktyg” (sid 122). Beläggningsgrad 
bör ej överstiga 0,9. (sid. 122). Avstånd  
mellan parkering och målpunkt bör helst 
inte överstiga 25 m, om så möjligt (sid. 124). 

Boverket 
(2010) Gör 
plats för 
 cykeln 

Väg-
ledning, 
offentlig 
publika-
tion 

Vägledning och inspiration för plane-
ring av cykelparkering vid stationer 

49 sidor Vidare bearbetning av Boverket (2009). 
Redovisar när anläggandet av cykel-
parkeringar är tillstånds- eller bygglovs-
pliktigt, och hur frågan kan hanteras i 
 detaljplan vid nybyggnad av stationer mm 
(se bl.a. s.24-25).  

Boverket 
(2009), 
 Planera för 
cykelparker-
ing vid statio-
ner och rese-
centra! 

Väg-
ledning, 
offentlig 
publika-
tion 

Redovisning till regeringen av upp-
drag att utarbeta vägledning för hur 
frågan om cykelparkering ska beaktas 
i fysiska planering. Går igenom cykel-
parkeringars utformning mm vid 7 
stationer. 

49 sidor Många aktörer har ansvar för frågan om 
cykelparkering vid stationer. För att i prakti-
ken kunna nå resultat i form av ”tillräckligt 
goda cykelparkeringar” krävs därför oftast 
ett stort mått av samarbete (s. 27). Förordar 
att en nationell behovsanalys görs av cykel-
parkeringsförbättringar vid alla större 
svenska stationer (s. 40). 

Envall & 
Lindberg, 
(2009) Cykel-
parkering vid 
kollektiv-
trafiknoder 

Litteratur-
översikt, 
konsult-
rapport 

Identifiera användarkrav på  
c-parkering vid kollektivtrafiknoder, 
undersöka ev. betydelse av bra cykel-
parkering för kollektivtrafikresande, 
belysa förekomst av metoder för att 
bestämma lämplig typ av parkerings-
lösning. 

36 sidor var-
av litteratur-
översikt 10 
sidor 

Det finns sannolikt en relativt betydande 
betalningsvilja för stöldsäkrare cykel-
parkeringslösningar vid svenska stationer, 
men etablerad metod saknas att bestämma 
optimal ’utformningslösning’ t.ex. när garage 
är motiverbart. Det finns stor variation i hur 
handböcker inom området hanterar stöld-
säkerhetsaspekten.  

Hörlén et al 
(2009),  
Cykelgarage: 
inspiration, 
idéer & hårda 
fakta… 

Idéskrift Inspiration, idéer och fakta för plane-
ring och utformning av cykelgarage 

119 sidor, 
många med 
illustrationer 

Redovisar bl.a. en undersökning bland 300 
personer i Malmö som visar att 73 % av de 
svarande tycker att det är viktigt eller mycket 
viktigt att kunna låsa fast cykelns ram  
(undersökningen troligen riktad till parker-
ing vid stationer och busshållplatser, se sid. 
9).   
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Josefsson 
(2009), Par-
kering i Lund: 
- en jämförel-
se av parker-
ingsnormer… 

Litteratur-
översikt, 
arbets-
rapport 

Att jämföra Lunds parkeringsnormer 
för bil och cykel med nio andra kom-
muners arbetssätt inom området, 
som underlag för en framtida översyn 
av riktlinjer. 

Ca 10 sidor 
(hela rappor-
ten 41 sidor) 

Åtta av nio undersökta kommuner har cy-
kelparkeringsnormer eller förslag till nor-
mer. Antal cykelplatser per lght i normerna 
spänner mellan 2-2,5 cpl/lght. Flera orter 
som har cykelparkeringstal tycks inte använ-
da dem i någon större omfattning, en inter-
vjuperson kände inte ens till att en cykel-
norm faktiskt fanns.   

Celis et al 
(2008)  
Danska cykel-
förbundets 
parkerings-
handbok 

Handbok, 
idéskrift 

Ger goda och dåliga exempel på ut-
formning av cykelparkeringar. För-
bättra cykelparkering i Danmark så 
att den får motsvarande standard som 
i Nederländerna. 

100 sidor, 
rikt illustre-
rad 

Utrymmesbehovet för parkering varierar 
med lösning, från ca 1 kvm per cykel till ca 
2,35 kvm. Innehåller cykelparkeringstal för 
många olika verksamheter (se sid. 41).  

Stockholm 
stad (2008), 
Cykelparker-
ing i staden 

Handbok, 
lokal pub-
likation 

Handbok till dem som ska planera & 
förverkliga planerna för cykel och 
cykelparkering i Stockholm. 

37 sidor  Närhet till målpunkter och kollektivtrafik 
viktiga lokaliseringskriterier. Nya cykelställ 
som Stockholm anlägger skall vara stöld-
säkra, d.v.s. det ska gå att låsa fast cykelns 
ram. Rapporten rekommenderar ett antal 
ställ av olika design som passar in i olika 
stadsmiljöer. 

 

 

 

Banverket 
(2007), Åt-
gärder för att 
öka kombine-
rade resor 
med cykel och 
tåg 

 

 

 

Utredning, 
svar på 
uppdrag 
från Reger-
ingen 

 

 

 

Att redovisa konkreta åtgärder för att 
öka möjligheterna till kombinerade 
resor med cykel och tåg. Att föreslå en 
lämplig ansvarsfördelning vid 
 byggande och drift av cykelparker-
ingar vid resecentra och stationer.   

 

 

 

23 sidor 

 

 

 

Det är ofta problem vid genomförandet av 
förbättringar av cykelparkeringar vid statio-
ner, ”ingen vill ta ansvar för finansiering, 
byggande och drift” (s.4). Utredningens 
slutsats är att kommunerna alternativt 
 ’stationsförvaltaren’ är den part som är mest 
lämpad att ta ansvaret. Redovisar en grov 
bedömning att behov ”av utökad cykel-
parkering” vid befintliga stationer uppgår  
till drygt 240 miljoner kr (s. 22). 

 Vägverket 
m.fl. (2007) 
TRAST 

Handbok, 
offentlig 
publika-
tion 

Att foga in trafiksystemet i sitt 
 sammanhang. TRAST ska vägleda 
beslutsfattare och vara ett hjälpmedel 
för planerare att skapa balans mellan 
de olika trafikslagen och mellan till-
gänglighet och andra kvaliteter. 

2-3 sidor 
(hela 
 rapporten 
342 sidor) 

Anger två utvärderingsmått på cykelparker-
ingars kvalitet: avstånd till entré, belägg-
ningsgrad i centrum (sid. 212). Parkeringen 
bör medge fastlåsning av cykelns ram, bör 
vara väl belyst & estetiskt tilltalande. Stöld-
säker cykelparkering, d.v.s. så kallade ram-
ställ respektive bevakade garage är viktigare 
i stora städer än i små orter (sid. 205).  

Halvarsson 
(2005) Cykel-
hantering vid 
stationer 

Handbok, 
offentlig 
publika-
tion 

Kunskapssammanställning om cykel-
parkering vid jvg-stationer.  

33 sidor  En cykelparkering ska erbjuda tillräckligt 
antal platser där behoven finns & att cyklis-
ten känner att cykelparkeringen är både 
säker och bekväm. Parkeringar ska vidare 
erbjuda möjlighet att låsa fast cykeln i ramen 
samt underhållas där underhållet inkluderar 
borttransport av felparkerade, och övergivna 
cyklar. 

Statens Veg-
vesen (2002) 
Sykkelhånd-
boka 

Norsk 
handbok, 
offentlig 
publika-
tion 

Vägledning för planering och ut-
formning av cykeltrafikanläggningar. 

3 sidor (hela 
rapporten 
101 sidor) 

Cykelparkering bör vara en naturlig del av en 
cykelplan. Cykelanvändning förutsätter god 
cykelparkering. Där möjligt bör man sträva 
efter ett gångavstånd till närmaste cykel-
parkering på < 25 m. För att säkerställa att 
cykelparkeringar anläggs bör krav om detta 
arbetas in i bygglov/ detaljplaner.  
Rekommenderad parkeringsnorm för  
bostäder: 1-3 platser/ bostad.  

Vägverket 
(2000) 
 Nationell 
strategi för 
ökad och 
säker cykel-
trafik 

Policydo-
kument, 
offentlig 
publika-
tion 

Strategi för att öka cykeltrafiken och 
göra den säkrare 

1-2 sidor 
(hela  
rapporten  
88 sidor) 

Fastslår två insatsområden för Vägverkets 
m. fl. arbete inom cykelparkering (sid 28): 
att ta fram ”ett kunskapshöjande dokument 
som visar hur bättre cykelparkering kan 
utformas med höga krav på stöldsäkerhet, 
estetik och funktion” samt att arbeta fram ett 
”förslag till hur man kan använda normer för 
cykelparkering i detalj- & översiktsplane-
ring” 
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Kommun-
förbundet 
(1998) Det 
finns inga 
dåliga  
kläder… 

Exempel-
bok, hand-
bokska-
raktär, off. 
publika-
tion 

Att ge underlag för kommunala  
diskussioner och ev. beslut om att 
främja en ökad cykeltrafik 

2 sidor (hela 
rapporten 99 
sidor) 

God c-parkering är väsentligt. Parkering ska 
ha närhet till slutmålet och skydda mot 
åverkan och stöld. Även fastighetsägare mås-
te ta ansvar för cykelparkering. Regler för 
hur felparkerade cyklar får flyttas är oklara 
och behöver ändras. Rapporten ger exempel 
på att stöldsäker parkering kan beläggas 
med avgift. 

Holmberg & 
Hydén m. fl. 
(1996)  
Trafiken i 
Samhället 

Lärobok Introduktion till trafikteknik inom 
vägtrafikområdet. 

1 sida (hela 
rapporten 
263 sidor) 

C-parkering är enkelt. Cyklisten söker att 
minimera gångavståndet mellan parkering 
och målpunkt. C-parkering bör ligga i den 
riktning som flest cyklister ankommer.  
Väderskydd viktigare vid långtidsparkering.  

* Viktiga budskap i förhållande till syftet i denna rapport, d.v.s. om effektsamband och ev. kunskaps-
luckor. 

2.4. Empirisk underbyggnad 
Stockholms handbok för utformning av cykelparkering (Stockholms stad 2008) samt Lunds 
genomgång av parkeringstal för cykel (Josefsson 2009) tycks vara de mest detaljerade arbe-
tena inom sina respektive områden. 

Studien av Josefsson (2009) innehåller en genomgång av nio kommuners parkeringstal för 
cykel. Studien baseras också på 12 intervjuer med kommunala tjänstemän. Studien är därmed 
sannolikt den hittills mest omfattande vad gäller hur kommuner arbetar med parkeringstal 
för cykel i samband med nytillskott i bebyggelsen. Värt att notera från Josefssons studie är 
bl.a. att flera av de största svenska städerna inte har parkeringstal för cykel i samband med 
nybyggnad, medan flera mindre har det. Detta trots att t.ex. TRAST (Vägverket m. fl. 2007, 
sid 205) anger att lösningar som erbjuder hög stöldsäkerhet är viktigare i större städer än i 
mindre, d.v.s. t.ex. förekomst av låsta cykelrum i nya lägenhetshus.  

Av de större svenska städer som arbetar med parkeringstal för cykel vid bygglov och detalj-
planer tycks Malmö ha det mest genomarbetade och välfungerade konceptet (se Josefsson 
2009, sid. 33-34). Josefsson beskriver vidare att en intervjuperson i Uppsala anger att cykel-
parkeringar ”inte kräver mycket plats och är så pass lätta att ordna” att ingen parkeringsnorm 
för cykel behövs där.  

Stockholms handbok (Stockholms stad 2008) till dem som ska förverkliga planerna på för-
bättrad cykelparkering i staden är den mest detaljerade svenska översikten inom området. 
Som en jämförelse beskrivs utformningsexempel och cykelanvändares preferenser mm på 
mer än 35 sidor medan t.ex. TRAST och GCM-handboken beskriver samma sak på färre än tio 
sidor vardera. Tabell 4 nedan redovisar översiktligt vilka studier och data som underbygger 
de råd som ges om cykelparkering i ett antal handböcker.  

Tabell 4. Empiriska studier som explicit underbygger några svenska handböcker inom om-
rådet (hämtad från Envall & Lindberg 2009, sid. 14, uppdaterad augusti 2010) 
Publikation, titel, år ’Egna’ empiriska studier Andra viktiga källmaterial Kommentar 

GCM-handboken (SKL 2010) - Svensk och utländsk litteratur, 
TRAST 

Återger data från bl.a. 
undersökningar vid Lunds 
stn och Uppsala stn,  
holländska handböcker 
och Halvarsson (2005). 
Inga ’direkta’ referenser. 

Ge plats för cykeln (Boverket 
2010), resp. Planera för cykel-
parkering vid stationer  
(Boverket 2009) 

Enkät vid två jvg-stn (n 91), 
telefonkontakter med stations-
ansvariga/ planhandläggare 

Svensk och utländsk litteratur, 
genomgång av detaljplaner vid 
ett tiotal stationer 

Gör i första hand en korta-
re genomgång av svenska 
och internationella  
användarundersökningar. 
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Cykelparkering i staden 
(Stockholm stad 2008)  

Enkät om typ av cykelställ,  
n 451 (Stockholms stad 2004). 
Enkät om behov av cykelgarage 
(USK 2007) 

Svensk och utländsk litteratur Flertalet råd grundas på 
empiriska studier/ enkäter 
genomförda i Stockholm 
(1997, 2004, 2007). 

TRAST (Vägverket m fl. 2007) - Holländska riktlinjer (1997) Råd om närhet generellt 
och parkering vid stationer 
i synnerhet grundas på 
holländska riktlinjer. 

Cykelhantering vid järnvägs-
stationer (Halvarsson 2005) 

Ca 15 personliga kontakter 
med både svenska och ut-
ländska planeringspraktiker 
samt konsulter 

Svensk och utländsk litteratur Även studiebesök och fall-
studie i Uppsala. 

 

Som tabellen ovan visar så bygger Stockholms stads handbok till stor del på resultat av egna 
empiriska studier om cykelanvändares preferenser i det aktuella området. Som också fram-
går av tabellen ovan så baseras majoriteten av de råd som ges inom området och de principer 
som läggs fast antingen på utländska riktlinjer eller genomgång av tidigare fallstudier. 

Förutom ovanstående kan det vara värt att nämna att studien av Halvarsson (2005) inne-
håller en omfattande redogörelse av hur man kan hantera cykelparkering vid stationer. Bl.a.  
redovisas vilka regler som gäller vid flyttning av fordon. Detta redovisas även i SKL (2010, 
sid. 130-131) samt i Kommunförbundet (2004). I Halvarssons studie liksom många av övriga 
handböcker kan det dock vara något svårare att följa vilka råd och tips som är mer eller mind-
re väl underbyggda av empiriska data.  

Det kan också noteras att två av de allra mest detaljerade studierna inom området, d.v.s.  
Halvarsson (2005) respektive Josefsson (2009) är examens- eller praktikantarbeten. 

2.5. Kommentar om skillnader mellan råd i olika handböcker   
Envall & Lindberg (2009) betonar att det finns signifikanta variationer i vissa av de råd som 
ges om cykelparkering i olika handböcker. Exempelvis så uppger de att läroboken Trafiken i 
samhället (Holmberg & Hydén et al. 1996) inte alls explicit anger stöldsäkerhet som ett kvali-
tetskrav på cykelparkeringar. Detta kan ev. tolkas som om det har skett betydande föränd-
ringar av användarpreferenser över tid (d.v.s. att många cykeltrafikanter numera ställer högre 
krav på parkeringarnas stöldsäkerhet än förr). I samma sammanhang kan det vara intressant 
att notera att den norska handboken för cykelplanering (Statens Vegvesen 2002) anger att 
man bör eftersträva ett gångavstånd till närmaste cykelparkering på under 25 m medan t.ex. 
TRAST (Vägverket m.fl. 2007, sid. 212) anger att < 50 m mellan entré och cykelparkering är 
god standard inom bl.a. lokalnätet. 

Det tycks också finnas vissa inkonsekvenser mellan olika studier. Josefsson (2009) visar t.ex. 
att åtta av nio undersökta medelstora och större svenska städer har cykelparkeringsnormer 
eller förslag till normer. TRAST (Vägverket m.fl. 2007, sid. 210 ) anger att det är ”ganska 
ovanligt” att kommuner har normer för cykelparkering och att Malmö och Linköping tillhör 
”undantagen”.  

Värt att notera är också att resultaten av några av de kanske mest gedigna och intressanta 
svenska undersökningarna om cykelparkeringars betydelse för att öka cykeltrafiken, t.ex. 
Ericson 2000 ej explicit redovisas i flera svenska handböcker (se t.ex. Vägverket m.fl. 2007, 
sid. 203-4; 318-332). Redovisning av erfarenheter från vissa internationellt sett ofta citerade 
studier om effektsamband och cykelplanering tycks också saknas i flera handböcker. Flera 
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handböcker återger t.ex. inte, vad vi har kunnat se, Rietveld & Daniel (2004) slutsatser om 
antalet stopps betydelse för cykelanvändning3.  

2.6. Kommentar om planering av cykelparkeringar i praktiken 
Som framgår av Tabell 3 och bl.a. avsnitt 2.5 ovan så innehåller svenska och utländska  
planeringshandböcker tydliga nyckeltal för utvärdering av befintliga och nya cykelparkering-
ars kvalitet, bl.a. vad gäller utformningskrav för stöldsäkerhetsstandard (se t. ex. Stockholms 
stad 2008), om närhet mellan målpunktens entré och cykelparkeringen (se t. ex. Statens  
Vegvesen 2002, Vägverket m.fl. 2007, sid. 212) och beläggningsgrad (SKL 2010, sid. 122). 
Dessa nyckeltal är relativt enkla att utvärdera, till relativt låg kostnad. I vissa fall har utvärde-
ringsmåtten funnits publicerade under relativt lång tid. Trots det kan man dock konstatera 
att i flera större utvärderingar av cykelparkeringars kvalitet som gjorts i praktiken (se t. ex. SL 
2009a och SL 2009b) så inkluderas inte flera av de kvaliteter som handböcker och forskning 
visar är viktiga för cykelanvändare. SLs studier redovisar t. ex. beläggningsgrad på 76 t-bane-
stationer i Stockholm på ett förtjänstfullt sätt (SL 2009b). Men samma studie redovisar ingen 
systematisk information om i vilken grad befintliga cykelparkeringar uppfyller handböcker-
nas krav på god närhet till målpunkt eller lokala mål om god stöldsäkerhetsstandard. Om  
detta att man i den praktiska trafikplaneringen tycks bortse från för användare viktiga kvali-
tetsegenskaper för cykelparkeringar är ett mer generellt problem eller inte ska dock vara 
osagt. Men faktum är dock att det finns dokumenterade fall av relativt stora studier som nog 
får betecknas inte ’hålla måttet’. I alla fall inte om man tillämpar de relativt enkla  
’rekommendationer’ för kvalitetsutvärdering som ställs upp i planeringshandböcker. 

Det kan för övrigt vara värt att notera att SLs studier i likhet med Banverket (Banverket 2007, 
sid. 22) visar att det finns ett relativt stort förbättringsbehov vad gäller cykelparkeringar. Det 
råder t. ex. brist på cykelparkeringar vid 57 % av inventerade t-banestationer i Stockholm (SL 
2009b). Därutöver finns relativt många problem med undermålig stöldsäkerhetsstandard på 
befintliga cykelparkeringar. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

3 Rietveld & Daniel (2004, se sid 544) kommer i sin statistiska analys av 15 kommuner i Nederländerna fram till 
att 3 färre stopp per 10 km cyklad väg ökar cykelns andel med nära 5 %, mätt som cykelresornas andel av 
samtliga resor med alla transportslag kortare än 7,5 km. 

17 
 

                                                      



 

 
3. Mer information om ett urval frågeställningar 

3.1. Valda frågeställningar 
För att strukturera informationen i litteraturstudien valdes ett antal frågeställningar ut.  
Frågeställningarna valdes utifrån vad vi uppfattar som vanliga skäl att genomföra åtgärder 
inom cykelparkeringsområdet, d.v.s. utifrån ett antal policymål. De policymål som valdes ut 
var att: 

• Öka cykelanvändningen i enlighet med de mål som Riksdagen m.fl. har satt upp inom 
detta område (se t.ex. Vägverket 2000; Regeringen 2008, sid. 147).  

• Öka kollektivtrafikresande genom att underlätta kombinationsresor med 
kollektivtrafik och cykel (se t.ex. Regeringen 2008, sid 55, 147) 

• Skapa ’ordning och reda’ så att t.ex. inte andra trafikanter hindras eller fördröjs av 
felparkerade cyklar (se t.ex. Halvarsson 2005). 

• Skapa hög(re) kvalitet för användarna, t.ex. för att minska risken att cykelägaren får 
sin cykel skadad, eller tvingas parkera långt från målpunkten och därmed få längre 
restid (se t.ex. Regeringen 2009, sid. 18 och 28; SKL 2010) 

• Minska cykelstölder och de kostnader mm som detta är förenat med för t.ex. 
försäkringsbolag och användare. 

 

Kapitel 4 nedan strukturerar informationen i befintliga studier utifrån dess relevans för de 
olika policymålen ovan.  
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4. Stöd i litteraturen för att förbättrade cykelparkeringar bidrar till 
policymål 

4.1. Ingress 
Vilket stöd finns i litteraturen för att bra cykelparkeringslösningar kan bidra till olika policy-
mål som t.ex. nöjdare cykelanvändare? Finns det kunskapsluckor om vad vi faktiskt vet? Om 
en myndighet eller annan aktör vill satsa på att förbättra befintliga cykelparkeringar, vad ska 
de då satsa på om de vill göra cyklisterna (mer) nöjda? Det är några av de frågor som detta 
avsnitt försöker behandla. 

4.2. Cykelparkeringsåtgärders roll för att öka cykelanvändningen 
Ett antal tidigare studier berör frågan huruvida cykelparkeringar av hög kvalitet kan öka  
cykelanvändningen och i så fall under vilka förutsättningar. De främsta studierna och kun-
skapssammanställningarna, inom detta område är kanske studierna av Pucher et al. (2010), 
Eriksson (2009), Wardman (2007), Martens (2007) och Ericson (2000). Wardman (2007) 
och Martens (2007) redovisar sannolikt de mest specifika studierna inom området. 

Pucher et al (2010, sid. 122) drar slutsatsen att olika åtgärder för att öka cykelanvändningen 
är mer effektiva om de ingår i ett samordnat paket av åtgärder. För att kunna öka cykel-
användning i större omfattning menar Pucher att sådana paket av åtgärder inom fyra olika 
områden är en förutsättning (förbättrad cykelinfrastruktur där cykelparkeringsåtgärder in-
går, kommunikationsåtgärder, understödjande markanvändnings-/ stadsplaneringspolicy 
och ’restriktioner’ för bilanvändning). 

Eriksson (2009) redogör översiktligt för ett antal studier som har studerat olika åtgärder och 
orsaker till hög eller låg cykelanvändning. Dessa studier består dels av sådana som applicerar 
Theory of Planned Behaviour, statistisk analys av resvanor, enkäter och intervjuer etcetera. 
Studierna undersöker generellt motiv och barriärer till cykelanvändning. Av dessa studier kan 
man bl.a. konstatera att rädsla för att få sin cykel stulen i olika studier presenteras som ett av 
flera ”ofta förekommande hinder” för cykling (Eriksson 2009, sid 13). Hur viktigt olika hinder 
som t.ex. brist på god cykelparkering var relativt andra problem varierade enligt Eriksson i 
olika studier. I en brittisk studie sågs cykelparkeringsfrågan som ett av de två mest betydelse-
fulla hindren för individer som övervägde att börja cykla, precis börjat cykla eller som ville 
cykla mer regelbundet (Gatersleben & Appleton 2007, återgiven i Eriksson 2009). 

Wardman et al. (2007, sid. 347-348) redovisar de kanske mest övertygande bevisen för att 
tillräckligt bra cykelparkeringar har betydelse för cykelanvändningen. Deras modellstudie 
visar att förekomst av säker inomhusparkering för cykel (t.ex. cykelrum vid arbetsplats) höjer 
cykelanvändande för resa till arbete med ca 13 %. Anordnande av utomhusparkering för cykel 
höjer cykelanvändande för samma resa med ca 8 % (se även avsnitt 2.1). 

Även resultatet av Hunt & Abraham (2007) ger starkt stöd till att förbättrade cykelparkering-
ar, d.v.s. stöldsäkrare cykelparkeringslösningar kan ha stor betydelse för att öka cykeltrafiken 
i en stad, och då särskilt på resor där man ska parkera cykeln under en längre tid (se Tabell 1). 
Hunt & Abraham visar också att stöldsäker cykelparkering är viktigare för yngre än för äldre 
och att stöldsäker parkering är betydligt viktigare för de med cyklar med ett högre inköpspris 
än de som t.ex. köpt en äldre begagnad cykel. 

Martens (2007) redogör för ett antal studier som visar att förbättrade cykelparkeringar vid 
järnvägsstationer är förknippade med ett ökat antal cyklar som parkeras där, liksom också 
ökad cykelanvändning, se även avsnitt 4.3.2 nedan). Detta trots att cykelparkeringar vid 
många stationer i Nederländerna generellt enligt Martens (sid. 328) hade relativt god  
standard redan innan åtgärderna genomfördes.  
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Som tidigare nämnts så anger 35 % av svarspersonerna i en studie i Stockholm att stöld-
säkrare parkeringsmöjligheter skulle få dem att cykla oftare till arbete/ skola (Ericson 2000, 
se även Tabell 2 i denna rapport).  

4.3. Cykelparkeringsåtgärders roll för att öka kollektivtrafikens konkurrenskraft 

4.3.1. Handböcker mm 
TRAST (Vägverket m.fl. 2007, sid. 261) anger att Holländska uppgifter visar att ”bekväma och 
säkra cykelparkeringar” kan ”öka tågresandet med upp till 10 procent”. Samma siffra anges i 
Ingelström (2005, sid. 10). Publikationen Cykelparkering i staden (Stockholms stad 2008, 
sid. 4) anger samma sak som TRAST med tillägget att det finns analyser som visar att den ” 
maximala potentialen” är ”30-35 procents ökning av kollektivtrafiken om det inte skulle  
finnas några begränsningar i tillgängligheten av cykel och cykelparkering”4. 

SKL (2010, sid. 125) anger man att i bl.a. Holland och Danmark räknar med att kollektiv-
trafiken ”kan öka med 5-10% om möjligheterna att ta sig till och från stationerna med cykel 
förbättras”.  

Bland flera experter på cykelplanering är uppfattningen att fler och bättre cykelparkeringar i 
sig ökar efterfrågan, särskilt vid stora kollektivtrafiknoder, d.v.s. att en utökad cykelparkering 
’snabbt blir full igen’ (se Jansson 2010). 

4.3.2. Empiriska studier mm 
I en mindre studie (n 91) av två stationer i mellersta Sverige var 44 % av svarspersonerna var 
mycket eller ganska missnöjda med aktuella cykelparkeringar (Envall & Lindberg 2009).  
Studien genomfördes vid Huddinge pendeltågstation i Stockholm och vid järnvägsstationen  
i Gävle.  

Martens (2007, sid. 333) redogör för resultaten av en före-/ efterstudie av antalet buss-
resenärer vid sju hållplatser i landsbygdsprovinsen Brabant där man förbättrade cykelparker-
ingarna eller anlade nya cykelställ av något olika typ (från enkla ställ, till ställ med väder-
skydd och hög stöldsäkerhet). Antalet bussresenärer som cyklade till de sju hållplatserna i 
undersökningen ökade med 20 % (från 520 till 618 resenärer). Totalt sett ökade antalet rese-
närer vid de sju hållplatserna från drygt 1300 till drygt 1700 resande i undersökningen. Dock 
genomfördes inte bara förbättringar av cykelparkeringarna utan även vissa andra förbättring-
ar, t.ex. nya hållplatskurer. Man gjorde även en marknadsföringskampanj för att sprida  
information om förbättringarna. Martens anger även att flera andra studier på andra platser 
 i Nederländerna har redovisat liknande resultat, d.v.s. att förbättrad cykelparkering vid håll-
platser har resulterat i ökat bussresande.  

Neergaard (2001) gör en genomgång av hur man arbetar med cykel i kombination med  
kollektivtrafik på tre platser i Europa. Hon drar slutsatsen ”att cykelparkeringar och andra 
åtgärder som syftar till att få fler att använda cykeln i kombination med kollektivtrafik är ett 
område som prioriteras allt mer” i flera länder. De relativt stora satsningar som har gjorts i 
Tyskland och Nederländerna är enligt Neergaard inte bara en satsning på bättre cykel-
infrastruktur utan ingår även i kollektivtrafikens strategi att locka nya resande. Neergaard 
kunde dock inte genom sina litteratursökningar hitta några utvärderingar på hur olika kvali-
tet på cykelinfrastrukturen till och vid kollektivtrafiknoder påverkar kollektivtrafikresandet. 

4 I Stockholm stad (2008) anges följande källa till analysen: Van der Harst, J A. (1993) Potential growth of public transport 
use as a result of improving the transport chain bicycle/public transport. In Cycling in the city, pedalling in the polder. Recent 
developments in policy and research for bibycle facilities in the Netherlands. Centre for Research and Contract 
Standardization in Civil and Traffic Engineering CROW, Ede (the Netherlands). 
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4.3.3. Statistik om kombinationsresor 
Enligt uppgifter presenterade i Ingelström (2005, sid. 9) tar ungefär en av tio resenärer (9 %) 
cykeln till eller från svenska järnvägsstationer idag. Data som redovisas i TRAST och presen-
teras i Cykelhantering vid järnvägsstationer (sid. 6) anger att 13 % av resenärer tar sig med 
cykel till stationer. Som en jämförelse färdas ca 25 % av danska tågresenärer med cykel till 
stationen. 5 % av danska tågresenärer tar cykeln från stationen. Enligt TRAST är variationen 
i cykelandel är stor mellan olika stationer (i Skåne mellan 7 och 37 %).  I Nederländerna tar 
drygt 29 % av tågresenärer cykeln till stationen och 6 % av bussresenärer cykel till hållplatsen 
(Martens 2007, sid. 328). 

Förutom ovanstående undersökningsresultat mm så kan det vara värt att notera Martens 
slutsats att åtgärderna för att förbättra cykelparkeringar vid kollektivtrafiknoder i Neder-
länderna knappast hade genomförts om det inte funnits en explicit policy för ’bike & ride’ 
(kombinationsresor med cykel och kollektivtrafik). Detta p.g.a. bl.a. det komplicerade an-
svarsförhållande som råder inom området där ingen ansvarig myndighet ens i ’cykellandet’ 
Nederländerna såg cykelparkering vid kollektivtrafiknoder som sitt ansvar (Martens 2007, 
sid. 336).  

4.4. Cykelparkeringsåtgärder roll för ökad kvalitet för användare 
Som tidigare nämnts så beskriver TRAST t.ex. cykelparkering som ”viktig faktor” för trafik-
nätets funktion. De kvaliteter som TRAST lyfter fram är att parkeringslösningar ska utformas 
så att ”cyklisten vet att det finns plats och där det är svårt att stjäla cykeln” (Vägverket 2007 
sid 210). Samma publikation anger även att ”cykelparkeringar ska placeras så att de säkert 
och snabbt kan nås av cyklisterna” (sid. 217).  

Hörlén et al (2009) redovisar bl.a. en undersökning bland 300 personer i Malmö. I under-
sökningen angav 73 % av de svarande tycker att det är viktigt eller mycket viktigt att kunna 
låsa fast cykelns ram (undersökningen riktades troligen till användare  som parkerade cykeln 
vid stationer och busshållplatser, det är dock oklart om studien även inkluderade ’icke-
cyklister’, se sid. 9). I samma undersökning angav 60 % av de svarande att avståndet från 
parkering till målpunkt är viktigt eller mycket viktigt.  

I Stockholm Stads enkätundersökning med 451 cyklister som parkerade vid tre stationer i 
centrala Stockholm angav 87 % av svarspersonerna att de ville ha cykelställ av pollaremodell, 
det vill säga där man kan låsa fast ramen i cykelstället (se Tabell 2 i denna rapport och  
Stockholms stad 2004).  

Martens (2007) återger som tidigare nämnts resultaten av ett antal studier om cykelparkering 
i Nederländerna. En av dessa studier (s. 330-331) visade att förbättrade cykelparkeringar och 
andra åtgärder vid fem mindre holländska stationer ledde till en signifikant höjning av  
kundernas nöjdhetsindex från 5.3 till 7.1 i snitt på en tiogradig skala. I studien angav 11 % av 
svarspersonerna även att den förbättrade kvaliteten på cykelparkeringarna vid stationerna 
var ett skäl för dem att cykla oftare till stationen. Vår rundfrågning bland europeiska experter 
och leverantörer inom området visade tydligt det tycks finnas ett allt större tryck från använ-
dare och inköpare för lösningar som innebär högre stöldsäkerhet (se Jansson 2010).  

Enligt de holländska studier som Martens (2007) återger varierar andelen av trafikanterna 
som föredrar olika stöldsäkerhetslösningar mellan olika platser. Viktiga faktorer är/ tycks 
vara, den upplevda stöldrisken i olika områden samt cyklisters strategi för att hantera hög 
stöldrisk, framförallt genom att använda en cykel med lågt ekonomiskt värde på pendlings-
resor (se t.ex. Martens 2007, sid. 335).  Som tidigare nämnts så finns det stora skillnader i 
resultat från de försök som har gjorts för att få användarna att ekonomiskt värdera cykel-
parkeringar, se avsnitt 2.1.  

Lunds kommun genomförde åren 1999 -2005 årliga enkätundersökningar om nöjdhet och 
viktighet vad gäller kvaliteten på olika aspekter av cykelinfrastrukturen mm. Undersökning-
arna riktade sig inledningsvis enbart till cyklister. Enkäterna delades då ut direkt till cyklister 
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vid för cyklister vanliga stråk (se bl. a. Holm & Edman 2000). Olika utvärderingsår har dock 
riktat sig till olika målgrupper i olika omfattning. I åtminstone en senare studie gjordes ett 
slumpmässigt utskick till boende i kommunen (Lunds kommun 2006). Denna senare studie 
omfattar alltså svar från såväl vanecyklister som ’icke-cyklister’. Studierna visade inlednings-
vis att cyklisterna var relativt missnöjda med cykelparkeringarna rent allmänt i kommunen 
men att de efterhand har blivit nöjdare på detta område, troligen som en följd av ett antal åt-
gärder inom området. Eftersom studierna inte är specifika för en viss plats är det emellertid 
inte möjligt att se hur en viss åtgärd på en viss plats har påverkat användarnas nöjdhet. 

4.5. Cykelparkeringsåtgärders roll för att skapa ordning och reda 
Ett relativt vanligt syfte med att vidta åtgärder inom cykelparkeringsområdet är sannolikt att 
skapa ordning och reda, d.v.s. att t.ex. stävja att cyklar parkeras på ej avsedd plats (se t.ex. 
Halvarsson 2005, sid. 27). Platser där de t.ex. begränsar utrymningsvägar eller försvårar för 
t.ex. fotgängare eller funktionshindrade. 

Även om just skapandet av ordning och reda tycks vara en aspekt av betydelse i den praktiska 
hanteringen av cykelparkeringar så har vi inte hittat några studier som utvärderar i vilken 
omfattning olika åtgärder, t.ex. ökad kapacitet på cykelparkeringar, kan bidra till att lösa  
problem med olämpligt parkerade cyklar vid andra platser i cykelparkeringens närhet.  

En japansk studie som berör fenomenet med felparkerade cyklar visar dock att cykelanvända-
re till en signifikant del baserar valet på var de parkerar sin cykel på andra cyklisters beteen-
de, d.v.s. att man gärna parkerar där andra redan har parkerat sin cykel. Detta även om  
cykelparkering är ’olämplig’ eller förbjuden på platsen (Fukuda & Morichi 2006, sid. 315). 
Samma studie presenterar också data som visar att andelen felparkerade cyklar vid tre  
stationer i Tokyoregionen varierar väldigt mycket från plats till plats (mellan 2 – 95 %).  

Provus (2006) drar i sin studie slutsatsen att övergivna cyklar vid Uppsala nya resecentrum 
bör flyttas/ tas omhand var 1-3 månad. Vi vet också att många städer har eller håller på att 
utveckla mer eller mindre sofistikerade rutiner för att hantera problem förknippade med  
felaktigt parkerade och/ eller ’övergivna’ cyklar.  

4.6. Cykelparkeringsåtgärder roll för att minska cykelstölder 
Även om olika typer av cykelställ och utformningslösningar (t.ex. övervakade cykelgarage) 
gör det olika svårt för en tjuv att stjäla cyklar så har vi inte funnit några studier på detta om-
råde. Som redovisas i Jansson (2010) tycks inte heller cykelställstillverkare och återförsäljare 
känna till några sådana studier. 

Peter Davenport som är en brittisk återförsäljare av bl.a. cykelställ anger att han inte har sett 
några gedigna före- och efterstudier av kundnöjdhet etc. vid förbättringar av cykelparkering-
ar. Davenport anger att han gärna ser att sådana studier tas fram. Detta då han är övertygad 
om att sådana utvärderingar skulle visa på behovet av uppgradering av bl.a. befintliga fram-
hjulsställ till mer stöldsäkra cykelparkeringslösningar (Davenport 2010).  

Att bygga fler (bevakade) inomhusparkeringar vid kollektivtrafiknoder samt stöldskydds-
märkning av cyklar är två exempel på åtgärder som städer på kontinenten genomför i syfte att 
minska cykelstölder (se Jansson 2010). 

4.7. Kommentar om övriga möjliga effekter mot policymål 
Det är även tänkbart att olika åtgärder som t.ex. förbättrar cykelparkeringens kvalitet i sin tur 
kan ha vissa sekundära effekter, d.v.s. andra effekter än de ovan. En möjlig sådan effekt är att 
åtgärder som först och främst syftar till att minska skadegörelse på cyklar och cykelstöld vid 
t.ex. en större kollektivtrafiknod eventuellt också skulle kunna ha en sekundär effekt som  
innebär att cykeltrafikanterna i större utsträckning vågar investera i nya bättre cyklar och 
därmed skrotar sin äldre cykel.  
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GCM-boken (SKL 2010, sid. 122) skriver till exempel att med mer stöldsäkra parkeringar 
”kan man få nyare, bekvämare och [trafik-] säkrare cyklar på gatorna”. Det vill säga att det 
finns en positiv följdeffekt att trafiksäkerheten ökar, om en gammal dåligt underhållen cykel 
ersätts med en ny med t.ex. bättre bromsar. D.v.s. det finns en tes att användare när de upp-
lever att parkeringen är tillräckligt stöldsäker vågar investera i nya cyklar i större utsträck-
ning. Det är väl känt att cyklister har olika strategier för att hantera risken för stöld, där en 
strategi är att använda en cykel av lågt värde. Dvs att för vissa resor till målpunkter med dålig 
cykelparkering/ hög upplevd stöldrisk använda en äldre billig cykel och att använda en annan 
finare cykel på andra resor (se t.ex. Martens 2007). Vi har dock inte funnit något belägg i 
forskningen för att bekräfta eller avfärda att stöldsäkrare cykelparkeringar leder till att  
fordonsparkens ekonomiska värde och säkerhetsstandard ändras i någon riktning. 

4.8. Nytta av förbättrade cykelparkeringar jämfört med andra åtgärder 
Om man vill jämföra nyttan av investeringar i förbättrade cykelparkeringar jämfört med 
andra förbättringsåtgärder är kanske studien av Wardman et al. (2007) den intressantaste. 
Wardman et al. (sid. 344) visar att skillnaden mellan att ha och inte ha ’cykelställ utomhus 
vid arbetsplatsen’ motsvarar värdet av 2,5 minuters restid på cykeln. Stöldsäker inomhus-
parkering för cykel värderades till motsvarande 4,3 minuters cykeltid. Att anlägga ett nytt 
stöldsäkert cykelparkeringsgarage direkt vid entrén till t. ex. en arbetsplats där sådan inte 
finns idag torde därmed, lite förenklat, motsvara att man ”tar bort” upp till 5-6 trafikljus5 på 
storstadscyklisters väg till jobbet. En skillnad som sannolikt gör cykeln till det bästa alterna-
tivet på signifikant fler personer på fler resor. Notera dock att dessa siffror baseras på en  
brittisk studie. Dock så bör det vara rimligt att anta att en svensk studie i storstad bör komma 
till en någorlunda liknande slutsats. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

5 Räknat på en genomsnittlig fördröjning per trafikljus på 45 sekunder (omloppstid för trafiksignaler är vanligen 
60-120 sekunder) 
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5. Diskussion om relevanta kunskapsluckor 

5.1. Identifierade kunskapsluckor 
Vår litteratursökning visar att det är (mycket) skralt med före-/efterstudier av vidtagna åt-
gärders effekter inom cykelparkeringsområdet, åtminstone sådana som är allmänt till-
gängliga eller publicerade i forskarjournaler. Detta är en slutsats som också stöds av Martens 
(2007, sid. 327), Wardman et al (2007, sid 340, 349) och Pucher et al. (2010).  

Lindelöw (2009, s. 31) skriver att ”kopplingen mellan graden av cyklande och förekomsten 
av cykelparkering verkar innehålla en påtaglig, men ganska outforskad, potential”. Värt att 
notera är också Pucher et als (2010) syntes. Puchers slutsats är att det finns ett omedelbart 
behov av mer forskning om vilken betydelse olika åtgärder har för att öka cykelanvändning. 

Förutom ovanstående brist i litteraturen på före- och efterstudier i samband med förbätt-
ringsåtgärder inom cykelparkeringsområdet så har vi identifierat ett antal andra kunskaps-
luckor. Följande punkter illustrerar några av dessa brister i vår förståelse av cykelparkering-
ars kvalitet och deras roll för användarna: 

• Studier om cykelparkering vid bostad tycks helt saknas (förekomst, kvalitetens 
betydelse för cykelinnehav, användning mm) 

• Fler studier indikerar att stöldsäkerhetskvalitet (brist på ’tillräckligt stöldsäker 
cykelparkering) är en utformningsaspekt kan ha stor betydelse om man vill öka 
cykelanvändningen och göra användare mer nöjda, särskilt vad gäller 
långtidsparkering (se Hörlén et al 2009; Hunt & Abraham 2007; Wardman 2007; 
Stockholms stad 2004; Ericson 2000). Bland annat p.g.a. avsaknaden av detaljerade 
före- och efterstudier så råder det dock fortfarande en del oklarheter över hur olika 
grupper av cyklister prioriterar mellan t.ex. förbättrad stöldsäkerhet, förbättrat 
väderskydd och närhet till målpunkt.  

• Det finns ett antal studier som berör betalningsvilja för stöldsäkra lösningar (t.ex. 
bemannade cykelgarage vid kollektivtrafikoder). Dessa studier har dock varierande 
kvalitet och tycks vara gjorda i isolation från varandra.  

• Ingen studie har inkluderat de potentiella effekterna på efterfrågan på stöldsäkrare 
parkering pga introduktion av elektriska cyklar med högre värde, och användarnas 
kanske därmed högre uppfattade stöldrisk t.ex. vid långtidsparkering vid 
kollektivtrafiknoder6   

• Vi har ej funnit några studier som belyser vilka effekter av olika 
stöldsäkerhetshöjande åtgärders effekter på t.ex. antalet stulna cyklar. 

 

Som tidigare nämnt så har vi inte funnit några studier om cykelparkering vid bostad, varken i 
Sverige eller i internationella journaler. Bristen gäller såväl före-/efterstudier av användarnas 
nöjdhet i samband med förbättringsåtgärder på en specifik plats liksom avsaknad av analyser 
av cykelparkeringens utformning och dess betydelse för cykelanvändning. Cykelparkering vid 
bostad är en policyfråga där kommuner idag genom Plan- och bygglagen (PBL) har ett ansvar 
att säkerställa att fastighetsägaren i skälig utsträckning säkerställer behovet av god cykel-
parkering. Studier av vad som användare anser är tillräckligt bra cykelparkering vid bostaden 
i olika typer av områden/ hus kan därför vara en viktig input till vilka krav kommuner bör 
ställa på cykelparkeringar i detaljplaner och bygglov. Sådana krav ställs redan idag på bygg-
herrar (se t. ex. Josefsson 2009), men någon empirisk kunskap om vad som ur cykel-
användares perspektiv är ’rätt’ krav finns alltså, oss veterligen, inte.  

Förutom var det finns kunskapsluckor är det naturligt väsentligt att resonera om vilka  
kunskapsluckor som är viktigast att försöka ’täppa till’. Ett sätt att göra detta är att relatera 

6 För information om hur värdet på en cykel påverkar användarnas preferenser, se studien av Hunt & Abraham 
(2007), Tabell 1 i denna rapport. 
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kunskapsluckorna till olika policymål. Ofta finns det dock många policymål. Det kan därför 
vara svårt att veta vilka av olika policymål som idag är ’viktigast’ att ägna tid åt i planeringen. 
TRAST nämner dock t.ex. ’god’ cykelparkering generellt som en ”viktig faktor” för trafiknätets 
funktion (Vägverket m.fl. 2007, sid 210). Det kan kanske tolkas som att åtgärder inom cykel-
parkeringsområdet i TRAST främst ses som en fråga om tillräckligt god transportkvalitet för 
befintliga användare. Som framgår i Martens 2007, se avsnitt 4.1 ovan) så kan åtgärder som i 
första hand inriktas för att underlätta för befintliga cykelanvändare även vara förknippade 
med ett ökat cykelresande. 
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6. Slutsatser 

6.1. Generell slutsats om cykelparkeringars kvalitet i storstad  
Som noteras i flertalet handböcker så beror en cykelparkerings kvalitet på ett flertal faktorer, 
inklusive: 

• Närhet till målpunkt/ huvudentré 

• Lokalisering i förhållande till huvudsaklig angöringsriktning 

• Stöldssäkerhet (t.ex. låsa fast cykeln ram, eller i låsbart garage) 

• Väderskydd 

• Kapacitet (i förhållande till efterfrågan) 

• Upplevd trygghet när det är mörkt (rädsla för överfall)  

 

Generellt kan man säga att faktorerna ovan sannolikt värderas olika beroende på person och 
kontext. Stöldsäkerhet anses vara (mycket) viktigare för många fler cykelanvändare i stora 
städer än i mindre orter (se t.ex. TRAST, Vägverket m.fl. 2007, sid. 205). Vi har dock inte 
funnit några egentliga empiriska bevis för att bekräfta detta. Studien av Stockholms stad 
(2004)7 som visar att 87 % av svarspersonerna att vill ha cykelställ där man kan låsa fast  
ramen i cykelstället bekräftar dock att stöldsäkerhetsaspekten är viktig för storstadscyklister-
na. En liknande undersökning i Malmö visade att 73 % av de svarande där ansåg att det är 
viktigt eller mycket viktigt att kunna låsa fast cykelns ram (Hörlén et al 2009). Som en jäm-
förelse så angav 60 % av de svarande i Malmöstudien att avståndet från parkering till mål-
punkt är viktigt eller mycket viktigt. Utländska erfarenheter tyder också på att (upplevd) 
stöldskyddskvalitet på parkeringar är en avgörande faktor för användarna i större städer, i 
alla fall vid parkering en längre tid, t. ex. vid kollektivtrafiknoder (se bl.a. Hunt & Abraham 
2007) och en åtgärd som får fler att välja cykeln på korta resor (Wardman et al. 2007). 

Tydligt är också att det i storstadsmiljöer finns större behov av bra rutiner för ’ordning och 
reda/ övergivna cyklar’. Kapacitetsfrågan torde också en viktigare fråga för användare i stor-
stad där ofta flera hundra eller tusen cyklister använder samma parkering. Ytterligare en 
aspekt av betydelse i storstad men i mindre grad så på små orter är markkostnader/  
utrymme. Det vill säga, att det ofta finns en attraktiv alternativanvändning av mark invid t.ex. 
stationer i storstäder. Det skapar i sin tur ett visst tryck att i större städer t.ex. skapa cykel-
garagelösningar för att använda den attraktiva markytan på ett marknadsekonomiskt bättre 
sätt. 

6.3. Slutsatser om prioriterade kunskapsluckor  
Viktiga framtida tillägg till litteraturen inom området är bl.a. studier av cykelparkeringens 
kvaliteter (närhet, väderskydd, stöldsäkerhet) och dess koppling till användarnas nöjdhet. Ett 
annat viktigt spår kan vara att bedöma vilken potential förbättrade cykelparkeringar i en stad 
eller region som helhet har att öka cykelanvändningen i Sverige, som enskild åtgärd respekti-
ve som en del i ett åtgärdspaket som även inkluderar fler typer av åtgärder (se Pucher et al. 
2010). Ett särskilt intressant tillägg till litteraturen vore att veta mer om de krav användarna 
ställer på god cykelparkering vid bostaden och vilken betydelse olika lösningar har för cykel-
innehav, stöldförekomst/ risk och cykelanvändning.  

I framtida studier kan det vara viktigt att ta med icke-cyklister pga folkhälsovinsterna som är 
kopplade till om man får fysiskt inaktiva att röra mer på sig, t.ex. genom att cykla till arbetet 
eller affären. Man bör åtminstone i framtida studier tydligt redovisa om en viss studies resul-

7 Studien sammanfattas i Tabell 2 i denna rapport. 
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tat avser ’icke-cyklister’ eller ’vana cyklister’. Detta då vem som har svarat på en undersök-
ning naturligtvis inte bara påverkar resultaten utan det kan också påverka hur man bör an-
vända resultaten, beroende på vad man t.ex. försöker åstadkomma i ett visst fall. 

6.4. Bristfällig implementering av befintliga fou-resultat 
Förutom att det finns flera kunskapsluckor inom området är det också värt att notera pro-
blemet att resultat från de svenska studier som faktiskt finns inom området tycks relativt  
dåligt spridda (se även avsnitt 2.6 i denna rapport). Att finna de största studierna inom om-
rådet har varit förenat med ett visst mått av detektivarbete, telefonsamtal och e-post-
kommunikation. En del studier är så lite spridda att inte ens experter som skrivit flera  
svenska handböcker inom området tycks känna till dem. Det gäller t.ex. studien av Ericson 
(2000). Vår rundfrågning vid Velocity-konferensen gav också vid handen att de studier som 
faktiskt finns tycks vara okända inom branschen (se Jansson 2010). 

En möjlig förklaring att Ericsons studie inte tas med i några handböcker kan vara att den är 
gjord inom en annan sektor än ’trafiksektorn’ och därför inte har spridds i någon nämnvärd 
omfattning till trafikplaneringsprofessionen. D.v.s. i detta fall att studien har tagits fram på 
miljösidan genom Stockholm stads miljöförvaltning. Vår slutsats av detta är att det tycks  
finnas ett relativt stort behov av att samla material och studier om just cykeltrafik på en plats. 
Detta så att materialet blir tillgänglig för planerare, konsulter och forskare oavsett vilken 
’samhällssektor’ som tagit fram materialet. 

En känd svensk studie inom området har ej gåtts igenom i detalj p.g.a. resursbrist och att vi 
endast fick kännedom om studien sent i projektet (av en slump). Det är studien av Håkansson 
(2008). 

6.5. Fortsatt arbete 
Utifrån vårt arbete har vi identifierat tre huvudsakliga områden för fortsatta studier inom 
området. Det är: 

1. Enkät- och/ eller intervjustudie om kvalitetskrav på cykelparkering mm vid bostad  
2. Före-/ efterstudier i samband med förbättringsåtgärder på cykelparkeringar vid 

kollektivtrafiknoder  
3. Hur elcyklar ev. förändrar användarnas önskemål och krav på cykelparkering (särskilt 

långtidsparkering vid kollektivtrafiknoder) 
 

Punkt ett ovan ser vi främst behov av som underlag för framtagande och vidareutveckling av 
cykelparkeringstal i bebyggelseplanering (d.v.s. så kallade cykelparkeringsnormer). Syftet 
med den andra punkten, d.v.s. före- och efterstudier i samband med investeringar i nya  
cykelparkeringar är att ge bättre underlag för utformning av kostnadseffektiva investerings-
strategier inom området. 

Cykelparkering vid bostad är ett område som vi bedömer att det relativt enkelt går att öka vår 
kunskap om. Detta kan vara intressant inte minst med anledning av det ökade intresse som 
finns för cykelparkeringsnormer (se t.ex. Vägverket m fl 2007, Josefsson 2009). Att under-
söka vad som är tillräckligt god bekvämlighets- och inte minst stöldskyddsstandard för  
cykelparkering vid bostaden bedömer vi är en viktig komplettering av litteraturen. En studie 
inom detta område skulle bl. a kunna omfatta att undersöka var man parkerar vid bostad 
(t.ex. vid korttidsparkering, vid parkering över natten); vilka cykelparkeringslösningar man 
har tillgång till i olika områden och en jämförelse av om de som har tillgång till cykelrum och 
alltid parkerar där t.ex. har cyklar av högre värde/ bättre kondition. Studien skulle t.ex. också 
kunna omfatta om individer som har tillgång till t.ex. cykelrum och parkerar där har fått sin 
cykel stulen vid bostaden i lägre omfattning mm. 

Ett andra viktigt tillägg till litteraturen är att systematisk utvärdera ett antal av de förbätt-
ringsåtgärder som görs inom området, och kanske särskilt förbättringar av cykelparkeringar 
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vid kollektivtrafiknoder. Vid kollektivtrafikens hållplatser måste ofta avvägningar göras  
mellan de olika krav och önskemål som finns på cykelparkering (närhet, stöldsäkerhet, väder-
skydd etc.). Att genomföra före- och efterstudier av cykelparkeringar vid kollektivtrafiknoder 
kan också vara viktigt pga höga markvärden vid stationer och därmed relativt höga invester-
ingskostnader för bl.a. cykelparkeringslösningar. Ett tredje skäl att fokusera åtminstone delar 
av fortsatt arbete inom området på just cykelparkering vid kollektivtrafiknoder är det tryck 
som finns på förbättringsåtgärder på dessa platser (se t.ex. Boverket 2009).  

Att elcyklar tas upp som ett tredje område för fortsatta studier beror på att elcyklar är relativt 
dyra i inköp. Denna typ av fordon är därmed sannolikt mer stöldbegärliga än många andra 
cyklar (kanske upplever också ägarna att deras elcyklar är särskilt stöldbegärliga). Det är allt-
så främst elcyklarnas pris som gör dem intressanta att studera8, även om det också finns en 
del andra aspekter, t. ex. kan ju en tjuv stjäla batteriet från en elcykel. 

Utöver ovanstående kan det till exempel också vara intressant att, om möjligt, korsbefrukta 
data om t.ex. genomsnittspris på nya cyklar 2000-2010 och de nya och ökade krav som tycks 
finnas på ökad stöldsäkerhetskvalitet på cykelställ. 

8 Se Hunt & Abraham (2007) på sidan 7 i denna rapport för en diskussion om hur cyklars inköpspris påverkar  
cyklisters värdering av stöldsäkra cykelparkeringslösningar. 
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1. Inledning

1.1. Förord 
Denna litteraturstudie är en del av ett större forskningsprojekt som WSP i samarbete med 
KTH utför på uppdrag av Trafikverket.  

Bakgrunden till studien är att lastbilar är i rörelse 15 % och personbilar endast 5 % av dygnets 
timmar (Button, 2006). Majoriteten av tiden står fordonen alltså parkerade. Bland annat  
detta gör parkeringsfrågan aktuell i arbetet med en hållbar trafik- och stadsplanering.  
Parkeringsfrågan är inte minst intressant i stora städer på grund av de ofta värdefulla ytor 
som parkerade motorfordon tar i anspråk. 

1.2. Syfte 
Studiens syfte är att kartlägga och systematisera innehållet i tidigare forskning inom om-
rådet. Detta för att i sin tur identifiera a) kunskapsluckor i tidigare studier, b) beskriva sam-
bandet mellan olika åtgärder inom parkeringsområdet och deras effekter på olika policymål 
samt c) dra slutsatser om intressanta områden för fortsatt arbete. 

1.3. Studiens upplägg 
Studien är indelad i ett antal huvudsakliga delar. Kapitel 2 redovisar en kort översikt över ett 
urval studier inom området och deras ämnesorientering. Kapitel 3 sammanställer tidigare 
studier som belyser effekter av olika styrmedel inom parkeringsområdet.  Kapitel 4 försöker 
sammanfatta vad vi vet om hur parkeringsplanering bedrivs i praktiken utifrån ett urval av 
handböcker och jämförelser av parkeringspolicies i olika städer. Denna del av studien lägger 
tyngd vid utformning och genomförande av övergripande parkeringspolicies för en kommun 
eller region. En fråga som behandlas är i vilken omfattning och hur olika styrmedel och åt-
gärder används idag, vad som är syftet med de åtgärder som vidtas mm.  

Kapitel 5 diskuterar och sammanfattar inom vilka områden parkeringsforskning har  
bedrivits. Detta för att kunna dra slutsatser om t. ex. eventuella områden som är relativt  
outforskade, vilka områden som är mer studerade samt vad vi vet om dagens parkerings-
planering och dess förankring i forskningsresultat.  

1.4. Ordlista 
TDM Transport Demand Management 

MSCP Multi-Storey Car Parks 

ODPP Origin-Destination Parking Pricing 

DPP Destination Parking Pricing 

Bpl Bilparkeringsplatser 
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2. Översikt över tidigare litteratur 
Detta avsnitt ger en översikt över innehållet i ett antal tidigare studier inom parkerings-
området.  

2.1. Översikt över ämnet 
Tabell 1 sammanfattar kort syftet och viktiga slutsatser från ett urval av tidigare studier med 
fokus på parkering som styrmedel. 

Tabell 1. Urval av tidigare studier med fokus på parkering som styrmedel 

  Stad, Land 
Antal  

referenser Sammanfattning 
Hedström 
& Svensson 
(2010) 

Sverige 18 Rapporten redovisar främst nordisk litteratur 
om hur förutsättningar för parkering påverkar 
färdmedelsval. En central slutsats i studien är att 
beslutande mål om ändrad t.ex. ökat resande 
med kollektivtrafik, gång & cykel, mål om stads-
kärnors utveckling och tillväxt måste vara  
baserade på en rätt utformad p-politik för att 
kunna realiseras, om det i utgångsläget finns ett 
stort utbud av fria, eller billiga, subventionerade  
parkeringsplatser i staden. 

Marsden 
(2006) 

Storbritannien  51 Studie över olika parkeringspolicies/ -styrmedels 
påverkan på stadskärnan. Delar in parkering i 
boende, shopping resp. arbetspendling. Visar på 
olika effektsambandet mellan parkerings-
strategier och bl.a. hur olika strategier påverkar 
individers agerande. 

Biosca 
(2006)* 

Barcelona/ Stock-
holm, Spanien/ 
Sverige 

31 Jämförelse mellan strategier att motverka bil-
trafikträngsel. Stockholm har minskat trafiken 
med 20 - 25 % med hjälp av trängselavgifter. 
Barcelona har minskat trafiken med ca 10 % med 
hjälp av begränsningar av gratisparkering och 
tillåten parkeringstid. Studien indikerar att 
 p-reglering kan ge nästan lika stor minskning i 
trafikvolym som trängselavgifter. 

Button 
(2006) 

USA 27 Button gör en ekonomisk analys av parkerings-
avgiftens betydelse för trängsel. Studien konsta-
terar att det är märkligt att i den i övrigt kapita-
listiska världen följer parkeringsavgifterna helt 
andra regler. Regler som närmast påminner om 
planekonomi. 

Kågeson 
(2003) 

Sverige 15 Studien bedömer effekterna på trafik och  
trängsel av förmånsbeskattning av fri bil-
parkering vid arbetsplats i centrala Stockholm. 
Slutsatsen är att reduktionen av morgontrafiken 
till innerstaden blir ungefär lika stor som den 
minskning som planerade trängselavgifter för-
väntades medföra. Rapporten redovisar studier 
från början av 2000-talet om att över 50 % av 
bilpendlare i Stockholms innerstad har gratis,  
av arbetsgivaren betald, p-plats. 
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Parkhurst 
(1995) 

 
Oxford/ York, 
Storbritannien 
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Studien utvärderar infartsparkeringssystemen i 
Oxford och York. Användarna var nöjda och  
relativt många. Samtidigt innebar infartsparker-
ingarna ett totalt ökat antal bpl i stadsområdet 
och ett befarat ökat resande med bil. Studien 
drar slutsatsen att om man använder skatte-
medel för att anlägga infartsparkering istället för 
brukaravgifter riskerar det att leda till negativa 
fördelningseffekter.  

Bonnel 
(1995) 

Lyon (1,6 M), Gre-
noble (590'), 
Montpellier (350') 
Cardiff (390'), Liv-
erpool (910'), Bolo-
gna (4M), Milan 
(1M), Oslo (925'), 
Bern (1,1M), Zürich 
(936'), UK mfl 

10 Studien jämför parkeringspolicies i tio städer 
med olika förutsättningar: Frankrike, UK (av-
reglerad kollektivtrafik), Italien (inga bilar i 
stadskärnan), Norge (biltullar i städer), Schweiz 
(begränsning av biltrafik och främjad kollektiv-
trafik). Författaren drar slutsatsen att: omfatt-
ning och organisering av parkeringsutbudet är 
ett effektivt sätt att styra bilanvändning, att  
politisk vilja och ekonomiskt engagemang är ett 
krav för att förändra färdmedelsval och rese-
vanor, samt att en gemensam policy som omfat-
tar samtliga färdmedel och parkering är en  
viktig del i arbetet. 

* Magisteruppsats, KTH, Stockholm 

Som visas i Tabell 1 på föregående sida så har vi funnit relativt få kvalitetsgranskade större 
litteraturöversikter inom området. De litteraturstudier som gjorts indikerar också att parker-
ingsforskning är ett utvecklingsbart område.  

Kunskapsbehov och acceptans  
Marsden (2006) menar att forskningen behöver kartlägga bättre hur individen svarar upp på 
parkeringspolicies. ”Vi vet inte i närheten av tillräckligt…[  ]…inte heller hur dessa beteen-
den interagerar med lokala förhållanden, tillgången på alternativa färdmedel och destina-
tioner”. Även Ison & Rye (2006) skriver i sin ingress till ett temanummer i Transport  
Policy att: ”Parkeringsområdet är outforskat i jämförelse med mängden forskning som 
gjorts på t.ex. trängselavgifter”. De utgår från att väl utformade parkeringspolicies är ett av 
de mest effektiva verktygen för att hantera trängsel. Dess uppenbara inverkan på verksam-
heter och arbetsgivare, gör det dock till ett ej konfliktfritt område för offentliga policies.  

Stor påverkan på trängsel 
Kågeson (2003), Biosca (2006) och Hedström & Svensson (2010) med flera studier indikerar 
alla att parkering ett kraftfullt verktyg inom stadsplanering för att styra individers färdme-
delsval i en riktning mot ökad eller minskad bilanvändning i t.ex. rusningstid. Detta för att i 
sin tur uppnå mål om en attraktiv stadsmiljö, låga klimatutsläpp och minska trängsel. En av  
Marsdens slutsatser är att parkeringspolicies, som styr efterfrågan på olika färdmedelval 
kanske inte är tilltalande vid en första anblick, men högst väsentligt i praktiken. Ett verktyg 
som sällan i trafikplaneringens praktik används på ett systematiskt sätt (se t.ex. Hedström & 
Svensson 2010).  

Behov att se parkering i ett större sammanhang 
Flera studier indikerar att åtgärder inom parkeringsområdet, eftersom de är så kraftfulla,  
behöver ses i ett större sammanhang än de ofta görs idag. Bonnel (1995) beskriver till exem-
pel ett behov av en gemensam policy som omfattar samtliga färdmedel och parkering för att 
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kunna arbeta effektivt och framgångsrikt med att utveckla urbana transportsystem. Studien 
av infartsparkeringar i York och Oxford (Parkhurst 1995) indikerar vidare ett ökat resande  
med bil av de åtgärder som genomfördes där, trots att syftet med infartsparkeringarna var att 
öka kollektivtrafikresandet och minska bilresande.  

Betydande förändringsbehov för ökad effektivitet och måluppfyllelse 
Button (2006) liksom Hedström och Svensson (2010) menar att en ny målbild behöver sättas 
upp för parkeringspolicies och trafikplanering. Denna målbild bör, enligt Button (2006) lik-
som Hedström och Svensson (2010), vara att priset på parkering styrs efter utbud och efter-
frågan, som vilken vara som helst.  

2.2. Ämnesorientering inom parkering 
Tabell 2 på nästa sida redogör översiktlig för vilka delområden och frågeställningar som hu-
vudsakligen berörs i ett urval studier om parkering.  
Studier inom parkeringsområdet kan indelas i en stor mängd olika delområden. Tabellen ska 
inte ses som en exakt klassificering av materialet.  
Tabellen försöker illustrera vilka teman och frågeställningar som berörs i studierna.  

Tabell 2. Ämnesorientering i ett urval fou-studier om parkering 

Typ* Författare (År) Stad, Land 

Ämne Metod 
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PF Kelly & Clinch (2009) Irland   X                 X     
OF Josefsson (2009) Sverige           X             X 
OF Stjärnekull & Widell (2008) Sverige       X     X X       X X 
PF Arnott & Rowse (2008) USA/ Kanada X             X           
PF Townes (2007) USA X             X           
OF Johansson (2007) Sverige X     X    X X   

OF 
Biosca (2006) Sverige/ 

Spanien   X          X 
PF Kelly & Clinch (2006) Irland   X             X   X     

PF 
Watters, O’Mahony & Caulfield 
(2006) 

Irland 
            X         X   

PF Marsden (2006) UK X (X)     X                 
PF Shoup (2006) USA X     X       X     X     
PF Button (2006) USA X     X             X     
PF Rye & Ison (2006) UK                           
PF Albert & Mahalel (2006) Israel X X X         X       X   
PF Edwards (2006) USA       X X           X     
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PF 
D’Acierno, Mariano & Montella 
(2005) 

Italien 
X     X   X   X X         

PF Rye & Ison (2005) Scotland X         X X       X     

PF 
Pucher & Buehler (2005) USA/  

Australien                   X X     
PF Swanson (2004) USA X       X X         X     
PF Edwards (2002) USA X     X X                 
OF Sandahl (1997) Sverige         X             X X 
PF Bonnel (1995) Frankrike           X   X     X   X 
PF Parkhust (1995) UK           X   X           

PF 
Goodwin (1993) UK 

 X   
 
X                     

Ungefärligt antal studier per område/ typ 12 4 3 6 5 7 3 8 2 2 1
0 4 5 

*PF= Publicerad i forskningsjournal, OF = Annan rapport 

Studier om effekter av olika avgiftsnivåer vanliga 
Effekter och i viss mån acceptans för parkeringsavgifter en vanlig frågeställning i befintlig 
forskning, se Tabell 2. I urvalet för denna rapport behandlade minst 12 studier detta område. 
Andra vanliga teman för studier är söktrafik för parkering (minst 8 studier) samt parkerings-
tal vid ny bebyggelse (minst 7 studier). Inom parkeringsavgiftsområdet finns också några mer 
specifika studier av hur parkeringsavgifter kan användas för att hantera trängsel i större  
städers biltrafiksystem.  

Få studier om detaljhandel och parkering i storstäder 
Detaljhandel och parkering i stadskärnor är ett ämne som berörs i en handfull studier.  De 
studier vi har funnit inom detta område har dock främst gjorts i mindre städer, inte i stor-
städer som är fokus inom Parkering i storstad.  

Parkeringsavgifter ökar kollektivtrafikresande 
Ett återkommande tema i litteraturen är som sagt effekter av parkerings-avgifter och jäm-
förelser mellan trängselavgifter och åtgärder inom parkeringsområdet.  En hypotetisk stated 
preference-studie av Albert & Mahalel (2006) fann t.ex. att bilpendlares färdmedelsval till 
Technion (Israel Institute of Technology) skulle förändras olika vid införande av parkerings- 
avgifter jämfört med införande av trängselavgifter. Med parkeringsavgifter skulle en större 
andel byta till kollektivtrafik än vad som är fallet med trängselavgifter. Detta är naturligt då 
bilförare kan välja att färdas lite senare eller tidigare för att undvika trängselavgiften. I den 
hypotetiska studien skulle parkeringsavgiften betalas oberoende på ankomsttid till arbets-
platsen och kunde därmed inte undvikas på samma sätt.  Även Kågeson (2003) och Biosca 
(2006) sätter åtgärder inom parkeringsområdet i relation till trängselavgifter. Bioscas jämfö-
relse av åtgärders effekt på minskad trängsel i Stockholm och Barcelona pekar på en 25 % 
minskning av biltrafiken vid införandet av trängselavgifter i Stockholm och en 10-15 % 
minskning av biltrafiken p.g.a. de styrmedel inom parkeringsområdet som infördes i Barce-
lona.  Trängselavgifter och parkeringsavgifter är alltså två åtgärder som båda har stor påver-
kan på färdmedelsval, men parkerings-avgifter har sannolikt en större påverkan på färdme-
delsval än trängsel-avgifter. Parkeringsavgifter kan därmed vara mer betydelsefulla än träng-
selavgifter som t.ex. klimatstrategi. Notera dock att ingen av de två ovan nämnda studierna är 
publicerade i etablerade forskarjournaler.
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3. Studier om effekter av parkeringsavgifter 
Tabell 3 nedan redovisar en överblick över studier som belyser effekter av införande respektive ändring i taxa för parkeringsavgifter. 
Tabell 3. Innehåll i ett urval av studier med data om effekter av parkeringsavgifter. 

Författare (år) Stad, Land Metod (n) Nyckelparametrar Innehåll, viktiga slutsatser 

Stjärnekull & 
Widell (2008) 

Stockholm, 
Sverige 

Insamling av data från SCB, nationella  
resevaneundersökningar, statistik från  
Vägverket och Stockholms stad. Perso-
nalenkät (70 företag). 

Förmånsbeskattning 
av arbetsplatsparker-
ing, trafikeffekt, kost-
nad för före-
tag/privatperson 

19 % har ändrat sett resebeteende p.g.a.  
förmånsbeskattning av avgiftsfri p-plats vid arbetsstäl-
le. Motsvarande siffra för trängselskatten var 26 % 
under Stockholmsförsöket. 

Byström & Käll-
ström et.al. 
(2008) 

Stockholm, 
Sverige 

Utvärdering av infartsparkeringssystemet 
i Stockholm. Enkätundersökning (2 400 
enkätsvar, 42 % svarsfrekvens). Fältin-
ventering (61 parkeringar, 1 418 bpl)  

Infartsparkering, 
färdmedelsval, färd-
sträcka, trafikeffekter 

Medelavståndet från avresepunkt (oftast bostaden) till 
parkering fågelvägen är 5-7 km. Ungefär hälften av 
bilresor till infartsparkeringar är alltså kortare än så.  
65 % av infartsparkerare i undersökningen var kvin-
nor. Endast 5 % var under 30 år. 54 % av de svaran-
de har tillgång till 2 bilar i hushållet. Vid fyra infarts-
parkeringar var andelen parkerare som arbetade/ 
bodde i området nära parkeringen och som inte åkte 
vidare med kollektivtrafik mellan 23- 54 %. För majori-
teten parkeringar var dock samma siffra betydligt läg-
re bland de svarande. 
 

Shoup (2006) 20 städer av 
olika storlek, 
USA 

Prisjämförelse för parkering vid stadshu-
set för kantstensparkering respektive 
tomtmarksparkering. (20 städer, 2 priser) 

Pris för kantsten- re-
spektive tomtmarks-
parkering, tid för par-
kering, tidsvärde 

Kantstensparkering i de 20 städerna har oftast lägre 
eller ingen avgift jämfört med parkering i garage eller 
på tomtmark, vilket bjuder in till att söka parkering på 
gatumark. Lägre p-avgifter på gatumark än på tomt-
mark ökar söktrafiken och bidrar till ökad trängsel. 

 

Albert & Maha-
lel (2006) 

Technion, Israel Stated preference- undersökning över 
attityden till parkeringsavgifter respektive 
trängselavgifter (n 133)  

Parkeringsavgift, 
trängselavgift, trafik-
effekter  

Med parkeringsavgifter skulle en större andel bilpend-
lare att byta till kollektivtrafik än vad som är fallet med 
trängselavgifter. 
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Författare (år) Stad, Land Metod (n) Nyckelparametrar Innehåll, viktiga slutsatser 
Watters, 
O’Mahony & 
Caulfield (2006) 

Dublin, Irland Personalenkät (2 137 kontaktade, 473 
svar) 

Cash-out, parker-
ingsavgift, arbets-
platsparkering, färd-
medelsval, beteende-
förändring 

30 % skulle troligen avstå p-plats om det fick pengar 
istället. 32 % skulle inte ändra sina resevanor även 
om bpl kostade 50 kr/dag (från gratis).  

Edwards (2006) Lexington, USA Studie av antal bpl och deras använd-
ning, möjlighet till yteffektivisering och 
efterfrågeanalys. Betygssättning på när-
het, tillgänglighet gående/ bilförare, ytut-
nyttjande, markvärde, kulturvärdesan-
passning, företagsekonomisk potential.(6 
parkeringsytor, 1 111 bpl) 

Huvudgata, stads-
kärnas levnadskraft, 
parkeringskvalitet, 
owners revenue, 
platsefterfrågan 

Parkeringsfrågan kan vara svår att hantera då det ofta 
saknas en ensam ansvarig organisation. Det är svårt 
att genomföra en gemensam strategi med flera aktö-
rer på marknaden. 

Kelly & Clinch 
(2006) 

Dublin, Irland Priselasticitetsjämförelse. Enkät till parke-
rare (1 007 enkätsvar) 

Priselasticitet, parker-
ingsavgift, p-hus, 
kantstensparkering, 
fritidsresor, arbetsre-
sor 

Skillnaden mellan arbets- och fritidsresor är liten vid 
små förändringar av p-avgifter. Vid större förändringar 
i pris divergerar priskänsligheten betydligt. 

Rye & Ison 
(2005) 

11 sjukhus och 
universitet, 
 UK 

Intervjuer, möte, telefon eller e-mail.  
(11 intervjuer à 30 min- 2 timmar) 

Parkeringsavgift, ar-
betsplats,  
acceptans 

Flera faktorer talar för avgiftsbeläggning men att införa 
parkeringsavgift för anställda kan möta motstånd: man 
får räkna med en inkörningsperiod, investeringar 
krävs, avgifterna ska vara relaterade till lön, kriterierna 
måste vara tydliga, intäkterna ska gå tillbaka in i par-
keringsanläggningen. 

D’Acierno, Ma-
riano & Montel-
la (2005) 

Neapel, Italien Hypotetisk modell för jämförelse mellan 
olika sätt att bestämma p-avgift för en 
viss individ. Traditionella avgifter (här kal-
lat DPP, målpunktsbaserad taxa) och det 
innovativa ODPP-systemet (Förhållande 
Målpunkt-Startpunkt-taxa).  

Parkeringsavgift, al-
ternativt sätt att be-
stämma parkerings-
avgift. 

ODPP-systemet minskar den totala restids-, system-,  
och social kostnad. ODPP-systemet ger färre kollek-
tivresenärer och kan gynna och missgynna olika re-
senärsgrupper (jämför två lika långa avstånd där det 
finns god/ mindre god kollektivtrafik till målpunkt) 

Swanson 
(2004) 

6 städer, Kana-
da 

Intervjuundersökning Antal parkeringsplat-
ser, parkeringsavgift, 
verksamhetsyta, an-
tal verksamma, 
stadskärnans yta 

Redovisar förslag till tre parametrar som bör bestäm-
ma prissättningen på p-avgifter: närheten till stadskär-
nan, antalet verksamma i stadskärnan (stadskärnans 
levnadskraft) samt antal tillgängliga bpl. 
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3.1. Acceptans och genomförande av avgiftsändringar 
Rye & Ison (2005) kommer, i sin studie på universitets- och sjukhusparkering, fram till att 
det är svårt att införa parkeringsavgifter för anställda som vant sig vid fri parkering. Watters, 
O’Mahony & Caulfield (2006) visar i sin studie i Dublin att nära en tredjedel av anställda 
skulle ge upp sin plats om de fick ekonomisk ersättning istället för gratis parkering. Samma 
studie indikerar också att nästan en tredjedel av bilpendlarna inte skulle ändra sitt färd-
medelsval även om en avgift om 50 kr per arbetsdag infördes, motsvarande 10 000 per år.  

3.2. Låg avgift på kantstensparkering ökar trängsel 
Shoup (2006) visar att sökning efter gatumarksparkering är en stor bidragande faktor till 
trängsel i amerikanska städers vägtransportsystem. En tumregel är att varje kvarter ska ha 
minst en ledig parkeringsplats per kvarter för att eliminera söktrafik. 

3.3. Nordiska och amerikanska städer olika 
Många av de studier som finns för effekter av införande respektive ändring av taxor för  
parkeringsavgifter är hypotetiska. Flertalet större studier inom området är baserade på en 
nordamerikansk kontext där parkering på gatumark ofta är gratis för användaren (se Shoup 
2006, Swanson 2004, Edwards 2006). Detta är naturligtvis en viktig aspekt att komma ihåg 
vid överförande av resultat till en svensk kontext.  

Eftersom vi funnit få artiklar i internationella forskarjournaler om parkering i en svensk kon-
text går nästa avsnitt i mer detalj igenom några erfarenheter från Sverige och Skandinavien. 
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4. Parkeringsplanering i praktiken  

4.1. Policyjämförelser och handböcker 
Tabell 4 sammanfattar innehållet i ett antal handböcker och policyjämförelser inom parker-
ingsområdet. Några av de frågeställningar som berörs är vilket underlag städerna baserar 
sina parkeringspolicies på och vilka åtgärder och policyinstrument som används. 

Tabell 4. Sammanfattning av ett antal handböcker och policyjämförelser mm 

Författa-
re, (År) Stad, Land 

An-
tal  
ref. Sammanfattning 

Josefsson 
(2009) 

Helsingborg,  
Linköping,  
Uppsala,  
Sthlm, Växjö,  
Malmö, 
Lund, 
Göteborg,  
Köpenhamn 

 
9 

Jämförelse av parkeringspolicies i nio städer i Sverige plus Köpen-
hamn. Kommuner applicerar parkeringstal/ normer vid nybyggnad 
olika strikt; i vissa kommuner till punkt och pricka i andra mer  
schablonmässigt. Cykelparkeringsnormer används väldigt begränsat, 
och endast i 1 av 10 städer. Ingen av de studerade städerna använder 
sig av maxnormer för bilparkering. Studien drar slutsatsen att dagens 
p-normer i princip inte har förändrats sedan 70-talet. 

Johansson 
(2007) 

Sverige  
15 

Handbok som belyser kommuners behov och fördelar med att ta 
fram en policy för hantering av olika parkeringsfrågor. Studien lägger 
särskild tonvikt vid att kommuner bör styra parkering från gatumark 
till tomtmark.  

Hanssen 
(2005) 

7 mindre 
kommuner,  
Norge 

 
0 

Jämförelse av 7 norska kommuner i samma region (Folle) och dess 
parkeringspolitik/ -utbud. De undersökta kommunerna kan endast i 
liten utsträckning redogöra för vad de deras parkeringstal kommer 
ifrån. Friköp nämns, men har ingen nämnvärd betydelse i praktiken. 
Ingen kommun har diskuterat om parkeringspolitiken kan användas 
som verktyg till att påverka färdmedelsval. Cykelparkering har ingen 
egen policy i någon av de undersökta kommunerna. 

Hanssen & 
Lerstang 
(2002) 

Oslo/  
Akershus, 
Norge 

57 Studien sammanfattar tidigare rapporter som TØI gjort om parker-
ing. Studien menar att det är accepterat att använda parkering som 
verktyg för att hantera biltrafiken och även billigt jämfört med t.ex. 
vägavgifter. Kommunerna har även uppmärksammat detta, men låter 
ändå privata aktörer kontrollera parkeringen. För att få en god effekt 
av parkeringspolitiken måste kommunerna, enligt författarna, styra 
över största möjliga antal bilplatser.  

Hanssen & 
Stenstad-
vold (1997) 

Birmingham 
(1M),  
Canterbury 
(42’),  
Köpenhamn 
(473’),  
Västerås 
(125’), 
UK/Danmark
/Sverige 
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Jämförelse mellan parkeringspolicies i fyra städer med olika  
karaktär: Birmingham (förbättra förhållandet för fotgängare i  
centrum, begränsning av långtidsparkering), Canterbury (historiskt 
centrum, infartsparkeringssystem), Köpenhamn (maximinormer och 
avgiftsbeläggning på all gatumarksparkering), Västerås (samnyttjan-
de i större parkeringsanläggningar). Författarna konstaterar att:  
parkeringspolitiken behöver en klar målsättning och tvärpolitisk 
enighet, parkering kostar och att det krävs åtstramningar på individ-
nivå, parkeringspolitiken kräver långsiktighet och prioriteringar. 
Parkeringspolitiken är starkt knuten till kommunala besluts-
processer. 

Henriksson 
(1990) 

Sverige  
6 

Handbok som sammanfattar många aspekter på planering för  
parkering och utformning av parkeringsplatser. Redovisar bl.a. ett 
exempel med fördubbling av parkeringsavgiften i centrala Göteborg 
som minskade beläggningen med 20-30%. Efter två år hade belägg-
ningen återigen ökat till ungefär samma nivå som innan höjningen*.   

*Det framgår ej av rapporten om det är samma personer som återigen parkerar i det avgiftshöjda  
området eller om det är nya mindre priskänsliga bilförare som använder den ökade parkerings-
tillgängligheten som skapats. 
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Metodik för kunskapsuppbyggnad 
Jämförelser av parkeringspolicier tycks vara ett relativt vanligt angreppssätt när en kommun 
eller annan organisation vill belysa lämpliga handlingsvägar inom parkeringsområdet (se 
t.ex. Hanssen & Stenstadvold 1997, Hanssen 2005, Josefsson 2009). Det är en metodik med 
tradition. Redan för över 40 år sedan samlade en stor svensk studie in data om 311 ameri-
kanska städers mininivåer för parkeringsnormer vid nybyggnad av hus (se Lundin 2008, sid. 
84-85). Liknande jämförelser är den huvudsakliga metod som underbygger handböcker ännu 
idag (se Johansson 2007, sid 39-43). Nutida studier som innehåller sådana policyjämförelser 
är dock ibland noga med att påtala att divergensen i tätortsstorlek, mål, kulturvärden och bil-
täthet med mera gör att vad som är lämpliga policier för en viss stad kan vara svårt att ta reda 
på genom jämförelser med hur andra orter hanterar frågan. Så är i alla fall fallet i publika-
tionen av Josefsson (2009). Eller så redovisar de relativt stora spann för t.ex. exempel på  
parkeringstal (Johansson 2007).  

Erfarenheter och sakinnehåll 
Hanssen & Lerstang (2002) påpekar att mycket av ansvaret för parkeringspolicies har lagts 
på kommunerna. De undersökta kommunerna är dock små enheter som enligt Hanssen har 
begränsad kunskap, resurser och expertis för att aktivt nyttja styrmedel inom parkerings-
området. Istället läggs ägandet av parkeringsplatser över på privata aktörer, vilket i sin tur 
omöjliggör ett nyttjande av parkeringen som verktyg för att kontrollera/styra trafiken och 
privatbilsresandet. Hanssen (2005) tar i sin andra studie upp de verktyg som kommunerna 
kan nyttja och understryker betydelsen av ett regionalt samarbete och inte konkurrens-
förfarande.  

SKLs handbok (Johansson 2007) riktar sig till kommuner för att underlätta dessas arbete i 
utformandet av parkeringspolicies. Handboken bygger till stor del på erfarenheter och praxis 
i ett urval av Sveriges kommuner (se t.ex. sid. 39). Syftet med handboken är att redovisa an-
greppssätt för att ta fram en kommunal parkeringspolicy. Johansson konstaterar att  
parkeringspolicyn är en avvägning mellan olika stadsbyggnadskvaliteter och behövs således 
som en del av kommunens stadsbyggnadsplan. Författaren ger exempel på målformulering-
ar, styrmedel och p-normtal för olika verksamhetstyper. Studien lyfter fram att det är efter-
strävansvärt att verksamheters parkeringsbehov täcks inom dess egen tomtgräns och att den  
allmänna parkeringen på gatumark vid nyexploatering inte skall användas för t. ex. boende-
parkering. Vidare föreslår författaren ett likartat synsätt på cykelparkering som för bil-
parkering. Studien av Josefsson (2009) indikerar dock att få kommuner har tagit fasta på 
detta råd om att införa cykelparkeringsnormer vid bygglov för ny bebyggelse.  

Hanssen (2002) har en klar ambition att förankra forskningen i det kommunala besluts-
fattandet. Han hävdar att något behöver göras för att kommunerna på ett verkningsfullt sätt 
skall börja nyttja parkeringsavgifter, parkeringsbegränsningar, parkeringstal etc. som ett 
verktyg för att begränsa bilresandet och på så sätt motverka trängsel, miljöpåverkan, för-
sämrad hälsa mm. Hedström & Svensson (2010) har som tidigare nämnts dragit liknande 
stutsatser, se Tabell 1.  

4.2. Större städers ägande av parkering 
Hanssen & Lerstang (2005) påtalar att det är av betydelse för planeringen vem som har kon-
troll over tillgänglig parkering i en stad. I detta avsnitt redovisas därför några data över för-
hållandet mellan privat ägd parkering och offentligt ägd parkering i Sveriges tre största  
städer.  

Som visas i Tabell 5, så förfogar såväl Stockholm, Göteborg som Malmö stad över en  
betydande del av det totala antalet parkeringsplatser för bil i sina respektive innerstäder.  
Göteborgs stad äger och driver ungefär 5 000 av 14,000 p-platser i den mest central delen av 
staden Ungefär 2000 av p-platserna finns på allmänplatsmark (gatumarksparkering). De  
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övriga p-platserna finns i parkeringsgarage ägda av staden. Majoriteten av p-platser tycks 
ändå finnas på privat ägd mark i alla tre städerna.  

Tabell 5. Offentligt ägande av bilparkering i innerstäder i Sveriges tre största städer. Unge-
färliga siffror, ca år 2010.   

Kommun Befolkning (i 
län/ regionen) 

Antal bilar per 
1000 invånare  

Ungefärlig andel av parkerings-
platser ägda av kommunen* 

Stockholms stad 810 000 (~ 2 mil-
joner) 

364 30-40% 

Göteborgs stad 501 000 (~ 1,3 mil-
joner) 

354 35 % 

Malmö stad 286 000 (~ 3 mil-
joner) 

367  >25% 

* P-platser för bil tillgängliga för besökande i stadskärnan inklusive offentligt ägd gatu-
marksparkering. 

 

4.3. Översiktlig bedömning av olika styrmedels användning 
Tabell 6 redovisar en översiktlig bedömning av hur vanligt förekommande ett antal åtgärder 
inom parkeringsområdet är i praktiken.  Tabellen ska ses som en ungefärlig sammanställning 
och baseras bl.a. på Johansson (2007), Josefsson (2009) och Henriksson (1990). 

Tabell 6. Översiktlig bedömning av hur vanligt förekommande ett antal åtgärder inom 
parkeringsområdet är i praktiken.   

Planerings- 

policy/ åtgärd 

Vanlighet Exempel på  

städer 

Kommentar 

Lagkrav på 
parkeringsplats 
vid bostad före 
fordonsköp 

Förekommer i 
Japan, disku-
teras i Indien 
och flera  
regioner i  
Asien 

Japan generellt, 
Tokyo, Mizoram i 
Indien.  

Krav på att presumtiva bilköpare ska visa 
upp ett hyreskontrakt eller ägandebevis för 
bilparkering vid bostaden innan fordonsköp. 
Infördes i Japan på 1950-talet (ADB 2011) 

Miniminormer 
för parkerings-
tal/ p-norm 

Mycket vanligt 
i Sverige och 
Nordamerika 

Flesta större och 
medelstora städer i 
Sverige (Josefsson 
2009) 

Normtal på hur många bpl fastighetsägaren 
minst måste anlägga vid nybygge 

Maxnormer för 
parkeringstal/ 
p-norm 

Mycket vanligt 
i UK, före-
kommer i 
Danmark 

Storbritannien,  
Köpenhamn 

Köpenhamn använder sig av maxnormer 
istället för minnormer vid handel och verk-
samhet. För boendeparkering används ett 
spann med min – max. Storbritannien har 
haft nationella regler med maxnormer för 
vissa typer av etableringar. 
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Planerings- 

policy/ åtgärd 

Vanlighet Exempel på  

städer 

Kommentar 

Zonindelning 
av parkerings-
tal/ p-norm 

Mycket vanlig Flertal större och 
medelstora städer i 
Sverige 

Olika normtal (mestadels miniminormer) 
för parkeringsbehov för stadskärnor jämfört 
med externa lägen, motiveras ofta med att 
historiska stadskärnor inte tål mer biltrafik 
eller god kollektivtrafiktillgänglighet. 

Parkeringsköp Förekommer 
till viss del i 
Sverige 

Växjö, Västerås, 
Malmö 

I det fall fastighetsägaren inte kan eller vill 
lösa parkeringsbehovet inom tomtgräns, 
erbjuds hon köpa parkeringsplatser i an-
slutande gemensamhetsanläggning. Vid 
parkeringsköp reduceras parkeringstal för 
anläggande av parkering på egen tomtmark. 
Förekommer i två varianter friköp och av-
lösen (Henriksson 1990) 

Maximal bygg-
rätt 

Förekommer i 
någon stad i 
Sverige.  

Göteborg Som komplement till minimital ges ett max-
tal på hur många bpl fastighetsägaren  
maximalt tillåts inom tomtgräns. 

P-skiva Mycket vanligt 
i Sverige 

Många mindre orter 
i Sverige 

Begränsning av parkeringstiden på platser 
utan parkeringsavgift.   

Infarts-
parkering 

Vanligt i UK, 
fåtal städer i 
Sverige 

Stockholm, York, 
Oxford, Winchester. 
Storbritannien  
generellt 

Minskar trafiken i stadskärnan, ökar  
trafiken utanför stadskärnan. Bör användas  
i kombination med kollektivtrafikåtgärder. 

Reglering av 
parkeringstid 
för att minska 
långtids-
parkering 

Förekommer i 
Europa och 
Sverige 

Barcelona,  
Birmingham,  
externhandel i  
Sverige 

Besökande gynnas i förhållande till arbets-
pendlare/boendeparkerare. Kan bibehålla 
monetärt underlag för handel, med för-
minskad parkeringsyta alt öka underlaget 
med bibehållen parkeringsyta. 

Bilförbud i 
stadskärnan för 
andra än  
boende 

Förekommer i 
mindre till 
medelstora 
städer i  
Italien/UK 

Canterbury,  
Perugia, Bologna 

Tillämpas i städer med historiska stads-
kärnor. Prioriterar utrymme för gående,  
cyklister och kollektivresenärer före bil-
parkering.  

Motorcykel-
parkering 

Vanligt i  
Europa.  
Ovanligt i  
Sverige.  

Flesta medelstora 
och större städer i 
Europa 

Parkeringsyta särskilt avsedd endast för  
motorcyklar och mopeder. 

Parkerings-
norm för cykel 

Förekommer i 
Sverige.  
Vanligt i Hol-
land/ Dan-
mark 

Helsingborg,  
Linköping,  
Köpenhamn, Växjö, 
Malmö, Göteborg, 
Uppsala mm. 

Hanteras på samma vis som parkeringstal 
för bil. I vissa städer finns zonindelning med 
högre eller lägre tal för olika delar av staden. 

Parkerings-
planering för-
ankrad i natio-
nella och  
regionala  
planer 

Vanligt i 
 Holland/ UK. 
Förekommer 
inte i Sverige. 

Flesta regioner i 
Holland 

Syftar till att skapa en övergripande  
parkeringspolicy där kommuner inte börjar 
konkurrerar med varandra om att  
subventionera bilkörning med för  
användaren fri parkering.   
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4.4. Sammanställning av mer innovativa åtgärder inom parkeringsområdet 
Tabell 7 sammanställer ett urval av mer innovativa åtgärder inom parkeringsområdet. Idéer 
som idag finns på ritbordet eller som endast har testats i liten skala i Sverige.  

Tabell 7. Urval av innovativa policyinstrument och mindre vanliga åtgärder  

Planeringspolicy/ 

åtgärd 
Vanlighet 
(Stad) Kommentar 

Cash-out Förekommer i 
USA/ UK. Veter-
ligen ej i Sverige.  

Etablerad och väl utvärderad policy. Anställda  
tilldelas en budget som kan användas för bil 
parkeringsavgifter vid arbetsplatsen. Om  
kompensationen inte används till bilparkering  
ges den ut i lön. 

Lagkrav på parkerings-
plats vid bostad före for-
donsköp 

Japan generellt, 
Mizoram i  
Indien,  
diskuteras i flera  
regioner i Asien 

Krav på att presumtiva bilköpare ska visa upp ett 
hyreskontrakt eller ägandebevis för bilparkering 
vid bostaden innan fordonsköp. Infördes i Japan 
på 1950-talet (ADB 2011). 

Lokal skatt på arbets-
platsparkering/ förmåns-
beskattning 

Nottingham Avgifter för arbetsgivare infördes i Nottingham den 
1 april 2012. Arbetsgivaren betalar för antal  
p-platser över 10 st som tillhandahålls till  
anställda. Avgiften går till att finansiera för-
bättringar i transportsystemet, bl.a. en ny  
spårvägslinje. 

Statlig förmånsbeskatt-
ning av parkeringsplats 
betald av arbetsgivaren. 

Sverige Infördes i Sverige fr.o.m. år 2003. För mer 
 information se Stjärnekull & Widell (2008). 
 Statlig skatt. 

Dedikerade och/eller  
lägre pris för miljö-
anpassade fordon 

Flertal svenska 
kommuner 

Trots att svensk lag inte medger det förekommer 
rabatterade parkeringsavgifter genom parkerings-
tillstånd för miljöbil i 39 kommuner (SKL 2010, sid 
11).  

Dedikerade och/eller  
lägre pris för små fordon 

Finns bl.a. i 
Belgien. 

T.ex. fordon under 3 meter. 

ODPP Origin-Destination 
Parking Pricing 
(D’Acierno et al. 2005) 

Används ej i 
praktiken  

Parkeringsavgiftsprissättning beroende på rutt inte 
målpunkt. Alltså där man ser till start- såväl som 
målpunkt, istället för det traditionella DPP  
(Destination Parking Pricing). Tanken är att  
p-avgiften ska vara lägre för den som kör långt och 
högre för korta bilresor (där underförstått andra 
färdmedel är lika eller nästan lika bra). 

Sista-minuten-parkering Newcastle En eller ett par parkeringsplatser med mycket hög 
parkeringsavgift. Den höga parkeringsavgiften gör 
att omsättningen är stor och platsen ofta är ledig. 

 

Som visas i tabellen så finns det ett antal mer innovativa åtgärder inom parkeringsområdet 
som inte har används i Sverige. En sådan är cash-out. Det är en åtgärd som är relativt väl  
undersökt i olika fou-studier, se t.ex. studien av Watters, O’Mahony & Caulfield (2006) i  
Tabell 3.  
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4.5. Indikatorer för uppföljning och utvärdering 
Tabell 8 redovisar ett urval av indikatorer eller mätetal som föreslås i litteraturen. Indikato-
rer som används för att följa upp befintliga parkeringspolicies funktion (performance indica-
tors) eller som underlag för beslut om behov av att införa nya åtgärder inom parkeringsom-
rådet i en stad.  

Tabell 8. Översikt över indikatorer för att följa upp och utvärdera policies på parkerings-
området 

Författare, År Mått/Indikator Kommentar 

Josefsson (2009) Bpl per BTA/BYA/ 
BRA/BOA/lgh/ rums-
enhet/kvm vy ovan mark 

Exempel på miniminormer för antalet bpl 
vid nybygge av bostäder. Definitionen på 
ytenheten varierar. 

Stockholm Stad 
Parkering AB 1 

Beläggning mäts kl. 13.00 på 
vardagar 

En tumregel som används inom Stockholms 
stad är att beläggning mäts som bäst kl. 
13.00 på vardagar. Avser generell max-
beläggning. 

Townes (2007) Andel bilresor där resenären 
betalar parkeringsavgift 

Mått på i vilken omfattning parkerings-
avgiften används som styrmedel, och  
bilförarens förväntningar på att parkering 
ska vara gratis vid användning. 

Hanssen (2002) Priset för att anlägga och 
driva en parkeringsplats 

Anger lämplig parkeringsavgift. 

Hanssen &  
Stenstadvold (1997) 

Omfattning på parkerings-
tidsbegränsning (i förhållan-
de till antal platser) 

Mått på köpunderlag för butiker i området. 
Kortare tid ger fler kunder. 

Henriksson (1990), 
Johansson (2007) 
m fl. 

Parkeringsutbud i antal  
platser 

Mått på biltillgängligheten i ett område 

 

 

1 Muntliga uppgifter från Anders Edlund, (december 2008), Stockholm Stad Parkering AB 
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5. Slutsatser 
 

5.1. Forskning inom parkering eftersatt 
Flera av de studier som gåtts igenom inom ramen för denna rapport indikerar att forskning 
inom parkering är ett område med relativt låg grad av kunskapsunderbyggnad, i alla fall om 
man jämför med andra typer av policyinstrument inom trafikplaneringen (se t.ex. Marsden 
2006, Button 2006, Avsnitt 2.1). En intressant iakttagelse i detta sammanhang är att vissa 
städer och länder har styrande maxnormer för parkering vid bygglovs-givning medan andra 
agerar precis tvärtom, med maxnormer (se Tabell 6). Vi har inte identifierat några djupa 
svenska utvärderingar av effekterna av dessa olika sätt att hantera parkering vid nybyggnad.  

5.2. Praktiken svagt förankrad i befintliga forskningsresultat 
Den praktiska hanteringen av parkeringsfrågor tycks ofta inte vara förankrad i de forsknings-
resultat som faktiskt finns inom området. Hanssen (2005) och Hedström & Svensson (2010) 
beskriver detta som att åtgärder och styrmedel inom parkering inte används på ett syste-
matiskt sätt i trafikplaneringen, åtminstone inte för att styra mot de lokala mål som satts upp 
om att öka gång-, cykel- och kollektivtrafikens andel. Ett sätt att skildra detta är att forsk-
ningen inte har lyckats väl med att sprida sina resultat till användarna. Ett alternativt synsätt 
är att säga att planeringspraktiker inte har förmått att ta till sig den kunskap som faktiskt 
finns inom parkeringsområdet. 

Att det finns ett gap mellan forskningsresultat om parkering och praktisk planering framgår 
även av den litteraturstudie om cykelparkering som gjorts inom projektet (Envall 2011, se 
Avsnitt 2.5 och 6.4). Studien av Parkhurst (1995) tyder vidare på att det finns en övertro i 
praktisk planering på infartsparkeringars effekter på färdmedelsfördelning och kollektiv-
trafikresande. Enligt Parkhurst studie kan infartsparkeringar bidra till ett ökat resande med 
bil, trots att syftet med svenska infartsparkeringar i praktiken oftast torde vara minskat bil-
resande.  

5.3. Utvärdering av praktiska exempel viktigt 
En viktig slutsats av denna litteraturstudie är att forskning och praktik inom parkeringsom-
rådet behöver närma sig varandra. Praktiken behöver ta till sig av de forskningsresultat som 
finns inom området. Forskningen bör fokusera (betydligt) mer kraft på att designa studier 
inom parkeringsområdet som har stor relevans för planeringspraktiker. Ett viktigt spår i 
denna utveckling är till exempel studier av effekterna av olika parkeringstal i samband med 
bygglov och dessas effekter på färdmedelsval, byggekonomi och fördelningseffekter. Ett 
andra viktigt tema är till exempel hur genomarbetade parkeringsstrategier (som är väl  
integrerade med t.ex. kollektivtrafikutbyggnader) kan bidra till att minska trängsel i väg-
transportsystemet på regionnivå liksom bidra till en hög regional tillgänglighet till arbets-
platser. 

5.4. Forskningen kan lära av praktiken 
Jag menar att parkeringsforskningen generellt kan lära sig mycket av praktiken. Det viktigas-
te tillägget till litteraturen är kanske inte ytterligare en studie om höjda parkeringsavgifters 
effekter på färdmedelsval och gångavstånd till en destination (val av parkeringsställe).  
Viktigare är nog för de flesta verktyg för att praktiskt specificera och utvärdera olika scenario-
alternativ och en sund metodik för att föra en pragmatisk dialog med beslutsfattare om  
möjligheter och nyttan med att verkligen implementera olika verktyg inom parkerings-
området. Verktyg och styrmedel som enligt flera studier har en betydande potential att ut-
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veckla transportsystem i större städer på ett kostnadseffektivt sätt, inte minst vad gäller att 
minska trängsel (se Albert & Mahalel 2006; Biosca 2006; Kågeson 2003). 
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1 Introduction 

1.1 Introduction 

1.1.1 This report forms part of a larger investigation of parking policy undertaken for the Swedish 
RTA (Trafikverket, client Elin Sandberg).  The study has been produced in response to an instruction 
from Pelle Envall, on behalf of WSP Sweden, for a paper summarising a limited number of good 
practice examples from the UK. 

1.1.2 The report has been prepared by Julian Ridge, who is an Associate based in WSP UK’s Leeds 
office. 

1.2 Scope of this paper 

1.2.1 As such, this report sets out research on some examples of parking best practice found in the 
UK.  Specifically, it examines three types of scheme: 

• A residents’ parking scheme where charging rates are based on vehicles’ CO2 emissions in
Richmond, a Borough of London;

• “Cashing out” schemes which reward company employees for sustainable travel behaviour – for
example, cycling to work – and penalise single occupancy car use;

• “car-free” housing developments, of which there are a number in the bigger UK cities; and

1.2.2 A final chapter briefly draws conclusions on the use of such techniques, on the basis of the 
research undertaken here. 

1.3 Objectives 

1.3.1 The objectives of the research study are: 

• to document and analyse 'innovative' solutions for how to deal with parking in dense urban areas.

• to look into parking policies that steer towards a more economically optimal modal split (i.e.
increased modal share for walking, cycling and public transport, especially during peak hours).

• to document the availability of data in order to describe parking supply and demand in an area, (i.e.
what data planners have access to and what indicators etc they use to analyse it).

1.4 Structure of the report 

1.4.1 The report is structured as follows: 

• Section 2 considers the CO2 emissions based scheme in Richmond;

• Section 3 considers “cashing out” schemes

• Section 4 considers car-free development

• Section 5 presents concluding remarks.

1.4.2 If you have any queries about this report please contact Julian Ridge on +44 7825 843609. 
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2 CO2 Emissions Based Parking Charges    

2.1 Introduction 

2.1.1 In the UK, Richmond Borough Council has implemented a scheme where residents’ parking 
permit charges are based, at least partly, on the CO2 emission levels of the vehicles owned by the 
residents. 

2.1.2 Richmond has some severe constraints on parking.  It is an outer London borough with a well 
developed town centre which functions as a retail focus for a wide area and includes a number of chain 
stores and a department store.  Richmond also has a number of tourist attractions, including 
Richmond Park (one of the large Royal Parks in London), Twickenham sports stadium and 
picturesque stretches of the banks of the River Thames.  It also contains significant employment 
centres, particularly the retail area of the town centre and a university.  It is an affluent area of 
London, in which people aspire to live.  As such, car ownership is relatively high.  41% of Richmond’s 
streets are within a controlled parking zone1. 

2.2 An introduction to Resident/Controlled Parking Zones  

2.2.1 In the UK many local authorities have “decriminalised” parking offences.  When parking is 
decriminalised, the local authority moves through a process which takes enforcement of parking 
offences away from the police. At the end of the process, enforcing parking offences rests with the local 
authority. As such, parking is enforced by Civil Parking Enforcement Officers (CEOs) who are 
employees of the authority or their chosen contractors and are responsible for ensuring that parking 
regulations are enforced both on-street and in off-street parking. Areas where on-street parking is 
restricted in some way (e.g. by charges for use or restrictions on length of stay) are called Controlled 
Parking Zones (CPZs) which are areas of road which are legally designated as areas where parking is 
restricted by means of a traffic regulation order (TRO).    

2.2.2 CPZs are used around the UK to help manage the competing demands of different user groups 
in areas of acute parking pressure. They are particularly useful in areas where the demand for 
commuter, shopping or leisure parking conflicts with residents’ needs, and in helping to restrain traffic 
in areas well served by public transport. Most of central and much of inner London is now covered by 
CPZs and many outer London town centres also have such controls.  CPZs are also common in most 
larger English towns and cities. 

2.2.3 Local authorities are able to levy permit charges for parking on street in CPZs.  The charges 
must cover the cost of operating and enforcing the permit system so that it is revenue neutral for the 
authority (i.e. generates neither a profit nor a loss).  

2.2.4 Because on-street parking space is usually a finite resource in areas where CPZs are in use, 
local authorities normally impose a cap on the number of permits that they issue.  In most places in 
the UK, all permits in the CPZ are priced at the same level, but where the availability of parking is 
constrained, price can be used as a mechanism to discourage households from parking more than one 
vehicle on-street, or to discourage householders from having particularly large/ long vehicles or 
parking on street where ample off-street parking is available as an alternative.  As such, the principle 
of having a permit price which varies according to the vehicle to which it refers has been established. 

2.3 The scheme in Richmond 

2.3.1 In the case of Richmond, the cost of the permits varies by: 

1 Presentation from Terry Powell, Parking Manager at Richmond Council 
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• The user of the parking (e.g. residential or business); 

• The location of the CPZ in which the vehicle is parked; 

• The CO2 emissions of the vehicle. 

2.3.2 Therefore, for example, a residential permit in the suburbs of Richmond costs less than a 
business permit in the town centre. 

2.3.3 Permits are available from the local borough council and are valid within the borough and for 
up to one year. Civil Enforcement Officers patrol the CPZs regularly and fines are given if cars are 
parked within restricted areas without the proper parking permit. The parking times and regulations 
vary from borough to borough and even within the same borough.  

2.3.4 Other users, such as tradesmen, may have to apply for a daily permit and residential/ 
business permit holders can also purchase daily permits for visitors to use. 

2.3.5 The CO2 emission based parking scheme was introduced in April 2007.  The scheme initially 
applied only to on-street residents’ parking provision in a series of “Controlled Parking Zones” in the 
Borough.  The principle was extended to cover on-street and off-street Council-operated parking in 
October 2009. In July 2010 it was decided that the scheme should be abandoned, following a change 
of political administration at the Borough.  

2.4 Reasons for introducing the scheme 

2.4.1 The scheme was introduced by the incumbent Liberal Democrat Council because Richmond 
Council has a commitment to reduce CO2 emission levels within the Borough - the Borough wishes to 
be “the Greenest Borough” in London.  Road transport was assessed to contribute 26% of total CO2 
emissions in Richmond, so was a priority for action.  The specific objective of the scheme was “to 
promote sustainable forms of transport and to reduce levels of air pollution and other environmental 
impacts resulting from road transport”. 

2.4.2 The impetus for introducing the scheme came from the elected council members.  The elected 
members gave the officers the powers to implement the scheme. 

2.5 Implementing the scheme 

2.5.1 Implementing the scheme took around 16 months.  Of this, 10 months was required to 
formulate a comprehensive programme for introducing the scheme, including consulting with 
residents, and 6 months was required to actually introduce the scheme – e.g. advertising its 
introduction, producing new passes etc. 

2.5.2 During the consultation phase there was some opposition to the scheme.  Principal objections 
were: 

• Some residents felt that they should not pay a local higher parking charge for more polluting 
vehicles because they already paid higher road tax and fuel tax; 

• Some residents felt that penalising residents for driving more polluting vehicles was not an 
appropriate activity for local government (as opposed to central government). 

2.5.3 There was no organised opposition to the scheme (in the form of single issue pressure groups) 
although some existing residents groups opposed the scheme.  The AA and RAC (British motorists’ 
organisations) opposed the scheme.  The car makers did not oppose the scheme (although Porsche, for 
example, threatened a judicial review of a CO2 emission based London congestion charge).   
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2.5.4 The cost of implementing the residents’ scheme was assessed to be £20,000, most of which 
was spent on advertising the scheme (which is required under the UK’s statutory consultation 
regulations) or officer time attending public consultation events. 

The map overleaf shows the CPZs in Richmond.  As can be seen, the CPZs in the Borough 
cover an extensive area.  

FIGURE 2.1: CPZS IN RICHMOND 
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CHARGES 

2.5.5 The scheme in Richmond uses a charging system based on the location of the controlled 
parking zone for which the permit is issued and the level of CO2 emitted by the vehicle which the 
permit is for. 

2.5.6 As can be seen in the map above (figure 2.1) Richmond already had a well established system 
of CPZs.  For each CPZ, a “base cost” has been identified.  The base cost is highest in the central CPZs 
(for example, A1 and A2, which cover the town centre) and fall as the CPZs become further out.  As an 
example, the base cost for a parking permit in the centre of Richmond is around £120 per year. 

2.5.7 The cost of a permit is then “varied” from the base cost according to the CO2 emission level of 
the vehicle to which the permit refers.  The bands for the vehicles are based on the bands used to set 
vehicle excise duty (a tax which all vehicles must pay to be used on the roads in the UK, which has 
varied according to CO2 emissions since 2001 – separate arrangements are used for vehicles first 
registered before March 2001).  Tables 2.2 and 2.3 show the bandings used. 

2.5.8 The charging regime is designed to be neutral in its overall effect – i.e. the additional revenue 
paid by the owners of vehicles with high emission levels is offset by discounts offered to the owners of 
less polluting vehicles.  
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TABLE 2.2: VEHICLES REGISTERED AFTER 28TH FEBRUARY 2001 

 
 Vehicles registered on or after 1

st 

March 2001 Engine CO2 emissions  
Vehicle Band  Variation from Baseline Cost  

Up to and including 100g/km  Band A  -100% (Free)  
From 101g/km to 110g/km inclusive  Band B  -50%  
From 111g/km to 120g/km inclusive  Band C  -50%  
From 121g/km to 130g/km inclusive  Band D  -10%  
From 131g/km to 140g/km inclusive  Band E  -10%  
From 141g/km to 150g/km inclusive  Band F  -10%  
From 151g/km to 165g/km inclusive  Band G  + 10%  
From 166g/km to 175g/km inclusive  Band H  + 30%  
From 176g/km to 185g/km inclusive  Band I  + 30%  
From 186g/km to 200g/km inclusive  Band J  + 50%  
From 201g/km to 225g/km inclusive  Band K  + 50%  
From 226g/km to 255g/km inclusive  Band L  + 200%  
256g/km and above  Band M  + 200%  
 

TABLE 2.3: VEHICLES REGISTERED BEFORE 1ST MARCH 2001 

 
 Cylinder Capacity (cc)  Variation from Baseline Cost  
Up to and including 1000cc  -50%  
From 1001cc to 1550cc inclusive  -30%  
From 1551cc to 1800cc inclusive  -20%  
From 1801cc to 2400cc inclusive  + 10%  
From 2401cc to 3000cc inclusive  + 50%  
3001cc and above  + 200%  
 

2.5.9 Households may apply for more than one permit and permits for second and subsequent cars 
are charged at 50% more than the cost of a first car in the same band.  There are also some exemptions 
from the charging regime – for example for people who hold blue disabled parking badges, but also for 
vehicles with very low levels of emissions (less than 100g of CO2 per km).  

2.5.10 Proof of vehicle details is required when first applying for a permit in a CPZ, so that the 
emission level of the vehicle can be checked before the permit is issued. 

2.5.11 Permits are also issued for businesses.  Business permits are significantly more expensive 
than residential permits, so for example a band M permit costs £900 for a business.  Car clubs are 
considered to be businesses for the purposes of setting parking permit prices. 

2.6 On-street/off street Council controlled parking 

2.6.1 The principle of banding based on emissions has now been applied to on-street and off-street 
paid for parking at car parks and at parking metres.  The charge only applies to the parking stock 
which is controlled by the Council, although this includes all on-street paid for parking and a 
significant amount of off-street parking.   
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2.6.2 There was significant opposition to this scheme, with a suggestion that implementing an 
emissions-based charge at paid for parking was a “stealth tax” or “yet another way of taxing people”.  
In practice, charges were set to achieve a reduction in parking costs for most motorists.  The Council 
assessed that 69% of motorists would see their parking charges remain the same, whist 31% of 
motorists would see an increase in charges. 

2.6.3 The scheme for paid for parking is quite complex.  Parking in Richmond can now be paid for 
in the following ways: 

• Paid in cash 

• Paid using a Richmond Card (a smartcard for the Borough) 

• Paid for by phone using a text based service. 

2.6.4 The phone-based parking system was implemented at the same time as the CO2 emissions 
based scheme.  New parking meters and machines were required across the Borough to implement the 
phone based payment system.  It was a relatively small additional task to allow the meters to issue 
tickets with charges linked to CO2 emissions.   

2.6.5 The phone based system incorporates an innovation whereby it links to the database of 
registered vehicles held by the Driver Vehicle Licensing Agency in the UK.  This allows the system to 
check the emissions level of a vehicle being registered for parking and apply the correct tariff.  

2.6.6 Residents of Richmond are entitled to use a Richmond Card to reduce their parking cost.  This 
is a stored value smartcard which is used to both identify a vehicle being parked (and its eligibility for 
discounted parking) and pay for the parking ticket.  Tickets issued in this way show the registration 
number of the vehicle which they are issued for (so that a parking enforcement officer can check the 
ticket in the vehicle is correct for the vehicle).   

2.6.7 Implementing the system at Council on and off street parking took 16 months.  This was 
longer than the originally envisaged 10 month period because delivery of the software behind the 
phone based payment system took five months longer than expected to deliver. 

2.6.8 Implementing the paid for parking scheme cost around £50,000, comprising the software for 
the pay by phone system, advertising and officer time.  Replacing all of the parking equipment in the 
Borough took place simultaneously.  It was assessed that none of the cost of this could be ascribed to 
the CO2 based scheme because the old equipment was life expired and due for replacement in any case. 

2.6.9 The outturn cost for the scheme was approximately the same as the forecast cost.   

2.7 Monitoring the scheme 

2.7.1 The Council has undertaken monitoring exercises for the scheme.  Table 2.4 shows the 
monitoring results for the residents’ scheme: 

 
Table 2.4: Residents’ scheme2 

Band % of vehicles in borough’s 
CPZs, 2007/8 

% of vehicles in borough’s 
CPZs 2009/10 

A to F (eligible for 
discounts) 

24.51% 30.52% 

G to M (pay additional 
charge) 

75.49% 69.48% 

2 Monitoring Statistics from Richmond Borough Council. 
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2.7.3 As can be seen, the proportion of vehicles with high levels of emissions registered for a 
residents’ parking permit in the CPZ has fallen between 2007/8 and 2009/10 whilst the proportion 
with low emissions (and hence eligible for a discount) has risen.  Indeed there has been a rise of about 
25% in the proportion of vehicles eligible for a discount. 

2.7.4   This would appear to show that the residents’ scheme has been effective in achieving its 
objective, however, Richmond BC also suggested that a number of factors in the wider economy may 
have acted to create a trend of adopting less polluting vehicles generally, specifically these are: 

• Higher fuel costs (particularly in Summer 2008), discouraging use of vehicles with high fuel 
consumption/ CO2 emissions; 

• A vehicle scrappage scheme designed to encourage motorists to trade elderly, more polluting 
vehicles, for more modern, less polluting types; 

• Greater availability and acceptance of hybrid vehicles. 

2.7.5 Some residents are also thought to have changed their parking behaviour to avoid paying high 
charges for vehicles with high emissions – for example, clearing out garages and driveways so that the 
vehicles can be parked off-street. 

2.7.6 There has been no apparent change in the use of paid for parking.  However, the paid for 
scheme has been implemented for less than a year – so it would be early to see a change in users’ 
behaviour of this scheme. 

2.8 Abandonment of the scheme 

2.8.1 During the Council elections in Spring 2010, the Conservative party in Richmond made a 
manifesto commitment to abandon the CO2 based parking scheme.  The Conservative party took 
control of the Council in May 2010 and abandoned the scheme shortly afterwards citing its 
complexity3 as the reason it should be abandoned. A consultation in preparation of the abandonment 
is under way (November 2010). 

2.9 Other examples in the UK 

2.9.1 Richmond is, at least for now, the only example of an authority which has implemented a 
parking regime based on CO2 emissions.  However, the principle of differential charging according to 
vehicle type is established, so other schemes which achieve similar outcomes exist.  For example, 
Westminster Council (in inner London) has a scheme which is based on vehicle length and also allows 
Eco vehicles (such as electric cars) to park for free to encourage the increased use of environmentally 
friendly vehicles. 

2.9.2 There has also been a great deal of interest in the scheme in Richmond from other towns and 
cities in the UK with constrained parking supply and/ or ambitious targets to reduce their CO2 
emissions.  However, none has adopted the mechanism so far, and the abandonment of the scheme in 
Richmond would appear to be a significant set back in the use of CO2 emission based schemes. 

2.9.3 The Richmond scheme was awarded the Environmental Award by the British Parking Awards 
in 2010. 

3 Local Transport Today. 
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2.10 Key messages 

2.10.1 Richmond Council has been able to introduce an emissions based residents’ parking scheme.  
Key messages are: 

• The stimulus for the scheme came from Council members concerned to reduce CO2 emissions in 
Richmond; 

• The scheme was built on a well established system of designated controlled parking zones and 
implementation took 16 months for the residents’ scheme and a further 16 months for the paid for 
parking scheme; 

• Because the scheme is implemented through existing CPZs, it applies to existing residencies and 
commercial premises, not just new development; 

• The costs of implementing the scheme were relatively low and mostly comprised of officer time, 
statutory advertising and consultation costs; 

• Enforcement of the scheme through on-street CEOs was central to its effectiveness; 

• There was relatively little organised resistance to the introduction of the scheme  

• Once the residents’ parking scheme was implemented, the Council implemented the paid-for 
parking scheme; 

• Monitoring would suggest that the scheme has met its central objective, but it was criticised 
because it was complex and difficult to understand; 

• A decision has been made to abandon the scheme following a change of political administration in 
Richmond; 

• Despite interest from other local authorities across the UK, the scheme in Richmond has remained 
unique, at least at the time of writing. 
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3 Cashing Out Schemes    

3.1 Introduction 

3.1.1 Another approach used in the UK has been the use of parking ‘cash out’ schemes whereby 
employees at a workplace are given a financial incentive not to drive their car to work.   

3.1.2 Such schemes have been implemented as part of a developers’ planning obligations for a new 
office site.  As such, they are agreed with the local authority as one of a suite of measures to mitigate 
the traffic impact of a new development.   

3.1.3 They are implemented as a part of a green travel plan for the development.  The green travel 
plan sets out how the developer is going to mitigate the traffic impact of their development typically 
contains a number of measures, including: 

• Facilities to encourage public transport use (for example, new bus shelters or dedicated bus services 
to the development); 

• A car sharing database to encourage employees to lift share; 

• Facilities for cyclists (typically secure cycle storage, lockers for clothing and showers); 

• Good pedestrian links between the development and surrounding road network, and within the 
development; and 

• A structure for managing the travel plan and monitoring its effectiveness. 

3.1.4 Cash out schemes take this a stage further by introducing a mechanism to restrain car use 
through levying a charge on those who commute by car.  The schemes can also be attractive to 
developers because the payments being made to non-car users are off-set by the financial costs that 
would otherwise be incurred in providing, maintaining, and managing on-site car parking provision 
for employees.  Furthermore, land which would otherwise be used as parking space can be released 
and landscaped as gardens or used for additional office development. 

3.1.5 A complication with cash out schemes in the UK is their treatment in the tax system. A direct 
cash payment to reward the use of sustainable modes would be treated as a benefit in kind under UK 
tax rules and hence would be subject to the appropriate level of income tax for the recipient.  
Therefore, a points system is used, whereby points are awarded for sustainable use and taken away for 
car use, with an adjustment made to the recipient’s monthly salary as appropriate.  Different 
mechanisms for addressing payment may be more appropriate in other tax domains, such as in 
Sweden. 

3.1.6 To illustrate the concept of car parking cash out schemes, the following two case studies are 
outlined: 

• Pfizer (Kent) 

• Vodafone (Berkshire) 

 

3.2 Pfizer (Kent) 

3.2.1 Pfizer is a medical research/ drugs company with offices and laboratories in Sandwich in 
Kent.  Sandwich is a small town of around 10,000 inhabitants.  The Pfizer site has approximately 
3,000 employees and there is widespread in-commuting to the Pfizer site from adjacent towns such as 
Deal, Canterbury and Ramsgate and the countryside surrounding Sandwich.  
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HOW THE SCHEME WORKS 

3.2.2 The scheme operates by crediting those staff who do not bring a vehicle on to the site.  The 
amount credited ranges from £2-£5 per day, per employee.  The scheme also extends to car sharers 
and motorbike users and is credited to salaries at the end of each month.  The cash incentive is 
considered a direct trade off against the estimated £400 to £500 annual cost per space of providing 
and maintaining car parks.  The payment is also pegged to the cost of travelling by bus. 

3.2.3 The cash out scheme also operates alongside other initiatives such as encouraging cycling to 
work by installing changing rooms, and locating bike racks close to the main buildings so that cyclists 
do not have as far to walk to their work places.  Car sharing is further encouraged by way of an 
intranet-based journey matching service.  

SCHEME ADMINISTRATION AND COSTS 

3.2.4 The credit is administered through ‘smart site access cards’ which are used to access car parks 
as well as buildings.  The credit initially takes the form of points, which are converted to cash received 
through payroll at the end of each month.  This is to reflect the tax implications of issuing cash directly 
through the scheme which could otherwise be viewed as a benefit in kind. 

3.2.5 The cash out software cost between £75–100,000 and the company estimates annual pay out 
to staff to cost about £500,000 

SCHEME EFFECTIVENESS 

3.2.6 Over the three years since introduction (1998 – 2001) there was a modal shift of 12% from 
single-occupancy vehicle use, with car sharing up by 15% in the same period.  A third of all staff took to 
travelling to work by modes other than the car.  The individual modal shift is summarised in the 
following table: 

Mode 1998 (%) 2001 (%) 

Single Occupancy Car 66.7 58.8 

Car Sharing 17.7 20.4 

Bus 6.7 11.8 

Bike 5.7 5.2 

Walk 1.5 1.4 

Train 0 0.3 

Other 0.1 0.1 
Source: (Elliot & Chadwick, 2002)  
 

3.2.7 The results of monitoring the cash-out scheme suggest a reduction in single occupancy car 
journeys, and a car/people ratio decreasing from 75:100 to 68:100 - a 9% reduction. 

3.2.8 Furthermore, a more than 75% increase was observed in the market share of public transport 
amongst Pfizer employees, together with an increase in car sharing. 

3.3 Vodafone (Berkshire) 

3.3.1 Newbury is a town in southern England with approximately 60,000 people in its built up 
area.  Vodafone’s headquarters are located on the outskirts of Newbury and approximately 4,500 
people work on the site. 
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3.3.2 Vodafone introduced a car parking cash out scheme in 1999 due to limits on parking 
provision at their new headquarters.  Vodafone’s headquarters stands alone on a site on the periphery 
of Newbury.  Consequently it is easy to control access to the site and there is very little scope for 
parking on adjacent roads or off street parking provision. 

HOW THE SCHEME WORKS 

3.3.3 The main strategy is to give financial rewards for those staff that do not drive alone to work.  
Those who motorcycle, walk or take the shuttle bus service receive £85 per month with their salary, 
and car sharers receive £42.50.  

3.3.4 As well as this option, the company introduced a comprehensive package of measures to 
further encourage greener travel to and from its sites, through introducing its own works buses to and 
from nearby rail stations and nearby villages and towns, providing safe cycle storage at stations, as 
well as starting a car sharing service. 

SCHEME ADMINISTRATION AND COSTS 

3.3.5 The company estimates that the running cost per annum of the ‘cash-out’ scheme is £1.2m, 
excluding costs associated with investment in additional supporting measures.  The annual running 
cost per employee is placed at £430.74. 

SCHEME EFFECTIVENESS 

3.3.6 By October 2001, the breakdown of staff (out of a total of 4,500) taking out the scheme was as 
follows: 

Purpose No.Staff % of Staff  

Staff taking cash out to use on other alternatives 

(including cycle, motorcycle, walk, bus, train) 
1157 21.4 

Staff taking cash out to car share 307 5.7 

Total Staff taking cash out 1464 27.1 
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3.3.7 Staff survey results for 2001 to ascertain any changes in modal shift are shown as below: 

 

Mode of travel to work 1998 (%) 2001 (%) 

Car sharers 3.5 5.7 

Those who come by sustainable modes 14 21.4 

 Bus 0.5 4.0 

 Train 0.9 3.4 

 Cycle 2.2 2.6 

 Walk 7.8 9.9 

Car  82.5 72.9 
 

3.4 Development of the schemes: 

3.4.1 The Vodafone and Pfizer schemes are acknowledged successes, but have not been adopted on 
a widespread basis in the UK, despite increasing land values making such schemes potentially more 
attractive for developers since the schemes were developed in the late 1990s.  There has also been a 
greater focus on sustainable transport over this period.  Nonetheless, the two schemes remain a basis 
for developing similar schemes in future. 

3.5 Key Messages 

3.5.1 Key messages about cashing out schemes are: 

• Two cash out schemes were introduced in the UK in the late 1990s.  Although the schemes are 
acknowledged to have been successful, they have not been adopted on a widespread basis; 

• The schemes are effective because they are backed by wider constraints on parking (e.g. CPZ on 
surrounding streets or stand-alone developments).  If cash out schemes were not backed by wider 
parking controls there is a danger that parking activity would relocate to adjacent streets (and 
indeed this can be seen in many locations in the UK where parking constraints have been 
introduced at sites where there is ample parking available on adjacent streets (e.g. hospital and 
university sites) – and parking has relocated to on-street, causing conflict between residents and 
commuters; 

• The schemes are not practiced in isolation, but are supported by a wide green travel plan to 
encourage walking/ cycling etc 

• New infrastructure is provided to support the cash out scheme – for example, on-street provision 
for cyclists at adjacent major road junctions, cycle storage, lockers, showers, bus stops and perhaps 
dedicated bus services. 

• In the UK there are tax problems which have led to the circuitous payment route for cash out 
schemes, but they may not exist in other countries. 
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4 Car Free Developments    

4.1 Introduction 

4.1.1 Much residential development is car free because it was built before the invention of the car 
or before mass car ownership took place.  For example, Venice is a car free city, and many European 
cities have centres which are essentially pedestrianised despite residential populations.  There are also 
many smaller examples of car free or nearly car free apartment blocks in the centres of cities where 
insufficient parking is provided for most residents to own a car and park it at their residence.  By 
implication, car ownership in these places is very low because residents find it difficult and/ or 
prohibitively expensive to keep a car in these places. 

4.1.2 More recently, there have been a number of developments in northern Europe, including in 
the UK, which have been promoted as “car-free” developments where residents agree to limits on their 
ownership and use of cars, perceiving that they have made a choice to trade car availability against 
living in an area where there is little intrusion by the car. 

4.1.3 In the UK such developments have been relatively small in scale.  There are examples of much 
larger developments in Germany and the Netherlands. 

4.2 UK experience 

4.2.1 In the UK, the amount of parking provision for new residents is determined through “parking 
standards” which set out the maximum amount of parking which should be provided in any new 
development (e.g. residential, commercial etc).  This is in contrast to most other countries where 
parking levels for new developments state a minimum amount of parking to be provided.  These 
parking standards are set by local councils (who act in the UK as planning authorities), but within a 
national framework set out in Planning Policy Guidance (PPG) notes.  PPG3 (Housing) and PPG13 
(Transport) are most relevant to car free housing.  Both guidance notes support the principle of 
reducing car dependency through development and patterns which place a reduced emphasis on 
providing for the car and, by implication, car free housing.  At a local level it is likely that other policy 
documents, for example, Local Transport Plans and Local Development Frameworks (which are 
statutory documents which all local authorities in the UK must produce) will also support the principle 
of car free housing.  

4.2.2 The UK decision to adopt a maximum level of parking provision follows from changes 
introduced into UK planning law through PPG6 and PPG13 during the 1990s.  These two planning 
policy guidance notes set out the need to restrain the growth in car use which had taken place in the 
UK since the 1960s, partly because of a historic lack of constraint on parking provision at new out of 
town developments. 

4.2.3 Because there is no minimum level of parking provision, developers are able to build 
developments where there is very minimal parking provision, and such developments have become 
known as “car-free” developments.  In practice they have developed in large cities where land values 
are high, public transport networks are dense and/ or it is easy to walk to most services, shops and 
facilities, and people are thus able to make a lifestyle choice to live without a car. 

4.2.4 There are essentially two sorts of car free development in the UK: 

• Those where residents have to sign away the right to own a car (very uncommon); 

• Those where residents do not sign away the right to own a car, but where  you have to purchase/ 
rent your parking space near your home on the ‘open market’, i.e. in an off-street multi-storey 
garage.  
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4.2.5 None of the UK developments are absolutely car free, as access to the developments needs to 
be retained for tradesmen and emergency services vehicles.  However, generally around 0.25 to 0.5 
parking spaces is provided per dwelling4.  

4.3 Developments where residents sign away their right to keep a car 

4.3.1 There is only one example of a development in the UK where residents have had to sign away 
the right to keep a car.  

CASE STUDY: SLATEFORD GREEN, CANMORE EDINBURGH  

4.3.2 Car free development arrived in 2000 in Edinburgh, a city of around 500,000 inhabitants and 
the capital city of Scotland.  A venture between Canmore Housing Association and Malcolm Homes 
offered 120 homes in various tenures to residents willing to sign away rights to own a car whilst living 
there.  The homes are located on the western edge of Edinburgh city centre, close to Haymarket rail 
station.  Edinburgh and Glasgow City Councils subsequently adopted guidance to promote car-free 
development. 

4.3.3 Canmore was originally proposed to feature a car club, which would make vehicles available 
to residents who needed them.  Unfortunately, it was not possible to deliver the car club initially, so 
residents who need access to a car have to hire one through existing hire car companies.  Subsequently, 
two car club-vehicles have become available at the site through an agreement with Budget rent-a-car.  

4.3.4 The development is not within a controlled parking zone, although is it is not possible to park 
at the development itself or on its access road.   

4.3.5 Images of the development can be seen below. 

         

4.3.6 The car-free nature is one of a number of environmental features of the Slateford Green 
development, including: 

• Heating provided by condensation from a nearby distillery 

• Recycling of grey water 

4.3.7 The development offers both apartments for rent through Canmore Housing Association and 
owner occupied apartments.  The rented apartments were filled swiftly once the development was 
completed, but full occupancy was not achieved with the owner-occupied apartments, some of which 
were reallocated to the rental market.  Research amongst residents suggests that they were more 
attracted by the low costs of heating the apartments than their car-free nature.   

4.3.8 Many residents have low incomes and do not own a car, so the car-free nature of the 
development is a non-issue for them.  Nonetheless, research demonstrated that 26% of households did 
in fact own a car, keeping it off site.  However, car ownership at the development is below local 
averages and has also fallen since the development opened (from 1 car to every 7 inhabitants to 1 car to 
every 8.8 inhabitants)5.  The Council has subsequently had to advise tenants that it cannot enforce the 
car-free tenancy agreement. 

4 Car Free Development, a guide for developers and planners, Car-free UK, 2008. 
5 Urban Ecology: Innovations in housing policy and the future of cities, Scheurer, 2001. 
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4.4 Developments without car parking provision 

4.4.1 In the UK these sorts of developments are typically developments where there is no allocated 
parking provision, rather than developments which have an initial stated objective of being car-free.  
As such, there are many of these developments and many more developments where buying a parking 
space is an optional and expensive add-on to the rent or price of a property. 

4.4.2 Such developments are common in city centres where land is at a premium and high density 
public transport networks make owning a car unnecessary.  They can be particularly attractive to 
younger people whose desire for quick access to the social and commercial life of the city centre is 
greater than their desire to own a car.    

4.4.3 Developers also find such developments attractive because the space which would be used for 
car parking in a conventional development can then be put to other uses – e.g. landscaping or 
gardening space, or increasing the proportion of the development which can be given over to the 
building itself. 

4.4.4 Two case studies are discussed below, although there are many examples of such development 
across the UK, many of which are so commonplace as to not merit comment. 

CASE STUDY: CAMDEN 

4.4.5 Camden is a borough in inner London.  The principle of car free development is supported in 
inner London through PPG notes 3 and 13, the UK’s Urban White Paper (Our towns and cities: the 
future – delivering an urban renaissance), the Mayor of London’s Transport Strategy and the London 
Plan. 

4.4.6 In Camden, high land values and historically low car ownership6 combine to make car-free 
development particularly attractive.  Consequently the Borough has become very experienced in car 
free developments and 2,5237 car free housing units had been built in Camden at 287 separate 
developments, the majority of which are very small in scale.  Residents at these developments are not 
eligible for parking permits to park on-street in CPZs, so if they wish to own a car they will need to find 
an off-street parking location, such as a space in a multi-storey car park which can be leased on a long 
term basis.   

4.4.7 Images of car-free developments in Camden can be seen overleaf: 

      

Green Dragon House where the area for car parking has been re-used as a communal facility. 

6 Only around 30% of residents in central London own a car. 
7 Car-free development, Camden 
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The Montgomery Building – which fronts directly onto a busy road, provides housing very close to the 
City of London 

4.4.8 Discussion with planning and transport officers at Camden Council indicated that most 
developers in the Borough do not (at least for multi-occupancy buildings such as flats) consider 
parking provision to be a priority.  This is because they accept that the space available for parking in 
central London is constrained, and that many residents are unlikely to own a car in any case.  
Consequently, when developers approach the Council for outline planning permission they are likely to 
have an open mind about how much parking to provide at their development. 

4.4.9 As such, the developers are likely to accept that their development is designated as car free.  
This has the advantage that central courtyards can be used for gardens rather than parking, which 
increase the attractiveness of the development. 

4.4.10 The designation of car-free is also not applied absolutely rigidly, and it is possible for 
residents to get a permit to park on adjacent streets in special circumstances (for example, residents 
who are registered as disabled and who have a blue disabled parking badge can get a parking permit). 

Consequently, key lessons from the experience in Camden are: 

• Many developers in central London see providing parking for their developments as a relatively low 
priority; 

• This means that it is relatively easy for the Borough Council to have new housing designated as car 
free; 

• Purchasers of this housing often see parking as a low priority – hence are happy to purchase the 
housing units; and 

• The Council are willing to relax the car free designation in special cases – for example, people with 
disabilities.  

CASE STUDY: SOUTHWARK 

4.4.11 Southwark Council is also an inner London Council and, like Camden, has low car ownership 
and a dense public transport network.  Friendship House (photos below) has been developed recently 
to provide 35 flats and 4 work units as a car free development.   
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Friendship House, on Borough Road, SE1, central London.  

  

4.5 Key messages 

4.5.1 Key messages on car-free developments are: 

• Such developments are attractive where public transport networks are dense, residents have low 
car ownership and land values are high.  As such, many such developments exist in cities such as 
London and Edinburgh; 

• In the UK there are many nominally car free developments – i.e. with very low provision of parking 
space.  Many are small in scale and located in city centres; 

• Only one development has tried to get residents to sign away their right to own a car, and in 
practice this has been unenforceable.  However, many car-free developments have been assisted by 
controlled parking zones on adjacent streets; 

• Residents who choose to live in a car free development often attach a low value to owning a car 
themselves.  As many car-free developments are served by dense public transport networks and/ or 
are in locations where access to a car is not required to undertake essential journeys.  
Consequently, many residents are happy to be non-car available.  They may join a car club or hire 
cars when required; 

• The UK does not have any very large scale car free developments as are found in Germany and the 
Netherlands.    
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5 Conclusions on UK Best Practice 

5.1.1 Key conclusions are as follows: 

• Emission based, cash out and car free development schemes are made possible by the existence of a
constraint on parking availability.  For the emissions based scheme in Richmond this has been the
availability of on-street space in CPZs.  For car-free developments and cash-out schemes the
constraint is enacted through the amount of parking provided at new developments.

• All types of innovative parking need to be supported by wider initiatives.  At their simplest, these
should be arrangements to prevent constrained parking activity relocating onto adjacent streets.  In
the UK, Traffic Regulation Orders must be made to form a Controlled Parking Zone (CPZ) and the
Traffic Regulation Orders (TRO) must then be supported by a programme of enforcement to ensure
that they are effective in restricting parking availability to those who are entitled to use it.

• All three types of scheme would have their effectiveness blunted if a significant amount of off-street
parking was available at low rates near to the CPZ/ development.  However, for many car free
residential developments, the constraint is self enforcing – the people who live in the developments
do not wish to own a car.

• The schemes need to have some degree of flexibility built in to take account of residents’ or
employees’ changes in circumstance (for instance loss of mobility and having to use a car).

• A travel plan is required to support cashing out schemes and ensure that alternative ways to travel
(instead of by car) are available to employees and are attractive to use;

• Complementary measures are important to support all three types of scheme, enacted through the
travel plan.  A range of complementary measures should be considered, including public transport
season ticket loans, secure cycle parking/ lockers/ showers and changing facilities.  Large
commercial or residential developments could also consider providing off-site infrastructure to
support green travel behaviour – for example dedicated cycle paths, measures to improve adjacent
road junctions, pedestrian crossings, bus stops and (perhaps) dedicated bus services to the
development.

• Cashing out schemes have had to be implemented through a complex system of payment to avoid
tension with UK tax laws.  This may not be the case with a system implemented outside the UK.
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1. Inledning

1.1 Introduktion 
Detta PM är en del av en fallstudie om parkering vid tillskott av ny bebyggelse i täta stor-
stadsmiljöer. Fallstudien är i sin tur en del av Parkering i storstad, ett fou-projekt finansierat 
av Trafikverket. Fou-projektets mål är att analysera och vidareutveckla metodik för hantering 
av parkeringsutbud och efterfrågan i svenska storstäder.  

Anders Bernhardsson har varit huvudansvarig för studien. Anders har bl.a. genomfört och 
analyserat intervjuer samt författat rapporten. Pelle Envall har bidragit med underlag för  
utformning av intervjufrågor. Pelle har också medverkat i utformningen av studiens  
rekommendationer och diskussionsavsnitt. Slutrapporten har granskats av Joakim Köhler. 

Elin Sandberg och Mathias Wärnhjelm har varit beställarombud på Trafikverket. 

Ett varmt tack till byggherrar samt tjänstemän på Södertälje kommun. Utan er hjälp och tid 
hade studien inte varit möjlig att genomföra.  

1.2 Rapportens upplägg 
Rapportens upplägg följer i stort hur arbetet med studien har genomförts. Kapitel 2 redovisar 
metod och genomförande. Kapitel 3 redovisar resultat av intervjuer. Kapitlen därefter disku-
terar och analyserar intervjuresultaten. Kapitel 6 med rekommendationer för fortsatt arbete 
avslutar rapporten.  

1.3 Syfte 
Syftet med denna delstudie är att med hjälp av intervjuer dokumentera hur byggherrar och 
kommunens representanter agerar idag för att ta fram parkeringslösningar. Genom intervju-
erna dokumenteras hur parkeringsfrågan i samband med nybyggnad (typ av lösning för bil-
parkering, avgifter och driftsformer, antal platser etc.) har hanterats för fem specifika fastig-
hetsutvecklingsobjekt i Södertälje stadskärna. Studien omfattar även de olika aktörernas till-
vägagångssätt generellt vid parkeringsplanering i samband med nybyggnad under tidiga faser 
av ett projekt (i samband med markanvisning). 

Studien försöker bl.a. belysa eventuella skillnader mellan hur de de studerade fastighets-
objekten i Södertälje bör hanteras jämfört med förfarandet för andra fastighetsobjekt i stor-
stadsmiljö, företrädesvis i mer centrala delar av Stockholmsområdet.  

1.4 Utgångspunkter 
En viktig utgångspunkt för studien är att vi idag i mångt och mycket inte har tillräckliga kun-
skaper för att kunna använda parkeringstal på ett optimalt sätt för att balansera biltrafikens 
positiva mobilitetsförtjänster med parkeringens mer problematiska konsekvenser i form av 
stort ytbehov, relativt höga anläggningskostnader och negativ påverkan på boende- och 
stadsmiljö (se t. ex. Marsden 2006). Våra kunskaper behöver bl.a. öka om beslutsprocesser 
för parkeringslösningar vid bebyggelseexploatering. Inom denna delstudie (och inom fou-
projektet Parkering i storstad i stort) försöker vi göra detta genom att bl.a. dokumentera hur 
dessa beslutsprocesser ser ut idag och analysera vilken faktamässig grund dagens förfarande 
vilar på.   
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2. Metod och genomförande 

2.1 Huvudsakliga arbetsmoment 
Studien har bestått av sex huvudsakliga arbetsmoment: 

• Val av intervjuer som studiemetod 
• Val av geografisk avgränsning och intervjupersoner 
• Utformning av intervjuguide, pilotintervju 
• Genomförande av intervjuer 
• Sammanställning av intervjuresultat  
• Diskussion och slutsatser 

Ytterligare ett sjunde moment kommer eventuellt att genomföras år 2012 (om projektets  
resurser tillåter och om det bedöms som intressant). Det preliminära sjunde momentet består 
av uppföljande intervjuer. Syftet med sådana uppföljande intervjuer vore att bl.a. dokumente-
ra vilka lösningar som då diskuteras av byggherrarna och hur dessa ev. skiljer sig mellan de 
lösningar och resonemang som dokumenterats i utgångsläget.  

Intervjuerna för den skisserade andra omgången intervjuer ska så långt möjligt göras med 
samma personer som intervjuades i första intervjuomgången. Notera dock att flertalet av de i 
denna rapport aktuella fastighetsutvecklingsobjekt troligen fortfarande kommer att vara i 
planeringsstadiet även vid en ev. andra intervjuomgång. 

2.2 Val av intervjuer som studiemetod 
Intervjuer valdes som studiemetod av det enkla skälet att vi bl.a. ville dokumentera vilka  
lösningar och principer som inblandade aktörer gick in med i respektive projekt, dvs innan 
det fanns nedskrivna dokument och utformningslösningar på papper att analysera.  

2.3 Val av geografisk avgränsning och intervjupersoner 

2.3.1 Val av studieområde 
Valet av Söderstudie stadskärna som studieområde genomfördes på ett pragmatiskt sätt.  
I diskussion med tjänstemän på Södertälje kommun under år 2010 identifierades Södertälje 
stadskärna som ett intressant fallstudieområde, bl.a. eftersom det fanns och finns planer på 
relativt omfattande ny bebyggelse där. Inom området finns fem större fastighetsutvecklings-
objekt med ny bebyggelse som delvis förväntas byggas på befintliga parkeringsytor för bil.  

2.3.2 Kort beskrivning av de aktuella fastighetsobjekten 
Figur 1 visar läget för de fem fastighetsobjekt där markanvisning tilldelats byggherrar i 
 december 2010. Samtliga objekt ligger i Södertälje stadskärna. 

 

6 
 



     
 

 

  
Figur 1: De fem aktuella fastighetsutvecklingsobjekten i Södertälje stadskärna (Tellus och 
Lyran räknas som samma objekt). Källa: Södertälje kommun (2009). 

 

Tabell 1 nedan redovisar tänkt omfattning och typ av exploatering för de fem fastighetsut-
vecklings-objekten. Som framgår av tabellen så omfattar de aktuella fastighetsobjekten bl.a. 
cirka 340 – 355 lägenheter samt 9000 kvm handel/ lokaler. 

 

Tabell 1: Fastighetsutvecklingsobjektens omfattning och typ av exploatering. Källa: Söder-
tälje kommun (2009) kompletterad med data från intervjuer med byggherrar. 

Byggobjekt Omfattning Kommentar 

Spinnrocken Ca 80 lägenheter 
Inriktning parkeringsanlägg-
ning: ca 400-500 platser. 

Ett nytt bostadskvarter planeras, en större parkerings-
anläggning inryms samt handelsytor i två våningar mot 
Storgatan och Turingelunden.  

Gästgivaren Ca 40 lägenheter. Ca 1000 kvm 
kommersiella lokaler 

Nuvarande parkering bebyggs med bostäder och  
kommersiella lokaler i gatuplanet. 

Garvaren Ca 45 lägenheter 

Ca 3000 kvm handel 

Det planeras för handel i två plan som kopplas ihop med 
´inomhusbroar´ över Köpmangatan mot Kringlan. Ovan 
handeln planeras för bostäder.  

Lyran och 
Tellus 

Ca 140 lägenheter 

Ca 5000 kvm lokaler 

Kvartersstruktur som knyter an till stadskärnas äldre 
bebyggelsemönster föreslås.  

Saturnus Ca 35-45 lägenheter Gäller Saturnus 2 och 9, där 9 har befintlig fastighet från 
1910 som ska behållas. Finns också befintlig allmän  
parkering och en park, där parken delvis ska behållas. 

 

2.3.3 Val av intervjupersoner 
Södertälje kommun bistod med kontaktuppgifter till ansvariga personer hos fem byggherrar. 
Byggherrar som blivit tilldelade markanvisning för något/ några av de i föregående avsnitt 
beskrivna fastighetsobjekten. De representanter för byggherrarna som därmed valdes ut för 
intervjuer omfattade följande roller: vd för byggbolag, affärsutvecklingschef, affärsutvecklare, 
projektchef och projektutvecklare. Utöver intervjuer med byggherrar genomfördes en intervju 
med en trafikkonsult involverad i trafikplaneringen för Södertälje stadskärna. En pilot-
intervju genomfördes också, med en trafikstrateg och en exploateringsingenjör från  
Södertälje kommun (se nästa avsnitt). 
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2.4 Utformning av intervjuguide 
Intervjuerna har skett utifrån en semi-strukturerad1 intervjumall som utvecklats i två steg. 
Först togs en pilotguide fram som diskuterades i WSPs projektgrupp. Den preliminära inter-
vjuguiden testades på två tjänstemän vid Södertälje kommun vid en pilotintervju. Efter pilot-
intervjun gjordes en revidering av intervjuguiden. Revideringen innebar att antalet frågor 
minskades något och att vissa frågor omformulerades för att förtydliga frågeställningar.  

Den slutliga intervjuguiden har delats in i två delar. Frågornas ordning valdes noga för att 
bl.a. kunna analysera byggherrens initiala bild av lämpliga lösningar samt deras kännedom 
om ett antal relativt nya och alternativa tillvägagångssätt för parkeringsplanering.  

I den första delen av intervjun ställs mer generella frågor. Syftet med denna del är bl.a. att 
låta respondenten fritt ge sin bild av processen för att ta fram parkeringslösningar generellt 
och för det specifika fastighetsutvecklingsobjektet. Vilken parkeringslösning förordar de för 
tillfället för objektet? Finns det skillnader mellan hur objekten inom studieområdet bör  
hanteras jämfört med andra fastighetsobjekt i storstadsmiljö, företrädesvis i Stockholm? Det  
frågas också om möjliga förslag till förbättringar av processen kring parkering i bebyggelse-
planering. Vidare ingår frågor som syftar till att ta reda på vilken information som finns till-
gänglig om hur parkeringslösningar påverkar projektekonomi, data om betalningsvilja för 
parkering och hur eventuella parkeringsavgifter kommer att administreras. 

I den andra delen av intervjun undersöks hur respondenten ställer sig till några specifika 
 alternativ till hur parkeringsfrågan kan hanteras. Som inledning till några av frågorna ges 
information från aktuella exempel på tillvägagångssätt för parkeringsplanering som använts i 
andra städer. De tillvägagångssätt som användes vid intervjun är bl.a. hämtade från Malmö 
och London. Malmö har börjat använda parkeringstal som beror av om byggherren tillhanda-
håller andra mobilitetstjänster. I stadsdelen Camden i London används maxnorm istället för 
det i Sverige vanliga tillvägagångssättet med miniminorm. Intervjun avslutas med fyra frågor 
som är upplagda som hypoteser där respondenten ställs inför att antingen bekräfta hypotesen 
eller förkasta den. 

För mer information om de exempel från andra länder och städer som används i intervjun se 
bl.a. Malmö stad (2010) och Ridge (2010).  

Bilaga 1 redovisar den slutliga intervjumallen.  

2.5 Genomförande av intervjuer 

2.5.1 Tidpunkt för intervjuer 
Intervjuerna som redovisas i denna rapport genomfördes under februari och mars år 2011. 
Intervjuerna utfördes kort efter det att respektive byggherre av kommunen blivit tilldelad 
markanvisning för specifika fastighetsutvecklingsprojekt i Södertälje stadskärna. Tidpunkten 
valdes noga för att kunna undersöka vilka positioner och idéer vad gäller parkeringslösningar 
som fanns i en tidig fas av stads- och byggplaneringen. 

Intervjuerna spelades in på band för att underlätta resultatsammanställning och analys.  

Varje intervju inleddes med att intervjuaren berättade för intervjupersonen att deras svar  
behandlas anonymt och att det till exempel inte skulle förekomma direkta namngivna referat 

1 Semi-strukturerad frågeguide, en frågelista som intervjuaren använder som stöd vid intervjun. Sam-
ma frågor ställs till alla intervjupersoner. Frågorna har öppna svarsmöjligheter.  
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i rapporten. Vi valde att göra så för att få så mycket information som möjligt om hur de inter-
vjuade såg på bl.a. styrkor och ev. svagheter i parkeringsplanering. 

2.5.2  Svarsfrekvens och antal intervjuer 
Samtliga fem byggherrar som blivit tilldelade markanvisning för något/ några av de aktuella 
fastighetsutvecklingsobjekten i Södertälje stadskärna ställde upp på intervju. Totalt genom-
fördes 7 intervjuer med 9 personer inom studien.  Varje intervju varade ca 60 minuter.  

 

2.6 Sammanställning av intervjuresultat 
Intervjuresultaten presenteras i Kapitel 3. Där presenteras också de teman som används för 
att kunna strukturera och återge intervjupersonernas svar på ett så objektivt sätt som möjligt.  

 

2.7 Diskussion och slutsatser 
Studiens diskussion och analys beskriver bl.a. byggherrarnas generella syn på nuvarande  
beslutsprocessers effektivitet och flexibilitet (t. ex. vad gäller offentligt beslutade parkerings-
tal vid nybyggnad i olika typmiljöer i storstad).  

Så långt som möjligt har vi försökt relatera till resultat i tidigare forskning inom området.  

Diskussionen har särskilt försökt ta upp intervjupersonernas initiala syn och kännedom om 
och inställning till alternativa tillvägagångssätt för parkeringsplanering (se avsnitt 3.3 samt 
4.2 - 4.3). 
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3. Resultat av intervjuer 
 

3.1 Teman för resultatsammanställning 
Resultaten från intervjuerna redovisas i två delar: 

1) Beskrivning av nuvarande parkeringsplanering 
2) Inställning till alternativa tillvägagångssätt för parkeringsplanering 

Avsnitt 3.2 redovisar del 1) med svaren från intervjuns första del. Frågor där respondenterna 
dels givit sin syn på hur processen för planering av parkering vid nybyggnation går till  
generellt dels beskrivit sin syn på parkeringslösningar för sitt eller sina specifika objekt i  
Södertälje stadskärna, bl.a. hur de ser på de ekonomiska aspekterna av olika parkerings-
lösning och bedömningen av lämpligt antal parkeringsplatser. Redovisningen fokuserar på ett 
antal underteman som; processen för att komma fram till en parkeringslösning, val av typ av 
parkeringslösning, bedömning av lämpligt antal parkeringsplatser, parkeringsavgifter och 
parkeringslösningens påverkan på projektekonomin.  

Avsnitt 3.3 redovisar del 2) med svaren från frågor som ställts sist i intervjun. Detta avsnitt 
redovisar intervjusvar som berör ett antal idéer kring alternativa tillvägagångssätt inom  
parkeringsplanering.  

En uppdelning i redovisningen av svaren har gjorts när så ansetts relevant. Uppdelning har 
gjorts mellan synpunkter som gäller för parkering vid nybyggnation generellt och sådant som 
gäller de specifika objekten i Södertälje.   

Direkt under respektive rubrik redovisas vilka intervjusvar som utgör underlag för redo-
visningen (för de fullständiga frågorna, se intervjumallen i Bilaga 1). 

 

3.2 Beskrivning av nuvarande parkeringsplanering 

3.2.1 Processen för att komma fram till en parkeringslösning vid 
bebyggelseplanering  

Detta avsnitt behandlar frågor 2, 3, 4, 5, 9 och 20. 

3.2.1.1 Rollfördelning 

Generellt 

Samtliga byggherrar menar att processen att komma fram till en parkeringslösning är ett 
samspel mellan kommunen och byggherren. Vidare ser samtliga byggherrar kommunen som 
kravställare i form av parkeringstal. Byggherrarna själva är ofta de som föreslår själva ut-
formningen på parkeringslösningen. Två byggherrar uppger tydligt att kommunen har störst 
makt medan övriga inte klart uttalar vem som har mest makt utan menar att man har makt 
över olika aspekter. Två byggherrar anger att inom kommunen är det tjänstemännen som har 
mest makt. En byggherre säger att det är politikerna som har mest makt medan övriga anser 
att det är en balans.  

Två byggherrar nämner att kommunen har ett större ansvar att se till helheten d.v.s.  
situationen i ett större område (exempelvis en stadsdel) för att inte problemen ska ´flytta  
ut på gatan´. Vidare säger en byggherre att kommunen har ett längre tidsperspektiv i sin  
bedömning av parkeringslösningen och måste ta hänsyn till att de boendes behov kan ändra 
karaktär över tiden.  
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3.2.1.2 Kommunikation 

Generellt 

Samtliga byggherrar uppger att parkeringsfrågan främst kommuniceras via diskussioner på 
planmöten. En byggherre nämner att parkeringsfrågan ofta är en av de mer tidskrävande  
frågorna. En annan byggherre nämner att det inte alltid är helt uttalat från början vilka krav 
kommunen ställer, byggherren bygger då sina förslag på erfarenheter av hur kommunen  
brukar agera när det gäller parkeringstal och val av parkeringslösning.  

 

Objekten i Södertälje stadskärna 

En byggherre nämner att parkering har diskuterats i programmet för stadskärnan under 
många år och menar att minskade parkeringstal då nämnts i ord men att inget konkret har 
bestämts. Ingen av byggherrarna säger sig ha kommunicerat kring exakt vilket parkeringstal 
som ska gälla för objektet.  

3.2.1.3 Processen 

Generellt 

Samtliga byggherrar nämner att parkeringslösningen är en planförutsättning som tas fram 
utifrån diskussioner under detaljplaneprocessen och att frågan måste vara löst innan detalj-
planen går ut på samråd. Formella beslut som nämns där parkeringsfrågan ingår är inten-
tionsavtal, detaljplan och exploateringsavtal. Parkeringsutredningar nämns av en byggherre 
som ett vanligt sätt att hämta in underlag för valet av parkeringslösning och för att visa att 
lösningen uppfyller kommunens krav. 

 

Objekten i Södertälje stadskärna 

Samtliga byggherrar menar att objekten i Södertälje stadskärna är speciella jämfört med 
andra projekt i kommunen. Fyra av byggherrarna uppger att det för dessa projekt kräver  
att man ser till hela parkeringssituationen i centrum och menar det på så sätt är annorlunda 
jämfört med hur kommunen hanterar andra objekt. En byggherre resonerar kring att  
kommunen behöver ha en strategi för parkering och kollektivtrafik klar. Samma byggherre 
anger att kommunen behöver se över exempelvis hur parkeringsköp går till i andra kommu-
ner innan parkeringsfrågan kan lösas för Södertälje stadskärna.  
 
Tre byggherrar säger att de har få erfarenheter av liknande projekt. En byggherre har  
erfarenhet av projekt i stadskärnor från andra större städer och säger att detta projekt liknar 
dessa (dock ej i Stockholm). Samtliga byggherrar beskriver att det finns en skillnad mot pro-
jekt i centrala Stockholm. Detta eftersom betalningsviljan för bilparkering är betydligt högre 
i Stockholms innerstad jämfört med i Södertälje. Svårigheten kan sammanfattas som att 
kostnaderna för att bygga garagelösningar är ungefär densamma i Södertälje som i centrala 
Stockholm men att betalningsviljan är betydligt lägre i Södertälje.  
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3.2.1.4 Tidplan 

Generellt 

Samtliga byggherrarna nämner att parkeringsfrågan generellt måste vara löst under plan-
skedet vilket tolkas som att det senast måste vara klart innan detaljplanen ställs ut för  
samråd.  

Objekten i Södertälje stadskärna 

Tidpunkten som anges för när man tror sig ha nått fram till en överenskommelse om  
parkeringslösning för de aktuella objekten varierar från 4 månader upp till 2 år. Som tidigast 
uppger en byggherre att ramarna för parkeringslösningen måste vara beslutade till sommaren 
2011 för att utgöra förutsättning för en planerad arkitekttävling.  

3.2.1.5 Möjliga förbättringar 

Generellt 

Samtliga byggherrar menar att de miniminormer som idag tillämpas inte är tillräckligt 
flexibla för att nå optimala parkeringslösningar. Alla byggherrar utrycker att en förbättring 
vore att använda mer kunskap om läge och kundgrupp för det specifika projektet som under-
lag för beslut om parkeringstal.  
 
En byggherre menar att byggherrarna ofta har mer kunskap om behovet av parkering för 
 olika objekt vilket är information som borde utnyttjas mer och att kommunen måste bli 
medveten om de höga kostnaderna för att bygga exempelvis garage i sitt kravställande. 
Samma byggherre säger vidare att kommunen borde ta till vara på kunskap som byggherrar-
na har om parkeringsanläggningar med låg beläggning. Intervjupersonen för fram att där det 
finns ledig kapacitet i närliggande befintliga parkeringsanläggningar borde dessa utnyttjas 
istället för att bygga nya parkeringar. Vidare fortsätter samma byggherre med att nämna att 
sambandet med parkeringsavgifter på allmän gatumark också är viktig att ta hänsyn till.  
 

3.2.2 Val av typ av parkeringslösning  
Detta avsnitt behandlar fråga 6.  

 

Objekten i Södertälje stadskärna 

Samtliga byggherrar nämner parkeringsgarage som enda möjligheten för att skapa boende-
parkering inom tomten då marken inom tomterna endast ger utrymme för ett fåtal platser. 
Tre av byggherrarna säger att de redan i dagsläget ser att det inte är möjligt att lösa  
parkeringsefterfrågan på tomtmark. Dessa byggherrar ser att ett möjligt alternativ är att  
köpa eller hyra in sig i andra parkeringsanläggningar. En byggherre nämner halvautomatiska 
lösningar som en möjlighet i parkeringsgarage för att effektivisera ytanvändningen. 
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3.2.3 Bedömning av lämpligt antal parkeringsplatser och faktorer som påverkar detta 
Detta avsnitt behandlar frågor 7 och 8 samt i viss mån frågor 18,19,22 och 23. 

 

Generellt 

Läget i förhållande till kollektivtrafik och service uppges av alla byggherrar vara en avgörande 
faktor i bedömningen av lämpligt antal parkeringsplatser. Vidare nämns också kundgruppen 
av alla byggherrar som viktig. Kundgrupp påverkas enligt de intervjuade exempelvis av mark-
värde och upplåtelseform. De två byggherrar som tar upp hyresrätter anger att det innebär en 
lägre efterfrågan på parkering än bostadsrätter. En byggherre resonerar kring att en yngre 
kundgrupp kan få ändrade behov under tiden, exempelvis kan behov av bil uppstå när man 
får barn.  

Objekten i Södertälje stadskärna 

Parkeringstal som nämns för projekten är 0,4 - 0,7 platser per lägenhet exklusive besöks-
parkering. En byggherre uppger < 1 parkeringsplats per lägenhet som lämpligt. Detta är lägre 
än de parkeringstal som kommunen nämner vid pilotintervjun. 

Centralt läge i stadskärnan med god tillgänglighet till kollektivtrafik och service nämns av alla 
byggherrar som ett argument för att minska parkeringstalen för de aktuella projekten. Två 
byggherrar nämner köpstarka äldre som inte alltid behöver bil som kundgrupp. Ytterligare 
någon byggherre nämner äldre samt yngre par och singlar med lägre efterfrågan på  
parkering. Det centrala läget beskrivs dock av två byggherrar som i någon mån ett hög-
kostnadsläge vilket kan öka efterfrågan på parkeringsplatser. De byggherrar som tar upp 
 parkeringsefterfrågan för annan verksamhet som exempelvis handel uppger i dagsläget att 
detta är osäkrare än parkeringsefterfrågan för bostäder och kräver bättre underlag innan en 
bedömning av lämpliga parkeringstal kan göras.  

3.2.4 Parkeringsavgifter 
Detta avsnitt behandlar frågor 10, 11, 13, 14 och 21. 

3.2.4.1 Prissättning 

Generellt 

Alla byggherrar menar att priset för parkering d.v.s. parkeringsavgifterna, sätts genom att se 
till betalningsviljan som beror av vad likvärdig parkering kostar i området. Garageavgifter 
sätts alltså inte utifrån kostnaden för att bygga och underhålla parkeringen. En byggherre  
resonerar kring att det kan ge högre intäkter (försäljning/uthyrning) om en del av priset på 
parkeringen tas ut genom boendekostnader istället för att ta ut dem fullt ut genom  
parkeringsavgifter. Vidare uppger de byggherrar som berör bostadsrätter att parkerings-
avgiften för bostadsrättsföreningar initialt sätts av byggherren men sedan övergår till  
föreningens ansvar.  

3.2.4.2 Betalningsvilja 

Alla byggherrar är eniga om att det är i Stockholms innerstad som den högsta betalningsviljan 
för boendeparkering finns och bedömer att parkeringsavgifter på klart över 1000 kr/månad 
och upp till 2500 kr/månad är rimliga där.  I mer perifera lägen utanför Södertälje stads-
kärna nämns det att betalningsviljan även för attraktiva garage inte är högre än 500-600 
kr/månad. För de aktuella objekten i Södertälje bedömer byggherrarna att betalningsviljan 
för en garageplats är ca 600-1000 kr/mån. Samtidigt uppger alla byggherrar att kostnaden 
för att bygga och underhålla en parkeringsplats i garage som är påtänkt för de aktuella  
projekten är betydligt högre än betalningsviljan.  
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3.2.4.3 Administration 

Detta avsnitt behandlar frågor 12, 22 och 23. 

 

Objekten i Södertälje stadskärna 

Det framgår av intervjuerna med byggherrar att ansvaret för administration av parkeringen 
vid försäljning gärna överlåts till bostadsrättsföreningen samt vid uthyrning av hyresrätter 
överlåts på parkeringsbolag.  

  

3.2.4.4 Parkeringslösningens påverkan på projektekonomin  

Generellt 

Byggherrarna anser sig i allmänhet goda kunskaper om kostnaderna för att bygga olika typer 
av parkeringslösningar. När det gäller intäkter för parkering, d.v.s. ökade hyresintäkter och 
eller ökat försäljningsvärde, säger sig dock ingen av byggherrarna har några sammanställda 
underlagsdata. Parkeringsgarage i ett område som Södertälje stadskärna nämns av bygg-
herrarna kosta ca 100 000 – 500 000 kr per plats att anlägga. Parkeringslösningen nämns av 
alla byggherrar som en viktig faktor som påverkar ekonomin i projektet och någon nämner 
att det är en del i förhandlingen av markpris med kommunen. En byggherre resonerar kring 
att parkering snarare är en förutsättning för vissa när de köper eller hyr en lägenhet.  

3.2.4.5 Möjlighet att täcka kostnader för parkering genom parkeringsavgifter 

Generellt 

Ingen av byggherrarna tror att det är möjligt att ta ut hela kostnaden för parkeringsgarage  
på de som brukar dem. En intervjuperson säger sig inte veta om det är möjligt eller inte. 
Samtliga byggherrar menar att när det inte går att ta ut hela kostnaden på brukarna är även 
de som inte har bil med och betalar för parkeringen genom sina boendekostnader. En av 
byggherrarna säger att det till viss del även kan vara kommunen som är med och betalar  
genom lägre markpriser. En annan byggherre nämner att det är möjligt att ta ut 30-50 % av 
kostnaden för garageplatser på brukaren. Två byggherrar nämner att den verkliga månads-
kostnaden för en plats i ett parkeringsgarage är 1500-2000 kr/månad.  

Alla byggherrar anser att det är möjligt att ta ut en större andel av parkeringskostnaderna i 
exempelvis Stockholms innerstad där betalningsviljan är högre än i exempelvis Södertälje.  
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3.3 Inställning till alternativa tillvägagångssätt för parkeringsplanering 

3.3.1 Maxnorm som möjligt alternativ till dagens miniminorm (exempel Camden, 
London) 

(Fråga: 18) 

Fyra av byggherrarna säger initialt att de inte tror att maxnorm är en bra idé. Två av dessa 
personer utvecklar sin ståndpunkt senare. En byggherre säger då att det inte är en bra idé för 
Södertälje i dagsläget men att det kan fungera i Stockholms innerstad. En andra byggherre 
tillägger senare att det ”…kanske det inte är så att det [maxnorm] har nackdelar. Det hand-
lar mer om vilken stad man vill skapa”. En av byggherrarna är direkt positiv och säger  
angående maxnorm ”…ta större ansvar som byggherre… vore fantastiskt”. Argument som 
byggherrarna nämner mot maxnorm är att byggherrarna alltid vill bygga minsta möjliga antal 
parkeringar på tomten med följden att ”…problemet flyttar ut på gatan”. Vidare nämns att 
kunderna räknar med att det ska finnas parkering vid bostaden.   

3.3.2 Parkeringstal beroende på om byggherren tillhandahåller andra 
mobilitetsåtgärder (exempel Malmö)  

(Fråga: 19) 

Alla intervjuade byggherrar tycker att möjligheten att i viss mån byta ut anläggning av  
parkeringsplatser mot mobilitetstjänster är en intressant idé både generellt och för de  
specifika objekten i Södertälje. Dvs de ser positivt på att använda ett liknande tillvägagångs-
sätt som i Malmö (där byggherrar enligt en ny parkeringspolicy fått möjlighet att delvis byta 
ut anläggandet av parkeringsplatser mot andra mobilitetsåtgärder som exempelvis cykel-
parkering av hög kvalitet, bilpool i anslutning till bostaden och betald avgift för kollektiv-
trafiken).  

3.3.3 Marknad för lägenheter utan rätt till boendeparkeringstillstånd  
(Fråga: 24) 

Alla intervjuade byggherrar tycker det är en intressant idé generellt. En av byggherrarna  
resonerar kring att det kan fungera om gångavstånden inte blir längre än ett par kvarter om 
man vill hyra parkeringsplats. En byggherre är dock något mindre positiv och säger att det 
möjligen kan vara tillämpbart i Stockholms innerstad men inte i Södertälje stadskärna eller 
liknande områden. 

3.3.4 Cykelparkering av hög kvalitet som komplement för minskat parkeringstal  
(Fråga: 20) 

Alla byggherrar tycker cykelparkering av hög kvalitet är viktigt och intressant att erbjuda sina 
kunder. Tre av byggherrarna menar dock att de inte tror att det sänker efterfrågan på bil-
parkering. En av dessa byggherrar resonerar kring att det är särskilt svårt i Södertälje efter-
som det inte ses som en cykelstad. 

3.3.5 Bilpool i direkt närhet till boendet som komplement för minskat parkeringstal  
(Fråga: 20) 

Alla intervjuade byggherrar är positiva till att erbjuda bilpoolslösningar som komplement för 
minskat parkeringstal vilket de också utrycker vara intressant för de specifika projekten i  
Södertälje stadskärna. En av byggherrarna utrycker dock att det inte finns dokumenterat att 
det sänker efterfrågan på bilparkering. En annan byggherre nämner att bilpool varit del av 
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lösningen i tidigare projekt men då inte varit skäl nog enligt Södertälje kommun för att dra 
ned parkeringstalet. 

3.3.6 Gratis kollektivtrafikkort till boende som komplement för minskat parkeringstal 
(Fråga: 20) 

En av de intervjuade byggherrarna är direkt positiv till åtgärden. Två av byggherrarna är 
skeptiska då de tror att det skulle vara svårt att administrera och menar vidare att de inte tror 
att det påverkar bilparkeringsefterfrågan. En annan byggherre menar att det kan vara 
intressant som idé men att det viktigare att ordna ett enklare biljettsystem för kollektiv-
trafiken generellt.  

3.3.7 Vill byggherrar vanligen bygga färre eller fler bilparkeringsplatser på 
fastigheten än den med kommunen överenskomna parkeringslösningen?  

(Fråga: 23) 

Alla byggherrar menar att de generellt vill bygga färre bilparkeringsplatser än vad kommu-
nens parkeringstal anger. Av de intervjuade byggherrarna kan ingen nämna ett exempel på 
byggprojekt i Stockholms län där man velat bygga fler parkeringsplatser än av relevant  
kommuns anvisade parkeringstal. 

3.3.8 Syn på att använda åtgärder inom parkeringsområdet som ett styrmedel för att 
bidra till det transportpolitiska målet om att andelen gång och cykeltrafik av de 
korta resorna bör öka. 

(Fråga: 25) 

Alla intervjuade byggherrar säger sig vara positiva till att använda åtgärder inom parkerings-
området för att bidra till det transportpolitiska målet om att öka andelen gång och cykeltrafik 
av de korta resorna. En av byggherrarna resonerar kring att kundbehovet är viktigast men att 
man ändå vill vara en ledstjärna på miljöområdet.  
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4. Diskussion 
Detta kapitel diskuterar de ståndpunkter som byggherrarna har fört fram i intervjuerna och 
försöker bl.a. sätta dem i relation resultat från tidigare forskning inom området. 

4.1 Parkering är en viktig ekonomisk fråga 
Vad gäller parkering och ekonomi kan intervjuresultaten sammanfattas i tre punkter:  

• Bilparkeringslösningars påverkan på byggekonomi är en orsak till att det läggs tid på 
parkeringsfrågan under möten och kommunikation mellan byggherre och kommun 
(se bl.a. avsnitt 3.2.1.2 och 3.2.1.3.), 

• Bygg- och anläggnings- samt driftkostnader för bilparkering uppges inte gå att täcka 
genom brukaravgifter, 

• Att bilinnehavares parkering subventioneras av icke bilägare i många nybyggnads-
projekt finns det en medvetenhet kring, men det nämns dock inte explicit av någon 
som ett stort problem. 

 

En förklaring till den negativa inverkan på projektekonomin är att det idag inte bedöms vara 
möjligt att ta ut hela kostnaden för parkering på brukarna då betalningsviljan inte är tillräck-
lig (se avsnitt 3.2.4.5). Detta gäller särskilt garagelösningar som kan vara mycket kostsamma, 
anläggningskostnader på 100 000– 500 000 kr per parkeringsplats nämns av byggherrarna.  
Detta också stöds av andra studier, se exempelvis Envall (2010) med exempel på anläggnings-
kostnader för garage under jord på 150 000-450 000 kr per plats.  

Det är väl känt i utländsk forskning att kostnaden för bilparkering (d.v.s. anläggning, drift 
och underhåll m.m.) ofta inte räknas in i kalkylen för transportsektorn utan istället är flyttad 
till andra delar av ekonomin, t.ex. till lokalkostnader eller boendekostnader (Shoup 2005, sid 
9). Att de höga anläggningskostnaderna för bilparkering inte kan täckas fullt ut av  
parkeringsavgifter utan istället subventioneras av icke bilägare finns det en medvetenhet om 
bland de intervjuade, när frågan väl togs upp av intervjuaren (avsnitt 3.2.4.5). Dessa ’om-
fördelningseffekter’ nämns dock inte explicit av någon byggherre som ett stort problem i sig. 
Från byggherrarna verkar istället synen på problemet vara att de tvingas bygga fler bil-
parkeringsplatser än de ser efterfrågan för antingen direkt genom att platserna inte blir ut-
hyrda eller indirekt genom att betalningsviljan är för låg i relation till anläggningskostnad.   

 

4.2 Relativt stor öppenhet kring förändringar av dagens spelregler 
Synen på dagens spelregler kring parkeringsplanering och möjliga förändringar i intervjuerna 
tolkar vi bl.a. så här: 

• Det finns informella regler, paradigm, kring dagens förfarande med miniminorm. Det 
ses exempelvis som självklart att byggherren ofta vill bygga färre bilparkeringsplatser 
medan kommunen agerar motkraft och verkar för fler platser. 

• Det tycks inte som om alla byggherrarna tidigare fått information kring alternativa 
sätt att hantera parkeringsfrågor i nybyggnadsprojekt. Med undantag för en byggherre 
som var bekant med Malmös nya parkeringspolicy och hade hört talas om maxnorms-
förfarandet tycktes övriga byggherrar vara ovetandes om dessa alternativa förhåll-
ningssätt till parkeringsplanering.  

• Byggherrarna visar en relativt stor öppenhet för en förändring av dagens spelregler 
när de ställs inför exempel på alternativa förfaranden såsom; flexibla parkeringstal 
beroende på om byggherren tillhandahåller andra mobilitetslösningar eller inte, max-
norm och boende utan rätt till parkeringstillstånd på offentlig gatumark.  
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Av intervjusvaren kan utläsas att det idag vanliga förfarandet med en av kommunen beslutad 
miniminorm för parkeringstal tas mer eller mindre för givet. Ett exempel på detta är att 
byggherrarna oftast ser kommunen som den självklara kravställaren vad gäller antalet bil-
parkeringsplatser (se bl.a. avsnitt 3.2.1.1. och 3.2.1.2.). Resultatet av intervjuerna visar dock 
också på en relativt stor öppenhet kring förändringar av dagens spelregler, dels genom en 
önskan om flexiblare synsätt på miniminormer men också genom hur byggherrarna reso-
nerar kring de alternativ till dagens förfarande som presenteras i intervjuerna.  

Även om det i intervjuerna inte direkt frågas om byggherrarna hört talas om de alternativa 
förhållningssätten till parkeringsplanering som presenteras verkar det inte som om mer än en 
byggherre hört talas om flera av exemplen tidigare (se avsnitt 3.3.1 – 3.3.8.)  

Om kommunen vill förändra dagens spelregler kring parkeringsplaneringen verkar det alltså 
finnas en klar potential i att få byggherrarna positivt inställda förändringen (se t. ex. avsnitt 
3.2.1.5). Men det finns också ett behov av informationsspridning kring exempel på idag an-
vända alternativa förhållningssätt till parkeringsplanering.  

För ett konkret exempel på möjligheten med kunskapsuppbyggnad och informations-
spridning, se t.ex. avsnitt 3.3.5 där en byggherre säger att det inte finns dokumenterat att  
bilpool sänker p-tal. De studier som finns inom området tyder dock på att så är fallet, se t. ex. 
Cervero et al. (2007) och OECD (2000). Det sagt, man ska naturligtvis vara försiktig med att 
säga att utländska erfarenheter ger exakt samma resultat i t. ex. en svensk kontext. Effekter 
varierar sannolikt beroende på byggobjektets natur och lokalisering mm. 

4.3 Specifika utvecklingsmöjligheter 
Både byggherrar och kommunens representanter utrycker att mer kunskap om de specifika 
objekten bör användas vid planering av parkeringslösningar i stadskärnor för att få mer 
 optimala parkeringslösningar. Ett första steg för att utveckla en metod med t. ex. flexibla 
parkeringstal är att identifiera vilka faktorer som påverkar behovet av parkering. I intervjuer-
na nämns främst kundgrupp, tillgänglighet till kollektivtrafik samt närhet till service  
(exempelvis matvaruaffär) som viktiga faktorer som påverkar efterfrågan på parkering. 
 Intervju-personerna säger vidare att kundgruppen beror på sådant som läge i staden,  
upplåtelseform (hyresrätt/ bostadsrätt) samt typ av bostäder (exempelvis storlek och  
standard). Hur kundgrupp och läge påverkar parkeringsefterfrågan tycker sig byggherrarna 
ha bäst information om.  

Ett komplement till bättre anpassade parkeringstal för att minska behovet av att bygga ny 
parkering är att bättre utnyttja befintliga parkeringsanläggningar genom samutnyttjande 
 eller att delvis ersätta bilparkering med alternativa mobilitetsåtgärder som kan minska  
parkeringsefterfrågan (se t. ex. Malmö stad 2010). Intervjuerna visar att byggherrarna ser  
positivt på att utnyttja befintliga parkeringsanläggningar för parkeringsköp, vilket också ses 
som en lösning för objekten i Södertälje. Här nämns att kommunen har en möjlighet i att ta 
till vara kunskap från byggherrarna om befintliga parkeringsanläggningar med låg belägg-
ning.  

Vilka mobilitetstjänster bör då påverka parkeringslösningen? Av de mobilitetsåtgärder som 
nämns av intervjuaren är bilpool den åtgärd som i svaren anses ha störst potential att minska 
parkeringsefterfrågan (se avsnitt 3.3.5). Cykelparkering av hög kvalitet ser man som en viktig 
åtgärd som bör prioriteras men det uttrycks av flera att det inte är säkerställt att det sänker 
behovet av bilparkering. När det gäller att byggherren betalar månadsavgift på kollektiv-
trafiken som åtgärd för att sänka parkeringstalet säger de flesta att de tror detta är svårt att 
genomföra administrativt och skulle vilja se en modell för detta. Intervjuerna tyder alltså på 
att mer underlag efterfrågas kring vilka alternativa mobilitetsåtgärder som har potential att 
minska och i vilken utsträckning de kan minska efterfrågan på bilparkering.  
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4.4 Viss medvetenhet kring att parkeringspolicy påverkar resande och 
stadsmiljö 

Det utrycks i intervjuerna en viss medvetenhet kring att parkeringspolicy, d.v.s. t.ex. hur man 
sätter parkeringstal vid nybyggnation påverkar färdmedelsval och stadsmiljö: 

• Byggherrarna tycker att parkeringspolicy kan användas för att uppnå målet om en 
ökad andel gång och cykeltrafik av de korta resorna. Man ställer sig även positiva till 
bilpool som fenomen. Det tycks dock tydligt att det är just parkeringens bristande 
ekonomi som påverkar byggherrarnas inställning till hur man anser att parkering bör 
hanteras för de specifika objekten. 

• Det kan tyckas något märkligt att kommunen driver på för högre parkeringstal givet 
kommunens mål om begränsad biltrafik i den aktuella stadskärnan, när byggherrarna 
samtidigt uppger att det innebär ekonomiska förluster och att icke bilägare tvingas 
subventionera bilinnehavares bilparkering. Det förklaras i kommunens antagande om 
att det skulle skapas en kaotisk situation på gatan med lägre parkeringstal än de som 
förordas. 

Det finns en samsyn kring att parkering är en viktig faktor som påverkar resande och stads-
miljö. Från byggherrarnas sida ser man kanske främst en ekonomisk drivkraft i att bygga 
 färre parkeringsplatser särskilt i täta stadskärnor där kostsamma garagelösningar ofta är 
enda möjligheten för parkering inom tomten. Grunden till detta är att man ser att betalnings-
viljan, som kan sägas vara ett uttryck för efterfrågan på parkering, inte är tillräcklig för att 
täcka kostnaderna. Intervjuade tjänstemän på kommunen liksom kommunala policy-
dokument (t. ex. Södertälje kommun 2009) ser parkering som en viktig faktor för att uppnå 
uppställda mål om färdmedelsfördelning och en attraktiv stadsmiljö, men ser också en  
intressekonflikt i för låga parkeringstal som man upplever skapa problem genom att boende 
då parkerar på gatan. Det är en utmaning som även intervjuade byggherrar är medvetna om 
(se t.ex. avsnitt 3.3.1.).  

Trafikalstringstal är något som vanligen diskuteras i trafikplaneringen där olika mål ofta 
ställs upp för den färdmedelsfördelning man vill åstadkomma. Åtgärder för hur målen om en 
viss färdmedelsfördelning ska nås som parkeringens pris och gångavstånd till parkering är 
erkänt viktiga faktorer (se t. ex. Johansson 2007). Flera parkeringsrelaterade faktorer tas 
dock inte alltid upp i dagens planering, inte ens när planeringen har som explicit mål att  
säkerställa en viss ekonomisk optimal färdmedelsfördelning 2.     

Vår tolkning av intervjuresultaten är att möjligheten att påverka efterfrågan på parkering  
kan vara något som alltför ofta förbises i planeringen. Som förbises kanske främst p.g.a. att 
planerares och byggherrars synsätt i alltför stor grad präglas av det traditionella förfarandet 
med miniminorm. Miniminormen kan ge sken av att parkering är ett behov i absoluta tal 
istället för en efterfrågan som i viss grad styrs och kan styras av exempelvis pris, gångavstånd, 
utbudet av resalternativ och kundgrupper.  

4.5 Vad är rättvisa? 
Kommunen har krav på sig att behandla alla byggherrar lika inför kommunallagen. Det kan 
här vara värt att betona att när de gäller objekten i Södertälje stadskärna tycks det finnas en 
samsyn kring att projekten är speciella jämfört med hur kommunen brukar hantera ny-
byggnadsprojekt. Här behöver hela parkeringssituationen i centrum ses över, det räcker inte 
att se till de enskilda projekten enligt flertalet byggherrar.  

Byggherrarna ger i intervjuerna inte utryck för någon oro kring att en större flexibilitet kring 
parkeringstalen skulle innebära orättvisa mellan olika projekt. Därför kan man argumentera 

2 Som exempel på detta kan nämnas planeringen av Södra Värtahamnen, en del av Norra Djurgårds-
staden (Presentation på möte med Trafiktekniska föreningen 2011-03-30. Se också Ramböll 2011) 
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att det finns förutsättningar att tillämpa några av de mer innovativa lösningarna som används 
på andra platser, t.ex. flexibla parkeringstal beroende på om byggherren erbjuder andra  
mobilitetsåtgärder eller inte, parkeringsköp i andra parkeringsanläggningar där boende inte 
har rätt att köpa boendeparkeringstillstånd för gatumark (se t. ex. Ridge 2010 för en beskriv-
ning av detta tillvägagångssätt). Därmed inte sagt att jämförelser mellan olika projekt skulle 
kunna tas upp till diskussion om flexibla parkeringstal användes. 

Att bilinnehavares parkering subventioneras av icke bilägare i många nybyggnadsprojekt ses 
som ett faktum av flera av de intervjuade. Det finns som tidigare nämnts en medvetenhet 
kring detta, men det nämns dock inte explicit av någon som ett stort problem. Detta kan dock 
ses som en orättvisa mellan bilinnehavare och icke bilinnehavare som kan tyckas vara en  
viktigare fråga än att använda samma parkeringsnormer för alla byggprojekt (många  
kommuner tillämpas idag zoner med varierande parkeringstal, så beroende på var man  
bygger inom en viss ort är det då olika parkeringstal som gäller för byggherrar).  

Man kan också fråga sig om det överhuvudtaget är ´rättvist´ med en fastslagen parkerings-
norm för nybyggnation när det finns en samsyn kring att det i själva verket är många faktorer 
som kan användas för att påverka efterfrågan på bilparkering. En framgångsfaktor för att 
skapa nya spelregler skulle därför kunna vara att reglerna betraktas som rättvisa för bygg-
herrar men även att nya processregler är mer rättvisa mellan bilinnehavare och icke bilinne-
havare. 

4.6 Informationstillgång 
Som tidigare nämnts, byggherrarna vill oftast och i de aktuella objekten ha lägre parkerings-
tal än kommunen. Detta då bilparkering enligt byggherrarna är en förlustpost i byggprojekt i 
täta stadsmiljöer. Byggherrarna säger sig ha mycket god kunskap om anläggningskostnader 
för parkering och även kunskap om den faktiska utnyttjandegraden i olika boendeparkerings-
anläggningar. På frågan vilken information byggherrarna har om hur tillgång på bilparkering 
påverkar försäljningspris för t.ex. bostadsrätter uppger byggherrarna dock att de inte har 
några systematiskt sammanställda data.  

4.7 Parkeringstal för objekten i Södertälje 
Intervjuerna visar som tidigare nämnts att man kan argumentera för att det finns förutsätt-
ningar att i Södertälje tillämpa några av de mer innovativa lösningarna som används på 
andra platser, t. ex. flexibla parkeringstal beroende på om byggherren erbjuder andra  
mobilitetsåtgärder som exempelvis bilpool eller inte och parkeringsköp i andra parkerings-
anläggningar där boende inte har rätt att köpa boendeparkeringstillstånd för gatuparkering.  

För de specifika projekten i Södertälje nämns från byggherrarnas sida lämpliga parkeringstal 
kring 0,4-0,7 platser per lägenhet exklusive besöksparkering. En byggherre som uppger < 1 
parkeringsplats per lägenhet som lämpligt. Som referens kan nämnas att för boende i lägen-
het är det mindre än hälften av hushållen i Stockholms län som har bil (RTK 2002, sid. 10,15). 

När det gäller lämpliga parkeringstal skiljer sig synen åt mellan kommunens representanter 
och byggherrar. Kommunen ser en högre parkeringsefterfrågan än byggherrarna, vilket är i 
linje med byggherrarnas erfarenheter från andra projekt (se avsnitt 3.3.7). Byggherrarna ser 
inte att det går att lösa efterfrågan på bilparkering helt på tomterna utan ser i vissa fall  
parkeringsköp som nödvändigt. Här spelar objektet Spinnrocken en viktig roll. Vid intervju-
ernas genomförande var inriktningen att bygga en större parkeringsanläggning inom Spinn-
rocken. En byggherre är dock något avvaktande till markanvisningen för objektet innan 
 finansieringsfrågan är löst. Objektet är alltså återigen ett exempel hur anläggnings- och 
driftskostnader för bilparkering är en betydelsefull ekonomisk fråga för byggherrar och 
stadsplanering.  
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5. Slutsatser 
En samstämmig bild ges från byggherrarna i intervjuerna. Det finns en positiv syn från dem 
vad gäller  att utveckla det traditionella förfarandet med en av kommunen beslutad mini-
minorm för anläggande av boendeparkeringsplatser vid nybyggnation. Miniminormen upp-
levs av byggherrarna som ett trubbigt verktyg. Ett verktyg som inte tar tillräcklig hänsyn till 
viktiga faktorer som påverkar behovet av parkering för ett specifikt objekt och dess bygg-
ekonomi. 

Förutsättningarna för objekten i Södertälje stadskärna ses som speciella av alla parter jämfört 
med hur kommunen brukar hantera nybyggnadsobjekt. Hela parkeringssituationen i centrum 
behöver ses över. Det räcker inte med att se till de enskilda objekten. I samtliga fall bedöms 
garagelösningar vara nödvändiga. Intervjuerna visar vidare att man kan argumentera för att 
det finns förutsättningar att i Södertälje stadskärna tillämpa några av de mer innovativa lös-
ningarna som används på andra platser, t. ex. flexibla parkeringstal beroende på om bygg-
herren erbjuder andra mobilitetsåtgärder som exempelvis bilpool eller inte, och/ eller  
parkeringsköp i andra parkeringsanläggningar där boende inte har rätt att köpa boende-
parkeringstillstånd för gatan. Viktigt att komma ihåg är dock att synen på var som är lämpliga 
parkeringstal för de fem objekten i Södertälje skiljer sig signifikant åt mellan kommunen och 
byggherrarna. Kommunens representanter såg då studien genomfördes en högre parkerings-
efterfrågan än byggherrarna.  

Vår tolkning av undersökningsresultaten är att en ny samsyn eller konsensus på sikt bör  
kunna utvecklas kring följande nya eller nygamla åtgärder för att åstadkomma mer optimala 
parkeringslösningar vid nybyggnation:  

a) flexibla parkeringstal (se Envall 2010 för definition av begreppet),  

b) tydligare och enklare praxis för att kunna utnyttja ledig kapacitet i befintlig  
parkeringsanläggning (genom samutnyttjande eller parkeringsköp), samt 

c) bilpool som komplement för att sänka parkeringstal (se Malmö stad 2010). 

Viktiga faktorer som enligt intervjupersonerna kan (och bör) tillåtas påverka parkerings-
efterfrågan vid bostäder är: kundgrupp, tillgänglighet till kollektivtrafik samt närhet till  
service (exempelvis matvaruaffär).  

En intressant aspekt för Stockholmsregionens utveckling och förmåga att skapa de nya starka 
regionala kärnor som planerande myndigheter strävar efter (se t. ex. Regionplanenämnden 
2010) är att parkeringfrågan i dessa kärnor sannolikt kommer att vara en än viktigare fråga 
och en större ekonomisk belastning på byggekonomi än i delar av Stockholms innerstad.  
Detta eftersom betalningsviljan för bilparkering enligt byggherrarna är betydligt lägre i  
regionens yttre delar samtidigt som anläggningskostnaderna för garageparkering vid för-
tätning ofta är nästan lika stora som i innerstaden (se avsnitt 3.2.4.5). 

6. Rekommendationer 
Med resultaten av intervjuerna i handen rekommenderar vi att projektet Parkering i Storstad 
går vidare med att genomföra tidigare skisserad halvdagsworkshop med representanter för 
byggherrar och Södertälje kommun. En workshop som föreslås presentera och diskutera  
erfarenheter av bland annat: 

• flexibla parkeringstal (Envall 2010, Malmö stad 2010) 
• reglering av boendeparkeringstillstånd i nya fastigheter i enlighet med erfarenheter 

från Göteborg och Camden (se bl.a. Ridge 2010), samt  
• effekter och genomförande av bilpool som en del av parkeringslösningen inom ramen 

för Sveriges Plan- och Bygglag (se t. ex.Cervero et al. 2007 för utländska erfarenheter). 
 
Workshopen planeras att genomföras under våren 2012.  
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Bilaga 1. Intervjufrågor 
INFO: Intervjun kommer att behandlas anonymt, det kommer inte att förekomma direkta 
namngivna referat. Materialet analyseras och redovisas endast i sina huvuddrag (exempelvis 
en byggherre upplever att…). Inspelningen kommer endast att spelas upp för den som  
genomfört intervjun.   

 
Del 1. 

1. INTRODUKTION: Beskriv kortfattat objektet, vad som ska byggas och vart det ligger? 
 

2. Hur mycket har ni tänkt kring parkering när det gäller det här objektet? 

 

3. Vill du kortfattat beskriva hur det går till när man kommer fram till en parkerings-
lösning för det här objektet? 

 

4. Vilken eventuell roll har kommunen när det gäller parkeringslösningen och hur får ni 
reda på deras inställning? 

 

5. När tror du det kommer finnas en parkeringslösning ni och kommunen är överens 
om? Hur ser den processen ut? Finns det några mer formella steg i processen? 
 

6. Vad är er idé om lämplig utformning av parkeringslösning för objektet just nu? (ut-
formning: ex. underjordiskt garage, garage i markplan, ytparkering eller kombina-
tion) 

 

7. Hur resonerar ni kring lämpligt antal platser för bilparkering? (d.v.s. hur många  
platser tycker ni att det ska vara?)  

 

8. Vilka faktorer är det som påverkar hur många platser ni anser är lämpligt? (t.ex.  
standard kollektivtrafik, kundgrupp, markvärde, kommunala p-policyer/ trafik-
strategier) 

 
 

9. Är det aktuella objektet ett normalfall? Vilka likheter och eventuella skillnader finns 
det mellan objektets parkeringslösning och hur ni brukar hantera parkeringsfrågan 
för andra objekt i Stockholmsområdet.  

10. När objektet är färdigt, hur tror ni att parkeringen kommer att administreras?  
(Kommer det t.ex. att kosta något? Vem är det som hyr ut/administrerar parkering-
en?) 

 

11. Om ni har någon påverkan på uthyrningspriset hur kommer ni då fram till vilken av-
gift det ska vara?( Vilka faktorer är det som påverkar? Vilken information har ni till-
gänglig om intäkter och kostnader för det här objektet eller liknande objekt ) 

 

12. Vi söker information kring hur olika parkeringslösningar påverkar ett objekts projekt-
ekonomi. D.v.s. både kostnader som byggkostnad och intäkter som försäljningsvärde 
eller uthyrningspris. Vad vet ni om det, kan vi få ta del av eventuell information från 
t.ex. andra objektet?  
 

13. Vilka faktorer bedömer ni påverkar betalningsviljan för ett specifikt fastighetsobjekt? 
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14. Vad vet ni om hur mycket människor är beredda att betala för parkering vid  
bostaden? Vilken betalningsvilja tror ni finns vid det aktuella objektet? 

 

15. Hur ser ni på möjligheten att ta ut hela kostnaden för parkering av den som brukar 
den? D.v.s. både anläggning- och driftskostnader. Hur har ni gjort generellt i objekt 
som ni byggt exempelvis under de senaste två åren.  

 

16. Är det någon ytterligare information du tycker är viktig och som vi inte tagit upp här?  
 

17. Hur kan processen kring parkering i bebyggelseplanering förbättras för att optimala 
parkeringslösningar ska kunna utvecklas? Hur kan samarbetet med kommunen  
förbättras? Hur kan er hantering förbättras? Vilka faktorer borde påverka valet av 
parkeringslösning som du ser det?  

 
Del 2. 

18. Vår bild är att de flesta kommuner i Sverige har en parkeringsnorm, d.v.s. en mini-
minorm för det minsta antal parkeringsplatser som måste anläggas vid ny eller  
väsentlig ombyggnad enligt PBL. I andra länder finns exempel på att myndigheter 
istället använder maxnormer, d.v.s. kommunen anger hur många parkeringsplatser 
som max får byggas för att inte få för mycket biltrafik i t.ex. en stadskärna. Det 
finns också exempel på att man i bra kollektivtrafiklägen bygger bostäder helt utan 
bilparkering på fastigheten, exempelvis Camden London) Tror du något annat sätt än 
det som används idag d.v.s. mininorm, exempelvis maxnorm har några fördelar för 
det här objektet?  

 

19. I Malmö har parkeringstal beroende på om byggherren tillhandahåller andra  
mobilitetsåtgärder använts. Hur skulle ni se på möjligheten att delvis ´byta ut´  
anläggandet av parkeringsplatser mot andra mobilitetsåtgärder? (exempelvis cykel-
parkering, bilpoolsplatser, avgift kollektivtrafik) 

 

20. Har du några idéer om någon av följande åtgärder mer specifika åtgärder kunde vara 
intressanta för er erbjuda för att sänka parkeringsbehovet:  

- cykelparkering av hög kvalitet (låsbart inomhus, direkt anslutning till entré utan  
dörrar och trösklar)? 

- bilpool i direkt närhet till i huset? 
- gratis månadsavgift kollektivtrafik för boende/arbetande i huset? 

 
21. Tycker du att det är ditt företag, kommunen, eller någon annan aktör som har störst 

makt i hur parkeringslösningen slutligen ser ut?  
(Vilka hos kommunen upplever ni har störst inflytande: tjänstemän eller politiker?) 
 

22. Tycker du att den som har bil betalar hela kostnaden för sin parkeringsplats vid  
bostaden i nybyggnadsprojekt, eller är de som inte har bil med och betalar för parker-
ingen genom sina bostadskostnader? 

 
23. Om ni fick bestämma, vill ert företag bygga färre eller fler bilparkeringsplatser än den 

slutliga parkeringslösningen? (Det vill säga fler eller färre parkeringsplatser än det 
parkeringstal som kommunen anvisar.) 

 
24. Tror du att det finns en marknad för lägenheter utan rätt till boendeparkerings-

tillstånd i stadskärnor med god kollektivtrafikförsörjning och med bilpool som kom-
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plement?  Det skulle fortfarande innebära att boende kan lösa parkering på markna-
den d.v.s. exempelvis stå i parkeringshus.  

 
25. Det finns transportpolitiska mål beslutade av riksdagen som om att minska andelen 

bilresor till fördel för gång- och cykel samt kollektivtrafik. Vad är er syn på att an-
vända åtgärder inom parkeringsområdet som ett styrmedel för att bidra till det trans-
portpolitiska målet om att andelen gång och cykeltrafik av de korta resorna bör öka? 
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1. Inledning

1.1. Syfte 
Syftet med denna studie är att göra en probleminventering genom intervjuer med berörda 
aktörer inom parkeringsområdet. Studien ska bl.a. dokumentera hur befintliga strategier/ 
styrmedel för parkering och angöring formuleras idag, vem som formulerar dem och på 
grundval av vilka antaganden (i frånvaro av etablerade effektsamband). Studien är en del av 
Parkering i storstad, ett fou-projekt finansierat av Trafikverket. 

1.2. Metod och genomförande 

1.2.1. Översikt 
Studien bygger på intervjuer med tjänstemän och konsulter inom trafikområdet. Rapport  
dokumenterar bl.a. vad intervjupersonerna anser krävs för att kommuner och andra aktörer 
ska kunna veta att de vidtar effektiva åtgärder inom parkeringsområdet. Studien beskriver 
bl.a. ett antal personers syn på vilken ny information/ kunskap, om någon, som är viktigast 
för att kunna förbättra hanteringen av bilparkering i svenska storstäder (dvs vilka huvudsak-
liga krav de ställer på nya planeringsverktyg/ hjälpmedel och beslutsunderlag inom  
området).  

Pelle Envall har varit huvudansvarig för studien. Pelle har bl.a. genomfört intervjuer samt 
författat rapporten. Elin Sandberg och Mathias Wärnhjelm har varit beställarombud på  
Trafikverket. 

Ett varmt tack till alla intervjuade. Utan deras hjälp och tid hade studien inte varit möjlig att 
genomföra.  

1.2.2. Mål 
Studien försöker bl.a. på ett strukturerat sätt beskriva de ev. utvecklingsbehov som intervju-
personerna ser är mest angelägna inom området. Enligt önskemål från beställaren har inter-
vjuerna särskilt fokuserat på tre frågeområden:  

• Parkering som ett styrmedel för att öka andelen gång- cykel- och kollektivtrafikresor i
tätort i syfte att bidra till transportpolitiska mål/ ett mer hållbart resande,

• Hur organisatoriska faktorer spelar in i möjligheten att genomföra olika åtgärder
inom Parkeringsområdet, och

• Vilken ev. roll (ökat antal) infartsparkeringar har för att genomföra olika styrmedel
inom parkeringsområdet inom storstäders mer centrala delar.

1.2.3. Val av intervjupersoner 
En lista med tänkbara intervjupersoner upprättades. På listan sattes först en handfull  
personer upp. Personer som hade författat kommunala parkeringspolicy-dokument och/ eller 
handböcker inom området. Listan kompletterades sedan med namn på personer som skrivit i 
facktidskrifter om parkering under år 2009-2010 samt personer omnämnda i dagspress i 
samband med artiklar om parkeringsfrågor på kommunal nivå. Tre av dessa nya namn kom 
från intervjupersoner. Totalt omfattade listan med intervjupersoner 21 namn från kommunal 
sektor, tekniska konsulter och privata företag samt byggbolag.  
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1.3. Utformning av intervjuguide 
Den slutgiltiga intervjumallen togs fram i två steg. Först genomfördes samtal med fem  
intervjupersoner om parkering. Samtalen fördes utifrån personens erfarenheter från arbete 
inom parkeringsområdet generellt samt studiens mål (se avsnitt 1.2.2.ovan). För samtalen 
användes en preliminär och enklare intervjumall. Utifrån de fem samtalen gjordes sedan ett 
antal justeringar och tillägg i intervjumallen. 

Bilaga 1 redovisar den slutliga fördjupade intervjumallen.  

 

1.4. Genomförande av intervjuer 
Samtliga intervjuer genomfördes som personliga möten. De fördjupade intervjuerna spelades 
in med ljudupptagare. Platsen för intervjun varierade mellan besök hos WSP i Stockholm och 
intervjupersonens arbetsställe. De flesta intervjuer genomfördes efter överenskommelse på 
intervjupersonens arbetsplats eftersom det sågs som mest tidseffektivt av intervjupersonen. 
Intervjupersonerna garanterades anonymitet vid intervjun. 

Notera att ingen företrädare för byggbolag intervjuades inom denna delstudie. Det var svårt 
att boka in en tid för intervju med dessa personer pga deras tidsbrist. Denna brist i urvalet 
har senare avhjälpts inom en annan delstudie inom projektet.1 

Totalt genomfördes 13 intervjuer varav fem semi-strukturerade samtal och 8 längre för-
djupade intervjuer. De fördjupade intervjuerna varade 45-85 minuter. De inledande intervju-
erna varade ungefär lika lång tid. Av intervjupersonerna var 11 män och 2 kvinnor. Samtliga 
intervjuer genomfördes år 2009 och 2010.  

Redan vid tio intervjuer uppnåddes en viss mättnad i de infallsvinklar och frågeställningar 
som kom upp under intervjuerna varför undersökningen kunde avslutas med något färre  
intervjuer än som ursprungligen hade planerats.  

 

1.5. Sammanställning av intervjuresultat 
Varje intervju sammanfattades skriftligen av intervjuaren. Sammanfattningen genomfördes 
med ljudupptagningen som stöd och skickades sedan till intervjupersonen per e-post. Inter-
vjupersonen ombads kontrollera texten så att intervjuaren inte missförstått eller missat något 
i sammanfattningen.  

Kapitel 2 redovisar sammanfattningar av sex fördjupade intervjuer. Intervjuer som kan sägas 
visa på bredden i intervjupersonernas infallsvinklar och syn på parkeringsområdet. I de fall 
intervjupersonen återkommit med tillägg till intervjun så framgår det av texten.  

Notera att i denna publikation har namn på personer och organisationer mm anonymiserats.  

 

 
 

  

1 Bernhardsson A. och Envall P. (2011) PM: Intervjuer med byggherrar. Delrapport inom Parkering i storstad. Uppdragsnr 
1012,1715. WSP Sverige AB, Stockholm. 
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2. Intervjusammanfattningar 

2.1. Intervjuperson A 
 

Sammanfattning av intervju, 2010-03-22, kl. 10.00-11.05 

1. Kan du kort redogöra för i vilken omfattning och på vilket sätt du kommer i beröring med 
parkeringsfrågor i ditt arbete?  

Det är genom arbetet med hållbart resande som jag har kommit i kontakt med parkerings-
frågan. Det korta sättet att definiera hållbart resande är att på olika sätt ge bättre förut-
sättningar för kollektivtrafik, cykel- och gångtrafik. För att kunna nå en ett hållbart  
resande behövs både fysiska åtgärder, information och ekonomiska incitament. Det  
ekonomiska incitamentet som kommunerna har att tillgå idag är parkeringsavgifter.  
Det är idag dyrt att bygga parkering i storstadsmiljöer och frågan är vem som ska stå för 
kostnaden. Med bl.a. dessa utgångspunkter, har vi arbetat med att samla och sprida  
information och utveckla fysisk planering (fördjupade översiktsplaner, detaljplaner) för 
hur man kan använda parkeringslösningar, både för cykel och bil, på ett medvetet sätt för 
att uppnå ett hållbart resande och attraktiv stadsmiljö.  

2. Vad är syftet med de arbetsinsatser du gör eller har gjort inom parkeringsområdet? Dvs 
vad är det du har haft i uppdrag att åstadkomma eller säkerställa?  

Att prioritera upp cykelparkeringsfrågan och att synliggöra kostnader för bilparkering. Att 
bidra till lösningar som leder till hållbart resande. Ett sätt har varit att synliggöra kostna-
der för bilparkeringar genom diskussioner och seminarium. Det ledde till en aha-upplevelse 
hos beslutsfattarna.  

3. Vänligen berätta kort vad du vet om hur din organisation arbetar med parkerings-
relaterade frågor och hur man har valt att organisera sig, t. ex. i olika delansvarsområden,  

 

• vilka åtgärder, styrmedel används, vem/ vilka är de viktiga aktörerna? 
 

Det är olika i olika kommuner. Någon kommun har parkeringsnormer [för nybyggnad], 
andra inte. Vi har utvecklat och drivit frågan om cykelparkeringsnorm för nybyggnad och 
detaljplaneläggning. Förslag fanns för tre år sedan men förslaget är ännu inte beslutat i 
kommunen i fråga. Arbetet tar tid. Att ta fram cykelparkeringsnormer är bra. Att använda 
parkeringsnormer för bil vid nybyggnad är svårare, mer komplex. Ett av målen med vårt 
arbete med bilparkering har varit att få igång en diskussion om parkeringsfrågan i plan-
processen. Hur kan man minska antalet parkeringsplatser och därmed skapa en  
attraktivare miljö när man planerar för framtiden. Det är viktigt att frågan tas upp i för-
djupade översiktsplaner. Får man inte med frågan tidigt i planprocessen, så faller mycket 
av möjligheterna att få till bra lösningar för hållbart resande, t. ex. genom bilpool.  

 

• finns en för din organisation/ stad gemensam målbild för arbetet? 
 

De kommuner jag har arbetat för och arbetar med har ingen gemensam målbild på  
parkeringsområdet. Det finns dock behov av en målbild. Jag ser att sättet att nå detta är 
via en trafikstrategi där parkeringsfrågan kan kopplas ihop med frågor om t. ex. trängsel, 
markanvändning och trafikvolym. Det är en ingång att skapa ett bättre sätt att hantera 
frågan.  
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Informationstillgång/ behov och utvecklingsmöjligheter 

4. Är det något som skulle underlätta ditt (eller dina kollegors) jobb inom parkeringsområdet 
som du saknar? 

När vi tog initiativ till ett seminarium om bilparkeringsfrågorna gick jag igenom vad som 
är på gång i svenska kommuner.  Jag upptäckte att maximinorm, bilpool, att synliggöra 
kostnader, p-köp och samutnyttjande av parkeringsplatser var viktiga delar för att åstad-
komma bra lösningar. Jag vill ha goda exempel på det. Det jag vill ha är inte bara mer 
 information utan främst goda svenska exempel på hur man har gått tillväga. Hur får vi  
tex med bilpool i den svenska planprocessen? Hur synliggör man kostnaderna för olika  
alternativa parkeringslösningar med och utan t. ex. bilpool?  

 

Hur vill du att informationen du efterfrågar ska utformas? 

Det är viktigt att informationen är kortfattad. Många orkar inte med mer än ”ett A4  
papper”, väldigt få sidor. Det är ett stort informationsflöde idag för både politiker och 
tjänstemän. Seminarium är ett bra enkelt sätt att förmedla informationen.  

 

Hur ser du på utländska kontra svenska exempel? 

Det är väldigt viktigt med svenska exempel. Då vet man att exemplen går att applicera utan 
lagändringar. 

 

5. Vilken huvudsaklig information har du tillgång till/ tar du fram för att kunna göra lämpliga 
avvägningar och fatta beslut om vad som är goda parkeringslösningar/ behov av åtgärder?  

Främst genom mitt personliga nätverk. Jag visste vilka kommuner som är duktiga inom 
hållbart resande. Jag tog kontakt med några av dem och frågade om parkering. Bjöd in 
dem, träffade dem, pratade med dem i telefon.  

 

6. Hur sparas den information som tas fram i t. ex. olika projekt om parkeringsutbud, efter-
frågan samt effekter av olika lösningar? 

Jag har framfört att man bör sammanställa information om t. e.x hur stor andel av ett om-
rådes yta som är p-platser. Som en indikator [på stadsmiljöns kvaliteter], men detta har 
varit svårt att få gehör för. Historiskt sett så har kommunerna hållit fast vid sina minimi 
bilparkeringsnormer. Det skapar problem om man inte gör det menar man. Bilparkeringen 
skapar då problem i gatumiljön. Kommunerna får många telefonsamtal, klagomål om  
parkering. Men är det verkligen så? Blir det alltid kaos [om man inte håller fast vid de  
bilparkeringsnormer man har idag för parkeringsutbud på tomtmark vid nybyggnad]?  

 

7. Vilken ny information/ kunskap, om någon, anser du är viktigast för att kunna förbättra 
hanteringen av bilparkering i svenska storstäder?  

Hur bilparkeringsfrågan kan bidra till att vi går mot hållbar utveckling nu när det finns 
acceptans att prata om det. Bilparkering är kommunens ekonomiska incitament för att  
styra trafiken i riktning mot klimatmål och bort från trängsel. Parkering är också en  
ingång för att jobba med färdmedelsval. Detta eftersom bilparkering styr en stor del av  
resandet och färdmedelsval, framför allt beträffande arbetsplatsparkeringar. Nya PBL-
förslaget ställer nya krav som gör parkeringsfrågan viktigare. Kommuner måste redovisa 
planers effekter på klimatet. Exakt vad detta innebär och hur högt ambitionerna är satta 
vet jag inte då jag inte hunnit läst nya PBL förslaget.  
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Problembild 

8. Om det finns problem inom parkeringsområdet i svenska storstäder, hur skulle du vilja 
beskriva detta problem?  

När det gäller bil 

Trängsel samt att viktig stadsmark används för parkering. Lågt markutnyttjande. Stora 
parkeringsytor bidrar inte till en attraktiv stad. 

 

När det gäller cykel 

Problemet här är att cykeln inte har varit prioriterad. Nu har det förändrats. Men finansi-
ella frågan vid bytespunkter finns kvar att lösa. Vem tar ansvar för förbättringsåtgärder 
och finansiering? 'Käbblet' mellan olika aktörer för cykelparkering vid bytespunkter är ett 
problem som tar kraft och tid. Som ett exempel så har [Kollektivtrafikhuvudman X] tagit 
ansvar för infartsparkeringar för bil men inte för cykelparkering. Det är ett exempel på hur 
man har prioriterat. Detta håller på att förändras men det tar tid.  

 

När det gäller angöring 

Jag har inte jobbat med den aspekten. Men den är kopplad till bättre parkerings och trafik-
politik. Det finns positiva effekter på angöring med bättre parkeringspolicier. Samordnade 
varuleveranser vore också bra för att effektivisera användningen av trafiksystemet. 

 

Åtgärder med forskningspotential 

9. Strax kommer jag att visa dig ett papper med ett antal nyckelord. Jag vill att du väljer att 
prata om några av dessa nyckelord utifrån hur intressanta olika företeelser är för din stad/ 
region. Börja med de två till tre ord som du associerar till saker som blir (än) viktigare för din 
stad om fem år. 

Orden på papperet är utan inbördes ordning och du kan välja att knyta ihop två ord eller fler 
ord till en tanketråd. 

Först och främst klimatmål och stadsmiljö. Den attraktiva stadsmiljön är inte parkerade 
bilar. I andra hand prissättning och ekonomi, att synliggöra kostnaderna och att prioritera 
olika typer av parkeringslösningar och att få deras prissättning rätt, t. ex. vad det kostar i 
p-hus jämfört med att stå parkerad på gatan. I tredje hand färdmedelsval och information. 
Vi pratar om nu om kollektivtrafik på ett helt nytt sätt men detta finns inte med i plane-
ringen av stadsplaner på ett tydligt sätt. [Kollektivtrafikhuvudman X]  planerar bara  
några år framåt medan kommunens planering av nya områden med bla parkeringsutbud 
och parkeringsnormer styr färdmedelsvalet under mycket längre tid. 

 

10. Jag kommer nu kort gå igenom sju åtgärder inom parkeringsområdet för att sedan ställa 
ett par frågor. Efter det att jag har gått igenom åtgärderna kommer du att få ett papper med 
de sju punkterna på för ditt minne.  

 

a) Åtgärd: nya/ ändrade myndighetskrav i samband med bygg- och planlov vad gäller 
parkering, t. ex. högre eller lägre parkeringstal vid nybyggnad av bostäder, handels- 
och kontorslokaler. 

 

b) Åtgärd: införa nya och ändrade incitament och/ eller regler inom parkeringsområdet 
för att styra bilparken mot miljökvalitetskrav som mindre klimatutsläpp 
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c) Åtgärd: nya/ ändrade krav på tillräckligt god standard vad gäller stöldsäkerhet och 
bekvämlighet för cykelparkering vid bostad och arbetsplatser mm. 

 

d) Åtgärd: Förändrad avvägning mellan att använda gatumark för parkering och andra 
trafikanspråk som framkomlighet/ körfält för olika färdmedel 

 

e) Åtgärd: införa nya/ ändrade estetiska och/ eller stadsbildsmässiga kvalitetskrav på 
ytparkerings- och/ eller garagelösningar, t. ex. flytta ytparkeringar för att optimera 
markanvändningspotentialen för en viss plats 

 

f) Åtgärd: införa infartsparkeringar och/ eller ändra kraven och regleringar för 
befintliga infartsparkeringar. 

 

g) Åtgärd: ökad/ ändrad användning av ekonomiska eller andra styrmedel inom 
parkeringsområdet i syfte att bättre hantera efterfrågetoppar och trängsel under 
rusningstid. 

 

11. Är det någon av åtgärderna ovan eller någon annan åtgärd som du personligen tycker att 
man borde överväga mer noggrant/ behöver lära sig mer om, eller som du ser att det finns ett 
förändringsbehov inom? 

Generellt g), ekonomiska styrmedel. På kommunal nivå – parkeringsavgifter, på nationell 
nivå, t. ex. förmånsbeskattning av bilförmån.  

 

12. Finns det någon ’innovativ’ åtgärd inom t. ex. ovanstående områden som du har hört talas 
om i någon annan stad t. ex. utomlands som du skulle vilja lära dig mer om och kanske skulle 
vilja utreda effekterna av om den genomfördes i in stad/ region?  

Freiburg i Tyskland är ett intressant exempel. Men det är svårt att ta det till ett konkret  
exempel i en svensk kommun pga andra förutsättningar. Vad händer i Malmö? Deras  
kvarter/ stadsplan för Fullriggaren är ett konkret exempel på hur man kan arbeta med 
parkeringsfrågan i planärenden. Hur har det gått med avtalsbiten där, uppföljning av  
genomförandet? Det är ett konkret exempel. Byggbolagens åsikter borde också tas fram på 
ett tydligare sätt, bl.a. det här med byggkostnader för parkering och möjligheten att få till-
baka investeringskostnaden. 

 

Referenspunkter 

13. I vilken grad ses olika åtgärder inom parkeringsområdet i din stad/ region som ett styr-
medel för att öka andelen gång- cykel- och kollektivtrafik och därigenom uppfylla de  
nationella transportpolitiska mål som finns vad gäller trafikplanering i städer? 

Nej, jag tycker inte att det finns en sådan koppling idag i de kommuner jag jobbar för.  
Man pratar om prioritering av gång-, cykel- och kollektivtrafik. Man kommer nog till  
parkeringsfrågan men man är ej där idag.  

 

Slutligen 

14. Är det några särskilda utvecklingsbehov som du vill lyfta fram inom parkeringsområdet?  

 

Att synliggöra kostnader för parkeringsplatser. X.X. i Malmö har exempel på det. Bilpool 
vid arbetsplatsen är en viktig fråga att ta upp som kan betyda mycket för resandet och 
stadsmiljön mm.  
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Jag vill att ni tittar på planprocessen. Parkering 'finns ofta inte med' idag. Men hur  
får vi med den? Det har skett en stor förändring beträffande hållbart resande. Nu kan  
parkeringsfrågan som ett medel för att nå hållbart resande diskuteras. För några år  
sedan var detta inte möjligt.  

 

15. Finns det någon person som du tycker att jag borde ta kontakt med när det gäller  
utformningen av studien?  

X. X. i Malmö, deras projekt/ planärende Fullriggaren. Även Helsingborg och Lunds  
kommuner är framåt inom området. 

 

Kompletterande synpunkter i e-post efter intervjun 

Dagen efter intervjun hade intervjupersonen ett projektgruppsmöte och då diskuterades 
bland annat parkeringsfrågor. Vid mötet framkom följande synpunkter som intervjupersonen 
förmedlade i e-post daterat 2010-03-27:  
 

• Det finns ett problem med min-normer istället för max-normer. Kommunen kan i  
efterhand anklagas för att inte ha byggt ”tillräckligt” med bilparkering, det finns en 
rädsla hos planarkitekter att inte bygga nog med bilparkering. Med en max-norm 
skulle argument för ”tillräckligt med bilparkering” enklare kunna bemötas med att 
planen enbart tillåter upp till ett visst antal p-platser.  Förhoppningsvis skulle även 
fokus flyttas från ”behov” till ”efterfrågan”.  

• BBR är styrande med att det ska vara max 25 m till p-plats för rörelsehindrade från 
entrén till bostaden. Detta hänger ofta mentalt kvar även för övriga p-platser, dvs det 
anses sällan vara acceptabelt att gå ”för långt” till den vanliga bostadsparkeringen. 
Skulle det finnas liknande föreskrifter för hur långt boende maximalt får ha till kollek-
tivtrafikhållplats skulle mycket underlättas.  

• Många nyutbildade kommer ut i arbetslivet med en bild av att det är möjligt att  
begränsa bilens tidigare odiskuterade privilegier, efter vad forskning och utbildnings-
väsendet säger. Acceptansen ute i ”verkligheten” för att exempelvis minska ner antalet 
parkeringsplatser för bilar är däremot i det närmsta obefintlig och tonen mot de som 
vill annat väldigt hård.  

• Svårt att kombinera trafiksäkerhet för gående och cyklister med angöringsytor för 
lastfordon, särskilt då de ofta ska in till de mest centrala delarna.  

• Jätteviktig med ändrade myndighetskrav! Lagar och föreskrifter är det enda som  
håller i slutändan, riktlinjer kan alltid tolkas/omtolkas efter personliga preferenser.  
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2.2. Intervjuperson B 
 

Sammanfattning av intervju, 2010-03-24, kl. 09.00-09.55 

1. Kan du kort redogöra för i vilken omfattning och på vilket sätt du kommer i beröring med 
parkeringsfrågor i ditt arbete?  

Jag arbetar som trafikplanerare och har ett övergripande ansvar för trafikplanerings-
frågor. Uppgiften vi har är att se till att trafiken fungerar och där ingår parkeringsfrågor. 
För mig innebär arbetet inom parkeringsområdet främst att ta fram underlag och ge för-
slag till lämpliga parkeringsnormer för ny bebyggelse när detaljplaner tas fram, och vid 
bygglov. En annan förvaltning svarar för gatumarksparkeringen. Vår huvuduppgift inom 
området är kort uttryckt att bedöma hur mycket parkering som är lämplig på tomtmark i 
samband med nyplanering av bebyggelse.  

 

2. Vad är syftet med de arbetsinsatser du gör eller har gjort inom parkeringsområdet? Dvs 
vad är det du har haft i uppdrag att åstadkomma eller säkerställa?  

Formellt sett så är vårt uppdrag att uppfylla PBLs krav på ny bebyggelse. Det handlar bl.a. 
om att det är fastighetsägarens ansvar att i skälig utsträckning ordna parkering för både 
bil och cykel på den egna marken. Om vi inte säkerställer bilparkering på fastigheten så 
blir det kommunens problem när bilar i större utsträckning trängs på gatumark. Det vi vill 
uppnå är att fastighetsägaren tar ett rimligt ansvar. Vi vill skapa en miniminivå för fastig-
hetsägare, för vad som är deras ansvar, vi vill även säkerställa att vi behandlar olika  
fastighetsägare lika. Det finns också en annan sida av vårt arbete. Det är t. ex. när det finns 
fastighetsägare som i vissa fall vill bygga mycket parkering. Det genererar i sin tur mycket 
biltrafik och problem. Det leder till trängsel i staden och miljöaspekter liksom lågt mark-
utnyttjande med mera. Denna del av vårt arbete är svårare. Det finns egentlig ingen  
tradition av att arbeta med att trycka ner parkeringen där det behövs. Det förs en  
diskussion om detta,  t. ex. i form av någon form av max-normer. Men sådan normer  
är inget som vi har idag, 

  

3. Vänligen berätta kort vad du vet om hur din organisation arbetar med parkerings-
relaterade frågor och hur man har valt att organisera sig, t. ex. i olika delansvarsområden,  

 

Vem/ vilka är de viktiga aktörerna? Finns det fler än de två aktörer de du tidigare nämnde? 

Det finns tre huvudsakliga aktörer hos oss. Kort förklarat så är det min enhet som svarar 
för bil och cykelparkeringsnormerna och som tar fram beräkningar för vilka krav som bör 
ställas på parkering i samband med bygglovgivning. Det är den tekniska förvaltningen 
som svarar för parkering på gatumark och det är det kommunala parkeringsbolaget som 
har till uppgift att äga och sköta ett stort antal bilparkeringar och p-hus. Parkeringsbolaget 
administrerar också parkeringarna  som behövs för kommunens olika förvaltningar. 
Kommunen är även ibland fastighetsägare/ byggherre men då ställer vi samma krav på 
dem som på andra fastighetsägare när det t. ex. gäller p-normer för nya hus. Det gäller  
t. ex. utbyggnaden av en saluhall som kommunen äger. 

 

Finns en för din organisation/ stad gemensam målbild för arbetet? När jag säger parkering 
menar jag både cykel- och bilparkering. 

Vi är tre olika aktörer med delvis olika fokus, ansvar i vårt arbete. Därmed skiftar det lite 
grann mellan oss. Jag skulle dock säga att den tekniska förvaltningen och vi är rätt överens 
om vad vi vill. Mellan parkeringsbolaget och de som ansvarar för parkering på gatumark 
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finns det frågor där man inte är helt överens. Det här kan vara lite känsligt. Det handlar 
om prissättning i p-hus. P-husens priser har höjts mer än på omgivande gatumark vilket 
kan skapa ett större tryck på gatan. Det är ett klassiskt dilemma i många kommuner tror 
jag. Det är inte ett jättestort problem som jag ser det. Inom vår egen förvaltning har vi en 
ganska gemensam syn på detta med parkering. 

 

Är målbilden nedtecknad? Finns det något skrivet om hur man ska förhålla sig vid andra  
situationer än nybyggnad där ni har p-normen som stöd? 

Det vi har är vår p-norm för nybyggnad och en praxis kopplad till detta eftersom det är 
svårt att i normen skriva exakt hur allt ska genomföras. Utöver det finns inget. De med an-
svar för gatumarksparkeringen har en policy för detta område. Ansvaret för gatumarks-
parkeringen ligger under en politisk nämnd och p-normen ligger under en annan politisk 
nämnd. De olika policierna är tagna av olika nämnder, de motverkar inte varandra men de 
stämmer inte heller helt överens. De är två ganska självständiga dokument.  

 

Informationstillgång/ behov och utvecklingsmöjligheter 

4. Är det något som skulle underlätta ditt (eller dina kollegors) jobb inom parkeringsområdet 
som du saknar? Det här är som jag sa ett forskningsprojekt och vi vill veta om du har något 
som du direkt har tänkt på som skulle vara bra, hjälpa dig i ditt arbete.  

Generellt så finns det alldeles för lite forskning inom detta område över huvud taget.  
Parkering och parkeringsplanering har i mångt och mycket sett ut likadant sedan 60-talet. 
Det är en miniminorm som ska säkerställas även om siffrorna har varierat lite grann. Vi 
har nog inte riktigt förstått fullt ut hur viktig parkeringen faktiskt är i trafikplaneringen 
och stadsplaneringen i helhet. Vi är lite fast i det här gamla miniminormstänkandet. Så  
generellt tycker jag att det saknas mycket forskning och utveckling och innovations-
tänkande inom det här området, och särskilt i Sverige.  Det är mycket enklare att hitta  
intressanta exempel, nya idéer utomlands. Det finns avigsidor att bara titta på det här med 
miniminormen och det gäller att hitta sätt att hantera de avigsidorna. Där har vi inte gjort 
tillräckligt. Samtidigt har det kommit ett antal svenska exjobb och exempel inom mobility 
management. Det är bra men det är inte helt enkelt att använda sig av dem i praktiken. Vi 
har gjort på samma sätt i 40 år. Många inser att vi måste tänka mer innovativt. Det finns 
idéer. Bl.a. om hur avgifter kan lösa problem. Men det som har gjorts har inte riktigt  
landat, det har bara gjorts exjobbsnivå, det är lite förenklat och inte riktigt anpassat till 
den kommunala verkligheten. Genomförbarheten måste vara rimlig. Vi behöver hitta en 
medelväg, ta nya grepp som är genomförbara.  

 

5. Vilken huvudsaklig information har du tillgång till/ tar du fram för att kunna göra lämpliga 
avvägningar och fatta beslut om vad som är goda p-tal vid nybyggnad? Hur går det till och 
vilken information baseras besluten på? 

Vi har en p-norm från 2001. Det är den vi utgår ifrån. Den är ganska exakt. Det är vad vi 
menar  med 'skälig omfattning' som det står i PBL, det är de krav vi ställer. Det finns också 
klurigheter, då har vi ingen särskild metodik för dem, vi försöker hantera dem genom att 
titta på vad vi brukar göra och vad som är rimligt i ett visst fall. I p-normen är frihets-
graderna inte jättestora och det är ju tanken för att underlätta för oss och göra att vi  
behandlar olika byggherrar på ett likartat sätt. Just nu ser vi över p-normen, reviderar 
den. Det är nu vi har den stora möjligheten att påverka vilken policy vi ska ha i dessa  
frågor.  Vid översynen har vi redan upptäckt två fall där den nuvarande normen gör att vi 
hamnar snett. Ett är ett område alldeles invid stadskärnan men som idag ligger utanför 
den zon i parkeringsnormen som finns för stadskärnan där stadsmiljökrav mm gör att 
parkeringsnormen är lägre. I praktiken är det nya området en utökning av den täta stads-
kärnan och då borde samma krav ställas i det nya området som precis bredvid. Den ur-
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sprungliga normen gav orimliga resultat menade vi. Byggnadsnämnden har därför på vår 
inrådan fattat ett beslut om att det nya området ska inkluderas i stadskärnenormen, så det-
ta har justerats. I ett annat område har vi behövt ta fram en helt ny norm vid byggandet en 
ny tät och attraktiv stadsdel längre ut från stadskärnan med en väldigt skarp hållbarhets-
profil. Då såg vi att den gamla p-normen inte skulle stödja hållbarhetsprofilen och därför 
har vi tagit fram en ny norm för detta område som också har tagits av nämnden. Vi ser 
också ett behov av att justera hela p-normen för kommunen och det arbetet är vi mitt uppe i 
nu. 

När blir revisionen av p-normen klar? 

Det har tagit lite tid, skulle först ha varit klar 2009 och arbetet blir nog av olika skäl, bl.a. 
p.g.a. valet i höst, inte redo för beslut förrän 2011. 

Hur tillämpas normen, jag antar att det finns en viss flexibilitet, uppåt eller neråt? Hur är 
normen utformad? 

Nej, normen är ganska skarp och tydlig med ett p-tal för olika typer av verksamheter. Vår 
bedömning handlar mest om vilken verksamhetsklassificering som ett visst utbyggnads-
projekt ska klassificeras som. Vi har fler klasser av byggnadstyper/ lokaltyper men ganska 
ofta behöver en bedömning göras, i ett fall nyligen handlar det t. ex. om vad ett lägenhets-
hotell där kunderna hyr månads- eller veckovis ska klassas som, är en klassning som hotell 
eller som bostad mest relevant? 

6. Hur sparas den information som tas fram i t. ex. olika projekt om parkeringsutbud, efter-
frågan samt effekter av era beslut? Sparar ni den informationen på något sätt? 

Det är lite olika i dp-skedet och för bygglov. I detaljplaneskedet är det lite mer översiktligt, 
vi hänvisar till p-normen men vi skriver inget om exakt antal platser. Det handlar om att 
planen kan tillgodose det. Handläggaren sparar själv arbetsmaterialet här i en pärm. I 
bygglovsskedet är det skarpt, då ställer vi krav på vad fastighetsägaren ska uppfylla för att 
få bygglov. I praktiken fungerar det som så att vi får bygglovet på remiss. Vi gör då en be-
räkning av antal p-platser utifrån fastighetsyta, t. ex. 50 st och en kort motivationstext. 
Men det är bygglovschefen som har rätten att fatta beslut.  I 98 av 100 fall så går bygglovs-
sidan på vår linje. Det innebär att uppgifter om antal parkeringsplatser mm som ska finnas 
står i byggloven. Det är där man kan hämta sådana uppgifter.  

7. Vilken ny information/ kunskap, om någon, anser du är viktigast för att kunna förbättra 
hanteringen av bilparkering i svenska storstäder? 

Det är svårt att lyfta ut en sak. Det är viktigt att ta del av andras erfarenheter och hur 
andra tänker. Det är det som hjälper oss mest. Det är lätt att man fortsätter i sina egna 
hjulspår. Det är oerhört intressant att ta del av andras arbete. Att föra en dialog med 
andra om hur de gör. Det är det viktigaste. Både Malmö och Göteborg tar fram nya  
p-normer nu. Dialogen med dem har varit väldigt viktig för oss. Den svåra avvägningen i 
en norm är i vilken mån vi ska tillfredsställa en efterfrågan som man på ett eller annat sätt 
kan räkna fram. Vilket p-tal vi sätter påverkar ju också efterfrågan och priser med de nor-
mer vi sätter. Hur gör andra? Vad är politiskt acceptabelt? En annan sak jag tänker på är 
om det finns nya sätt att organisera parkering som kan leda till bättre lösningar. T. ex. att 
inte var enskild fastighetsägare helt sköter sitt utan att delar av parkeringsutbudet kan 
samutnyttjas med större flexibilitet som resultat. Så att platserna kan användas av någon 
annan. Gemensamma parkeringsanläggningar ger också antagligen ett mer marknads-
mässigt pris på parkeringarna än om platserna finns i respektive fastighetsägares källare.  
Parkeringsreservat där man inte bygger alla parkeringar på en gång, det är intressant. 
Det är också något som vi lägger in i ett av våra utbyggnadsområden. Vi har sett detta i 
Freiburg. 
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Problembild 

8. Om det finns problem inom parkeringsområdet i svenska storstäder, hur skulle du vilja 
beskriva detta problem?  

 

När det gäller bil 

Det jag först kommer på är att priset på bilparkering i en större stad i väldigt stor ut-
sträckning är subventionerat, prissättningen är inte riktigt marknadsmässig på något sätt. 
Priset täcker ej kostnaderna för att skapa parkeringen.  Ett annat problem är att fastig-
hetsägare ej vill ta sitt fulla ansvar för den parkering som behövs eller att vissa vill bygga 
mer än vad som egentligen behövs vilket leder till dåligt markutnyttjande mm. 

 

När det gäller cykel 

Problembilden här är att vi är väldigt dåliga på att ställa lika höga krav på fastighets-
ägaren att ordna cykelparkering som vi gör för bilparkering vid nybyggnad. Vi har en låg 
kunskapsnivå om hur man ordnar högkvalitativa cykelparkeringar åt hyresgäster, både 
hos kommunen och hos byggherrar. Det kan exemplifieras med att i Lund har vi en  
inbunden rapport för bilparkering men två skrivna a4-sidor i lösblad som handlar om  
cykel. Det innebär att det är lätt att det som finns om krav på cykelparkeringar vid ny-
byggnad glöms bort, även hos tjänstemän. Nu ska naturligtvis det integreras i en rapport  
i den nya normen som vi tar fram. 

 

När det gäller angöring 

Vår huvudlinje är och har varit att angöring ska ske inom egen fastighet vid nybyggnad, 
dock ej i stadskärnan där detta ej fungerar, här handlar det om lastzoner i gatan mm. Inom 
detta område finns oklara regler, ska vi t. ex. kräva att angöring ordnas på egen tomt även 
i nya täta stadsdelar utanför stadskärnan som ska vara stadskärneliknande? Det känns 
svårt. Var går gränserna för detta? Om vi släpper detta krav på ett ställe vad ska vi göra 
med andra områden som är liknande. Det är svårt att dra gränsen. 

 

Åtgärder med forskningspotential 

9. Strax kommer jag att visa dig ett papper med ett antal nyckelord. Jag vill att du väljer att 
prata om några av dessa nyckelord utifrån hur intressanta olika företeelser är för din stad/ 
region. Börja med de två till tre ord som du associerar till saker som blir (än) viktigare för din 
stad om fem år. 

 

Orden på papperet är utan inbördes ordning och du kan välja att knyta ihop två ord eller fler 
ord till en tanketråd. 

Cykelparkering, att vi inte har tagit det på tillräckligt stort allvar hittills inom nybyggnad. 
Prissättning av bilparkering, den här med subventioner skapar mycket bekymmer. Vi  
borde kunna skapa en vettigare prissättning. Jag hoppas att det kommer att bli viktigare. 

 

10. Jag kommer nu kort gå igenom sju åtgärder inom parkeringsområdet för att sedan ställa 
ett par frågor. Efter det att jag har gått igenom åtgärderna kommer du att få ett papper med 
de sju punkterna på för ditt minne.  
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a) Åtgärd: nya/ ändrade myndighetskrav i samband med bygg- och planlov vad gäller 
parkering, t. ex. högre eller lägre parkeringstal vid nybyggnad av bostäder, handels- 
och kontorslokaler. 

 

b) Åtgärd: införa nya och ändrade incitament och/ eller regler inom parkeringsområdet 
för att styra bilparken mot miljökvalitetskrav som mindre klimatutsläpp 

 

c) Åtgärd: nya/ ändrade krav på tillräckligt god standard vad gäller stöldsäkerhet och 
bekvämlighet för cykelparkering vid bostad och arbetsplatser mm. 

 

d) Åtgärd: Förändrad avvägning mellan att använda gatumark för parkering och andra 
trafikanspråk som framkomlighet/ körfält för olika färdmedel 

 

e) Åtgärd: införa nya/ ändrade estetiska och/ eller stadsbildsmässiga kvalitetskrav på 
ytparkerings- och/ eller garagelösningar, t. ex. flytta ytparkeringar för att optimera 
markanvändningspotentialen för en viss plats 

 

f) Åtgärd: införa infartsparkeringar och/ eller ändra kraven och regleringar för 
befintliga infartsparkeringar. 

 

g) Åtgärd: ökad/ ändrad användning av ekonomiska eller andra styrmedel inom 
parkeringsområdet i syfte att bättre hantera efterfrågetoppar och trängsel under 
rusningstid. 

 

11. Är det någon av åtgärderna ovan eller någon annan åtgärd som du personligen tycker att 
man borde överväga mer noggrant/ behöver lära sig mer om, eller som du ser att det finns ett 
förändringsbehov inom? 

A: p-tal vid nybyggnad, C: standardkrav på cykelparkering och G: ekonomiska styrmedel 
känns mest angelägna av dessa. Inom dessa finns störst potential för förbättringar. Där 
finns störst potential för förbättringar ur trafik-, och parkeringsperspektiv men också ur 
stadsbyggnadsperspektiv. B: känns lite för onödigt komplicerad för att jobba med. D: det 
kan vara en viktig fråga i andra städer men i vår stad känns det inte som en viktig fråga, 
inte heller F: infartsparkeringar känns som att det kan fungera för oss, det behövs bl.a.  
dyrare p-avgifter i centrum för att det ska fungera tror jag. 

 

12. Finns det någon ’innovativ’ åtgärd inom t. ex. ovanstående områden som du har hört talas 
om i någon annan stad t. ex. utomlands som du skulle vilja lära dig mer om och kanske skulle 
vilja utreda effekterna av om den genomfördes i in stad/ region?  

Jag har redan fördjupat mig i det mesta som jag redan känner till. Tyska Freiburg är ett 
intressant exempel, bl.a. vad det gäller det här med parkeringsreservat, att bygga parker-
ing efterhand när eller om parkeringsefterfrågan uppstår. Schweiz har tagit en del nya 
grepp, bl.a. krav på att privata fastighetsägare måste avgiftsbelägga parkeringar på vissa 
platser och att man måste höja p-avgifter om biltrafiken överstiger en viss volym. Men de 
Schweiziska principerna känns idag så innovativa att de på politisk nivå ligger långt från 
genomförbarhet i Sverige. 
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Referenspunkter 

13. I vilken grad ses olika åtgärder inom parkeringsområdet i din stad/ region som ett styr-
medel för att öka andelen gång- cykel- och kollektivtrafik och därigenom uppfylla de  
nationella transportpolitiska mål som finns vad gäller trafikplanering i städer? 

Vi använder nog inte parkering, p-normen som en åtgärd för att uppnå dessa mål, och  
miljö- och klimatmål. Men vi känner nog att det finns en konflikt, att parkeringsarbetet 
ibland motverkar det vi vill uppnå. Det känns så ibland. Det gäller nog snarare att se till att 
parkeringsarbetet inte motverkar det vi vill uppnå. Kan man få parkeringsarbetet att inte 
motverka detta mål så kanske det är bra nog? Kan man undvika den konflikten så är det 
bra nog snarare än att skruva åt parkeringen är ett sätt att uppnå målen. 

 

Slutligen 

14. Finns det någon person som du tycker att jag borde ta kontakt med när det gäller  
utformningen av studien?  

De intressantaste personerna inom området arbetar nog på kommuner, kommuner som 
jobbar med dessa frågor. Det finns få konsulter som jobbar med det här på ett innovativt 
sätt. Det är kluriga saker som man måste jobba ett tag med för att förstå. Jag tycker t.ex. 
att den bok som SKL gav ut inom området känns lite tunn och fast i 60-talstänkandet. Det 
finns ett behov av att vara mer innovativ inom området. 

Två kommunpersoner som jag har kontakt med är X.X. i Göteborg samt X.X. i Malmö. Vi 
kommer även att ha ett seminarium om detta med parkeringar i april. X.X. och jag ska 
prata där. Det ska bli intressant. 
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2.3. Intervjuperson C 
 

Sammanfattning av intervju, 2010-03-24, kl. 11.05-11.50 

1. Kan du kort redogöra för i vilken omfattning och på vilket sätt du kommer i beröring med 
parkeringsfrågor i ditt arbete? Både cykel- och bilparkering. 

Jag arbetar som konsult med parkeringsfrågor på ganska många nivåer, främst på  
strategisk nivå, ta fram parkeringspolicier för kommuner, hur tankar, mål och åtgärder 
ska genomföras. Från detta är nästa nivå att ta fram parkeringsnormer så att målen kan 
slå igenom på nästa nivå, att strategierna kan tillämpas. Jag gör även parkeringsunder-
sökningar, fältinventeringar av parkeringsutbud och dess användning och utformning av 
parkeringar som närmar sig kantstensnivån. De senaste åren har jag mest arbetat på  
strategisk nivå och med p-normer vid nybyggnad, men även med inventeringar i befintliga 
områden, mest åt kommuner. 

 

2. Vad är syftet med de arbetsinsatser du gör eller har gjort inom parkeringsområdet? Dvs 
vad är det du har haft i uppdrag att åstadkomma eller säkerställa?  

Målet är att parkeringsområdet harmoniserar med hållbarhetstankar. Parkering är ett av 
de kraftfullaste styrmedlen när det gäller att åstadkomma hållbar stadsutveckling.  
Parkeringsplaneringen måste ligga i linje med de målen. Det intressantaste tycker jag är 
att skapa policys som förs vidare ner i p-normer, ner i trafikplaner och åtgärdsplaner. Det 
är det som jag tycker är det viktigaste av det jag arbetar med. Det går alltid att formulera 
fina principer men att föra dem vidare in nästa steg, att det blir konkret i slutändan. Det är 
det jag tycker är viktigast med vårt arbete. 

 

Kan du vidareutveckla det här med hållbar stadsutveckling, sätta några fler ord på det, vad 
det egentligen innebär? 

Det är  alltid en utmaning att beskriva. Men en hållbar stadsutveckling är ett stadsliv som 
gynnar och stöttar det sociala livet. Det kan innebära att gynna cykeltrafiken, att lyfta t. ex. 
cykelparkeringsfrågan, att skapa lösningar som man kan genomföra 'hela resan', skapa 
parkering vid hållplatser. Att inte tänka bort biltrafiken, att ha en lagom nivå på bil-
trafiken, det måste finnas en viss biltillgänglighet, att hitta en balans. Det finns grupper 
som av olika skäl behöver bilen, och den tillgänglighet måste vi också på något sätt  
tillgodose.  

 

3. Vänligen berätta kort vad du vet om hur de kommunala organisationer som du har arbetat 
för med parkeringsrelaterade frågor, tycker du att de har en gemensam målbild för vad de vill 
åstadkomma med parkeringsplaneringen? 

Både ja och nej. På en övergripande nivå kan man alltid vara överens om att vi ska jobba 
mot hållbarhet. Det finns i princip ingen som ifrågasätter det. Däremot, försöker man  
sedan konkretisera vad hållbarhet innebär t. ex. för p-normer så, då uppenbarar sig ibland 
ett stuprörstänkande, t. ex. att vi jobbar med cykeltrafik och ni jobbar med biltrafik, hel-
hetssynen är inte fullt utvecklad. Det är lätt att det blir någon som säger, ska ni ha  
parkering på bekostnad av oss, och liknande saker. Måste man verkligen prioritera en 
grupp före en annan, ska inte alla kunna parkera? Den typen av motsättningar, eller  
utmaningar ställs man inför i och inom de organisationer vi arbetar med.   

 

Om du skulle beskriva de viktiga aktörerna i de här diskussionerna som kan bli i de  
kommuner som du arbetar med, vilka är de? 
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Kommunerna har något slags totalansvar för det här med parkering. Kommunerna  
bestämmer över den allmänna platsmarken. Sedan har vi tomtmarksparkeringen som i 
större städer kan vara en ganska betydande andel. Där har kommunen har en mindre  
direkt påverkansmöjlighet. Där har vi fastighetsägarna som är den andra viktiga huvud-
gruppen. Sedan har vi även t. ex. exploatörer. Exploatörerna är också en viktig grupp.  
Sedan har vi förstås gemene man och de som skriver våra lagar, Riksdagen i slutändan.  

 

Är det något särskilt du tänker på när du nämner Riksdagen? 

Det är de som skapar förutsättningarna för ett regelverk som är tydligt, det har gjorts en 
parkeringsutredning för några år sedan som Riksdagsledamot Johnny Gylling höll i.  
Utredningen nådde inte riktigt ända fram med att skapa tydlighet vad gäller olika system, 
tomtmark och gatumark, ordningsmaktens roll vad gäller t. ex. övervakning och  
kontrollavgifter med mera . Övervakning är också en viktig del.  

 

Vilka typer åtgärder, styrmedel används i kommunerna, vad är det för åtgärder som  
kommuner vill göra? 

Till en början är det mest synsättet, man måste t. ex. välja, om det är ont om plats i en stad, 
man vill förtäta samtidigt som parkeringsbehovet ökar samtidigt som parkeringsytor för-
svinner. Då måste man välja. Man måste kanske t. ex. prioritera besökare och boende före 
verksammas parkering.  Ett annat exempel kan vara att man kanske bestämmer sig för att 
man inte ska ha så mycket kantstensparkering som man har, att man vill ha in parkering i 
p-hus. Då handlar det om att man visar det genom t. ex. lägre taxor där eller andra  
åtgärder. Att man vågar styra, att om man t.ex. vill ta bilen till jobbet i staden så måste 
man kanske acceptera att gå en längre sträcka. En annan typ av åtgärd är att samverka, 
att samutnyttja ytor mer än vad som görs idag och att man inte räknar dubbelt i en  
parkeringsnorm. Att man kanske skulle kunna klara sig med hälften så många platser om 
man samutnyttjade dem olika tider på dygnet.  

 

Informationstillgång/ behov och utvecklingsmöjligheter 

4. Är det något som skulle underlätta ditt (eller dina kollegors) jobb inom parkeringsområdet 
som du saknar? Det kan var något typ av verktyg eller typ av information som du känner att 
du saknar. 

Det finns saker som skulle kunna underlätta. När man har en parkeringsnorm så vill man 
uppfylla den. Man borde vända på steken, ha något som visar så här mycket tål staden, 
man vänder på det, vi kan ha så här många bilar här inne, hur fixar vi det? Vilka ska få stå 
var och hur länge och så vidare. Så här mycket bilar vill vi ha i staden. Ett sätt att förmedla 
och illustrera det budskapet, det är ett verktyg som jag tror skulle behövas. Sedan har vi 
frågan om hur man kan påverka t. ex. p-tal. God närhet till kollektivtrafiken, bra cykel-
parkeringar kan vi då skruva ner våra bilbehovstal? Den typen av verktyg vore bra.  
Verktyg som kan användas tidigt i planeringen innan man har hunnit för långt. Det gäller 
även i översiktsplanering, att kunna illustrera det här på ett tydligare sätt. Normerna är 
inga heliga tal. Det är viktigt att veta när vi kan påverka dem på något sätt när vi väljer att 
göra en annan åtgärd och hur lokaliseringen påverkar behovet. 

 

5. Vilken huvudsaklig information har du tillgång till/ tar du fram för att kunna göra lämpliga 
avvägningar, prioriteringar om vad som är goda parkeringslösningar?  

Det är olika från kommun till kommun vad som finns. Boendestatistik, antal verksamma, 
uppgifter från handeln om besökare om det finns, besöksfrekvens, hur behoven tidsvarierar 
för olika grupper och resvaneundersökningar. Det är ofta så långt man kommer med den 
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statistik som finns. Sedan måste man ut i verkligheten och studera hur det ser ut, studera 
beläggning vid olika tidpunkter och hur folk tar sig till och från det aktuella området.  
 

Du sa att det varierar vilken information som finns, hur ser det ut i storstäderna? 

Ja, det varierar. Det beror nog mycket på om det finns någon som brinner för det här 
 med parkering på en kommun, finns det tjänstemän som tycker att det är intressant med  
parkering så kan det finnas en årlig beläggningsundersökning, eller t. o.m. intervjuer med 
de som parkerar. Men det är inte vanligt att det finns i alla kommuner.  

Var i organisationerna sitter de tjänstemän du pratar med, varierar det mycket? 

Det är ofta trafikplanerare, men även de som jobbar med översiktsplaner mm. 

6. Hur sparas den information som tas fram i t. ex. olika projekt om parkeringsutbud, efter-
frågan samt effekter av olika lösningar? 

Det är mest i form av rapporter, samt boendestatistik .  

Använder ni GIS och i så fall hur? 

GIS används mest för att illustrera rapporter, vi förädlar inte data jättemycket. Det är 
rapporter som skrivs och GIS används för att illustrera saker i rapporterna.  

 

7. Vilken ny information/ kunskap, om någon, anser du är viktigast för att kunna förbättra 
hanteringen av bilparkering i svenska storstäder?  

En del är det här med beteendevetenskap, hur man väljer färdmedel, hur man tar beslut om 
att ta sin cykel eller bil och hur man kan påverka ett färdmedelsval. Rent datamässigt så 
skulle jag också vara intresserad av en fördjupning om samutnyttjande av parkerings-
anläggningar. Det som finns här börjar bli gammalt. Hur kan man samuttnyttja parkering 
i den blandade staden? Det handlar om uppehållstider, det handlar om ärendetyper, hur 
utbudet av andra färdmedel måste vara för att ha effekt på parkeringsbehovet, kunskap om 
det. Det blir nästan alltid en diskussion om situationen lokalt, att den är lite speciell. Det 
vore bra att ha lokal information som kan bemöta dessa argument. Information om hur 
parkeringsregleringar ser ut lokalt är också ser ut, taxor, tider, boendeparkering osv. 

 

Problembild 

8. Om det finns problem inom parkeringsområdet i svenska storstäder, hur skulle du vilja 
beskriva detta problem?  

 

När det gäller bil 

Ett problem är att ytorna inte är effektivt utnyttjande. Det finns konkurrens om ytor i  
städer.  Det finns ofta ganska mycket yta som skulle kunna användas på trevligare sätt än 
för bilparkering. Det finns de städer som har förstått det och det finns de städer som inte 
har förstått det. Om man inte har förstått det så inser man inte heller att det finns ett  
konkret problem med parkering. Det är svårt att se vad en färdmedelsfördelning som inte 
riktigt är okej innebär. Att man kan göra mer med ett helhetsgrepp, om man bestämmer sig 
för att samutnyttja parkeringar mm så kan man utnyttja mer av marken för gågator, ute-
serveringar etc. Det är också en hälsofråga med buller med mera, men ytans nyttjande, där 
finns det  potential att göra mycket tycker jag. Jag tycker vi lever kvar i att det måste  
finnas kantstensparkering överallt men jag tror inte att det är så.  
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När det gäller cykel 

Problemet här är att man tar cyklisterna för givna, att man tar det för en grupp som man 
kan göra lite hur som helst med. Frågan med cykelparkering behöver lyftas, det är steg ett. 
Det finns cyklister och de har lika stor rätt att ställa krav på god tillgänglighet som någon 
annan trafikant. Cykeln tar lite plats, cyklister är i vissa fall många. Fler cyklister borde 
delta i planeringen. Det finns även ett problem att man tror att man kan styra cyklisters 
parkering 100m bort från, t. ex. entréer, fast vi vet att det inte fungerar. Vi borde kunna ta 
cykeln på allvar, att skapa möjligheter att lätt cykla. Det behöver inte vara dramatiskt.  

 

När det gäller angöring 

Ett problem är att man kör många lastbilar till samma ställe. Men det är ett problem som 
vi inte löser med parkeringsåtgärder. Vi har ett behov av att försörja staden med varor. 
Det betraktas som ett störande moment fast lastning och lossning av varor fyller en viktig 
funktion. Att styra upp det. Att ge ordentliga zoner och att man håller sig till de regler, tider 
mm som finns. Det blir onödiga motsättningar idag. Jag tror att det  finns angöringsbehov 
som man inte kan tänka bort, men att det ska vara tydliga zoner. Det tror jag vore bra. 
Risken är annars att man använder trottoarer eller stannar en stund på gågator etc. 

 

Åtgärder med forskningspotential 

9. Strax kommer jag att visa dig ett papper med ett antal nyckelord. Jag vill att du väljer att 
prata om några av dessa nyckelord utifrån hur intressanta olika företeelser är för din stad/ 
region. Börja med de två till tre ord som du associerar till saker som blir (än) viktigare för en 
storstad om fem år. 

Orden på papperet är utan inbördes ordning och du kan välja att knyta ihop två ord eller fler 
ord till en tanketråd. 

Ett ord sticker ut, det är tryggheten. Jag tror att trygghetsfrågan blir viktigare, att kunna 
röra sig fritt, utan rädsla för överfall etc. Där man parkerar med cykel eller bil så vill man 
känna att man kan röra sig utan att vara rädd. Parkering i någon form innebär också att 
det rör sig folk. Klimatmålet är lite inarbetat även om det är viktigt framöver. Acceptans är 
urviktigt, generellt men också varför man  har p-normer av ett visst slag. Färdmedels-
fördelning är också en viktig fråga med koppling till bl.a. klimatmål.  

 

10. Jag kommer nu kort gå igenom sju åtgärder inom parkeringsområdet för att sedan ställa 
ett par frågor. Efter det att jag har gått igenom åtgärderna kommer du att få ett papper med 
de sju punkterna på för ditt minne.  

 

a) Åtgärd: nya/ ändrade myndighetskrav i samband med bygg- och planlov vad gäller 
parkering, t. ex. högre eller lägre parkeringstal vid nybyggnad av bostäder, handels- 
och kontorslokaler. 

 

b) Åtgärd: införa nya och ändrade incitament och/ eller regler inom parkeringsområdet 
för att styra bilparken mot miljökvalitetskrav som mindre klimatutsläpp 

 

c) Åtgärd: nya/ ändrade krav på tillräckligt god standard vad gäller stöldsäkerhet och 
bekvämlighet för cykelparkering vid bostad och arbetsplatser mm. 
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d) Åtgärd: Förändrad avvägning mellan att använda gatumark för parkering och andra 
trafikanspråk som framkomlighet/ körfält för olika färdmedel 

 

e) Åtgärd: införa nya/ ändrade estetiska och/ eller stadsbildsmässiga kvalitetskrav på 
ytparkerings- och/ eller garagelösningar, t. ex. flytta ytparkeringar för att optimera 
markanvändningspotentialen för en viss plats 

 

f) Åtgärd: införa infartsparkeringar och/ eller ändra kraven och regleringar för 
befintliga infartsparkeringar. 

 

g) Åtgärd: ökad/ ändrad användning av ekonomiska eller andra styrmedel inom 
parkeringsområdet i syfte att bättre hantera efterfrågetoppar och trängsel under 
rusningstid. 

 

11. Är det någon av åtgärderna ovan eller någon annan åtgärd som du personligen tycker att 
man borde överväga mer noggrant/ behöver lära sig mer om, eller som du ser att det finns ett 
förändringsbehov inom? 

Inom A, hur man kan påverka p-talen är en viktig fråga. Inom B behöver vi tänka lite nytt, 
bilpoolsparkeringar, incitament vid arbetsplatser att lämna bilen hemma etc. Inom E: tror 
jag att vi behöver lära oss mer t. ex. om hur parkering påverkar stadsbilden, vilken  
betydelse t. ex. kantstensparkering eller stora markparkeringar har och vilka andra saker 
man kan göra med marken med ny design för att göra staden mer attraktiv från stads-
bildssynpunkt.  

Infartsparkeringar, här vore det bra att veta mer om hur man tänker som bilist vad som 
krävs för att tillräckligt många ska använda dem.  

Vi behöver öka vår kunskap om ekonomiska styrmedel, vilken taxa som är optimal mot 
hållbarhetsmål. Vad som händer om man sätter en viss taxa, och om det är det bättre att 
styra med tid eller på annat sätt. Jag tror att vi vet lite för lite om olika styrmedels verkan  
i förhållande till varandra och deras effekt.  

Vi vet ganska mycket om C, om hur hög standard för cyklisters parkering ser ut men man 
gör det inte, det är ett synsätt som behöver ändras. Vad gäller D, här vet en hel del men vi 
har nog inte insett hur viktigt detta är, man kanske inte vågar eller vill.  

 

12. Finns det någon ’innovativ’ åtgärd inom t. ex. ovanstående områden som du har hört talas 
om i någon annan stad t. ex. utomlands som du skulle vilja lära dig mer om och kanske skulle 
vilja utreda effekterna av om den genomfördes i in stad/ region?  

Jag skulle vilja att man synliggör vad parkeringar kostar när man köper bostäder. Det 
finns exempel från Tyskland på det, från Münster tror jag. Att man t. ex. ofta inte vet om 
idag om man köper en lägenhet, och inte har bil att man indirekt sponsrar de som har bil. 
Innovationen är exploatörssamverkan och tidigt i planeringen skapar samverkan och inte 
att var och en ska uppfylla p-normen inom sitt område. Det finns nog inget dundermedel, 
utan det är många saker som ska göras. Att jag t. ex. får en cykel när jag flyttar in, en  
linjenätskarta etc.  
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Referenspunkter 

13. I vilken grad ses olika åtgärder inom parkeringsområdet i din stad/ region som ett styr-
medel för att öka andelen gång- cykel- och kollektivtrafik och därigenom uppfylla de natio-
nella transportpolitiska mål som finns vad gäller trafikplanering i städer? 

Jag tror att man har kommit så långt att man inser att parkering är ett kraftfullt styr-
medel. Däremot så har man när det kommer till kritan olika syn på när det gäller att  
använda styrmedlet parkering. Det finns olika synsätt på hur man ska prioritera. Sakta 
men säkert tycker jag dock att det mognar att man måste göra något åt parkerings-
frågorna i detta sammanhang. Vi kan ha ett fantastiskt cykelnät och kollektivtrafik men vi 
kommer aldrig undan att göra något åt parkeringen om vi menar allvar med att nå mot 
målen. Parkeringen är ett kraftfullt styrmedel men också det svåraste då det är så känsligt 
med bilen i staden. Bilens position i staden väcker mycket känslor och debatt och det är det 
som är problemet för beslutsfattarna, vilket i sin tur påverkar deras agerande. 

 

Slutligen 

14. Finns det någon person som du tycker att jag borde ta kontakt med när det gäller ut-
formningen av studien?  

X.X. i Malmö. I Göteborg finns X. X., det finns också en annan person på tekniska kontoret 
där. Jag kommer inte ihåg det namnet just nu. Jag kan maila det till dig.  

Helsingborgs parkeringspolicy kan vara intressant, X.X. heter deras kontaktperson. X.X. i 
Karlstad är en annan person som intresserar sig för området. X.X. i Uppsala har gjort ett 
exjobb om handel och parkering i staden.  

 

Är det något mer som du vill lägga till? 

Det vi skulle vilja ha är en rejäl genomgång av parkeringsfrågan. Parkeringslexikonet är 
över 20 år gammalt. Praktisk parkering kom för några år sedan. Att få en djupare genom-
gång av frågan och vilken grundläggande forskning det finns om parkering.  
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2.4. Intervjuperson D 
 

 

Sammanfattning av intervju, 2010-04-23, kl. 13.05-14.05 

1. Kan du kort redogöra för på vilket sätt du kommer i beröring med parkeringsområdet i ditt 
arbete och i vilken omfattning?  

Jag arbetar som trafikplanerare på strategisk nivå i en kommun. Jag arbetar mycket med 
utvecklingsprojekt, ombyggnad av gator, ny bebyggelse, att på något sätt förändra. Led-
stjärnan i detta arbete är att få ett mer hållbart transportsystem, att försöka bidra till att 
minska biltrafiken eller åtminstone minimera biltrafikens negativa effekter. Jag har jobbat 
mycket med stadskärneområdet de senaste två åren. Där har det varit ett uttalat politiskt 
mål att försöka minska biltrafiken, och då har parkeringsfrågorna varit en given fråga. 
Därutöver finns det nästan hela tiden en diskussion om parkering, om många olika frågor, 
allt från att göra det enklare för besökare med bil, dvs att främja handeln. Det är ett mål vi 
har. Jag har bl.a. tagit initiativ till en utredning som ledde fram till nya taxor för  
parkeringen i centrum, bl.a. med en särskild taxa för besökare och en höjning av avgifter. 

 

Ungefär hur länge har du arbetat med dessa frågor i din stad? 

Mer än fem år nu, i olika roller. Parkeringsfrågorna har funnits med under hela denna tid, 
men kanske inte alltid högst upp på agendan. 

 

Forskningsprojektet handlar om både bil- och cykelparkering, så att vi inte glömmer bort den 
senare aspekten. Vill du så kan du även kommentera även cykelparkeringsfrågor. 

Vi har jobbat dåligt med cykelparkeringsfrågan. Det är något som vi har en ambition att 
bli bättre på, det har vi också sagt i vårt utvecklingsprogram för centrumområdet, att vi 
måste bli bättre på att främja cykeltrafik och cykelparkeringar.  

 

2. Kan du summera syftet med de arbetsinsatser du gör och har gjort inom parkerings-
området? Dvs vad är det du har haft i uppdrag att åstadkomma eller säkerställa?  

Man kan ha flera mål med arbetet inom parkering. Ett mål är att styra biltrafiken dit man 
vill, att man kanske t. ex. inte vill ha biltrafik allra längst in i centrum, att minska bil-
trafiken lokalt i vissa delar, det är relevant i stadskärnan. Ett andra syfte är att prioritera 
vad en viss parkering används till, är det parkering för handeln, är det för boende eller är 
det arbetsplatsparkering. Här har handeln en stark ställning, och det vill också politiken. 
Det är de två huvudsyften som finns i vår organisation.  

 

3. Vänligen berätta kort hur din organisation arbetar med parkeringsrelaterade frågor, hur ni 
organiserar er, delansvarsområden och vilka som är aktörerna? 

Det kontor med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor som jag sitter på, där de trafik-
strategiska frågorna finns, där sitter även parkeringsvakterna. Parkeringsvakterna över-
vakar parkeringen på gatumark samt de kommunägda parkeringar som finns på fastig-
hetsmark. När det gäller parkeringshus så finns flera aktörer. Det är bl.a. ett kommunägd 
bolag som har ett antal parkeringshus i de centrala delarna av staden. Driften av dessa 
parkeringar sköts av ett privat parkeringsbolag, ganska självständigt utan styrning. Det 
privata företaget bestämmer t. ex. taxor själva. Detta har vi diskuterat som ett problem, 
dvs att kommunen inte själva bestämmer dessa p-hustaxor. Vi hade bl.a. en situation när 
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avgiften på gatumark höjdes och därefter höjdes avgifterna i de privat skötta p-husen, 
 p-husen är inte fulla men det är gatorna.  

Var ligger frågan om parkeringstal vid ny bebyggelse, i bygglov? 

De frågorna finns på samma kontor som de trafikstrategiska frågorna, där även plan-
frågorna finns. Men just nu har vi inga färska antagna parkeringstal. Vi har en praxis som 
det inte har varit någon större diskussion om. Vi har sneglat på andra kommuner och sett 
hur de jobbar där, bl.a  en grannkommun. I stadskärnan har vi lyft diskussionen om vi inte 
borde minska p-talen där, i kombination med andra åtgärder som bilpool och stärkt  
kollektivtrafik. I de halvcentrala lägena har vi haft en tumregel om en bilplats per lägenhet. 

Tycker du att din organisation har en gemensam målbild för arbetet med parkerings-
planeringen? 

Att vi har en gemensam målbild tror jag inte att man vågar säga. En diskussion finns just 
nu där bl.a. handlarna har ett önskemål och vi som jobbar med trafiken kanske har en  
annan vision. Olika politiker har olika bild i den här frågan. Förvaltningen har en ganska 
gemensam bild. Just nu har vi gjort en utredning om boendeparkering, som vi inte har 
idag, och det är ju en principfråga där det säkert kommer att finnas en diskussion. Idag 
kan man bara stå ett dygn vilket gör att systemet inte uppmuntrar till att använda  
kollektivtrafiken, särskilt inte om man har gratis parkering vid arbetsplatsen. 

 

Informationstillgång/ behov och utvecklingsmöjligheter 

4. Är det något som skulle underlätta ditt (eller dina kollegors) jobb inom parkeringsområdet 
som du saknar? Det kan var något typ av verktyg eller typ av information som du känner att 
du saknar. 

Det man kan känna sig osäker på är vilket parkeringstal man kan välja utan att det  
orsakar problem. Vi vill inte vara för optimistiska med lägre p-tal så att det orsakar pro-
blem på omgivande gator. Det finns för lite uppgifter om vad bilpool och andra satsningar, 
kombinationsåtgärder kan ge på bilägandet. Det är en knäckfråga. Därför blir det lätt ett 
sunt förnuft tänk idag om att man bör ha en bilplats per lägenhet. En annan fråga är det 
här med parkeringstillgänglighet. Handeln vill ha bilplatser nära medan vi vill trycka ut en 
del parkeringar till utkanten för att minska söktrafik och göra centrum attraktivare för 
fotgängare och boende. Blir det verkligen sämre för handeln om man gör det? Syftet är ju 
att skapa en attraktivare stadsmiljö, prioritera gående, mer folkliv och folk på stan. Visst 
biltillgängligheten minskar men annat blir bättre. Och här finns det många exempel på att 
sådana områden blir väldigt attraktiva. Men handlarna lever kvar i tron om att ju  
närmare bilen kommer desto bättre blir det för affärerna.  Här tycker jag att det är lite 
svårt att hitta bra argument. Det känns som om man måste visa det här på hemmaplan att 
det ändå går bra även om bilparkeringarna flyttas lite längre bort. Det räcker inte bara att 
hänvisa till andra städers stadskärnor där man har gjorts så.  

 

5. Vilken huvudsaklig information har du tillgång till/ tar du fram för att kunna göra lämpliga 
avvägningar, prioriteringar om vad som är goda parkeringslösningar?  

Vi har byggt upp en biltrafikmodell över centrum. Vi gjorde detta inte bara för arbetet med 
parkeringsfrågan utan även för att se vad som händer om man stänger vissa gator  
etcetera. Med hjälp av denna har vi också testat olika parkeringsalternativ, bl.a. att vi i 
princip tar bort alla offentliga parkeringar och sedan lägger två anläggningar lite längre 
ut. Med detta teoretiska fall kunde vi visa att det går att minska biltrafiken i centrum även 
med nya bostäder.  
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När det gäller taxesättning har vi tittat en hel del på andra orter, gjort konsultutredningar 
med jämförelser med andra liknande orter, vad har de för taxor.  

 

6. Hur sparas den information som tas fram i t. ex. olika projekt om parkeringsutbud mm? 

Materialet sparas i konsultrapporter, data ligger inte i GIS. Delar av materialet har vi  
sedan använt i våra egna rapporter. Vi har inte lagt ut underlagsmaterialet på internet. 

 

7. Vilken ny information/ kunskap, om någon, ser du är viktigast för att kunna förbättra  
hanteringen av bilparkering i svenska storstäder/ storstadsregioner?  

En reflektion är att när det gäller parkering så anpassar sig människor lite grann till vad 
som finns. Finns det gott om parkering så slukas det upp, har man en ambition att minska 
biltrafiken så måste det alltså omfatta en ganska restriktiv hållning till att ge bilen  
utrymme i staden. Det är också lite märkligt att människor tycks anpassa sig så fort till  
t. ex. nya p-taxor, att många tar bilen ändå trots att de anmärker på att det är dyrt och att 
det i vårt område finns kollektivtrafik och cykel. Om man brottas med det här med att för-
söka minska biltrafiken i ett område där parkeringsfrågan är en pusselbit. Hur är  
människors attityder och värderingar till det här [med att ge mindre utrymme till bilen för 
att åstadkomma förändring och skapa en trevligare stadsmiljö] över huvud taget? Inom 
detta område har vi dålig kunskap. Det blir mycket subjektivt tyckande om detta idag.  
Värderingar och attityder är viktigt att veta mer om och med koppling till detta, hur  
minskar man egentligen biltrafiken i ett område? Varför väljer folk bilen? Hur ska vi för-
hålla oss till detta med biltrafikens utrymme i staden, och vad vill folk egentligen? Att  
hantera biltrafiken i staden är en stor utmaning. 

 

Problembild 

8. Om det finns problem inom parkeringsområdet i svenska storstäder, hur skulle du vilja 
beskriva detta problem?  

 

När det gäller bil 

Det beror på vilket perspektiv man har. Ur trafikantens synpunkt är problemet när man 
har svårt att hitta parkeringsplats när man söker det, eller att det är dyrt. Ur samhälls-
perspektiv och i vår stadsplanering är problemet att bilar är utrymmeskrävande, att bil-
platser tar plats. Ur ett hållbarhetsperspektiv blir frågan om vi ska tillåta bilen att ta så 
stor plats, vilken stad vill vi ha? Alltså, problemets formulering beror på vem man frågar 
och vilket perspektiv man har. 

 

När det gäller cykel 

Här är ett perspektiv att cykelparkering ska vara väldigt nära målpunkten, nära dit man 
ska. Det innebär att ur cykeltrafikantens perspektiv måste parkering finnas på många 
platser.  Man ska också våga lämna sin cykel över natten och där är det svårt att kunna 
erbjuda säker cykelparkering, och lita på att cykeln står kvar hel. Utrymmesbehovet är 
inget större problem, utan att det ofta finns många anspråk på de bra centrala ytorna 
lämpliga för cykelparkering, t. ex. invid en gågata. Ett annat problem är att man i  
planeringen inte har givit cykeln en tillräckligt stark ställning. Det finns för få som värnar 
om cyklisterna i planeringen. 
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När det gäller angöring (lastning, lossning, korttidsstopp) 

I de centrala delarna så är det så mycket som ska få plats. Det är svårt att tillhandahålla 
den täthet på t. ex.  lastzoner som leveransföretag önskar för att få nära från lastbilen till 
butiken. Problemet är ur detta perspektiv ganska likt det för cykelparkering. Egentligen är 
det kanske inte tillräckligt med lastzoner vilket kan orsaka att leveransfordon står på fel 
plats, skapar problem. Det blir kompromisser mellan olika behov eftersom det är så mycket 
som ska få plats. 

 

Åtgärder med forskningspotential 

9. Strax kommer jag att visa dig ett papper med ett antal nyckelord. Jag vill att du väljer att 
prata om några av dessa nyckelord utifrån hur intressanta olika företeelser är för din stad/ 
region. Börja med de två till tre ord som du associerar till saker som blir (än) viktigare för en 
storstad om fem år. 

 

Orden på papperet är utan inbördes ordning och du kan välja att knyta ihop två ord eller fler 
ord till en tanketråd. 

För mitt och vårt arbete känns först och främst alternativen till bilen viktiga, och blir nog 
viktigare och viktigare, dvs kollektivtrafik och cykel. Bilen kommer att finnas kvar men  
behöver bli miljövänligare. Bilarna måste bli bättre ur denna aspekt. Jag tror inte att vi 
kan  minska biltrafiken så mycket, men kanske  dämpa ökningen. Bilen måste bli miljö-
vänligare för att vi ska acceptera den. Kollektivtrafiknoder, kollektivtrafik blir viktigare, 
liksom cykeln och då inte bara cykelparkering. Det finns fler perspektiv men jag tycker att 
det är den tunga frågan just nu. 

 

10. Jag kommer nu kort gå igenom sju åtgärder inom parkeringsområdet för att sedan ställa 
ett par frågor. Efter det att jag har gått igenom åtgärderna kommer du att få ett papper med 
de sju punkterna på för ditt minne.  

 

a) Åtgärd: nya/ ändrade myndighetskrav i samband med bygg- och planlov vad gäller 
parkering, t. ex. högre eller lägre parkeringstal vid nybyggnad av bostäder, handels- 
och kontorslokaler. 

 

b) Åtgärd: införa nya och ändrade incitament och/ eller regler inom parkeringsområdet 
för att styra bilparken mot miljökvalitetskrav som mindre klimatutsläpp 

 

c) Åtgärd: nya/ ändrade krav på tillräckligt god standard vad gäller stöldsäkerhet och 
bekvämlighet för cykelparkering vid bostad och arbetsplatser mm. 

 

d) Åtgärd: Förändrad avvägning mellan att använda gatumark för parkering och andra 
trafikanspråk som framkomlighet/ körfält för olika färdmedel 

 

e) Åtgärd: införa nya/ ändrade estetiska och/ eller stadsbildsmässiga kvalitetskrav på 
ytparkerings- och/ eller garagelösningar, t. ex. flytta ytparkeringar för att optimera 
markanvändningspotentialen för en viss plats 

 

f) Åtgärd: införa infartsparkeringar och/ eller ändra kraven och regleringar för 
befintliga infartsparkeringar. 
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g) Åtgärd: ökad/ ändrad användning av ekonomiska eller andra styrmedel inom 
parkeringsområdet i syfte att bättre hantera efterfrågetoppar och trängsel under 
rusningstid. 

 

11. Är det någon av åtgärderna ovan eller någon annan åtgärd som du personligen tycker att 
man borde överväga mer noggrant/ behöver lära sig mer om, eller som du ser att det finns ett 
förändringsbehov inom? 

Inom åtgärd g) så började jag tänka på samutnyttjande, att hitta smarta och yteffektiva 
lösningar. Det är nog en framtidsfråga särskilt för storstäder. En massa formalia och  
administrativa hinder påverkar säkert denna åtgärd. Det är något som man kan eller  
kanske behöver titta på.  

c) är nog inte så vanligt idag. Det är väl ingen standardgrej.  Det är något jag är nyfiken 
på. Hur gör man egentligen? Ställer byggherrarna upp på det? 

De två första punkterna a) och b) känns ganska klara och tydliga. 

d) jag förstår frågeställningen med förändrad avvägning men inte riktigt vad åtgärden 
resulterar i, vad menas?  

 

Jag menar t. ex. att man har en viss situation på en viss gata idag, t. ex. där det står ett antal 
parkerade bilar, eller det är en bussgata eller där det finns cykelbanor. En utformning som 
har skapats mer eller mindre medvetet. Om man nu planerar om, omdisponerar ytan, att 
man vill förändra situationen, att man då vet mer om hur mycket bättre situationen blir med 
en viss lösning.  

Samutnyttjande kan vara en aspekt som är intressant här, kanske att man använder ett 
kollektivtrafikkörfält för parkering vissa tider till exempel.  

 

12. Finns det någon ’innovativ’ åtgärd inom t. ex. ovanstående områden som du har hört talas 
om i någon annan stad t. ex. utomlands som du skulle vilja lära dig mer om och kanske skulle 
vilja utreda effekterna av om den genomfördes i in stad/ region?  

Förutom det som vi tidigare varit inne på med bl.a. samutnyttjande så är jag intresserad 
av infartsparkeringar.  Det var också en punkt under tidigare fråga. Vi har en diskussion 
om en infartsparkering som ligger vid en station, en plats som också är attraktiv för andra 
behov, handel, arbetsplatser mm. Vad är smartaste lösningen här, kan dessa ytor  
användas bättre på annat sätt. Hur ska man se på infartsparkeringar när det finns  
konkurrens om marken och vem som får stå där? Goda exempel, vad är den rätta vägen att 
gå?  

 

Är det något utomlands som du vill veta mer om? 

Exempel på bra p-hus som är estetiskt tilltalande, trygga och säkra och bra integrerade i 
detaljhandeln. Lösningar som är mer attraktiva och mer yteffektiva än vad som varit  
standard i Sverige, men som kanske blir mer intressant i framtiden. Idag drar sig  
människor för att åka in i p-garage, det kommer sannolikt att bli fler garagelösningar i 
Sverige framöver och då behöver vi fundera mer på hur vi gör dem tillräckligt attraktiva. 
Det finns goda exempel redan t. ex. i  X med ljusinsläpp men det vore också intressant att 
veta mer om detta, bl.a. eftersom vi arbetar med det just nu. 
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Referenspunkter 

13. I vilken grad ses olika åtgärder inom parkeringsområdet i din stad som ett styrmedel för 
att öka andelen gång- cykel- och kollektivtrafik och därigenom uppfylla de nationella trans-
portpolitiska mål som finns vad gäller trafikplanering i städer? 

Vi är på väg in i det. Vi har använt parkeringsåtgärder som styrmedel, bl.a. genom att vi 
har höjt p-taxan för att förändra vilka som parkerar var, vilka grupper/ behov som ska 
prioriteras mer än andra. Att använda parkering som styrmedel för att öka andelen gång- 
cykel- och kollektivtrafik har inte varit så tydligt uttalat än så länge från politiskt håll, det 
diskuterades t. ex. inte som ett mål med p-taxehöjningen att det skulle uppmuntra alterna-
tiven till bilen. Inom ramen för vår stadsplanering är det däremot väldigt tydligt att mål-
bilden är ett hållbart transportsystem. Och i vårt stadsutvecklingsprogram för de centrala 
delarna har vi föreslagit att biltrafiken ska minskas i stadskärnan och att parkerings-
åtgärder ska vara ett viktigt instrument för att nå det. Detta program är politiken mer  
eller mindre på väg att anta. Om detaljhandeln är med på detta vet jag inte riktigt. Vi från 
tjänstemannahåll vill dock tydliggöra detta än mer i vår kommande översiktsplan. Men det 
finns många svårigheter bl.a. vad gäller att arbetsplatsparkering är fri vid några av våra 
stora arbetsplatser vilket påverkar hur vi kan hantera parkeringsfrågan.  

En anledning till att vi valde att arbeta med parkeringsfrågan i stadskärnan inom vårt 
stadsutvecklingsarbetet var att det är ett bättre alternativ än att stänga av gator, bl.a. av 
tillgänglighetsskäl. 

 

Slutligen 

14. Finns det någon person som du tycker att jag borde ta kontakt med när det gäller  
utformningen av studien?  

X.X. är en person som jobbar mycket inom området. X.X. är en annan person som bl.a. har 
skrivit en bok om parkering åt SKL. 

Malmös nya parkeringspolicy verkar intressant.  
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2.5. Intervjuperson E 
 

Sammanfattning av intervju, 2010-08-20, kl. 10.00-10.50 

1. Kan du kort berätta i vilken omfattning och på vilket sätt du har kommit i beröring med 
parkeringsområdet i ditt arbete och i vilken omfattning?  

Jag har arbetat som trafikingenjör/ planerare i två kommuner, en medelstor stad och en 
kommun i storstadsområde. I den medelstora staden var jag trafikingenjör, ansvarig för 
utformning och reglering av parkering, lokala trafikföreskrifter. Jag var även med och  
införde boendeparkering på denna plats. I mitt nuvarande arbete arbetar jag mindre med 
parkering generellt. Jag kommer mest i kontakt med parkeringsfrågan genom parkerings-
tal vid detaljplaneläggning, att bestämma vilka krav kommunen ska ställa angående antal 
parkeringsplatser på byggherren vid nybyggnad. Jag har också haft ansvar för ut-
arbetandet av en cykelparkeringsnorm (ej ännu antagen), liksom sett över hanteringen av 
infartsparkering inom kommunen.  

 

2. Vad har varit syftet med de arbetsinsatser du gör och har gjort inom parkeringsområdet? 
Dvs vad är det du har haft i uppdrag att åstadkomma eller säkerställa?  

När det gäller parkeringstal vid planering och bygglov har syftet med mitt arbete varit att 
tolka den befintliga parkeringsnormen [från 2005] och att säkerställa att den uppfylls.  

 

Varför hade man en p-norm och vad ville man säkerställa med den? 

Man ville säkerställa de lagliga kraven, att fastighetsägaren ska kunna hantera sin bil-
parkering på kvartersmark, så att man inte använder allmänplatsmark för det. Syftet med 
cykelparkeringsnormen är lite annat. Den syftar främst till att främja cykeln som färdsätt, 
att cykeln som färdmedel ska behandlas jämställt med bilen, att man ska kunna parkera 
cykeln med god kvalitet, i högre grad än idag.  

 

3. Vänligen berätta kort hur din organisation arbetar med parkeringsrelaterade frågor, hur ni 
organiserar er, samma nämnder, eller är det olika nämnder? 

Det är kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige som fattar beslut om parkeringsnormer 
och parkeringsavgifter. Inom min kommun är det en och samma nämnd som hanterar 
både parkeringstal vid nybyggnad och parkeringsreglering på gatumark. 

 

Är det samma personer eller grupper som hanterar de olika delarna, reglering, bygglov? 

Det är olika personer som hanterar frågorna. Det är planarkitekten som ytterst ansvarar 
för vilka krav som ska ställas vid exploatering. Våra detaljplaner tas dock fram i en  
projektgrupp med representanter från olika enheter. Vi har två olika normer, en i plan-
skedet och i bygglovsskede. För bostäder innebär det 11 bilplatser per 1000 bta i planskede, 
och 9 platser per 1000 bta i bygglovsskede. Bygglovsavdelningen remitterar i bygglovs-
skedet sina ärenden till gatu- och trafikavdelningen. 

Det finns en aktör till. Det är en person som arbetar med lokala trafikföreskrifter på allmän 
plats. Det sker på delegering. 

 

Finns det boendeparkering i kommunen? 

Nej, det finns inte någon avgiftsbelagd parkering eller boendeparkering på allmän plats i 
kommunen.  
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Har man en gemensam målbild för hur man hanterar parkeringsfrågan hos de olika  
aktörerna, enheterna?  

I grunden tror jag det. Men sedan skiljer det sig lite mellan olika tjänstemannagrupper och 
politiskt. Problematiken brukar ligga i att detaljplaneförfattarens mål är att färdigställa en 
detaljplan, där parkering kan vara en av de frågor som är mest svårlöst. Byggherren har 
ibland en syn med ganska lågt parkeringstal. Tjänstemännen inom gata och trafik ser att 
det blir problem om man inte löser parkeringen inom kvartersmark. På exploateringssidan 
inom kommunen finns det en uppfattning om att parkeringsnormen kräver för många  
parkeringsplatser vid nybyggnation. Många gånger saknar vi mätningar om hur det ser 
ut, erfarenheter från tidigare projekt.  

 

Informationstillgång/ behov och utvecklingsmöjligheter 

4. Är det något som skulle underlätta ditt (eller dina kollegors) jobb inom parkeringsområdet 
som du saknar?  

Det är säkert massor. Jag jobbade tidigare med parkeringsregleringsfrågor. Det är en 
ganska komplicerad lagstiftning, där det bara finns ett antal experter i Sverige. De som  
arbetar heltid. Det handlar om tolkning av lagstiftningen, som ofta är svårt för mindre 
kommuner att hantera, och även för större kommuner kan det vara svårt att avgöra vad 
som är lagstiftarens intentioner. Att exemplifiera lagen vore bra. 

Det finns en stark koppling mellan parkeringstal, parkeringsutbud och trafikalstring.  
Parkeringstal blir väldigt exakt. Men många gånger så är kopplingen mellan parkering och 
trafikalstring oklar. Exploatörer tillämpar egna trafikalstringstal och p-behovstal. Dessa 
tal skiljer sig ganska mycket mellan olika exploatörer, kanske beroende på exploatörens 
intresse. Men det saknas motsvarande uppgifter på den offentliga sidan. Jag vill se en ökad 
tydlighet i trafikalstringstalen. 

 

6. Hur sparas den information som tas fram i t. ex. olika projekt om parkeringsutbud mm? 

Där jag har arbetat så har det inte funnits någon struktur för att spara informationen, för 
att följa vad som har hänt t. ex. tio år senare. I detaljplane- och bygglovshandlingar så 
framgår parkeringstalen.  

 

7. Vilken ny information/ kunskap, om någon, ser du är viktigast för att kunna förbättra  
hanteringen av bilparkering i svenska storstäder/ storstadsregioner? Information som plane-
rarna kan ha användning av? 

Det finns uppfattningar hos dem som arbetar med andra frågor än trafik att man kan 
minska antalet boendeparkeringar för att i sin tur kunna minska bilanvändningen  
radikalt. Det finns ett kunskapsbehov hos tjänstemän, även de som inte arbetar med trafik, 
om vilka effekter olika policys för med sig. Ett tydliggörande av vad parkeringsplatser har 
för syfte, konsekvenser på resandet av olika handlingsalternativ. Kostnaden för parkering 
tror jag är underskattad i diskussionen. Man pratar om problem med att införa p-avgifter. 
Men parkering kostar, det är bara det att det inte är den som parkerar som betalar. 

 

Problembild 

8. Om det finns problem inom parkeringsområdet i svenska storstäder, hur skulle du vilja 
beskriva detta problem?  
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När det gäller bil 

Det problem som finns är att parkering är utrymmeskrävande och att önskemålet är att 
parkera entrénära. Det gör att parkering många gånger får komma före andra funktioner. 
Att t. ex. exploatörer, planerare och affärsinnehavare ser parkering så viktigt att man i 
planeringen försöker tillgodose detta till varje pris i t. ex. gatusektioner, men att det får 
konsekvenser för annat, kollektivtrafiken, miljöprioriterade gator etc. 

 

Vad är det man förlorar? 

Det är utrymme för andra funktioner, t. ex. cykelbanor, andra behov. 

 

När det gäller cykel 

Det är att den många gånger förbises. Jag tycker också att bilparkering är väldigt starkt 
förankrat, i t .ex. bilparkeringsnormer. Det gör att dessa krav alltid kommer först inom 
kommunen. Cykelparkering kommer i ett senare skede, där man i mån av plats skapar ut-
rymme. Det är olyckligt. Ett annat problem är att i befintlig miljö är det svårt att skapa nya 
ytor för cykelparkering.  

 

När det gäller angöring (lastning, lossning, korta stopp). Något specifikt problem här? 

Det är ett problem när allmänheten uppfattar att en yta för leveranser inte används till-
räckligt ofta. Där tror jag det finns ett behov att skapa förståelse för lastning och lossning 
liksom att justera de platser som finns då en verksamhet lägger ner eller flyttar. Lastzoner 
behöver nog justeras oftare. 

 

Åtgärder med forskningspotential 

9. Strax kommer jag att visa dig ett papper med ett antal nyckelord. Jag vill att du väljer att 
prata om några av dessa nyckelord utifrån hur intressanta olika företeelser är för din stad/ 
region. Börja med de två till tre ord som du associerar till saker som blir (än) viktigare för en 
storstad om fem år. 

Orden på papperet är utan inbördes ordning och du kan välja att knyta ihop två ord eller fler 
ord till en tanketråd. 

Något som är viktigt redan idag är färdmedelsfördelning. Jag tror att det blir än viktigare 
i framtiden. Det kommer att bli ytterligare större behov att föra över bilister till cykel och 
kollektivtrafik. Det är till stor del kopplat till parkering. Parkering är idag i min kommun i 
stort sett avgiftsfri för den som parkerar. Det gör att det sker många korta resor med bil, 
ett par kilometer långa, eftersom möjligheten finns.  

Klimatmålen, fokus växer på det. Det kommer att ställa större krav på i vilken omfattning 
parkering tillgodoses. Cykelparkering kommer att få ökad dignitet. Det kommer nog att bli 
en förändring vad gäller infartsparkering för både cykel och bil, vid stationer, Cykling 
kommer att bli ett betydligt mer betydande färdsätt för kortare resor, exempelvis till  
stationer. 

 

10. Jag kommer nu kort gå igenom ett antal åtgärder inom parkeringsområdet för att sedan 
ställa ett par frågor.  
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a) Åtgärd: nya/ ändrade myndighetskrav i samband med bygg- och planlov vad gäller 
parkering, t. ex. högre eller lägre parkeringstal vid nybyggnad av bostäder, handels- 
och kontorslokaler. 

 

b) Åtgärd: införa nya och ändrade incitament och/ eller regler inom parkeringsområdet 
för att styra bilparken mot miljökvalitetskrav som mindre klimatutsläpp 

 

c) Åtgärd: nya/ ändrade krav på tillräckligt god standard vad gäller stöldsäkerhet och 
bekvämlighet för cykelparkering vid bostad och arbetsplatser mm. 

 

d) Åtgärd: Förändrad avvägning mellan att använda gatumark för parkering och andra 
trafikanspråk som framkomlighet/ körfält för olika färdmedel 

 

e) Åtgärd: införa nya/ ändrade estetiska och/ eller stadsbildsmässiga kvalitetskrav på 
ytparkerings- och/ eller garagelösningar, t. ex. flytta ytparkeringar för att optimera 
markanvändningspotentialen för en viss plats 

 

f) Åtgärd: införa infartsparkeringar och/ eller ändra kraven och regleringar för 
befintliga infartsparkeringar. 

 

g) Åtgärd: ökad/ ändrad användning av ekonomiska eller andra styrmedel inom 
parkeringsområdet i syfte att bättre hantera efterfrågetoppar och trängsel under 
rusningstid. 

 

11. Är det någon av åtgärderna ovan eller någon annan åtgärd som du personligen tycker att 
man borde överväga mer noggrant/ behöver lära sig mer om, eller som du ser att det finns ett 
förändringsbehov inom? Som vi kanske måste hantera annorlunda i framtiden? 

 

Jag tror att flertalet kommer att förändras, mer eller mindre.  

 

Är det någon åtgärd som vi behöver lära oss mer om? 

I en storstadsregion, d) avvägningen mellan parkering på gatumark och andra trafik-
anspråk. Jag tror att det kommer att ändras inom en inte allt får lång period. Idag, när vi 
bygger om gator så prioriterar vi ofta cykel och kollektivtrafik. Jag tror inte vi har kommit 
mer än halvvägs i hur vi kommer att utforma gator i framtiden när det gäller detta. Jag 
tror att vi kommer att få se helt andra bredare dimensioner för t. ex. cykelbanor, gångstråk 
mm. Två körfält för bilar inne i staden tror jag kommer att bli undantaget. Man kommer 
att utgå från antalet människor.  

Inom åtgärd a) tror jag att parkeringstalen kommer att förändras. Myndighetskrav  
kommer nog att komma på arbetsplatsernas lokalisering i större omfattning än idag i stor-
stad, vilket indirekt kommer att påverka parkeringen. Kraven på cykelparkering kommer 
att stärkas.  

 

12. Finns det någon ’innovativ’ åtgärd inom t. ex. ovanstående områden som du har hört talas 
om i någon annan stad t. ex. utomlands som du skulle vilja lära dig mer om och kanske skulle 
vilja utreda effekterna av om den genomfördes i in stad/ region?  
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Nej, det vet jag inte. Kanske ITS-åtgärder inom parkeringsområdet? Men att använda ITS 
för att hantera efterfrågetoppar tror jag inte kommer att lösa några långsiktiga problem. 
Det tror jag nog är en tillfällig fluga. 

 

Referenspunkter 

13. I vilken grad ses olika åtgärder inom parkeringsområdet i din stad som ett styrmedel för 
att öka andelen gång- cykel- och kollektivtrafik och därigenom uppfylla de nationella trans-
portpolitiska mål som finns vad gäller trafikplanering i städer? 

Jag tror att både tjänstemän och politiker uppfattar parkeringen som en ganska stark  
faktor för att påverka resandet. Men att det också finns en osäkerhet. Man förstår vikten av 
parkering, reglering och kraven på parkeringsutformning, och dess relation till trafik-
alstring och resande. Men det finns ett problem kopplat till uppfattningen hos allmänheten. 
Att allmänheten uppfattar att det finns för lite parkeringsplatser, och att den är för kost-
sam, ligger för långt bort, oavsett hur mycket parkering som finns. Framförallt i vår  
kommun som är så bilberoende för resor inom kommunen. Det finns en försiktighet hos  
politiker att fatta beslut som står i strid med det som är ett allmänt önskemål.  

Det finns också en okunskap på alla nivåer om hur man ska kunna nyttja parkeringen som 
ett styrmedel. Det finns en vilja men man vet inte hur man ska använda parkerings-
reglering, i vilken omfattning, för att styra mot målen.  

 

Finns viljan både hos tjänstemän och politiker? 

Ja det skulle jag säga. Vi har bytt politisk majoritet ofta. I dagsläget har man vågat fatta 
beslut för ett annat resande. Nu diskuterar man också avgiftsbeläggning av parkering.  

 

Finns det några särskilda utvecklingsbehov, som du vill lyfta fram? 

Att tydliggöra vilken kunskap som finns. Ta verkliga exempel, koppling mellan teoretiska 
modeller och verkliga effekter på resandet. Vad som händer vid tidsreglering och avgifts-
beläggning av parkeringen på en plats? Vad finns det för kunskap här? Det kommer ibland 
upp en diskussion om vem som har råd att betala eller inte.  

 

Slutligen 

14. Finns det någon person som du tycker att jag borde ta kontakt med när det gäller  
utformningen av studien? T. ex., någon som är duktig inom området? 

X.X . arbetar mycket med parkering. Även X.X.  

 

Finns det några internationella exempel som du vill tipsa om? Som du tycker är spännande? 

Framförallt är det kanske cykelparkering där jag har sett idéer som har förverkligats med 
en högre kvalitet än vad som finns i Sverige idag. T. ex. cykelgarage vid stationer med  
betydligt högre kvalitet än här, t. ex. i Graz med cykelservice mm.  
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2.6. Intervjuperson F 
 

Sammanfattning av intervju, 2010-10-04, kl. 10.05-11.30 

1. Kan du kort redogöra för på vilket sätt du kommer i beröring med parkeringsfrågor i ditt 
arbete och i vilken omfattning?  

Jag har varit projektledare för en ny parkeringspolicy och parkeringsnorm för vår stad. 
Normen gäller för parkeringstal vid ny- och ombyggnad. 

Jag arbetar på en planavdelning. Vi har bl.a. ansvar för kommunens översiktsplan,  
handelsfrågor, trafikstrategi och näringslivsfrågor, vägvalsviktiga frågor. Politikerna bad 
oss ta fram en parkeringspolicy och parkeringsnorm. Bakgrunden till att just vår avdelning 
tog fram parkeringspolicyn är bl.a. att parkering tar plats, och att vi vill bygga en  
ekologisk hållbar stad. Och då vill vi använda marken effektivt. Miljöaspekter, och att  
parkering ofta ses som något fult och därmed en stadsmiljöfråga är en annan orsak till att 
vi hanterar det på den strategiska stadsbyggnadsnivån. Vi är inne i en stark omvandlig 
från industristad till kunskapsstad. Vi ser att vi måste jobba vidare med parkeringsfrågan 
även av denna anledning. Att vara ett regionalt centrum och nåbar från andra delar är 
också en fråga där parkeringen är intressant, det förpliktigar. En annan aspekt är att vår 
stad växer kraftigt och att det blivit svårt att få tag i bostäder åt alla, och särskilt för  
kapitalsvaga grupper. Bilparkering ses i detta sammanhang som kostnadsdrivande. Vi har 
i uppdrag att se över hur vi kan bidra till att minska byggkostnader för bostäder. Det är 
egentligen denna sista aspekt som inom parkeringsområdet har varit den viktigaste  
aspekten inom politiken under den senaste valrörelsen. Att visa att vi arbetar för att  
minska byggkostnaderna [kommunfullmäktige tog beslut om det nya policy- och  
parkeringsnormsdokumentet i september 2010]. Det är dessa frågeställningar som är  
anledningen till att det blivit en strategisk nisch av frågan, och därmed att jag har jobbat 
med den. Parkering är inte annars mitt specialområde. Det är dessa frågor som gjort att 
parkeringsfrågan ligger på den strategiska nivån i vår stad, och inte på bygglov eller  
detaljplanenivån. Också lite tradition. 

Vi har medvetet samlat policyn och parkeringsnormen i ett gemensamt dokument, för att 
beslutsfattarna ska se policyn och tolkningen av policyn i normvärden i ett och samma  
dokument. Erfarenheter från en annan stad som vi hörde om, var att det blev lite besvärligt 
eftersom normen var separerad från policyn, att politikerna tyckte att policyn var bra men 
att de sedan inte kunde känna igen sig i tolkningen av policyn, i normtalen. Vi ville inte 
hamna i det.  

 

Var det du personligen som skrev ihop policyn? 

Jag var projektledare. Jag var med i projektet från början och tog sedan över projekt-
ledarrollen av en kollega som gick i pension. Jag skrev dokumentet och min kollega hade 
ansvaret för att ta fram siffror. Till projektet hörde också en förhållandevis stor arbets-
grupp med representanter från gatukontor, miljöförvaltning, det kommunala parkerings-
bolaget, stadsbyggnadskontorets bygglov och detaljplanehandläggare. 

 

2. Vad är syftet med de arbetsinsatser du gör och har gjort inom parkeringsområdet? Dvs vad 
är det du har haft i uppdrag att åstadkomma eller säkerställa?  

Det är de fem aspekterna jag nämnde tidigare. Och politiskt var byggkostnaderna viktiga i 
beställningen till oss.  

 

Vad tyckte ni tjänstemän var viktigast, var det byggkostnaderna och kopplingen till bil-
parkering? 
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Vi visade att egentligen så är inte… Parkering är dyrt. Det är ju så. Men det hänger lite på 
hur man ska åstadkomma parkering. Parkering under byggnaderna är väldigt kostsamt. 
Men vi menade att minskad parkeringstillgång inte är det enda sättet att få ner bygg-
kostnaderna. Det finns också andra sätt. Sättet på vilket man löser parkeringen. Det ger 
betydligt bättre payoff än att sänka parkeringsnormen med ett visst antal procent och göra 
det eländigt för några som skulle vilja ha bil men som då inte får plats med bilen. Vi menar 
att det handlar om samunyttjandemöjligheter, att man kanske inte bör bygga parkeringen 
under jord under husen, utan att det finns billigare lösningar som t. ex. parkeringshus. Det 
handlar mycket mer om den typen av aspekter för att få ner byggkostnaderna. Och det föll i 
god jord sen när vi presenterade det här. 

 

3. Kan du kort berätta hur din organisation arbetar med parkeringsrelaterade frågor, hur ni 
organiserar er i delansvarsområden? 

Det är stadsbyggnadskontoret som tar fram parkeringsnormen och den används vid bygg-
lov och detaljplaner. Normen är rådgivande i detaljplaneskede och bindande vid bygglov. 
Men det är bara på tomtmark. Gatumark, kantstensparkering och vid stationer mm är det 
gatukontoret som handhar det,  liksom regleringar och avgifter där. Vi handhar bara 
normtal vid nybyggnad och ombyggnad, på tomtmark.  

 

Policyn som ni skrivit. I vilken omfattning omfattar denna båda delar, gatumark och tomt-
mark? 

Det är lite intressant. Policyn funkar inte om den inte hänger samman med gatukontorets 
ansvarsområde. Så policyn gäller även för dem. Det har nu blivit så att våra politiker har 
gett ett följduppdrag till tekniska nämnden, gatukontorets nämnd, att visa på vilket sätt de 
avser att stödja policyn med deras instrument. Policyn ger en inriktning om hur deras  
instrument borde användas. Det är bara vår nämnd, dvs stadsbyggnadsnämnden som har 
tagit policyn och normen. Tekniska nämnden har fått policyn på remiss men aldrig fattat 
beslut om den. Kommunstyrelsen skickade policyn vidare till fullmäktige som tog beslut. 
Policyn gäller därför även för gatukontoret.  

 

Vad jag minns har ni även ett kommunalt parkeringsbolag. Har ni haft mycket diskussioner 
med dem? 

Ja, absolut. De har varit med i arbetsgruppen liksom de olika kontoren, miljöförvaltningen, 
bygglov och detaljplanesidan har också varit representerad. Bl.a. för att ta tillvara  
erfarenheter från den gamla normen. 

 

Hur förhåller sig de till den nya policyn? 

Parkeringsbolaget är positivt inställda generellt. Jag minns inte att de angav något annat i 
sitt remissvar. I remissvaren fanns det dock ett nyskapande förslag. Det var miljönämnden 
som i stort föreslog att man skulle kunna slopa parkeringsnormen. Att marknaden skulle 
kunna sköta det själv. Idag funkar det ju som så att om man anlägger underjordiska  
garage så är det väldigt kostsamt. Det blir dyr månadskostnad. Om varje bilinnehavare 
skulle betala den faktiska avgiften. Idag kanske man betalar nio hundra kronor för att stå i 
huset, när det i realiteten borde kosta över 2000 kr. Vem är det då som betalar mellan-
skillnaden? Jo det gör ju alla på lägenhetens månadsavgift. Det betalar ju även den som 
inte har bil. Det där menade miljöförvaltningen att det är lite tokigt. Att var och en istället 
borde fixa parkering som den kan. Det ska inte staden pådyvla byggherren att åstad-
komma. Så var deras grundtanke. Det var en vändning som orsakade en hel del diskussion 
politiskt innan man landade i det som ändå blev förslaget, dvs att man bibehåller en norm. 
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Hur skiljer sig den nya normen från tidigare? 

För enfamiljshus ligger det normalt på 2 platser, det har inte ändrats. Tidigare var det två 
zoner för flerfamiljshus, i en inre zon var det 0,7 bpl, i den yttre tror jag att det var 1,0 per 
lägenhet exkl. besöksparkering om 0,1. Men vi kunde inte hitta någon skarp gräns mellan 
bilinnehavet i de två zonerna när vi tittade på det. Det fanns områden med både högre och 
lägre bilinnehav inom båda zonerna. Vi tyckte därför att det var lite besvärligt att försvara 
en sådan zongräns. Istället så valde vi att i den nya policyn ange ett spann om 0,7 – 1,0 för 
en lägenhet. Spannet gäller för hela staden. Fördelen med detta är att en byggherre som  
t. ex. byggde centralt tidigare, oavsett vilka åtgärder de vidtog för att få ner bilinnehavet så 
krävde vi ändå 0,7. Det blev lite knepigt. Likaså krävde vi 1,0 exkl. besöksparkering i ytter-
staden även om det var 500m till parkering i ett område där, eller om det fanns bilpool eller 
extra exklusiv cykelparkering med bra läge eller om byggherren inkluderade månadskort 
på kollektivtrafiken i månadsavgiften så var det normen som gällde. Med det nya spannet 
så har vi fått ett incitament att åstadkomma ett lägre bilinnehav. Det är väldigt nytt kan 
man säga. Här tydliggör vi att vi har något att arbeta med. Vi kan lyssna på byggherrarna 
vad de vill göra. 

Vid arbetsplatser hade vi tidigare flera zoner. Nu har vi bara två zoner med sänkt krav på 
antal bilplatser till 0,2 platser per anställd i nästan hela staden. 0,3 bilplatser i byarna runt 
staden.  

 

Jag blir nyfiken. Har ni ett tillvägagångssätt? Om en byggherre erbjuder gratis bilpool under 
ett visst antal år, vet man då vad man får tillbaka eller bedöms det i varje enskilt fall? 

Spannet är lanserat. Det här betyder att vi ställer större krav på dialogen mellan stads-
byggnadskontoret och byggherren. Parkeringsbehovsberäkningarna kommer att ta mer 
kraft, särskilt inledningsvis, tills vi vet hur vi ska hantera det här. Vi har inte ännu byggt 
upp någon kunskapsbank för hur vi ska hantera det här, dvs vilken rabatt på normtalet 
man ska få om man t. ex. erbjuder bilpool, om det är långt avstånd till parkeringen eller om 
man t. ex. erbjuder bra cykelparkering. Det arbetar vi med just nu. Det skulle vi behöva 
hjälp med. 

 

Informationstillgång/ behov och utvecklingsmöjligheter 

4. Är det något som skulle underlätta ditt (eller dina kollegors) jobb inom parkeringsområdet 
som du saknar?  

Vi vill som sagt gärna ha hjälp med att komma rätt i förhandlingarna med byggherrarna. 
Olika åtgärder, vad kan de betyda och hur säkerställer vi att åtgärderna faktiskt blir 
genomförda. I ett pilotprojekt så fick vi byggherrarna att skriva ett femårigt avtal med en 
bilpoolsfirma. Men hur gör vi detta om byggherren vill ha en egen bilpool, en bil som bygg-
herren tillhandahåller och som bokas ungefär som tvättstugan? Det behövs en process här 
som säkerställer att bilpoolsbilen verkligen finns tillhanda. Hur mycket sänker olika  
åtgärder bilinnehavet, gångavstånd, bra cykelparkeringar, bilpool, marknadsföring vid 
inflyttning om vilka förutsättningar som gäller för egen bil, kollektivtrafikkort som ingår i 
hyran. När det gäller kollektivtrafikkort finns det en diskussion med trafikhuvudmannen, 
de är inte helt med på det. De säger att det finns risk för en andrahandsmarknad med  
månadskort. Fast vi menar att de då redan har fått betalt en gång så att det inte borde  
spela någon roll. Men det finns en diskussion om detta.  

 

För bilpoolsavtal så har vi nu angivit att avtalen ska gälla minst fem år. Det behöver också 
ske någon form av uppföljning. Vad ska vi göra om bilpoolen inte följs? Vad händer då? Det 
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vet vi inte. I policyn så skriver vi om avtalsbrott men vi vet inte säkert hur det ska gå till. 
Det vi vill vi gärna ha hjälp med.  

 

Vi har inte kunnat se någon skillnad mellan bilinnehav i bostadsrätt och hyresrätter. Och 
hyresrätter kan ju senare i många fall omvandlas till borätter. ... En annan fråga som är 
lite marig är lägenhetsstorlekarna. Tidigare har små lägenheter setts innebära ett lägre 
bilinnehav. När inträffar det i så fall? En sista sak är p-hus. Vi har i uppdrag att försöka 
åstadkomma billiga parkeringslösningar. Underjordiska garage är väldigt kostsamma. 
Markparkering är billigast, men minst markeffektiva. Därför har vi landat i parkerings-
hus, pga samutnyttjandemöjligheter, medelväg mellan dyra underjordiska och mark-
parkering. Att man får folk att ta på ytterkläderna vilket ökar konkurrenskraften för gång 
och cykel, dessutom bidrar man till stadslivet när man rör sig som fotgängare mm. Men 
hur får vi p-hus att falla väl in i stadsmiljön? Vi har skrivit i policyn att p-husen bör ha en 
annan funktion än parkering i gatuplan ut mot gata, i centrala delar även på andra planet, 
för att locka till gående, bli en del av en attraktiv stad. Vi vill också att p-husen ska kunna 
ha en flexibel användning. Om bilinnehavet t. ex. sjunker i ett område så vill vi att man ska 
kunna använda marken på ett annat sätt utan att behöva riva huset. Där har vi något att 
jobba med, estetiken och samtalet med den förbipasserande. 

 

5. När ni tog fram de nya parkeringsnormtalen, vilken huvudsaklig information baserade ni 
det på, hur gick ni tillväga?  

När det gäller boende så använde vi bilinnehavssiffror per område. Vi tittade på de hyfsat 
nybyggda områdena. Vad är bilinnehavet i nybyggnation, de hyfsat nya hus eller kvarter 
som byggts. Det har vi tittat på, inte på de äldre delarna. Sedan finns det ett spann, och det 
är det som vi redovisar. 

 

Har ni tittat på vad parkeringen kostar som en parameter i de här beräkningar? 

Vi gjorde ett särskilt kapitel om det i vår policy. Vi förde ett resonemang runt parkerings-
kostnaderna. Vi redovisade detta för att förmedla att en liten sänkning av normen med säg 
10% ger en liten sänkning av kostnaderna jämfört med valet mellan p-hus och under-
jordiska garage. P-hus ger också möjlighet till samnyttjande med närliggande kontor. Det 
ger ett incitament för byggherrarna att åstadkomma en blandad stad. Samma bilplats kan 
användas för olika ändamål eftersom efterfrågan sker vid olika tidpunkter. Det incita-
mentet får man inte förringa. Vi räknade med att en bilplats i underjordiskt garage under 
ett flerbostadshus ligger på 250tkr i byggkostnad, medan en plats i p-hus kostar runt  
hälften av detta. Dessutom kan lättare samutnyttja p-huset, och införa bilpool i p-huset så 
kan man komma ner i runt 60 tkr per bilplats. Fast man vet ju inte om den här kostnads-
besparingen kommer boende till gagn eller hamnar i byggherrens fickan. 

 

6. Har ni tänkt något på hur ni vill spara information i framtiden, du pratade om att ni måste 
bygga upp en erfarenhetsdatabank om hur parkering fungerar. Jag vet att er policy är helt ny, 
men jag vill ändå fråga. 

Vi har pratat om att markera på en karta var det finns nybyggda hus och kvarter, ange 
bilinnehav och lägenhetsfördelning, ev. incitament och åtgärder i samband med bygglov 
mm. Och sedan se hur bilinnehavet utvecklas. Anteckna vad som skett. Att detta ska kunna 
ge ett stöd. Det är så många faktorer som påverkar bilinnehavet så jag tror inte på någon 
detaljerad beräkningsmodell för varje plats. Men att en sådan sammanställning kan ge 
vägledning.  
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Problembild 

7. Om det finns problem inom parkeringsområdet i våra tre svenska storstäder, hur skulle du 
vilja beskriva detta problem?  

 

När det gäller bil 

Ett bekymmer i vår stad är att det egentligen finns p-platser i p-hus i stadskärnan men att 
dessa inte används fullt ut, att de inte är attraktiva. Att det kanske känns otryggt,  
främmande att parkera där. Det är inte heller alltid lätt att veta vart man ska ta vägen. 
Människor snurrar runt och letar gatumarksparkering istället. Det är ytterst sällan man 
inte kan hitta plats i något av de centrala p-husen, endast några gånger per år, bara man 
vet var man ska leta. Vet man inte det kan det förstås vara svårare, men här hjälpte nog 
vårt tidigare p-ledssystem till. Innan p-ledssystemet från huvudgatorna visade om det var 
ledigt eller fullt var det många handlare i stadskärnan som uppfattade att det fanns brist 
på bilparkering och att det gjorde det svårt för dem att bedriva handel. Men den  
diskussionen tystnade snabbt efter att p-ledsskyltarna kom på plats. Skyltarna visade ju 
nästan alltid att det fanns lediga platser. (anm:  p-ledsystemet togs ur bruk vid millennie-
skiftet.) 

 

 

När det gäller cykel 

Att det är en röra. Problemet är väl egentligen att cyklisten uppfattar sig själv som fot-
gängare. Man ställer sin cykel där man går, den är lättplacerad, vilket skapar bekymmer 
för funktionshindrade. Man har inte alltid tagit hänsyn till den mängd cyklister som tar sig 
till stora målpunkter. Att skapa ordning i cykelparkeringar vid stationer och andra platser 
dit många tar sig med cykel är en till synes tröstlös uppgift. 

En annan fundering som vi har när det gäller cykelparkering är hur vi ska hantera besöks-
parkering nu när vi strävar efter att bygga en tät kvartersstad med slutna gaturum. Ska 
man hänvisa besökande med cykel att parkera på gårdar innanför porten eller ska man 
reservera plats på gatumark? Här har vi nu sagt att man kan reservera plats för cykel-
parkering för besökare på gatumark, framför allt vid handel i bottenplan. 

 

När det gäller angöring (leveranser) 

Det kan jag för lite om. Angöring är inte mitt område. Det jag vet är att vi t. ex. vid för-
skolor har en policy att angöring får ske på gatan, dvs att vi inte ställer krav på att  
angöring ska ske på kvartersmark. 

 

Åtgärder med forskningspotential 

8. Strax kommer jag att visa dig ett papper med ett antal nyckelord. Jag vill att du väljer att 
prata om några av dessa nyckelord utifrån hur intressanta olika företeelser är för din stad/ 
region. Börja med de två till tre ord som du associerar till saker som blir (än) viktigare för en 
storstad om fem år. 

För oss är det ordet stadsmiljö som ligger nära till hands att parkering och parkerings-
problematiken kommer att kopplas än mer till stadsmiljön. För att få en ännu atttraktivare 
och trevligare stad så måste parkeringsfrågan lösas på ett bra sätt, t. ex. färre garage-
nedfarter och fler skyltfönster för att ge ett konkret exempel. Den typen av frågor är viktigt 
redan nu men kommer att vara viktig också framöver. 
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Något annat som blir viktigare framöver? 

Jag har tidigare pratat om väldigt mycket. Ekonomi mm. När det gäller arbetsplats-
parkering så tror jag att det är tvärtom. Jag tror att kraven på arbetsplatsparkering 
kommer att bli mindre och mindre. Att staden kommer att sluta ställa krav på det. Att det 
blir upp till varje företag. 

 

10. Jag kommer nu kort gå igenom sju åtgärder inom parkeringsområdet för att sedan ställa 
ett par frågor. Efter det att jag har gått igenom åtgärderna kommer du att få ett papper med 
de sju punkterna på för ditt minne.  

 

a) Åtgärd: nya/ ändrade myndighetskrav i samband med bygg- och planlov vad gäller 
parkering, t. ex. högre eller lägre parkeringstal vid nybyggnad av bostäder, handels- 
och kontorslokaler. 

 

b) Åtgärd: införa nya och ändrade incitament och/ eller regler inom parkeringsområdet 
för att styra bilparken mot miljökvalitetskrav som mindre klimatutsläpp 

 

c) Åtgärd: nya/ ändrade krav på tillräckligt god standard vad gäller stöldsäkerhet och 
bekvämlighet för cykelparkering vid bostad och arbetsplatser mm. 

 

d) Åtgärd: Förändrad avvägning mellan att använda gatumark för parkering och andra 
trafikanspråk som framkomlighet/ körfält för olika färdmedel 

 

e) Åtgärd: införa nya/ ändrade estetiska och/ eller stadsbildsmässiga kvalitetskrav på 
ytparkerings- och/ eller garagelösningar, t. ex. flytta ytparkeringar för att optimera 
markanvändningspotentialen för en viss plats 

 

f) Åtgärd: införa infartsparkeringar och/ eller ändra kraven och regleringar för 
befintliga infartsparkeringar. 

 

g) Åtgärd: ökad/ ändrad användning av ekonomiska eller andra styrmedel inom 
parkeringsområdet i syfte att bättre hantera efterfrågetoppar och trängsel under 
rusningstid. 

 

11. Är det någon av åtgärderna ovan eller någon annan åtgärd som du personligen tycker att 
man borde överväga mer noggrant/ behöver lära sig mer om, eller som du ser att det finns ett 
förändringsbehov inom? 

a) Vi har som sagt många frågeställningar runt punkt a) där vi måste veta mer. Så länge vi 
nu ställer krav på parkeringstal vid nybyggnad på det sätt som vi gör. 

b) Vi har haft sådana ekonomiska incitament på plats men tagit bort eftersom bilparken 
hela tiden förändrats. Man skulle behöva sätta nya krav, varje eller vartannat år. Känns 
svårkommunicerbart och administrativt tungt. 

c) Väderskydd på gatumark är en bit här. Betalningsvilja för cyklsiter, jag tror inte de är 
intresserade av att betala, fast det finns det nog de på gatukontoret som kan mer än jag om 
just denna fråga. 
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d)Vårt intresse för spårväg gör denna fråga viktig. Frågan kommer att ställas på sin spets 
framöver och jag tror att det kanske blir parkeringen på huvudgator som kommer att  
behövas tas bort.  

e) Det har vi pratat om. De estetiska kraven är en betydelsefull fråga framöver, det här med 
garage, utformning av p-hus och deras bottenvåning etc. 

f) När det gäller att anlägga infartsparkeringar så tror vi inte på det i vår stad. Pendlar-
parkering nära hemorten är något som vi ser positivt på. Någon form av infartsparkering 
finns redan på gatan idag, i nästan hela staden. Man kan, om man vill, ta bilen och parkera 
på gatumark i ytterområdenas mm för att sedan ta bussen in till centrum. Vi tror att tåget 
ska stigas på utanför staden, inte vid en stor asfalterad parkeringsyta i randen av staden. 

g) Ett intressant bekymmer här är att när kommunen ställer krav på byggherren att 
åstadkomma parkeringsgarage mm vid nybyggnad så kostar det pengar. Boende med bil 
ska betala en månadsavgift för parkeringen. Säg 1000 kr/ mån. Men då kanske en person 
inte vill det. Tycker att det är för dyrt. Då kan den boende parkera på gatan och köpa ett 
boendeparkeringstillstånd istället för 600 kr/ mån. Han eller hon sparar 400 kr/mån. Men 
resultatet för byggherren är en tom parkeringsplats i garaget. Byggherren får ingen intäkt. 
Då måste den kostnaden hämtas hem på annat sätt. Kostnaden läggs ut på månadskostna-
den för samtliga boende, på hyran, istället. Då ökar boendekostnaden för den som inte har 
bil, att han eller hon får betala mer för en bilplats som inte används. Detta därför att den 
som skulle använt parkeringen parkerar på kommunens mark. Här är en typ av kostnads-
resonemang som måste vara mer samkört. Kommunen konkurrerar nu ut det garage som 
kommunen har sagt att byggherren måste åstadkomma. Så får det inte fungera. Men så är 
det idag i vår stad. Är det så i andra städer? 

 

Jag är med på resonemanget. Har ni räknat på vad det här innebär i pengar, i enskilda fall 
eller i större skala? 

Vi hade en gång en påringning från en byggherre. Byggherren klagade på att parkerings-
normen var felaktig. Byggherren hade blivit ombedd av kommunen att bygga ett garage 
under det nya huset som nu inte ens var halvfullt. Bilinnehavet är mycket lägre än vad ni sa 
att jag behövde bygga för sa byggherren till oss. Det hade räckt med 0,4 platser per lght. 
Men ni krävde 0.8 platser per lägenhet. Vi åkte ut och räknade och gjorde en nummer-
skrivning. Det visade sig att många boende i byggherrens hus parkerade på gatorna runt 
omkring. Hade de bilarna stått i garaget så hade garaget blivit precis fullt, normen om 0.8 
var alltså rätt. Resultatet blev att byggherren fick höja avgiften för allas boende för att 
kompensera för intäktsbortfallet för det halvfulla garaget. Detta exempel använde vi nu för 
att be kommunfullmäktige ge gatukontoret ett följduppdrag för att de ska se över hur de 
kan använda sina parkeringsverktyg för att stödja inriktningen i den nya parkerings-
policyn. 

 

12. Finns det någon ’innovativ’ åtgärd inom t. ex. ovanstående områden som du har hört talas 
om i någon annan stad t. ex. utomlands som du skulle vilja veta mer om?  

En sak är mekaniska underjordiska garage. Man har byggt en sådan i Köpenhamn, på 
Norre Allé. Den tar 160 bilar eller något sådant. En sådan lösning tar liten plats och ser 
flott ut. Men blir förmodligen ganska kostsamt, vilket inte ligger i linje med våra politiska 
direktiv. Annars känner jag mig ganska okunnig om vad som är på gång inom området.  

 

Referenspunkter 

13. I vilken grad ses olika åtgärder inom parkeringsområdet i din stad som ett styrmedel för 
att öka andelen gång- cykel- och kollektivtrafik och därigenom uppfylla de nationella trans-
portpolitiska mål som finns vad gäller trafikplanering i städer? 
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Jo det får man nog säga att det är i stor grad. Parkering är väldigt avgörande för hur man 
väljer färdmedel. Kan man inte parkera bilen nära jobbet så väljer man ett annat färdsätt. 
Den nya policy som tagits om att sänka parkeringstal för arbetsplatser visar på detta. Det 
är ett starkt, mycket starkt styrmedel, och ibland tror jag att det är lite underskattat. När vi 
tog fram vår nya parkeringspolicy så har vi verkligen ansträngt oss för att sätta  
parkeringsfrågan i ett större sammanhang, miljö, ekonomi och de frågor jag nämnde 
inledningsvis. Att man ska tala om vad man vill uppnå med parkeringspolitiken, inte prata 
om det som en egen isolerad fråga. Jag tycker att det finns en stor medvetenhet i vår stad 
om att parkeringen kan användas för att ändra färdmedelsval.  

 

Slutligen 

14. Finns det någon person som du tycker att jag borde ta kontakt med när vi jobbar vidare de 
kommande åren? Har du tips på bra böcker eller personer att prat med? 

Jag tycker det vore bra att prata med någon utanför Sveriges gränser. Någon i t. ex.  
Köpenhamn eller i Oslo. Jag har inga direkta tips på namn. Men Oslo och Köpenhamn är 
två stora städer och Köpenhamn tycker jag verkar vara ganska långt framme när det  
gäller bl.a. parkering. Jag tror att Oslo har en maxnorm för parkering. Vi har en mini-
norm. 

 

Avslutningsvis berättade intervjuaren att man i Göteborg har börjat eller snart ska börja 
’skriva bort’ rätten till boendeparkering på gatumark i vissa nybyggnationer i vissa lägen för 
att undvika situationen att en byggherre står med ett halvfullt garage anvisat av kommunen 
där de boende istället står billigare på gatan.  
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Bilaga 1. Intervjufrågor, fördjupade intervjuer 
 

Bakgrund: så arbetar vi idag 

1. Kan du kort redogöra för i vilken omfattning och på vilket sätt du kommer i beröring med 
parkeringsfrågor i ditt arbete?  

  

2. Vad är syftet med de arbetsinsatser du gör eller har gjort inom parkeringsområdet? Dvs 
vad är det du har haft i uppdrag att åstadkomma eller säkerställa?  

 

3. Vänligen berätta kort vad du vet om hur din organisation arbetar med parkeringsrelatera-
de frågor och hur man har valt att organisera sig, t. ex. i olika delansvarsområden,  

 

• vilka åtgärder, styrmedel används? 
• vem/ vilka är de viktiga aktörerna? 
• finns en för din organisation/ stad gemensam målbild för arbetet??  

 

 

Informationstillgång/ behov och utvecklingsmöjligheter 

4. Är det något som skulle underlätta ditt (eller dina kollegors) jobb inom parkeringsområdet 
som du saknar? 

 

5. Vilken huvudsaklig information har du tillgång till/ tar du fram för att kunna göra lämpliga 
avvägningar och fatta beslut om vad som är goda parkeringslösningar/ behov av åtgärder?  

 

6. Hur sparas den information som tas fram i t. ex. olika projekt om parkeringsutbud, efter-
frågan samt effekter av olika lösningar? 

 

7. Vilken ny information/ kunskap, om någon, anser du är viktigast för att kunna förbättra 
hanteringen av bilparkering i svenska storstäder?  

 

 

Problembild 

8. Om det finns problem inom parkeringsområdet i svenska storstäder, hur skulle du vilja 
beskriva detta problem?  

 

När det gäller bil 

 

När det gäller cykel 

 

När det gäller angöring 
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Åtgärder med forskningspotential 

9. Strax kommer jag att visa dig ett papper med ett antal nyckelord. Jag vill att du väljer att 
prata om några av dessa nyckelord utifrån hur intressanta olika företeelser är för din stad/ 
region. Börja med de två till tre ord som du associerar till saker som blir (än) viktigare för din 
stad om fem år. 

 

Orden på papperet är utan inbördes ordning och du kan välja att knyta ihop två ord eller fler 
ord till en tanketråd. 

 

10. Jag kommer nu kort gå igenom sju åtgärder inom parkeringsområdet för att sedan ställa 
ett par frågor. Efter det att jag har gått igenom åtgärderna kommer du att få ett papper med 
de sju punkterna på för ditt minne.  

 

a) Åtgärd: nya/ ändrade myndighetskrav i samband med bygg- och planlov vad gäller 
parkering, t. ex. högre eller lägre parkeringstal vid nybyggnad av bostäder, handels- 
och kontorslokaler. 

 

b) Åtgärd: införa nya och ändrade incitament och/ eller regler inom parkeringsområdet 
för att styra bilparken mot miljökvalitetskrav som mindre klimatutsläpp 

 

c) Åtgärd: nya/ ändrade krav på tillräckligt god standard vad gäller stöldsäkerhet och 
bekvämlighet för cykelparkering vid bostad och arbetsplatser mm. 

 

d) Åtgärd: Förändrad avvägning mellan att använda gatumark för parkering och andra 
trafikanspråk som framkomlighet/ körfält för olika färdmedel 

 

e) Åtgärd: införa nya/ ändrade estetiska och/ eller stadsbildsmässiga kvalitetskrav på 
ytparkerings- och/ eller garagelösningar, t. ex. flytta ytparkeringar för att optimera 
markanvändningspotentialen för en viss plats 

 

f) Åtgärd: införa infartsparkeringar och/ eller ändra kraven och regleringar för  
befintliga infartsparkeringar. 

 

g) Åtgärd: ökad/ ändrad användning av ekonomiska eller andra styrmedel inom  
parkeringsområdet i syfte att bättre hantera efterfrågetoppar och trängsel under  
rusningstid. 

 

11. Är det någon av åtgärderna ovan eller någon annan åtgärd som du personligen tycker att 
man borde överväga mer noggrant/ behöver lära sig mer om, eller som du ser att det finns ett 
förändringsbehov inom? 

 

12. Finns det någon ’innovativ’ åtgärd inom t. ex. ovanstående områden som du har hört talas 
om i någon annan stad t. ex. utomlands som du skulle vilja lära dig mer om och kanske skulle 
vilja utreda effekterna av om den genomfördes i in stad/ region?  
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Referenspunkter 
13. I vilken grad ses olika åtgärder inom parkeringsområdet i din stad/ region som ett styr-
medel för att öka andelen gång- cykel- och kollektivtrafik och därigenom uppfylla de  
nationella transportpolitiska mål som finns vad gäller trafikplanering i städer? 

 

Slutligen 

14. Är det några särskilda utvecklingsbehov som du vill lyfta fram inom parkeringsområdet?  

 

15. Finns det någon person som du tycker att jag borde ta kontakt med när det gäller  
utformningen av studien?  

 

• tips på bra studier/ böcker/ rapporter som vi bör läsa? 
• tips på internationella exempel?
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Fråga 9.
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Fråga 10. 

a) Åtgärd: nya/ ändrade myndighetskrav i samband med bygg- och
planlov vad gäller parkering, t. ex. parkeringstal vid nybyggnad av
bostäder, handels- och kontorslokaler.

b) Åtgärd: införa nya och ändrade incitament och/ eller regler inom
parkeringsområdet för att styra bilparken mot miljökvalitetskrav
som mindre klimatutsläpp

c) Åtgärd: nya/ ändrade krav på tillräckligt god standard vad gäller
stöldsäkerhet och bekvämlighet för cykelparkering vid bostad och
arbetsplatser mm.

d) Åtgärd: Förändrad avvägning mellan att använda gatumark för
parkering och andra trafikanspråk som framkomlighet/ körfält för
olika färdmedel

e) Åtgärd: införa nya/ ändrade estetiska och/ eller stadsbildsmässiga
kvalitetskrav på ytparkerings- och/ eller garagelösningar, t. ex.
flytta ytparkeringar för att optimera markanvändningspotentialen
för en viss plats

f) Åtgärd: införa infartsparkeringar och/ eller ändra kraven och
regleringar för befintliga infartsparkeringar.

g) Åtgärd: ökad/ ändrad användning av ekonomiska eller andra
styrmedel inom parkeringsområdet i syfte att bättre hantera efter-
frågetoppar och trängsel under rusningstid.
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Bilaga 6. 
Delrapport om variationer i parkeringstal för olika 
verksamheter 
En explorativ studie om ny metodik för hantering av bilparkering i täta 
stadsdelar 

 





Sammanfattning 
Denna rapport identifierar och beräknar ett antal nyckeltal vad gäller parkerings- och kollektivtrafik-
utbud som underlag för parkeringsplanering. Beräkningar görs för fyra olika kategorier av verksam-
heter (kontor, biografer, livsmedelsbutiker och mindre högskoleenheter). Sammanlagt redovisas data 
för 17 olika befintliga fastighetsobjekt och deras närområde. Studien redovisar bl.a. följande tre typer 
av nyckeltal: 

• Parkeringsutbud i förhållande till verksamhetens omfattning (mätt som t.ex. antal
anställda eller besökskapacitet)

• Parkeringsutbud i förhållande till kollektivtrafikutbud (mätt som antal kollektivtrafik-
avgångar per tidsperiod inom ett visst gångavstånd)

• Parkeringsutbud i förhållande till parkeringskostnaden (mätt som antal platser med
p-avgiften x kr/dag inom olika avstånd)

Syftet med studien är bl.a. att ta reda på mer om vilken grad av flexibilitet som finns vad  
gäller parkeringslösningar och parkeringstal för olika fastighetsobjekt inom en och samma 
typ av verksamhet. Detta som underlag för att utveckla kostnadseffektiva metoder för att 
mäta och beskriva parkeringsutbud för en viss fastighet eller område. Målet med arbetet kan 
kanske bäst beskrivas som att komma ett steg vidare mot ekonomisk optimerad planering av 
bilparkering vid anläggning och drift av garage i ny bostads- och blandbebyggelse i tät stads-
miljö. En utgångspunkt i studien är att olika fastighetsobjekt med samma typ av verksamhet 
kan och bör tillåtas ha olika parkeringstal vid t.ex. nybyggnad beroende på fastighetens läge i 
staden, tillgängligt kollektivtrafikutbud och andra åtgärder som byggherren är villig att 
genomföra. 

Slutsatser av utvecklingsarbetet redovisas i Kapitel 6 i slutet av rapporten. Dessa slutsatser 
tas vidare i nästa steg av fou-projektet Parkering i storstad. Redan här kan dock nämnas att 
denna rapport har identifierat ett sätt att beskriva kollektivtrafikutbud i olika delar av en 
större stad. Ett nyckeltal som kan användas för att relativt snabbt och enkelt sätta utbudet av 
kollektivtrafik i relation till t. ex. en byggherres förslag till lämpliga parkeringstal för ett visst 
byggobjekt (liksom lämplighet att bebygga en viss fastighet med lokaler för en viss typ av 
verksamhet generellt). Materialet i denna studie kan också ses som ett första svenskt försök 
att systematiskt sammanställa ett robust dataunderlag om i vilken grad parkeringstal för nya 
fastigheter kan eller bör tillåtas variera på grund av t. ex. läge och/ eller kollektivtrafikutbud. 

Observera att den metod och de nyckeltal som redovisas i rapporten inte är färdigutvecklade. 
Rapporten presenterar alltså forskning, inte färdig planeringsmetodik. 
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1. Inledning

1.1. Bakgrund 
Rapporten är en delstudie inom i fou-projektet Parkering i storstad. Det övergripande målet 
med hela projektet är att analysera och vidareutveckla metodik för hantering av parkerings-
utbud/ efterfrågan i svenska storstäder. Parkering i storstad finansieras av Trafikverket.  
Trafikverkets ombud för studien är Elin Sandberg och Mathias Wärnhjelm. 

Rapporten är författad av Pelle Envall och Karin Jansson. Datainhämtning och databearbet-
ning är genomförd av Karin Jansson och Anders Bernhardsson. Uppdragsledare för studien 
har Pelle Envall varit. Anders Markstedt har svarat för kvalitetssäkring. 

Projektgruppen vill rikta ett varmt tack till de personer och organisationer som bidragit med 
uppgifter till studien.  

1.2. Syfte 
Delstudien har två huvudsakliga syften. Det första syftet är att ta reda på mer om vilken grad 
av flexibilitet som finns vad gäller parkeringslösningar och parkeringstal inom en och  
’samma’ verksamhetstyp. Ett andra syfte är att testa och utveckla kostnadseffektiva metoder 
för att mäta och beskriva parkeringsutbud för en viss fastighet eller område.  

En viktig frågeställning som studien söker bidra med information om är vilka, om några,  
läges- och ’omvärldsfaktorer’ som påverkar parkeringsefterfrågan och i så fall i vilken omfatt-
ning. Med läges- och omvärldsfaktorer menar vi här främst i vilken grad hög tillgänglighet 
med kollektivtrafik ersätter eller kan ersätta ´behovet´ av bilparkeringar i svenska storstäder. 
Studien försöker med andra ord identifiera en metod för att systematiskt analysera hur  
kollektivtrafikutbudet på en plats eventuellt är kopplat till parkeringsutbudet/ efterfrågan i 
samma område. Avsnitt 2.7.1. om nyckeltalsutveckling beskriver i något mer detalj de bakom-
liggande behov som underbygger studien. 

Vänligen notera att detta är en explorativ studie med ett angreppsätt som skiljer sig från 
gängse planeringsmetodik1. Observera även att metoden inte är färdigutvecklad. Rapporten 
är alltså forskning, inte färdig planeringsmetodik/ handbok. 

1 För mer information om hur ’parkeringsplanering’ dvs, t. ex. hantering av parkeringstal och parkeringsnormer vid nybyggnad, 
har utvecklats i Sverige, se t. ex. Hagman et al. (2007)  och Johansson (2007).  
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2. Metod 

2.1. Översikt över tillvägagångssätt 
Arbetet med denna studie består av fyra huvudsakliga moment.  

Först valdes ett antal fastigheter/ verksamheter ut för att ingå i studien. Detta steg omfattade 
även att översiktligt samla in information om verksamhetens omfattning (t. ex. antal  
anställda), läge i staden mm. Detta gjordes bl.a. genom telefonkontakter och besök på 
 respektive verksamhets webbplats, särskilt vad gäller vägvisningsinformation. 

I steg två sammanställdes utbudet av bilparkering på och i närheten av de utvalda  
fastig-heterna/ verksamheterna. För att bl.a. kunna skilja på vem som äger olika delar av  
parkeringsutbudet delade vi vid inventeringen in parkeringsutbudet i p-platser på fastig-
heten, parkering på gatumark ägd av en kommun och parkering för allmänheten på  
kvartersmark (på privat fastighet), t. ex. i parkeringsgarage.  

I steg tre samlades information in om kollektivtrafiktillgänglighet. För detta steg användes en 
förenklad variant av PTAL, Public Transport Accessibility Level. PTAL är ett brittiskt sätt att 
mäta kollektivtrafiktillgänglighet i samband med bl.a. med trafikplanering och analys av  
parkeringstal i samband med bygglov och stadsutvecklingsprojekt (se t. ex. Dallal 1980,  
Envall 2007, sid. 48-49).   

I steg fyra beräknades ett antal nyckeltal för att försöka sätta parkeringsutbudet i relation till 
en viss verksamhets omfattning. Syftet med detta steg var bl.a. att undersöka och utveckla 
kostnadseffektiva metoder för att mäta och beskriva parkeringsutbud för en viss fastighet  
eller område, samt att översiktligt studera huruvida vilka, om några, lägesfaktorer som  
eventuellt är associerade med ett lågt eller högt parkeringsutbud. 

För respektive verksamhetskategori så har vi försökt ställa upp rimliga kriterier för att  
inkludera en viss parkeringsanläggning eller parkeringsplats i det tillgängliga parkerings-
utbudet. Dvs, för att en viss parkeringsanläggning skulle räknas in i det tillgängliga  
parkeringsutbudet för biografbesökare så sattes t. ex. gränsen för minsta tillåtna parkerings-
tid till 2,5 timmar. 

2.3. Urval 

2.3.1. Val av verksamhetsklasser 
Urvalet av referensobjekt, dvs fastigheter/ verksamheter, till studien gjordes på ett relativt 
pragmatiskt sätt. Genom litteraturstudier identifierades att i kommuners arbete med  
parkeringstal vid nybyggnation så använder man sig vanligen av olika verksamhetsklasser. 
Vanliga verksamhetsklasser är bl.a. kontor, detaljhandelsbutiker och verksamheter riktade 
mot särskilda grupper, t. ex. studentbostäder (Josefsson 2009).  

För respektive verksamhetsklass har kommuner ofta satt upp specifika riktlinjer för antalet 
bilparkeringar som byggherren måste anordna. Urvalet till studien gjordes alltså med ut-
gångspunkten att inkludera några av dessa vanliga verksamhetsklasser i studien. Detta då vi 
såg att detta skulle kunna göra resultaten relevanta i praktiken. Vi kompletterade sedan stu-
dien med biografer och medelstora livsmedelsbutiker. Biografer då vi såg att det var relativt 
enkelt (och därmed relativt billigt) att samla in data om dessa. Livsmedelsbutiker inkludera-
des då tillgången till dessa inte bara är viktiga för människors livskvalitet utan också då en 
eller flera livsmedelsbutiker ofta ingår som en väsentlig del av utbyggnaden av större täta 
stadsutvecklingsområden.  
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2.3.2. Val av specifika fastigheter/ verksamheter 
Tre kriterier användes för att identifiera lämpliga verksamheter. Syftet med dessa kriterier  

att få en god spridning vad gäller bl.a. geografiskt läge i en stad. Vi valde referensobjekt 
 lokaliserade:  

• centralt och mindre centralt i Stockholms län,  

• i områden med blandad bebyggelse respektive i monofunktionsområden (dvs t. ex.  
belägna på platser med nästan bara kontor och inga bostäder), samt  

• på platser med goda och mindre goda kollektivtrafikförbindelser.  

 

Nästa avsnitt beskriver översiktligt de fastigheter/ verksamheter som ingår i studien. Kapitel 
3 redovisar sedan fler detaljer om respektive referensobjekts kollektivtrafikutbud, verksam-
hetens omfattning och läge mm. 

2.4. Verksamheter inkluderade i studien 
Det slutliga urvalet av referensobjekt för studien inkluderar fyra olika verksamhetskategorier. 
Tabell 1 ger en översikt över de totalt 17 verksamheter/ fastigheter som ingår i studien mm.  

 

Tabell 1.  Specifika verksamheter som ingår i studien och översikt över deras läge i 
 Stockholms län. 

Verksamhets-
kategori  

Antal 
referens-
objekt 

Läge inom Stockholms län Kollektivtrafik-
tillgänglighet 
 

Kommentar 
 

Biografer 4 
Stockholm city, Hornstull,  
Södermalm, Kungens kurva 
(Huddinge), centralt i Södertälje 

Medel - mycket 
hög  

196 – 4110 sittplatser 

Kontor 6 

Södermalm, Globenområdet, 
Hammarby Sjöstad, Liljeholmen, 
Rissne (Sundbyberg), centralt i 
Södertälje 

Relativt låg – 
hög 

100 – 2800 anställda 

Livsmedels-
butiker 4 

Södermalm, Hammarby Sjöstad, 
Huvudsta i Solna, Älta centrum 
(Nacka), ej centralt i Södertälje 

Relativt låg – 
hög 

800- 2000 m2 

Universitet/ 
högskolor 3 

Kungsholmen, Östermalm/  
Gärdet, Kista, centralt i  
Södertälje 

Medel - hög 120 – 5200 studenter 
& anställda 

 

Urvalet av universitets-/högskoleområden i studien begränsades av möjligheten att finna 
(mindre) geografiskt väl avgränsade områden. Detta för att det skulle vara relativt enkelt att 
bedöma parkeringsutbudet. De universitetsenheter som ingår i studien är därför relativt små, 
dvs inte större universitets huvudcampus. 

Som visas i tabellen ovan är samtliga referensobjekt i studien lokaliserade i Stockholms län. 
Detta är av resursskäl. Mer detaljerad information om respektive referensobjekt finns i  
Kapitel 3. Där redovisas bl.a. antal anställda, butiksyta, antal studerande mm. 

Bilaga 1 visar flygbilder och vad som varit utgångspunkter för avståndsmätningar till  
parkeringsplatser och hållplatser för respektive referensobjekt.  
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2.5. Beskrivning av bilparkeringsutbud  

2.5.1. Beräkningskriterier 
För varje fastighet, eller referensobjekt som vi kallar dem i studien, har antalet parkerings-
platser för bil inom ett visst gångavstånd beräknats. För att beräkningen ska vara relevant 
ställdes ett antal kriterier upp för respektive verksamhetskategori. Tabell 2 ger en översikt av 
de övriga tids- och avståndskriterier som ligger till grund för studien. 

 

Tabell 2. Tids- och avståndskriterier för beräkning av bilparkeringsutbud 
Verksamhet 
 

Maximalt avstånd till 
parkeringsplats från 
entré 

Minsta tillåtna 
parkeringstid  

Tid då parkering 
minst måste vara 
tillåten  

Biograf 500 m 2,5 h Vardagar 17-232 

Kontor  500 m 8 h Vardagar 08-17 

Livsmedelsbutik 200 m Inga sådana krav   Inga sådana krav 

Universitet 
/högskolor 500 m 8 h Vardagar 08-17 

 

Syftet med kriterierna i tabellen ovan är att se till att beräkningen av parkeringsutbudet är 
rimligt och relevant för besökare till och anställda vid en viss verksamhet. En biografbesökare 
som anländer till biografen med bil är till exempel i allmänhet inte särskilt betjänt av om det 
finns en stor mängd parkeringsplatser under dagtid eller som är begränsad till korttids-
parkering. En heltidsanställd behöver generellt möjlighet att parkera sin bil under en hel  
dag vid sin arbetsplats. 

Förutom de kriterier som redovisas i Tabell 2 så har t. ex. endast parkeringar som är till-
gängliga för besökare eller anställda vid respektive verksamhet inkluderats. Platser som är 
förhyrda/ reserverade platser av andra har alltså inte inkluderats i parkeringsutbudet3.  

2.5.2. Tillvägagångssätt och datakällor 
Genom telefonkontakter med verksamheterna och fastighetsägare har vi inhämtat uppgifter 
om större parkeringsanläggningar inom respektive fastighet och i närheten av denna mm. 
Genom dessa kontakter har vi också ofta fått information om var man som besökare  
rekommenderas parkera och hur enkelt eller svårt det kan vara att finna parkering på en  
viss plats. Även verksamheternas hemsidor besöktes för att ta del av uppgifter om t.ex. antal 
parkeringsplatser och hur man hänvisar besökare att ta sig dit.  

Förutom kontakter direkt med respektive verksamhetsutövare har vi även inhämtat informa-
tion om privata parkeringsanläggningar från fastighetsägare och representanter för dessa, 
bl.a. Akademiska hus, HSB, Bonnierfastigheter, Vasakronan, Kista galleria, Wallenstam och 
Heron City. 

2 I Bilaga 3 redovisas några parkeringshus som stänger tidigare än klockan 23 (grönmarkerade), eftersom det är möjligt att nyttja 
dessa och komma ut från parkeringshuset efter stängning enligt uppgifter från parkeringsbolaget. Dessa p-platser är dock inte 
medräknade i parkeringsutbudet, eftersom besökare till parkeringshusen antas utgå från de öppettider som gäller enligt skyltar i 
parkeringshusen.   
3 I Bilaga 3 finns en del förhyrda platser noterade (rödmarkerade) om platserna finns på anläggningar som även nyttjas av verk-
samhetens besökare eller anställda. De förhyrda platserna har inte räknats in i parkeringsutbudet om inte så specifikt anges.  
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Uppgifter om offentliga parkeringsanläggningar, antal parkeringsplatser i dem, avgifter samt 
regleringar har framförallt hämtats från hemsidor och genom telefon- och mailkontakt med 
parkeringsbolagen Stockholm Parkering AB, Q-park, Europark och Estate parkering.  

Antalet parkeringsplatser på gatumark beräknades genom studera av flyg- och gatubilder på 
eniro.se, hitta.se, Google maps och Google Earth. I flera fall har även besök gjorts på plats. 

Avstånd till parkering har mätts som verkligt gångavstånd längs gator och med hänsyn till 
byggnaders uformning. Mätningen har gjorts i Google Earth. Hänsyn har inte tagits till höjd-
skillnader. Huvudentrén till respektive verksamhet har varit utgångspunkt för avståndsmät-
ningarna. För campusområdet Konradsberg och Kungliga musikhögskolan har dock  
avståndsmätningar utgått från en ungefärlig mittpunkt av områdena.  

För mer detaljerad information om startpunkt för avståndsmätningar se Bilaga 1.   

Bilaga 3 redovisar en sammanställning över bilparkeringsutbudet vid respektive referens-
objekt. 

2.6. Beskrivning av kollektivtrafikutbud 

2.6.1. Beräkningskriterier 
Tabell 3 redovisar de tids- och avståndskriterier som ligger till grund för beräkningen av  
kollektivtrafikutbud/ tillgänglighet.  

 

Tabell 3. Tids- och avståndskriterier för beräkning av kollektivtrafikutbud 
Verksamhet 
 

Maximalt avstånd 
från entré till håll-
plats 

Tidsperioder då totalt antal turer beräknas 

Period A Period B 

Biograf 500 m Vardagar 00-24 Vardagar 17-23 

Kontor  500 m Vardagar 00-24 Vardagar 08-17 

Livsmedelsbutik 200 m Vardagar 00-24 - 

Universitet 
/högskolor 500 m Vardagar 00-24 Vardagar 08-17 

 

Syftet med de kriterier som ställts upp för beräkning av kollektivtrafikutbud är i likhet med 
beräkningen av parkeringsutbud att ge en så rättvisande bild som möjligt av möjligheten att 
resa till respektive verksamhet. För att göra detta har vi t.ex. valt att undersöka kollektiv-
trafikutbudet under de tider som är mest relevanta för besökare till biograferna /scenen, 
 vilket också är de tider som gällt för beräkningen av bilparkeringsutbudet. Även kriterierna 
för maximalt gångavstånd till kollektivtrafikhållplats är de samma som de som använts för 
beräkning av parkeringsplatsutbud (jämför Tabell 2 och 3).  

Vid beräkningen av kollektivtrafikutbud har endast lokaltrafiken inkluderats, d.v.s. tunnel-
bana, tvärbana och SL:s busslinjer. Fjärrbussar och tågtrafik har alltså inte räknats med i  
kollektivtrafikutbudet. Tabell 6 i Bilaga 2 noterar dock i text om någon större bussterminal 
för fjärrbussar eller någon tågstation finns inom de avstånd som undersöks. 

Bilaga 2 redovisar en sammanställning över kollektivtrafikutbudet för respektive referens-
objekt. 
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2.6.2. Tillvägagångssätt och datakällor 
I denna studie används som tidigare nämnts ett förenklat PTAL- index där vi redovisar  
kollektivtrafikutbudet mätt som antalet turer för relevanta tidsperioder inom 200 respektive 
500 m gångavstånd från respektive verksamhet.  

Även om det inte finns utrymme att här beskriva PTAL i mer detalj så kan det vara värt att 
nämna att PTAL har använts i inom trafik- och stadsplanering i Storbritannien i mer än 20 
år, bl.a. för att beräkna optimala parkeringstal vid parkeringsplanering. Filosofin bakom 
PTAL är att det ska vara ett praktiskt mått på hur bra eller dålig kollektivtrafiken är på en viss 
plats, ett mått som dels tar hänsyn till turutbudet (t. ex. mätt som antal turer per timme) samt 
gångavstånd till hållplatsen. För mer information om PTAL och dess originalformula se t.ex. 
Dallal (1980) och Hillman & Pool (1997). 

Underlag för beräkning av antal kollektivtrafikturer inom olika gångavstånd i den här studien 
har inhämtats SLs hemsida (www.sl.se).  SLs reseplanerares hållplatskarta4 och hållplats-
tidtabeller5 för vintern 2010/11 användes för att identifiera de linjer som passerar inom ett 
bestämt avstånd från respektive verksamhet.  

2.7. Nyckeltalsutveckling och analys 

2.7.1. Bakgrund 
Arbetet med denna studie har utgått från att det finns ett behov av att försöka identifiera och 
beräkna olika kvantitativa indikatorer som kan användas för att belysa parkeringssituationen 
för en viss verksamhet. Nyckeltal som också kan användas av planerare och av forskare för att 
förstå vilken grad av flexibilitet olika verksamheter har vad gäller efterfrågan på parkering. 
Underliggande syften med att identifiera sådana nyckeltal är bl. a. att: 

• Ge planerare bättre verktyg att analysera vad som är ett lämpligt parkeringstal för en 
viss ny verksamhet/ typ av lokaler på en plats med viss kollektivtrafiktillgänglighet  
(t. ex. genom att kunna analysera möjligheten att kunna samutnyttja redan befintliga 
parkeringar i närområdet), 

• Ge forskare ett verktyg att analysera vad som påverkar människors färdmedelsval till 
en viss verksamhet (dvs att i förlängningen ge planerare bättre verktyg för att  
prognosticera resandet t. ex. till/ från ett nytt kontorshus beroende på tillgång till bil-
parkering, pris på bilparkering och kollektivtrafiktillgänglighet så att ett lämpligt  
parkeringstal kan väljas). 

Det är också värt att nämna att angreppssättet i denna rapport i viss mån skiljer sig från  
traditionell svensk planeringsmetodik inom området. Anledningen till detta behov av ny-
tänkande är att forskning inom parkeringsområdet på senare år relativt kraftigt har kritiserat 
traditionell metodik för bestämning av parkeringstal/ parkeringsnormer vid ny bebyggelse 
(se t. ex. Shoup 2005). Kritiken avser t. ex. att hanteringen av parkeringstal inte är tillräckligt  
evidensbaserad och inte ekonomisk effektiv (dolda subventioner). 

 

4http://reseplanerare.sl.se/bin/query.exe/sn?sl=1&REQ0JourneyStopsS0A=&REQ0JourneyStopsZ0A=&S=&Z=&REQ0JourneyS
topsSID=&REQ0JourneyStopsZID=&getstop=1 
5 http://sl.se/sv/Resenar/Planera-resa/Tidtabeller/ 
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2.7.2. Principiellt tillvägagångssätt 
I studien har vi valt att identifiera nyckeltal som beskriver verksamheters parkeringsbehov 
och som baseras på lätt tillgängliga data. Data som potentiellt kan samlas in av trafik- och 
stadsplanerare själva till en rimlig kostnad och med rimlig insats av arbetstid. Bakgrunden 
till detta val är tidigare brittiska erfarenheter från användning av tillgänglighetsmått i  
planeringen där dessa mått blivit så detaljerade och kostsamma att använda att de övergivits  
i den praktiska planeringen (se Envall 2007). 

Det mest självklara nyckeltalet har förstås varit att beräkna antal parkeringsplatser på visst 
avstånd från en specifik verksamhet. Detta har gjorts för samtliga verksamhetskategorier.  
I övrigt har tre huvudsakliga typer av referensdata använts för att sätta olika specifika  
verksamheters omfattning i relation till parkeringssituationen. Dessa är:  

• Parkeringsutbud i förhållande till verksamhetens omfattning (mätt som t.ex. antal  
anställda eller besökskapacitet) 

• Parkeringsutbud i förhållande till parkeringskostnaden (mätt som antal platser med 
p-avgifter om x kr/ dag inom olika avstånd) 

• Parkeringsutbud i förhållande till kollektivtrafikutbud (mätt som antal kollektivtrafik-
avgångar per tidsperiod inom ett visst gångavstånd) 

För varje verksamhetskategori har vi undersökt vilka data om verksamheten som är enklast 
att ta del av för en utomstående person, genom ett telefonsamtal eller originalkällor på inter-
net.  

Tillvägagångssättet vid nyckeltalsutvecklingen har dels varit att undersöka vilka data om 
verksamheten som lätt eller relativt lätt går att samla in till låg kostnad, dels att kombinera 
olika data för att analysera referensobjekten inom en viss kategori ur olika perspektiv. T.ex. 
undersöka antalet parkeringsplatser inom 500 m per anställd i en viss verksamhet. Studiens 
analys har sedan inriktats på att beskriva och diskutera för- och nackdelar med olika typer av 
nyckeltal.  

2.8. Avgränsningar och utvecklingsmöjligheter 
Det finns som vi ser det fyra väsentliga avgränsningar som gjorts i denna studie.  

Tre av dessa avgränsningar gäller faktorer som sannolikt signifikant påverkar ´behovet´ av 
bilparkering, dvs a) förutsättningar för att cykla, b)  tillgång till bilpool samt c) konkurrens-
situation för parkeringen. Dessa faktorer har inte undersökts närmare i denna studie även om 
det är faktorer som bedöms vara av intresse för framtida studier.  

En fjärde väsentlig avgränsning av studien är att bostäder här valts bort som referensobjekt, 
bl.a. eftersom den historiskt hårda regleringen med parkeringsnormer för bostäder lämnat 
lite utrymme för variationer i parkeringstal.  

Cykel 

Den ursprungliga tanken inom denna studie var att förutom att inkludera data om kollektiv-
trafikutbud för respektive verksamhet även inkludera data om ett tredje väsentligt färdmedel 
för resor i städer, nämligen cykeln.  

Inom ramen för denna studie har det dock inte av resursskäl varit möjligt att studera vilken 
eventuell roll som god eller mindre god cykelinfrastruktur (snabba, trygga och komfortabla 
cykelrutter respektive cykelparkering av god kvalitet nära målpunkten) har på efterfrågan på 
bilparkering. Detta beror dels på resursskäl (vi fann nämligen att platsbesök var nödvändigt 
för att få tillförlitliga uppgifter om tillgängliga cykelparkeringar) dels beror det på att det idag 
saknas en etablerad metod för att beskriva cykeltillgänglighet, dvs hur bra trafiknätet är för 
cyklister i ett område samt till och från en plats.  

Bilpool 
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Tillgång till bilpool kan sannolikt minska behovet av bilparkering men har inte studerats 
närmare här.  

Konkurrenssituation för parkering 

Utbudet av parkering för besökande beskrivs i denna studie genom att ange antal parkerings-
platser totalt utan att se till om platserna är belagda eller ej. För besökare till någon av de 
studerade verksamheterna är dock sannolikt konkurrenssituationen i form av beläggning en 
viktig faktor i hur parkeringsutbudet uppfattas.  

Bostäder 

Som verksamhetskategori har bostäder av oss ansetts som mindre lämpligt att studera p.g.a. 
den hårda regleringen av parkeringstal som varit rådande. En studie av parkeringstal för  
bostäder riskerar därför mest att bekräfta de parkeringsnormer som använts i planeringen 
och inte ge indikationer på hur behovet av bilparkering varierar med olika omvärldsfaktorer.  

3. Resultat 

3.1. Inledning 
Detta avsnitt beskriver bilparkeringsutbudet kring de utvalda referensobjekten, d.v.s. det 
parkeringsutbud som finns tillgängligt för besökare/ anställda/ kunder. Först redovisas data 
för biografer/ scenkonst därefter  uppgifter för kontor, livsmedelsbutiker och universitetsom-
råden. 

För alla verksamhetskategorier redovisas vilket bilparkeringsutbud som finns på olika av-
stånd från objekten, upp till bestämda maxavstånd. Dessutom beskrivs bilparkeringsutbudet i 
relation till olika ’läges- och omvärldsfaktorer’ och andra faktorer som beskriver verksamhe-
terna. För samtliga objekt redovisas bilparkeringsutbudet i förhållande till kollektivtrafik-
utbudet. Andra nyckeltal som redovisas för relevanta verksamhetskategorier är bl.a. bil-
parkeringsutbud i förhållande till besökskapacitet. 

3.2. Biografer/ scen 

Lägen i staden 
Tabell 4 nedan beskriver referensobjektens läge och i vilken sorts bebyggelse som finns  
omkring dem.  

 

Tabell 4. Läge och bebyggelse vid de fem studerade objekten  
Objekt Adress Läge Omgivande områden /bebyggelse 
Skandia Drottninggatan 82, 

Stockholm 
Innerstad, cent-
ralt 

Blandstad (övervägande verksamhe-
ter/handel) 

Bio Rio Hornstulls strand 
3, Stockholm 

Innerstad, cent-
ralt 

Blandstad (bostä-
der/verksamheter/handel) 

Filmstaden Söder Folkungatrappan 
2, Stockholm 

Innerstad, cent-
ralt 

Blandstad (bostä-
der/verksamheter/handel) 

Filmstaden Heron 
City 

Dialoggatan 2, 
Stockholm 

Ytterstad, förort Externt handelsområde (få/inga bostä-
der) 

Södertälje Stads-
scen 

Campusgatan 26, 
Södertälje 

Centralt Blandstad (övervägande bostä-
der/verksamheter) 

 

Som visas i tabellen ligger Filmstaden Heron City i utkanten av Stockholm. Övriga biografer 
finns centralt i Stockholms innerstad. Södertälje Stadsscen ligger centralt i staden. Inom en 
kilometer från Stadsscenen finns både Södertäljes centrumkärna och järnvägsstation. 
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En stor skillnad mellan biograferna är att det nästan helt saknas bostäder inom enkelt  
promenadavstånd till en av biograferna, dvs den  i Heron City. Övriga biografer och  
Södertälje Stadsscen ligger i blandad bebyggelse. Vid Skandia, som ligger i Stockholms mest 
centrala delar är verksamheter och handel dominerande. Kring Bio Rio, Filmstaden Söder 
och Södertälje stadsscen finns relativt mycket bostäder inom kort gångavstånd. 

Förutom vad som noteras i Tabell 4 är det värt att notera att Filmstaden Heron City ligger i 
mer eller mindre direkt anslutning till E4/E20. Bio Rio har också god tillgänglighet till  
regionalt vägnät i och med att Västerbron och Liljeholmsbron ger kopplingar till Södertälje-
vägen/E4 och andra större vägar. Även Stadsscenen Södertälje ligger med goda kopplingar 
till regionalt bilnät, bl.a. E20/E4, som går precis invid. 

Bilaga 1 redovisar flygbilder över de områden biograferna ligger i.  

Kollektivtrafikutbud  
Diagram 1 och 2 visar kollektivtrafikutbudet kring referensobjekten, på 200 respektive 500 
meters avstånd från objekten. Figurerna visar antalet avgångar per dygn respektive antalet 
avgångar på vardagar mellan klockan 17 och 23. Utbudet är beräknat för lokaltrafiken, d.v.s. 
tunnelbana, tvärbana och stadsbusslinjer.  

 
Diagram 1. Kollektivtrafikutbud vid biograferna/scenerna, vardagar klockan 00-24. 

 

 
Diagram 2. Kollektivtrafikutbud vid biograferna/scenerna, vardagar klockan 17-23.  
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Som framgår av diagrammen finns ett betydligt större kollektivtrafikutbud inom 500 meter 
från Skandia jämfört de övriga objekten, sett till både utbud per dygn och utbud på vardagar 
klockan 17-23. Inom 500 meters avstånd från Skandia finns även delar av Stockholms City-
terminal, med region-, nationella- och internationella busslinjer. Även vid Filmstaden Söder 
och Stadsscenen Södertälje finns ett större kollektivtrafikutbud än det lokala utbudet som  
diagram 1 och 2 redovisar, i och med att Stockholm Södra och Södertälje järnvägsstation 
finns inom 500 meter.   

Inom 200 meters avstånd är kollektivtrafikutbudet ungefär lika stort vid Bio Rio och  
Filmstaden Söder som vid Skandia. Vid Filmstaden Heron City och Södertälje Stadsscen  
finns betydligt färre kollektivtrafikavgångar jämfört de övriga objekten.  

En möjlig vidareutveckling av redovisningen är att presentera parkeringsutbudet i form av 
stapeldiagram, och med fler avståndsintervall (det senare kräver dock mer detaljerad data-
insamling). 

I Tabell 2 och 3 tidigare i rapporten visas de avgränsningar och bestämmelser som tillämpats 
vid undersökningen av kollektivtrafik- och bilparkeringsutbudet kring referensobjekten inom 
verksamhetskategorin biografer / scen.  

Bilaga 2 redovisar mer detaljerade uppgifter om vilka linjer och antal avgångar som ingår i 
beräkningarna. Där finns även noteringar om någon större bussterminal med t.ex. region-
bussar eller någon järnvägsstation finns inom 500 meter. 

 

Bilparkeringsutbud 
Diagram 3 visar parkeringsutbudet på olika avstånd, upp till 500 meter från de biografer 
/scener som studerats.  

 

 
Diagram 3. Parkeringsutbud inom 500 meters avstånd från de studerade biograferna 
/scenen. 
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Som framgår av diagrammet ovan är bilparkeringsutbudet mätt i antal p-platser för bil  
betydligt större vid Filmstaden Heron City vid Kungens kurva jämfört de övriga objekten, 
från ca 100 meters avstånd upp till 500 meters avstånd från objekten. Inom 500 meters av-
stånd är bilparkeringsutbudet minst vid Bio Rio på Hornstull, Södermalm. Bio Rio är också 
den minsta biografen mätt i antal sittplatser (se Tabell 6 längre fram i rapporten).  
Parkeringsutbudet kring Bio Rio ökar linjärt, med cirka en plats per meter från biografen. 
Inom 500 meter finns alltså ca 500 platser.  

Parkeringsutbudet vid filmstaden Heron City består enbart av stora parkeringshus och  
ytparkeringar (utan avgifter eller regleringar som begränsar parkeringstillgången för  
besökare till biografen). Vid Bio Rio består parkeringsutbudet inom 500 meter helt av gatu-
parkeringar. Vid filmstaden Söder och Skandia finns både gatuparkeringar och en del  
parkeringshus och ytparkeringar. Det är större parkeringsanläggningar som gör att  
parkeringsutbudet ökar kraftigt på vissa avstånd, t.ex. på 300 meters avstånd från Skandia. 

Värt att notera är att Bio Rio har god anslutning till regionalt vägnät för biltrafik (Västerbron, 
Liljeholmsbron, Södertäljevägen, E4 Essingeleden) samtidigt är parkeringsutbudet inom 500 
meter mindre än vid de övriga biograferna.  

Bilaga 3 redovisar mer detaljerade beskrivningar av bilparkeringsutbudet, t.ex. vilket utbud 
som finns på gatu- och ytparkeringar, vilket utbud som finns i parkeringshus och vilka  
regleringar och priser som gäller för parkeringsplatserna. 

Bilparkeringsutbud i förhållande till kollektivtrafikutbud 
Tabell 5 visar antalet p-platser för bil i förhållande till kollektivtrafikutbudet kring bio-
graferna/scenen inom 200 respektive 500 m från respektive biografs huvudentré. I båda  
fallen användes antalet kollektivtrafikavgångar mellan klockan 17 och 23 på vardagar, dvs 
samma tidsperiod som används för att identifiera tillgängligt parkeringsutbud.  

 

Tabell 5. Bilparkeringsutbud i förhållande till kollektivtrafikutbud kring biograferna 
Objekt Antal parkeringsplatser / antal kollektivtrafikavgångar,  

för besökare vardagar kl 17-23  
Inom 200 meter  Inom 500 meter 

Filmstaden Heron city 29,82 58,10 

Södertälje Stadsscen 3,21 5,36 

Skandia 1,23 4,65 

Bio Rio 3,61 2,43 

Filmstaden Söder 1,19 2,11 

 

Som visas i tabellen är det generellt stora skillnader i kvoten mellan parkeringsutbud och 
 kollektivtrafikutbud mellan olika biografer. Filmstaden Heron City har klart störst parker-
ingsutbud i förhållande till kollektivtrafikutbud (eller om man så vill minst antal kollektiv-
trafikavgångar inom t. ex. 500 m i förhållande till parkeringsytor för bil). Samma biograf har 
också det största antal parkeringsplatser för bil i absoluta tal (se Diagram 3).  

Skandia och Filmstaden Söder har de lägsta kvoterna, dvs nästan lika många kollektivtrafik-
avgångar inom 200 m som det finns p-platser för bil inom samma avstånd.  

Kommentar 

Kvoten ovan kan ev. vara intressant att så småningom kombinera med färdmedels-
fördelningen för besökande till respektive biograf. Detta för att bättre förstå hur p-utbud  
och kollektivtrafikutbud påverkar färdmedelsfördelningen i storstad. 
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Bilparkeringsutbud i förhållande till besökskapacitet 
Tabell 6 redogör för hur många besökare biograferna maximalt kan ta emot vid ett tillfälle. 
Tabell 7 visar sedan bilparkeringsutbudet inom 200 respektive 500 meter kring biograferna i 
förhållande till deras totala antal sittplatser i samtliga biosalonger.  

 

Tabell 6. Biografernas besökskapacitet 
Objekt Antals 

salonger 
Totalt antal 
sittplatser  

Skandia 18 572 

Bio Rio 1 196 

Filmstaden Söder 10 1108 

Filmstaden Heron City 18 4114 

Södertälje Stadsscen  2 1000 

 

Tabell 7. Bilparkeringsutbud i förhållande till biografernas besökskapacitet 
Objekt Antal parkeringsplatser / antal sittplatser  

Inom 200 m Inom 500 m 
Skandia 0,46 3,80 
Bio Rio 1,07 2,09 
Filmstaden Heron City 0,52 1,02 
Filmstaden Söder 0,45 0,80 
Södertälje Stadsscen  0,17 0,75 

 

Som visas i Tabell 7 är p-utbudet inom 200 meter i förhållande till besökskapacitet ungefär 
lika stort vid biograferna Skandia, Filmstaden Söder och Filmstaden Heron City (cirka 0,5 
platser per sittplats på biografen).  

Inom 500 meter finns mest parkeringsplatser per sittplats vid Skandia i centrala Stockholm 
(nästan 4 parkeringsplatser per sittplats på biografen).  Vid Bio Rio finns ungefär hälften så 
många parkeringsplatser (ca 2 parkeringsplatser per sittplats). Vid filmstaden Söder, Heron 
City och Södertälje Stadsscen finns en eller knappt en parkeringsplats inom 500 meter, per 
sittplats. 

Värt att notera är att parkeringsutbudet i denna studie endast mäts som antalet parkerings-
platser för bil (tillgängliga för allmänheten, dvs som inte är reserverade eller förhyrda).  
Beräkningarna ovan tar alltså ingen hänsyn till att konkurrens från andra verksamheter/  
bostäder etc. som vill utnyttja samma parkeringar, beläggningsgrader eller att p-avgifter  
skiljer sig mellan olika områden. 

3.3. Kontor 

Lägen i staden  
Tabell 8 beskriver referensobjektens läge och i vilken sorts bebyggelse som finns omkring 
dem.  
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Tabell 8. Läge och bebyggelse vid de sex studerade kontoren. 
Objekt Adress Läge Omgivande områden/ bebyggelse 

WSP Globen Arenavägen 7,  
Stockholm 

Ytterstad, närförort  Företagsområde omgivet av bostads-
områden 

WSP Luma Lumaparksvägen 7,  
Stockholm 

Ytterstad, närförort Blandstad (bostä-
der/verksamheter/handel) 

White  Östgötagatan 100,  
Stockholm 

Innerstad, centralt Blandstad (bostä-
der/verksamheter/handel) 

Ramböll Krukmakargatan 21,  
Stockholm 

Innerstad, centralt Blandstad (bostä-
der/verksamheter/handel) 

SEB Rissneleden 100,  
Stockholm 

Ytterstad, utkanten av 
förort 

Ingen bebyggelse i direkt anslutning till 
fastigheten 

Lantmäteriet Årstaängsvägen 17, 
Stockholm 

Ytterstad, närförort Blandstad (bostä-
der/verksamheter/handel) 

Astra Zeneca Västra Mälareham-
nen 9, Södertälje 

Centralt Övervägande verksamheter, området i 
anslutning till Södertälje stadskärna  

 

Som visas i tabellen så ligger de kontor som undersökts i Stockholms innerstad, närförorter i 
ytterstaden respektive i utkanten av en förort till staden. Dessutom har ett kontor relativt 
centralt i Södertälje ingått i studien. 

Fyra av de sju kontoren ligger i områden med blandade funktioner. WSP:s kontor Globen och 
Astra Zeneca ligger däremot i områden där verksamheter dominerar. SEB:s kontor i Rissne är 
placerat som en solitär utan några andra större byggnader i direkt anslutning.  

Sett till anslutning till regionalt bilvägnät ligger WSP:s kontor Globen, Lantmäteriet och 
SEB:s kontor bra till. WSP:s kontor ligger intill Nynäsvägen, Lantmäteriet intill Södertälje-
vägen och SEB nära E18 och Ulvsundavägen. Även Astra Zeneca i Södertälje ligger relativt bra 
till, i och med närheten till Stockholmsvägen som ger goda kopplingar till E4 och E20. 

Bilaga 1 redovisar flygbilder över de områden kontoren ligger i. 

Kollektivtrafikutbud  
Diagram 4 och 5 visar vilket kollektivtrafikutbud som finns vid referensobjekten. Mer  
detaljerade uppgifter om kollektivtrafikutbudet kring referensobjekten finns i Bilaga 2. 

 

 
Diagram 4. Kollektivtrafikutbud kring kontoren, vardagar klockan 00-24. 
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Diagram 5. Kollektivtrafikutbud kring kontoren, vardagar klockan 08-17. 

 

Kring WSP:s kontor Globen finns största kollektivtrafikutbudet, både inom 200 och 500  
meters avstånd. Där finns förbindelser med både buss, tunnelbana och tvärbana. Inom 500 
meter är kollektivtrafikutbudet mest begränsat vid WSP Luma och SEB i Stockholm samt  
Astra Zeneca i Södertälje.   

Vid White och Lantmäteriet finns ett relativt litet kollektivtrafikutbud inom 200 meter men 
inom 500 meter finns ett betydligt större utbud, främst p.g.a. tillgång till tunnelbana. Vid 
WSP Luma och Ramböll är däremot utbudet lika stort inom 200 och 500 meter från  
kontoren.  

Tabell 2 och 3 tidigare i rapporten visar de avgränsningar och bestämmelser som tillämpats 
vid undersökningen av de studerade kontorens kollektivtrafik- och bilparkeringsutbud.  
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Bilparkeringsutbud 
Diagram 6 visar parkeringsutbudet på olika avstånd, upp till 500 meter från respektive  
kontor.  

 
Diagram 6. Parkeringsutbud inom 500 meters avstånd från de sju studerade kontoren 

 

Diagrammet ovan visar att det är stora skillnader på parkeringsutbudet kring kontoren. Både 
inom 200 och 500 meters avstånd är parkeringsutbudet störst vid Lantmäteriet. Parkerings-
utbudet kring Lantmäteriets kontor vid Marievik ökar dock mycket lite mellan avstånden 200 
och 500 meter, förutom det parkeringshus med cirka 1000 platserna som finns cirka 500  
meter från kontoret. 

Sett till utbud i direkt anslutning till kontoren är utbudet störst vid SEB:s kontor i Rissne.  
På kontorets fastighet finns 1300 parkeringsplatser för anställda och cirka 50 platser för  
besökare. Även vid WSP Globen finns ett stort parkeringsutbud i anslutning till fastigheten, i 
form ett garage under kontoret. De övriga kontoren har mycket få eller inga parkeringsplatser 
i nära anslutning till kontoren. 

Förutom att det är stora skillnader i antalet parkeringsplatser kring kontoren är det också 
stora skillnader vad det gäller hur utbudet är fördelat och vilken typ av parkeringsplatser som 
finns (t.ex. jämt fördelade gatuparkeringar eller större parkeringsanläggningar). Sett till  
vilken typ av parkeringar som finns och hur parkeringsutbudet är fördelat finns stora likheter 
kring Whites kontor på Södermalm och WSP:s kontor i Hammarby Sjöstad. Där består  
parkeringsutbudet mest av gatuparkeringar samt några parkeringshus eller större yt-
parkeringar. Kring Rambölls kontor på Södermalm finns i princip endast gatuparkeringar. 
Vid Lantmäteriet finns flera större ytparkeringar och parkeringshus. 

Bilaga 3 redovisar mer detaljerade beskrivningar av bilparkeringsutbudet, t.ex. vilket utbud 
som finns på gatu- och ytparkeringar, vilket utbud som finns i parkeringshus och vilka  
regleringar och priser som gäller för parkeringsplatserna. 
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Bilparkeringsutbud i förhållande till kollektivtrafikutbud 
I Tabell 9 visas parkeringsutbudet i förhållande till kollektivtrafikutbudet kring kontoren, 
inom avstånden 200 respektive 500 meter. Kvoten är beräknad för utbudet vardagar klockan 
8-17, d.v.s. antalet parkeringsplatser som finns tillgängliga för kontorens anställda under 
tidsperioden dividerat med antalet kollektivtrafikavgångar under samma tidperiod. 

 

Tabell 9. Bilparkeringsutbud i förhållande till kollektivtrafikutbud kring kontoren 
Objekt Antal parkeringsplatser tillgängliga för anställda/ 

antal kollektivtrafikavgångar, vardagar kl 8-17 
Inom 200 meter  Inom 500 meter 

SEB 15,54 11,68 

Astra Zeneca 6,55 7,68 

WSP Luma 4,35 7,64 

Lantmäteriet 18,92 4,32 

Ramböll 0,56 2,64 

White  1,71 1,37 

WSP Globen 0,60 0,89 

 

Flest antal parkeringsplatser i förhållande till kollektivtrafikutbudet inom 200 meter finns vid 
Lantmäteriets kontor i Marievik vid Liljeholmen, d.v.s. vid samma kontor som har flest antal 
parkeringsplatser inom 200 meter (mätt i absoluta tal, se Diagram 6).  

Bilparkeringsutbud i förhållande till antal anställda  
Tabell 10 redovisar hur många anställda som arbetar vid de sju kontoren. Som visas i tabellen 
varierar antalet arbetande vid de olika kontorsfastigheterna från 100 personer till 2800  
personer. 

 

Tabell 10. Antal anställda vid kontoren 
Objekt Antal anställda 

(ca) 
WSP Globen 600 

WSP Luma 100 

White 180 

Ramböll 410 

Lantmäteriet 100 

SEB 2800 

Astra Zeneca 1306 

 

6 130 personer arbetar i byggnaden. I byggnaden finns även konferenscenter, vilket betyder att kontoret ofta besöks av  
ytterligare personer. 
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Tabell 11 beskriver bilparkeringsutbudet inom 200 respektive 500 meter i förhållande till  
antalet anställda vid kontoren.  

Tabell 11. Bilparkeringsutbud i förhållande till antal anställda vid kontoren. 
Objekt Antal bilparkeringar per anställd  

Inom 200 m Inom 500 m 
WSP Globen 0,46 1,50 

WSP Luma 4,13 7,26 

White 0,36 3,52 

Ramböll 0,50 2,33 

Lantmäteriet 9,65 20,95 

SEB 0,16 0,51 

Astra Zeneca 4,13 10,82 

 

Som visas i tabellen ovan så skiljer sig antalet tillgängliga parkeringsplatser besökande och 
anställda signifikant mellan de olika kontorsfastigheterna, från 0,16 – till nära 10 platser per 
anställd inom 200 m från det specifika kontoret. Vid fyra av de sju kontoren var antalet till-
gängliga parkeringar per anställd inom 200 m lägre än en halv p-plats för bil per anställd. 

Vid flera av kontoren finns alltså hypotetiskt sett (dvs utan hänsyn till konkurrenssituationen 
från verksamheter inom angränsande byggnader) parkering tillgänglig för färre än hälften av 
alla anställda inom 200 m. I praktiken finns alltså bilparkering tillgänglig för långt färre  
andel anställda då de flesta av de studerade objekten ligger ’vägg i vägg’ med andra verksam-
heter vars anställda och besökande använder eller vill använda i princip samma parkerings-
utbud (se Tabell 8). 

3.4. Livsmedelsbutiker 

Lägen i staden 
Tabell 12 beskriver de studerade livsmedelsbutikernas lägen och vilken sorts bebyggelse som 
finns kring dem.  

 

Tabell 12. Läge och bebyggelse vid de fem studerade livsmedelsbutikerna 
Objekt Adress Läge Typ av område/bebyggelse 
Coop konsum, 
 Hammarby Sjöstad 

Lugnets Allé 21, 
Stockholm 

Ytterstad, närför-
ort 

Blandstad (bostäder/verksamheter/ 
handel) 

Vi Foodmarket,  
Huvudsta centrum 

Storgatan 62, 
Stockholm 

Ytterstad, förort I centrumanläggning omgivet av bostäder 

Ica Nära, Älta centrum Oxelvägen 42, 
Stockholm 

Ytterstad, förort I centrumanläggning omgivet av bostäder 

Vi Foodmarket, Horns-
tull 

Långholmsgatan 
23, Stockholm 

Innerstad, centralt Blandstad (bostäder/verksamheter/ 
handel) 

Ica Supermarket, Weda Bergaholmsvägen 
11-13, Södertälje 

Ej centralt Övervägande externhandel och verksam-
heter 

 

Som visas i tabellen ovan ligger tre av livsmedelsbutikerna i Stockholms ytterstad, en i  
Stockholms innerstad och en i ett ej centralt läge i Södertälje. Coop Konsum i Hammarby  
Sjöstad och Vi Foodmarket i Hornstull ligger i blandad bebyggelse. Vi Foodmarket i Huvudsta 
och Ica i Älta ligger i centrumanläggningar som omges av bostadsbebyggelse. Ica i Weda  
ligger i ett område med handel och verksamheter.  

Bilaga 1 redovisar flygbilder över de områden butikerna ligger i. 
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Kollektivtrafikutbud 
Diagram 7 visar vilket kollektivtrafikutbud som finns inom 200 meter från butikerna.  

 

 
Diagram 7. Kollektivtrafikutbud kring de fem livsmedelsbutikerna klockan 00-24 vardagar 

 

Som visas i diagrammet ovan är det relativt stor skillnad mellan kollektivtrafikutbudet vid  
Vi-butiken vid Hornstull jämfört de övriga butikerna. Det relativt goda kollektivtrafikutbudet 
vid Hornstull beror till stor del på att två grenar av den röda tunnelbanelinjen och stom-
busslinje 4 passerar nära butiken. Tunnelbana finns även inom 200 meter från butiken i  
Huvudsta men där passerar endast blå linje i en riktning. Vid de övriga butikerna finns inga 
tunnelbanelinjer inom 200 meter, vilket betyder att kollektivtrafikutbudet är mer begränsat.   

Tabell 2 och 3 tidigare i rapporten visar de avgränsningar och bestämmelser som tillämpats 
vid undersökningen av kollektivtrafik- och bilparkeringsutbud kring referensobjekten inom 
verksamhetskategorin livsmedelsbutiker. Värt att notera är att avgränsningarna för livs-
medelsbutiker skiljer sig en del från de avgränsningar som gällt för övriga verksamhetskate-
gorier. Bland annat undersöks kollektivtrafik- och bilparkeringsutbudet endast inom 200  
meters avstånd från butikerna, eftersom längre avstånd uppskattningsvis inte är aktuella för 
besökare till livsmedelsbutiker. Dessutom koncentrerades inte undersökningarna till någon 
specifik tidsperiod utan bilparkerings- och kollektivtrafikutbudet för hela vardagsdygnen  
beräknades.  

Mer detaljerade uppgifter om kollektivtrafikutbudet för livsmedelsbutiker finns i Bilaga 2. 

 

Butiksstorlek 
Tabell 13 redovisar för oss tillgänglig information om ungefärlig butiksyta. Dessvärre kunde 
vi inte få fram jämförbara mått på butikernas storlek (se kommentarsfältet i tabellen). Därför 
har vi inte ansett det trovärdigt att beräkna bilparkeringsutbudet i förhållande till butikernas 
storlek.    
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Tabell 13. Ungefärlig beskrivning av butikernas storlek 
Objekt Ungefärlig storlek 

(kvm) 
Kommentar 

Coop Konsum, Hammarby 
Sjöstad 1000 Cirka, exkl. lager 

Vi Foodmarket, Huvudsta 2000 Inkl. blomsterhandel och 
Pressbyrån 

Ica Nära, Älta centrum 800 Inkl. lager 

Vi Foodmarket, Hornstull 850 Avser säljyta 

Ica Supermarket, Weda 1400 Exkl. lager 
 

Parkeringsutbud 
Diagram 8 visar parkeringsutbudet på olika avstånd, upp till 200 meter från de butiker som 
studerats.  

 

 
Diagram 8. Parkeringsutbud inom 200 meters avstånd från de fem studerade livsmedelsbu-
tikerna 

 

Som diagrammet visar är parkeringsutbudet inom 200 meter betydligt större kring Vi-
butiken i Huvudsta och Ica i Älta centrum jämfört utbudet vid de mer centralt belägna  
Vi-butiken i Hornstull och Coop i Hammarby Sjöstad. Utbudet vid Ica Supermarket i Weda, 
Södertälje är ungefär mitt emellan butikerna med stort respektive litet utbud.  

Vid butikerna i Huvudsta centrum, Älta centrum och i Weda, d.v.s. områdena med störst  
utbud, består parkeringsutbudet främst av ytparkeringar och i parkeringshus. I diagrammet 
framgår att parkeringsutbudet ser mycket lika ut kring Coop i Hammarby Sjöstad och kring 
Vi-butiken i Hornstull, både i fråga om antalet platser och hur platserna är fördelade kring 
butikerna. Inga större parkeringsanläggningar finns inom 200 meter från någon av  
butikerna, utan parkeringsutbudet finns på gatumark. Därför är parkeringsutbudet relativt 
jämnt fördelat, d.v.s. det ökar relativt linjärt med ökat avstånd. 

Bilaga 3 redovisar mer detaljerade beskrivningar av bilparkeringsutbudet, t.ex. vilket utbud 
som finns på gatu- och ytparkeringar, vilket utbud som finns i parkeringshus och vilka  
regleringar och priser som gäller för parkeringsplatserna.  
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Bilparkeringsutbud i förhållande till kollektivtrafikutbud 
Tabell 14 visar bilparkeringsutbudet inom 200 meter från butikerna i förhållande till  
kollektivtrafikutbudet inom samma avstånd.  

 

Tabell 14. Bilparkeringsutbud i förhållande till kollektivtrafikutbud kring livsmedels-
butikerna 

Butik 
Antal parkeringsplatser per 
kollektivtrafikavgång under ett 
dygn inom 200 meter  

Ica Supermarket, Weda 5,9 

Ica Nära, Älta centrum 2,0 
Vi Foodmarket, Huvudsta 
centrum 1,6 

Coop Konsum, Hammarby 
Sjöstad 0,8 

Vi Foodmarket, Hornstull 0,3 

 

Generellt så har de centralt belägna butikerna i Hornstull och Hammarby Sjöstad ett större 
kollektivtrafikutbud och ett mindre parkeringsutbud inom 200 m (se Tabeller 13 och 14).  
Butiken i Weda i Södertälje skiljer sig från övriga då det där finns betydligt fler parkerings-
platser i förhållande till kollektivtrafikavgångar. 

3.5. Universitet- /högskoleområden 

Lägen i staden 
Tabell 3 beskriver de studerade universitets-/ högskoleområdenas läge och viken typ av  
bebyggelse som finns nära dem. 

 

Tabell 15. Läge och bebyggelse vid de fyra universitets-/högskoleområdena 
Objekt Adress Läge Typ av område/bebyggelse 

Campus Kon-
radsberg  

Rålambshovsvägen 
32,  
Stockholm 

Innerstad, cent-
ralt 

Blandstad (bostäder/verksamheter/handel) 

Kungliga Musik-
högskolan 

Valhallvägen 103,  
Stockholm 

Innerstad, cent-
ralt 

Blandstad (bostäder/verksamheter/handel) 

Campus Forum  Isafjordsgatan 39,  
Stockholm 

Ytterstad, förort Företagsområde /externt handelsområde 
(få/inga bostäder) 

Campus Telge Mariekällgatan 3,  
Södertälje 

Centralt Övervägande bostäder 

 

Campus Konradsberg och Kungliga Musikhögskolan ligger i Stockholms innerstad, framför-
allt bland bostäder men där det också finns handel och verksamheter. Campus Forum ligger i 
Kista, ett handels/företagsområde. Campus Telge i Södertälje ligger relativt centralt i staden, 
med cirka 400 meter till järnvägsstationen och framförallt bostäder runtomkring.   
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Kollektivtrafikutbud 
Diagram 9 och 10 visar vilket kollektivtrafikutbud som finns kring campusområdena.  

 

 
Diagram 9. Kollektivtrafikutbud kring campusområdena på vardagar klockan 00-24  

 

 
Diagram 10. Kollektivtrafikutbud kring campusområdena på vardagar klockan 08-17 

 

Som visas i diagrammen ovan är kollektivtrafikutbudet betydligt större vid Kungliga Musik-
högskolan än vid övriga campusområden, både inom 200 och 500 meters avstånd. Inom 200 
meter har Kungliga Musikhögskolan cirka fyra gånger så många avgångar jämfört de övriga 
objekten. Kollektivtrafikutbudet kring de övriga campusområdena är relativt lika. 

Tabell 2 och 3 tidigare i rapporten visar de avgränsningar och bestämmelser som tillämpats 
vid undersökningen av kollektivtrafik- och bilparkeringsutbud kring referensobjekten inom 
verksamhetskategorin universitet/högskolor.  

Mer detaljerade uppgifter om kollektivtrafikutbudet finns i Bilaga 2. 
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Antal anställda/ studerande 
Tabell 16 beskriver universitets-/högskoleområdenas ungefärliga omfattning, mätt som antal 
studenter som är registrerade och antalet anställda vid institutioner belägna på respektive 
campusområde.  

 

Tabell 16. Antal studenter och anställda vid institutioner belägna på universitets-
/högskoleområdena. 

Objekt Antal studenter och anställda 

Campus Konradsberg 800 studenter 
400 anställda 

Kungliga musikhögskolan 2500 studenter*  
250 anställda 

Campus Forum 5000 studenter 
200 anställda 

Campus Telge 800 studenter (ev fler)** 
50 lärare** 

*antal studenter registrerade på lärarhögskolans institutioner som är belägna på campus Konradsberg.  

**vid KTH, Mälarhögskolan och Komvux  

 

Observera att uppgifterna i tabellen ovan antagligen säger ganska lite om hur många som  
besöker områdena dagligen, eftersom det kan variera kraftigt i hur stor omfattning olika 
grupper av studenter besöker sin institution. Tillförlitliga uppgifter om antalet besökande till 
de olika universitetsområdena under en normal vardag har inte varit tillgängliga för oss. Vi 
har därför valt att inte beräkna kvoten mellan antal anställda och studenter i förhållande till 
tillgängligt antal parkeringsplatser. 

Parkeringsutbud 
Diagram 11 visar parkeringsutbudet på olika avstånd, upp till 500 meter från universitets-
/högskoleområdena.  

  

 
Diagram 11. Parkeringsutbud inom 500 meters avstånd från de fyra universitets-
/högskoleområdena. 
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Det är stora skillnader både gällande parkeringsantal och vilka typer av parkeringar som 
finns vid de fyra områdena. Antalet parkeringsplatser är störst vid campus Forum i Kista, 
både i närheten av mätpunkten (huvudentrén) i campusområdet och inom 500 meter. Inom 
campusområdet finns ett parkeringsgarage med 250 platser och omkring finns stora  
ytparkeringar och parkeringshus samt gatuparkeringar. Vid Kungliga Musikhögskolan,  
Campus Konradsberg och Campus Telge finns betydligt färre och mindre parkerings-
anläggningar. Klart minst parkeringsplatser finns kring Campus Telge. Campus Telge är  
också ett av de referensobjekt med minst antal studenter och anställda (se Tabell 16).  

Bilaga 3 redovisar mer detaljerade beskrivningar av bilparkeringsutbudet, t.ex. vilket utbud 
som finns på gatu- och ytparkeringar, vilket utbud som finns i parkeringshus och vilka  
regleringar och priser som gäller för parkeringsplatserna.  

Bilparkeringsutbud i förhållande till kollektivtrafikutbud 
Tabell 17 visar parkeringsutbudet i förhållande till kollektivtrafikutbudet kring universitets-
områdena. Kvoten är beräknad för utbudet vardagar klockan 8-17, d.v.s. antalet parkerings-
platser som finns tillgängliga för besökare under tidsperioden dividerat med antalet kollektiv-
trafikavgångar under samma tidperiod. 

Tabell 17. Bilparkeringsutbud i förhållande till kollektivtrafikutbud kring universitets-
områdena 

Objekt Antal parkeringsplatser tillgängliga för besökare/ 
antal kollektivtrafikavgångar, vardagar kl 8-17 
Inom 200 m  Inom 500 m 

Campus Konradsberg 4,0 3,8 

Kungliga Musikhögskolan 1,3 3,7 

Campus Forum 6,8 8,6 

Campus Telge 0 2,1 
 

Som visas i tabellen ovan är Campus Forum det område som har störst antal p-platser för bil 
inom 200 m i förhållande till antal kollektivtrafikavgångar (med 6,8 p-platser per kollektiv-
trafikavgång under vardagar 8-17 och inom 200 m).  

Bilparkeringsutbud beräknat för olika betalningsvilja 
Diagram 12 och 13 visar antalet parkeringsplatser inom 200 respektive 500 meter från  
universitets- /högskoleområdena, i förhållande till vad det kostar att parkera 8 timmar  
(mellan klockan 8 och 17) på vardagar.  
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Diagram 12. Parkeringsutbud inom 200 meter, i förhållande till kostnaden att parkera mel-
lan klockan 8 och 17 på vardagar. 
 

Som visas i diagrammet ovan så finns det alltså t. ex. drygt 300 p-platser inom 200 m från 
Campus Forum som kostar ca 100 kr för åtta timmars parkering under dagtid på vardagar 
eller mindre (250 av platserna kostar runt 50 kr/ dag). Är man beredd att betala ca 125 kr för 
samma parkeringstid så finns ytterligare nära 400 p-platser att välja på, dvs totalt nära 700 
parkeringsplatser.   

 

 
Diagram 13. Parkeringsutbud inom 500 meter, i förhållande till kostnaden att parkera  
mellan klockan 8 och 17 på vardagar. 

 

Som visas i Diagram 13 ovan är det bara vid Campus Telge som det finns för användaren helt 
gratis parkeringsplatser inom 500 meters avstånd (och då på längre avstånd än 200 m, se  
Diagram 12).  
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4. Analys  
Detta avsnitt försöker kort analysera vad resultaten av de olika nyckeltalen i Kapitel 3 visar i 
förhållandet till två av syftena med rapporten, dvs vad resultaten visar vad gäller: 

• Parkeringsutbudets variation för samma typ av verksamhet (och indirekt vilken grad 
av flexibilitet som finns vad gäller parkeringslösningar och parkeringstal), samt 

• Variation av parkeringsutbud beroende på läge 

4.1. Parkeringsutbudets variation för samma typ av verksamhet 
Studien visar att det finns avsevärda variationer i parkeringstal mellan olika fastighetsobjekt 
inom samma verksamhetskategori, mätt som tillgängligt parkeringsutbud med uppställda 
kriterier för användande inom ett visst avstånd.  

Som ett exempel så fanns det vid flera av de studerade kontoren, hypotetiskt sett7, parkering 
tillgänglig för runt än hälften av alla anställda inom 200 m, och i ett fall endast för ca en av 
åtta anställda. I praktiken finns alltså sannolikt bilparkering tillgänglig för långt färre andel 
anställda inom nämnda avstånd vid flera av referensobjekten. Detta då de flesta av de stude-
rade objekten ligger ’vägg i vägg’ med andra verksamheter och bostäder vars anställda och 
besökande använder eller vill använda i princip samma parkeringsutbud (se Tabeller 8 och 
11). Även för t. ex. biografer varierade tillgängligt parkeringsutbud stort mellan de olika  
objekten, från 0,17 – 1,07 p-platser per biosäte, inom 200 m från respektive biografs huvud-
entré (Tabell 7).  

Siffrorna för kontor ovan kan t. ex. jämföras med de parkeringstal som några svenska stor-
stadskommuner anger i planeringspolicies för nybyggnad av kontor, t. ex. 0,2-0,5 per anställd 
(Johansson 2008) eller minimum 0,32 – 0,65 per kontorsanställd (Nordlund et al. 2011). 
Dvs, även här finns ett spann men talen tycks verka signifikant högre än den i praktiken till-
gängliga parkeringen per anställd inom 200 m från flera av de studerade referensobjekten.  

En svårighet vid dessa jämförelser är att många myndigheter använder byggnadens bruttoyta 
som referens när de arbetar med parkeringstal, snarare än antalet anställda. Detta har  
sannolikt sin förklaring i att man vid bygglovgivning inte vet exakt vilken typ av företag som 
kommer inrymmas i den nya byggnaden (det är då lättare att ’haka upp’ parkeringstalet på 
den nya byggnadens storlek). För uppgifter om antal p-platser per 1000 kvm bruttoyta vid 
nybyggnad i olika kommuners parkeringspolicies se t. ex. Johansson (2007) och Josefsson 
(2009). 

4.2. Variation av parkeringsutbud beroende på läge 
En frågeställning inför studien var vilka omvärldsfaktorer som påverkar bilparkeringsbehov 
och utbud. I praktisk planering antas t.ex. ofta att hög tillgänglighet till kollektivtrafik  
minskar ´behovet´ av bilparkeringar och/ eller att hög kollektivtrafiktillgänglighet gör det 
möjligt och lämpligt att prioritera annorlunda mellan olika behov (se t. ex. Johansson 2007, 
sid. 14-15). Dvs ett högt kollektivtrafikutbud gör det möjligt att t. ex. prioritera efterfrågan på 
en lugn stadsmiljö före parkeringsefterfrågan (större parkeringstillgång ger ofta fler biltrafik-
rörelser på en specifik plats). 

Som visas i Kapitel 3 varierar kollektivtrafiktillgängligheten mätt som PTAL starkt mellan 
olika platser (se t. ex. Diagram 7). Bland referensobjekten i denna studie är kollektivtrafik-
utbudet förhållandevis bra vid biografen Skandia, kontoren Ramböll (särskilt inom 200  
meter) och WSP Globen (särskilt inom 500 meter, se Diagram 4-5). Några av dessa platser, 
framförallt Globenområdet har även vad som måste betecknas som god regional biltillgäng-

7 Dvs utan hänsyn till konkurrenssituationen från verksamheter i angränsande byggnader. 
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lighet genom anslutning till Södra Länken och Nynäsvägen. Kontoret WSP Globen har trots 
det bland det lägsta antalet p-platser per anställd inom de studerade gångavstånden, men 
dock inte lägst (se Tabell 11). Även SEB har ett lågt antal p-platser i förhållande till anställda. 
Detta trots ett relativt lågt kollektivtrafikutbud (se Diagram 4-5, Tabell 11) och en relativt hög 
regional biltillgänglighet. Konkurrensen från ’grannar’ om p-platserna vid SEB bör dock vara 
mindre än på de andra platserna vilket också måste beaktas. I vilket fall som helst, av  
materialet som samlats in kan man konstatera att det tycks finnas en hel del variation i  
parkeringsutbudet mellan olika lägen i staden, men att variationen kanske ofta inte ser ut 
som man intuitivt tror.  

Intressant nog hade t. ex. två innerstadsbiografer (BioRio, Skandia) det största bilparkerings-
utbudet per biosäte inom 200 m respektive 500 m från biografen (Tabell 7). Utbudet av bil-
parkering i SEBs närhet är också lägre än på flera andra platser trots ett relativt sämre  
kollektivtrafikutbud. 

En annan viktig aspekt som materialet i Kapitel 3 indikerar är att parkeringskonkurrens i 
närområdet är en viktig faktor för att kunna analysera realismen i att t.ex. en viss byggherres 
förslag om att ’hålla nere’ parkeringstalet för en ny byggnad skulle fungera som tänkt (dvs att 
det leder till en ökad andel besökare med t. ex. kollektivtrafik och mindre med bil än vad som 
annars hade varit fallet). En paradox här är att om det finns ett stort utbud av parkeringar i 
närområdet så innebär ett ’lägre än normalt’ p-tal för fastigheten sannolikt ofta inte en högre 
andel kollektivt resande till och från det aktuella objektet. Men om det finns ett relativt lågt 
utbud av parkering i närområdet (eller hög konkurrens, eller signifikanta p-avgifter) så tycks 
lägre p-tal kunna ha avsedd effekt, dvs leda till en högre andel kollektivtrafikresande (liksom 
fler gång- och cykelresor)8.  De data som finns för t.ex. Globenområdet indikerar också att ett 
stort kollektivtrafikutbud är en viktig förutsättning för att kunna hålla nere parkeringstalet 
utan att det leder till andra negativa effekter. Men även fallet med t. ex. SEB är intressant i 
sammanhanget (SEB-kontoret har lågt/ medel p-utbud, begränsat kollektivtrafikutbud, god 
anslutning till regionalt bilnät).  

 

 

 

 

 

8 Många städer och regioner har som mål planera sina tätorter så att fler medborgare kan välja att färdas till fots, med cykel och 
kollektivtrafik på fler resor, se t. ex. Niska et al (2010, sid 33). Syftet med att öka t. ex. cykelandelen är att  minska transport-
systemets miljöbelastning och kostnader mm. 
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5. Diskussion 

5.1. Möjlighet att beräkna informativa nyckeltal 
Den metod som använts för att undersöka parkeringsutbudet denna studie har oss veterligen 
inte tidigare testats i Sverige. Metoden ger inte en komplett bild av parkeringssituationen. 
Trots det anser vi att de nyckeltal som har testats ger nya uppgifter som är användbara för att 
beskriva parkeringssituationen på olika platser, åtminstone på ett övergripande sätt. Ett  
exempel på detta är nyckeltalen som beräknats för kontor. Nyckeltal som visar fakta om hur 
parkeringsutbudet per anställd ser ut inom ett visst gångavstånd i bästa scenariot (utan hän-
syn till konkurrens) för ett antal fastigheter.  

Vad som är ett tillräckligt noggrant beslutsunderlag måste naturligtvis avgöras på lokal nivå 
och från fall till fall. De nyckeltal som beräknas här ger då fler möjligheter att anpassa  
analysen efter budget och behov. Dvs, det kan vara bättre att veta något (ha tillgång till de  
relativt enkla nyckeltal som presenteras i denna rapport) och fatta beslut på grundval av  
denna information jämfört med att fatta beslut nästan helt utan dataunderlag. Det senare kan 
vara aktuellt t.ex. vid en mindre nyexploatering då någon anser att en fullständig inventering 
av områdets parkeringsbeläggning är alltför kostsam i relation till exploateringens om-
fattning.  

5.2. Relevans av att använda identifierade nyckeltal 
De data som redovisas i Kapitel 3 pekar på att regler för vem som får utnyttja en parkering 
och hur länge i närområdet ofta kan ha lika stor betydelse för en verksamhets biltillgänglighet 
som vilket parkeringstal som en kommun anvisar i en viss fastighets bygglov. Detta är sanno-
likt viktigt att ta hänsyn till i det allmännas hantering av parkeringstal och parkeringsregler 
för p-platser på allmän platsmark, och vid myndigheters  intresse och önskemål att reglera 
parkeringstal för ny bebyggelse. Inte minst är parkeringsutbudet i närområdet viktigt i de fall 
där utbud och avgifter för parkering i fastigheters närområde påverkar byggherrens förmåga 
att få ekonomi i nya parkeringsanläggningar. Ett stort utbud av för användaren gratis  
parkering i närområdet gör det t. ex. sannolikt svårt eller omöjligt för en byggherre att få  
ekonomi i t. ex. nya garagelösningar i ett nytt kontor. Följden riskerar bli att bilparkering som 
åläggs byggherren genom ett alltför högt p-tal i praktiken innebär att bilanvändning  
subventioneras. Detta genom att byggherren inte kan ta betalt för användning av sin ålagda 
parkeringsanläggning då en högre p-avgift skulle ’tömma’ garaget och biltrafikanter parkera 
där det är gratis i närområdet istället. 

 

5.3. Utvecklingsmöjligheter 
Vill man få en fördjupad kunskap om parkeringsutbudet (t.ex. vilket utbud besökare/ 
anställda uppfattar) och hur parkeringssituationen är på en viss plats behöver man  
komplettera de data vi samlat in. I vår studie har vi identifierat ett antal sådana  
kompletterande bilder: 

a) Undersöka konkurrenssituationen vad gäller parkeringarna 

b) Undersöka parkeringsutbudet med hänsyn till olika betalningsvilja, d.v.s. endast  
inkludera de platser som har en kostnad som besökare är beredda att betala för att 
kunna åka bil till verksamheterna. 

c) Undersöka hur synliga parkeringsplatserna är, d.v.s. om besökarna vet om vilket  
parkeringsutbud som finns. 

d) Undersöka hur biltillgängliga parkeringsplatserna är, d.v.s. hur det omgivande väg-
nätet ser ut. 
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Vill man dessutom/istället beskriva efterfrågan på parkeringsplatser kring olika verksam-
heter/på vissa platser behövs ytterligare bilder. Vi har identifierat ett antal sådana: 

e) Undersöka hur man verkligen reser, dvs t. ex. andel som reser med bil (och parkerar) 
vid ett visst objekt (och hur detta ev. korrelerar med bilparkeringsutbud och kollektiv-
trafikutbud) 

f) Undersöka hur människor skulle vilja resa till ett visst objekt (och deras betalnings-
vilja för den aktuella resan ) 

 

De olika punkterna ovan har olika för- och nackdelar. Punkten a) utgör en viktig komplette-
ring av den bild som ges av att studera det totala antalet parkeringar men varierar över tiden. 
Beläggningsdata är också relativt tidskrävande att samla in samt innebär osäkerheter då be-
läggningsmätningar av resursskäl endast kan utföras vid något enstaka tillfälle. Punkten b) 
kräver insamling av data om betalningsviljan för besökare till olika verksamheter vilket kan 
vara resurskrävande. Ett möjligt tillvägagångssätt är s.k. ´stated preference´-undersökningar 
som dock kan medföra osäkerheter om i vilken utsträckning de beskriver den verkliga  
betalningsviljan. Punkt c) kan vara möjlig att samla in genom enkätstudier. Punkt d) har  
endast gjorts mycket översiktligt här då biltillgängligheten beskrivits som närhet till regionalt 
vägnät. Punkt e) är kanske den mest intressanta aspekten att gå vidare med ur planerings-
synpunkt och kan tillsammans med punkt f) ge en bild av hur efterfrågan på bilparkering  
varierar mellan olika objekt och inom en och samma verksamhetskategori. 
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6. Slutsatser 

6.1. Inledning 
Detta avsnitt redovisar våra slutsatser av utvecklingsarbetet och då främst vad gäller: 

• vilken grad av flexibilitet som finns vad gäller parkeringslösningar och parkeringstal 
inom en och ’samma’ verksamhetstyp, 

• vilka läges- och ’omvärldsfaktorer’ som eventuellt påverkar parkeringsefterfrågan och 
i så fall i vilken omfattning (t. ex. i vilken grad hög tillgänglighet med kollektivtrafik, 
eller hög tillgänglighet till fots ersätter eller kan ersätta ´behovet´ av bilparkeringar i 
svenska storstäder), samt 

• kostnadseffektiva metoder för att mäta och beskriva parkeringsutbud för en viss  
fastighet eller område, 

6.2. Slutsats om parkeringsutbudets variation och grad av ’flexibilitet’ 
Studiens resultat visar att det är stora skillnader i parkeringsutbud kring de objekt som  
undersökts. Den stora variationen gäller både mellan olika verksamhetstyper och mellan  
objekt inom samma verksamhetstyp. Detta tyder på att det kan finnas en relativt stor flexibili-
tet vad gäller möjlighet att variera t. ex. parkeringstal i samband med nybyggnad även inom 
en och samma verksamhetskategori. Notera dock att denna studie inte har dokumenterat ev. 
skillnader i form av variationer i trafik-, parkerings- och stadsmiljöproblem t i de olika  
studerade områdena. 

6.3. Slutsats om viktiga läges- och ’omvärldsfaktorer’ 
Om man ska summera resultatet i Kapitel 3 och vår analys i Avsnitt 4.2. vad gäller variation 
av parkeringsutbud beroende på läge så är det som följer.  

Generellt kan man säga att de referensobjekt som är minst centralt placerade ofta har det 
största eller näst störst bilparkeringsutbudet inom 200 (livsmedelsbutikerna) respektive 500 
meter (övriga verksamhetskategorier). Detta jämfört med övriga undersökta objekt inom 
samma verksamhetskategori.  För kontor är bilden mer blandad, som tidigare nämnts i  
Avsnitt 4.2  (se Diagram 6 och Tabell 11). Alltså, det finns kontorsfastigheter i Stockholm som 
har ett relativt lågt tillgängligt kollektivtrafikutbud med ett relativt litet antal p-platser för bil 
inom samma gångavstånd som till hållplats (mätt utan konkurrens från ’grannar’). 

Goda kollektivtrafikförbindelser behöver alltså inte ’automatiskt’ betyda låga parkeringstal 
eller ett lågt parkeringsutbud i dagsläget (se bl.a. Avsnitt 4.2).  Detta är inte heller direkt för-
vånande då utbudet av bilparkering generellt sett och under en lång tid har varit styrt av 
normerande regler som inte i någon större omfattning tagit hänsyn till kollektivtrafikutbud 
(se t. ex. Hagman et al. 2007). Notera också att en liknande slutsats kan dras om bil-
förbindelser, dvs att en plats med dålig anslutning till t. ex. regionalt bilnät inte behöver ha 
dålig tillgänglighet till parkering. 

Värt att notera är att parkeringsutbudet i denna studie endast har mätts som antalet p-platser 
(som inte är reserverade eller förhyrda). Ingen hänsyn har tagits till t.ex. konkurrens-
situationen med andra verksamheter/bostäder etc., beläggningsgrader eller priser på de olika 
platserna. Hur besökare faktiskt reser eller vill resa till objekten har inte heller studerats.  
Detta gör att det inte går att dra slutsatser om i vilken utsträckning färdmedelsfördelning och 
därmed ´behovet´ av parkering varierar utifrån exempelvis kollektivtrafikutbud och läge i 
staden.  Det är därför också svårt att dra några slutsatser om ett centralt läge och ett bra  
kollektivtrafikutbud räcker som kriterium för ett relativt lågt parkeringsutbud eller om det 
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kanske också exempelvis behövs goda gång- och cykelförbindelser och många boende i när-
området.  

Det man dock torde kunna säga är att de data som presenterats för t.ex. Globenområdet  
indikerar att ett stort kollektivtrafikutbud är en viktig förutsättning för att kunna ’hålla nere’ 
parkeringstalet utan att det leder till andra externa eller negativa effekter, åtminstone i de fall 
där parkeringen i ett område inte är högt prissatt eller efterfrågan på parkering redan över-
stiger utbudet inom ca 500 m från en fastighet. 

 

6.4. Slutsats om metoder för att mäta och beskriva parkeringsutbud  
Materialet i denna studie kan ses som ett första svenskt försök att systematiskt sammanställa 
ett robust dataunderlag om i vilken grad parkeringstal för nya fastigheter kan eller bör tillåtas 
variera på grund av t. ex. läge och/ eller kollektivtrafikutbud. 

Studien visar att det är möjligt att med relativt begränsade resurser beräkna ett antal nyckel-
tal vad gäller tillgängligt parkeringsutbud för olika fastighetsobjekt. Dessa indikatorer ger 
inte på något sätt en komplett bild av parkeringssituationen. Men nyckeltalen är relativt enkla 
att ta fram till relativt låga kostnader. Att förfoga över sådana nyckeltal som underlag för  
planering bedömer vi vara ett informativt tillskott till diskussioner om lämpliga parkeringstal 
för t. ex. ny kontorsbebyggelse (se t.ex. Avsnitt 4.2.). Detta jämfört med att inte ha tillgång till 
sådana data vid parkeringsplanering, vilket torde vara vanligt i nuläget. 

Mest intressant är kanske dock att denna rapport har identifierat ett brittiskt sätt att beskriva 
kollektivtrafikutbud. Ett nyckeltal som efter vissa mindre justeringar också har visat sig vara 
enkelt att beräkna även för svenska städer. I studien används detta kollektivtrafikutbudstal 
för att snabbt och enkelt sätta utbudet av kollektivtrafik i relation till parkeringsutbudet. Men 
samma tal skulle likväl kunna användas för att granska t. ex. en byggherres förslag till  
lämpliga parkeringstal för ett visst byggobjekt (liksom lämplighet att bebygga en viss  
fastighet med lokaler för en viss typ av verksamhet generellt).  

6.5. Avslutande kommentar 
Sammanfattningsvis så måste sägas att materialet i Kapitel 3 är begränsat mätt i antal  
referensobjekt. Dessutom är variationerna i materialet stora. Detta betyder att man behöver 
göra (flera) större och djupare undersökningar för att få ett robust underlag för att förstå  
vilken roll kollektivtrafikutbudet inom ett visst avstånd liksom andra faktorer spelar för  
parkeringsbehov och möjligheter att prioritera mellan olika typer av krav som ställs på en 
stadsmiljö. Det som kanske är det mest lovande resultatet av denna studie är att den metodik 
och nyckeltal som redovisas i Kapitel 3 kan ligga till grund för hur man kan genomföra  
sådana större studier. 
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Bilaga 7.  
Parkeringslösningar vid förtätning av 
attraktiva stadskärnor 
 
 Seminarium inom fou-projektet Parkering i storstad  
 
Victory Hotel, Stockholm 2012-04-17 



Hålltider 
 09.00 - Välkomna, A-J Larnelius, Regionchef WSP och Mathias 

Wärnhjelm, Trafikverket 
 

 09.20 - Hur vill medborgarna utveckla sina stadskärnor? Resultat av 
studier i tre mellanstora städer. Tomas Svensson, forskningschef, 
VTI  
 

 10.00 - Kaffe 
 

 10.30 - Fem byggherrar i Stockholm och deras syn på konsekvenser 
och alternativ till traditionell planering med parkeringsnormer. Anders 
Markstedt, WSP  
 

 11.00 - P-normer: om det gamla ska ut, vad gör vi istället? Så arbetar 
städer med tre olika typer av nya lösningar. Pelle Envall, 
Uppdragsledare för projektet Parkering i storstad 
 

 11.30 - Diskussion och frågor 
 

 12.00 - Slut 
Parkering i storstad  



Välkommen 
 Forskning och parkering till nytta 

 A-J Larnelius, Regionchef, WSP  

 
 

 
 Trafikverket finansierar kunskapsuppbyggnad 

 Mathias Wärnhjelm, Trafikverket 

 
 
 
 

 Dagens program, kaffe, frågor och inspel 
 Pelle Envall, Uppdragsledare Parkering i storstad 
 
 

 
 Parkering i storstad  



Hur vill medborgarna utveckla sina 
stadskärnor? Resultat av studier i tre 
mellanstora städer.  

Tomas Svensson, forskningschef 
Mobilitet, Aktörer, Planering (MAP) 



Trafikens utformning i stadskärnan? 

• Bakgrund 
 

• Metod 
 
• Resultat 



        Modern planering - Trafikstrategi 

Vision 

Trafikstrategi 

   Trafikplanering 
Översiktsplan 

  Plan för stadens utveckling 



          Modern planering - Trafikstrategi 

Handeln 

Kollektiv- 
trafiken 

Vision 

Gång- 
trafiken 

Cykel- 
trafiken 

Bil- 
trafiken 

Trafik- 
säkerheten 

Miljön 
Parkering Gods 



Vad vill invånarna?    Sociala dilemman 

mailto:tomas.svensson@vti.se


Metodval?  

• Folkomröstning 
 

• Simulerad folkomröstning 
 

• Statistisk urvalsundersökning 
 
 
 

                           Enkätundersökning 



Scenarier i en enkät 

  
 
Varierar prioritet för olika färdmedel och beskriver 
förutsättningarna för biltrafik, bilparkering, busstrafik, gångtrafik 
och cykeltrafik 
 
Planeringsalternativ i innerstad? 
 
Beskriver paket av åtgärder i ett helhetsperspektiv 



Lägre hastighetsgränser inom centrala Örebro  
 
En större del av 
utrymmet på gatorna 
ges till fotgängare 
och cyklister för att 
de ska kunna ta sig 
fram bekvämt och 
säkert. På Storgatan 
och Drottninggatan 
ökar antalet bussar.  
 

De större gatorna i 
centrala Örebro har 
ett ganska smalt 
körfält i varje 
riktning för bilarna, 
för att få plats med 
både cykel- och 
gångbanor.  
 
  

Lägre hastighets-
gränser är till 
fördel för 
cyklister och 
fotgängare, men 
till nackdel 
främst för yrkes-
trafiken.  

 

På smågatorna får 
bilar bara köra i 30 
km/h för att 
fotgängare och 
cyklister ska kunna 
röra sig fritt.  

 
Bil:  

Bilarna får köra på lika många 
gator i centrala Örebro som idag.  
 
Hastighetsgränsen är högst 30 
km/tim.  
 

Det tar längre tid att köra bil i 
innerstaden än det gör nu.  

Bilparkering:  

Bilar får parkeras i p-hus och på 
större p-platser på samma sätt som 
idag. 
 
Vissa p-platser längs gatorna tas bort.  
 
Det blir längre att gå från bilen till 
butiker och arbetsplatser i centrum.  

 

 
Buss:  

Bussarna får egna 
körfält genom centrala 
Örebro och på 
anslutande gator. Då 
kan de komma fram 
snabbare. 

Gång:  

De nuvarande gågatorna är 
fortfarande gågator. 
 
 

Cykel:  

Längs infarterna till 
centrala Örebro finns 
breda cykelbanor som gör 
det enkelt att ta sig till 
centrum med cykel.  
 
Fler cykelställ som gör det 
lättare att låsa fast cykeln 
har satts upp. 

 



 

Illustrationer: Lotta Persson 
tecknare@lottapersson.se 



Exempel från städer 

 
Örebro (VTI notat 15-2005) 
 
 
Linköping (VTI notat 18-2010) 
 
www.vti.se 
 
 
 

http://www.vti.se/
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Trafiken i Örebros stadskärna 

 



Tre scenarier - Framtidsbilder 

A - Bättre framkomlighet och mer gatuutrymme åt bilarna i 
centrala Örebro 
 
B - Lägre hastighetsgränser inom centrala Örebro 
 
C - En innerstad utan besökande bilar och genomfartstrafik 



Resultat 
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Trafiken i Linköpings stadskärna 



Tre scenarier i en enkät 

A) Bättre framkomlighet och mer gatuutrymme åt bilarna i 
Linköpings stadskärna 

 
 

B) Lägre hastigheter inom Linköpings stadskärna  
 
 

C) En stadskärna där gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras 



Resultat 



Invånarnas syn på den framtida trafiken i Helsingborgs 

stadskärna (2012) 

   
 
Enkät till ett obundet slumpmässigt urval av invånare i 
Helsingsborgs stad i åldrarna 18-75 år 
 
Postenkät eller via webb 
 
2 500 individer i urvalet, 1 451 svarade (58 %) 





Tre olika scenarier 

 A) Bättre framkomlighet och mer gatuutrymme åt bilarna i 
Helsingborgs stadskärna 
 
B) Lägre hastigheter inom Helsingborgs stadskärna 
 
C) En stadskärna med mer gatuutrymme för gång, cykel och 
buss 



Resultat 



Analys 

Faktorer bakom invånarnas val (korstabellering med chi² test) 
 
• Resvanor i stadskärnan och val av alternativ 

 
• Sociala och ekonomiska faktorer och val av alternativ 



Exempel resvanor 

Tabell 1  Resvanor med buss vinter (och sommar) i Helsingborgs stadskärna och val av 
alternativ, %. Bygger på 1 012 respektive 982 svar. 

 Nästan varje 
dag 

Varje vecka Varje/ 
varannan 
månad 

Aldrig eller 
någon 

enstaka gång 

A) Bättre framkomlighet och mer 
gatuutrymme åt bilarna i 
Helsingborgs stadskärna 

13,8 (12,6) 10,0 (11,4) 19,5 (19,4) 27,4 (24,9) 

B) Lägre hastigheter inom 
Helsingborgs stadskärna 31,0 (28,8) 34,2 (35,7) 36,5 (35,4) 37,9 (38,3) 

C) En stadskärna med mer gatu-
utrymme för gång, cykel och buss 55,2 (58,6) 55,8 (52,9) 44,0 (45,1) 34,7 (36,7) 

Totalt 100,0 (100,0) 100,0 (100,0) 100,0 (100,0) 100,0 (100,0) 

p<0,001 (p<0,001) 



Tabell 1  Bilkörning vinter (och sommar) i Helsingborgs stadskärna och val av 
alternativ, %. Bygger på 1 136 respektive 1 124 svar.  

 Nästan varje 
dag 

Varje vecka Varje/ 
varannan 
månad 

Aldrig eller 
någon 

enstaka gång 
A) Bättre framkomlighet och mer 
gatuutrymme åt bilarna i 
Helsingborgs stadskärna 

43,6 (48,8) 26,5 (26,6) 15,7 (16,1) 9,6 (10,1) 

 
B) Lägre hastigheter inom 
Helsingborgs stadskärna 

31,9 (29,0) 37,0 (39,3) 38,7 (39,1) 32,2 (28,8) 

C) En stadskärna med mer gatu-
utrymme för gång, cykel och buss 24,5 (22,1) 36,5 (34,0) 45,6 (44,8) 58,2 (61,0) 

Totalt 100,0 (100,0) 100,0 (100,0) 100,0 (100,0) 100,0 (100,0) 

p<0,001 (p<0,001) 



Tabell 1  Parkering på gatan med avgift (gratis) i Helsingborgs stadskärna och val av 
alternativ. Respondenter som svarat ”Ja” på frågan om man någon gång kör bil till 
Helsingborgs stadskärna. Bygger på 818 respektive 709 svar av 1 112 möjliga. 

 Nästan varje 
dag 

Varje vecka Varje/ 
varannan 
månad 

Aldrig eller 
någon 

enstaka gång 
A) Bättre framkomlighet och mer 
gatuutrymme åt bilarna i 
Helsingborgs stadskärna 

45,3 (40,4) 33,6 (37,0) 21,4 (20,9) 16,7 (19,7) 

 
B) Lägre hastigheter inom 
Helsingborgs stadskärna 

25,0 (23,4) 33,2 (41,2) 39,0 (32,2) 40,4 (41,5) 

C) En stadskärna med mer gatu-
utrymme för gång, cykel och buss 29,7 (36,2) 33,2 (21,8) 39,6 (46,9) 42,9 (38,8) 

Totalt 100,0 (100,0) 100,0 (100,0) 100,0 (100,0) 100,0 (100,0) 

p<0,001 (p<0,001) 



Tabell 1  Accepterad längsta gångtid från p-plats och busshållplats till målpunkt i 
Helsingborgs stadskärna, %. Bygger på 1 415 respektive 1 435 svar. 

Accepterad gångtid, minuter Från p-plats Från buss-
hållplats 

0–3 minuter 8,3 17,8 

4–6 27,0 36,8 
7–10 27,1 22,6 

11–15 17,1 7,7 
Mer än 15 minuter 13,0 4,0 
Ingen uppfattning 7,6 11,0 

Totalt 100,0 100,0 

 



Exempel sociala och ekonomiska faktorer 

Tabell 1  Kön och val av alternativ, %. Bygger på 1 317 svar. 

 Kvinna Man 
A) Bättre framkomlighet och mer 
gatuutrymme åt bilarna i 
Helsingborgs stadskärna 

18,5 26,8 

 
B) Lägre hastigheter inom 
Helsingborgs stadskärna 

36,7 31,2 

C) En stadskärna med mer gatu-
utrymme för gång, cykel och buss 44,8 42,0 

Totalt 100,0 100,0 

p=0,001 



Tabell 1  Bostadstyp och val av alternativ, %. Bygger på 1 302 svar. 

 Lägenhet i 
flerfamiljshus 

I radhus, 
kedjehus, parhus 

eller villa 
A) Bättre framkomlighet och mer 
gatuutrymme åt bilarna i 
Helsingborgs stadskärna 

19,0 25,5 

 
B) Lägre hastigheter inom 
Helsingborgs stadskärna 

31,9 34,8 

C) En stadskärna med mer gatu-
utrymme för gång, cykel och buss 49,0 39,7 

Totalt 100,0 100,0 

p=0,001 



Tabell 1  Antal bilar i respondentens hushåll och val av alternativ, %. Bygger på 
1 314 svar. 

 Ingen bil 1 bil 2 bilar 3 eller fler 
bilar 

A) Bättre framkomlighet och mer 
gatuutrymme åt bilarna i 
Helsingborgs stadskärna 

6,5 20,6 30,0 51,2 

 
B) Lägre hastigheter inom 
Helsingborgs stadskärna 

25,9 34,9 37,1 23,3 

C) En stadskärna med mer gatu-
utrymme för gång, cykel och buss 67,6 44,5 32,9 25,6 

Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 

p<0,001 



Sammanfattning 

”En stor majoritet av invånarna i Helsingborg är anhängare av 
mindre biltrafik och bilparkering i stadskärnan under 
förutsättning att den minskande tillgängligheten med bil 
samtidigt ger direkta positiva konsekvenser för möjligheterna att 
gå, cykla och åka med buss i samma område. En sådan 
omläggning av trafiken uppfattas av de flesta invånare i 
Helsingborg som att staden får en bättre och mer attraktiv 
stadskärna.” 
 



Sammanfattning 

”Ett intressant resultat som följer av analysen, och som på ett 
tydligt sätt signaleras av det totala utfallet för huvudfrågan, är att 
en majoritet av de Helsingborgsbor som kör och parkerar bil i 
stadskärnan föredrar en omläggning av trafiken i innerstaden till 
förmån för cykel-, gång- och kollektivtrafik. Detta resultat visar 
på behovet av den typ av undersökningar som redovisas här. 
Mätningar av resvanor behöver kompletteras med 
undersökningar som ger stadsinvånarna möjlighet att uttrycka 
sina uppfattningar direkt.”  
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Resultat från en enkätundersökning 
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Intervjuer 
med byggherrar 
Anders Markstedt 



Syfte 

Kunskap om hur byggherrar och kommunens representanter 
resonerar och agerar idag för att utveckla optimala 
parkeringslösningar generellt i storstadsmiljö och speciellt för 
specifika fastighetsutvecklingsobjekt i Södertälje stadskärna 

Del av projektet Parkering i storstad (WSP/KTH) 

Finansierat av Trafikverket 



Fem fastighetsutvecklingsprojekt i 
Södertälje stadskärna ca 50 000 m2 



Februari/mars 2011 när byggherrar tilldelats markanvisning:  

 Två tjänstemän i Södertälje kommun 

 Fem byggherrar 

 Intervjuer ca 45-60 min 

Frågor:  

• Processen att välja parkeringslösning 

• Bedömning av lämpligt antal parkeringsplatser och påverkande faktorer  

• Parkeringsavgifter (prissättning, betalningsvilja, administration) 

• Möjlighet att täcka kostnader för parkering genom parkeringsavgifter 

• Parkeringslösningens påverkan på projektekonomin  

• Inställning till alternativa tillvägagångssätt för parkeringsplanering  

 

Intervjuer 



Processen 

– Kommunen kravställare 

– Kommunen ansvarar för långsiktighet 

– Kommunen ansvarar för situationen på gatan 

– Byggherren står för utformning 

– Tidskrävande 

– Planförutsättning, måste lösas innan samråd 

– Processen borde ta mer hänsyn till kundgrupper 

– Kommunen drar, byggherrar håller emot  

 

 



Parkeringslösning 

• Parkeringsgarage enda möjligheten 

• Läge, upplåtelseform och kundgrupp påverkar 
behov 

• Pris sätts av likvärdig parkering (600 - 1000 kr) 

• Kostnad att bygga motiverar 1500 – 2000 kr 

• Kostnaden del av markprisförhandling 

 

 

 

 

 



Attityd till exempel 

• Maxnorm (problemet ut på gatan, kunder vill 
ha parkering, inte i Södertälje) 

• Mobilitetsåtgärder (positiv till Malmömodell, 
osäkert om effekter) 

• Marknad för boende utan rätt till 
boendeparkering (kräver att det finns 
parkering tillgänglig inom gångavstånd) 

 



Generellt: 
Önskan utveckla förfarandet med miniminorm för boendeparkering 

Samsyn åtgärder som intressanta för mer optimala 
parkeringslösningar:  

o flexibla parkeringstal,  
o utnyttja ledig kapacitet i befintlig parkeringsanläggning 

(samutnyttjande/p-köp)  
o bilpool som komplement för att sänka parkeringstal 

Viktiga faktorer för parkeringsefterfrågan vid bostäder:  
          - Kundgrupp - Tillgänglighet kollektivtrafik  - Närhet service 

 
 
 

 

Slutsatser 



 
Objekten i Södertälje stadskärna: 
 Kommunen ser högre parkeringsefterfrågan än byggherrarna 

(byggherrar: 0,4-0,7 platser per lägenhet  en anger <1) 

 Speciellt jämfört med andra projekt- behov se till 
parkeringssituation i hela centrum 

 Betalningsviljan betydligt lägre än i Sthlm innerstad men 
byggkostnad p-garage ungefär densamma  parkeringen större 
belastning på projektekonomin  subvention av 
parkeringskostnader!? 

 

 

 
 

Slutsatser 



Byggherrar inte särskilt nöjda med 
dagens förfarande – men har få egna 
klara idéer till lösning 

Byggherrar öppna för förändring 
 Mest för att minska byggkostnad 

 Också för att öka koll och cykel 

 Omfördelning inte så viktig 

Budskap 



  

P-normer: om det gamla ska ut, vad 
gör vi istället? 
 
Så arbetar städer med tre olika typer av nya lösningar 

Pelle Envall, doktor i trafikplanering 
 
Victory Hotel, Stockholm 2012-04-17 



Upplägg 
 Problemet och möjligheterna (kort repetition) 
 Tre exempel 

 Unbundle – skapa parkeringsmarknad 
 Flexibla parkeringstal – nya mobilitetstjänster 
 Parkeringsreservat – bygg lite i taget, ’räkna in’ samma avstånd som till 

stombussen/ spår 
 (Reglera – den asiatiska lösningen) 

 
 Slutsatser 
 

Parkering i storstad  



Problemet och möjligheterna 
 
 

 Vad händer om:  
 antal p-platser i nybyggnad är för lågt? 
 antal p-platser i nybyggnad är högre än efterfrågan? 

 
 P-normer saknar i mycket empirisk grund  

 Efterfrågevariationer inom typ av verksamhet stora (se t.ex. Rekdal 1999,i  
Hanssen & Lerstang 2002, sid. 16) 

 Dålig (bygg-)ekonomi att tillgodose efterfrågan genom reglering  
 Svårt att förutsäga framtidens bilinnehav vs lägenhetsyta etc 
 Nya lösningar kan ge attraktiva boende- och stadsmiljöer (!?) 
 

 
 

Parkering i storstad  
Usterud Hanssen J. & Lerstang T. (2002) Parkering som virkemiddel for å begrense  
Biltrafikken. Hvilke tiltak bør inngå i en regional parkeringspolitikk i Oslo/Akershusregionen? Rapport 584/ 
2002. Transportøkonomisk institutt , Oslo 



Vikten av att undvika dolda subventioner 

Källa: Envall P. (2010) Parkering i Norra Djurgårdsstaden: -Valmöjligheter och åtgärder inom parkeringsområdet 
för att svara mot uppställd miljöprofil. Slutlig version, december 2010. WSP Sverige, Stockholm 

Samtliga siffror avser 
Stockholms innerstad 

Skillnad: 500-1000 kr/ 
mån och hushåll 



Vem kan vi bygga för? 

40 % av män och kvinnor  
mellan 18-24 år i Stockholms 
län hade körkort år 2009 (SIKA 
2010, sid 8). 

SIKA (2010) Fordon 2009: Tema motorcyklar, mopeder och terrängskotrar. Publicerad 2010-03-30. 
Statens institut för kommunikationsanalys, Östersund. Figur framtagen av TUB Trafikutredningsbyrån AB. 

Diagram visar andel i olika 
åldersgrupper med körkort 
för personbil i riket 

Minskat körkortsinnehav under 40 år 

Innovativ parkering 



 Detaljplaner med p-tal 0 –boende ej rätt till gatumarksparkering 
 Om p-behov uppstår hänvisas boende till ´marknaden´ (p-hus, privata 

uthyrare)  
 I UK mest hyreslägenheter, bra ’promenad-’ och kollektivtrafiklägen 
 >2 500 lägenheter byggda i Camden, London 
 Tyskland, Edinburgh m. fl. 

The Montgomery Building – front mot 
huvudgata, bostäder mycket nära London City Camden, ´Car-free development´ 

Parkering i storstad  

Unbundle – skapa parkeringsmarknad 



Flexibla parkeringstal – nya mobilitetstjänster 

Vid nybyggnation av t. ex. bostäder 
- Inga fasta p-normer 
- P-tal beror på byggherrens mobilitetstjänster mm 
 
- Fler förhandlingskort: bilpool, transportcyklar, prissättning, centrala 

anläggningar, samutnyttjande, rabatterade kollektivtrafikkort, 
parkeringsköp 

 
Syfte 
- Minska/ eliminera parkeringssubventioner (i nya bostadshus) 
- Väg till marknadsprinciper 
 
 
Fungerar det? 
- Sannolikt, ännu relativt liten svensk erfarenhet  
- Avtal och organisation viktigt 
- Demonstrationsprojekt under planering (Stockholm) 

Källa: Envall (2011), Malmö stad (2010) Parkering i storstad  



Parkeringsreservat – bygg lite i taget  

 Idé, motiv till lösning :  
 minska glappet anläggningskostnad vs intäkter 
 attraktivare vistelse-, fotgängar- och cykelmiljöer 

 Centrala anläggningar 
 Lägre byggkostnad 
 Samutnyttjande 
 Längre gångavstånd – betalningsvilja? 

 ’Räkna in’ samma avstånd som till stombussen/ spår 
 Bygg för ’aktuellt’ behov så att utbud inte överstiger 

efterfrågan  
 Färre korta bilresor 
 Freiburg 

 

Parkering i storstad  
Bildkälla: Buehler & Pucher (2011) Sustainable Transport in Freiburg: Lessons 
from Germany’s Environmental Capital. International Journal of Sustainable Transportation, Vol. 5, sid. 43–70 



(Reglera – den asiatiska lösningen) 

 Normer hjälper inte eftersom billigare att parkera på gatan 
 Garage töms – bättre hyra ut som lokal 

 
 Hindra att gatumark ’översvämmas’  

- Certifikat för parkeringsplats vid bostad vid fordonsköp.  
- Lokala myndighet/ polis utfärdar 
- Nattetid, nära hemmet (normalt) 

 
 Syfte 

 Minska trängsel, inte att minska bilägande 

 
 Har det genomförts? 

 Tokyo, Ikoma etc.,Japan – 1950 -> 
 Cheju Island, Korea – försök 
 Diskuteras i Indien mm, mestadels täta storstäder 

 

 - Skapar marknad för prissatt parkering på tomtmark  
 - Acceptans i Europa?  

 

 
 

Parkering i storstad  Källa: ADB (2011) Parking Policy in Asian Cities. Asian Development Bank.  



Slutsatser 
 
 

 Många problem med p-normer 
 Det finns nya lösningar som måste anpassas efter varje situation, 

uppställda mål mm 
 

 Balanserad övergång till nytt arbetssätt  
 Trend att världsstäder överger traditionella ’fasta’ p-normer 
 Barnet och badvattnet 
 Demonstration och utvärdering -> effektsamband 
 Stort behov av fortsatt kunskapsuppbyggnad (avtalsformer, 

effektsamband etc.) 

 
 

Parkering i storstad  



Rapporter från Parkering i Storstad 

Storbritannien 
• Unbundle 
• Cash-out  
• CO2-styrning 

Parkering i storstad  

Vad är tillräckligt bra 
cykelparkering? 
• stöldsäkerhet 
• närhet etc 

Byggherrar 
• p-normer 
• nya lösningar 

Underlag om 
parkeringstal vs 
kollektivtrafik-
tillgänglighet mm 



Frågor och inspel 

Parkering i storstad 

 Egna erfarenheter
 Är vissa lösningar mer intressanta än andra?
 Reglering eller marknad?

 Tack för idag!



Bilaga 8. 
Finns det tomma garage på hela Södermalm? 

 Rapport 2012-08-27 
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Bilagor 
Bilaga 1. Lokaler med andra verksamheter än garage som varit garage tidigare enligt 
fastighetsritningar 

Bilaga 2. Lokaler med andra verksamheter än garage idag och som sannolikt varit garage tidigare 

Bilaga 3. Lokaler med andra verksamheter än garage idag och som troligen varit garage tidigare 

Bilaga 4. Lokaler med andra verksamheter än garage idag och som möjligen varit garage tidigare 

Bilaga 5. Lokaler med andra verksamheter än garage som enligt fastighetsritningar inte varit bilgarage 
(men som vi identifierade som f.d. garage vid fältinventering) 

Bilaga 6. Lokaler med andra verksamheter än garage idag och som sannolikt varit garage tidigare men 
där uppgifter saknas för att bekräfta detta 

Bilaga 7. Översikt över offentliga och större garage 



1. Inledning

1.1. Inledning 
Denna rapport ingår i ett större fou-projekt kallat Parkering i storstad. Parkering i storstad 
syftar till att vidareutveckla metodik för hantering av parkering i större städer. Projektet  
finansieras av Trafikverket. Delrapporten är författad av Pelle Envall som även varit upp-
dragsledare. Elin Celik har varit ansvarig för inventering av garagen och kartredovisning.  
Rapporten har granskats av Olof Örtqvist. 

1.2. Syfte 
Syftet med delstudien är att dokumentera hur befintliga parkeringsgarage på Södermalm  
används. Rapporten ska bl.a. ge svar på om och i så fall i vilken omfattning det finns garage-
lokaler i området som används för andra verksamheter än det ursprungligen tänkta (d.v.s. om 
garage i området uppenbarligen används som t. ex. butiker  eller lager). Bakgrunden till  
rapporten är en tidigare mindre studie som WSP Sverige AB genomfört 2012 åt  
Trafikkontoret, Stockholms Stad (Envall 2012). 

1.3. Omfattning 
Figur 1 nedan redovisar studieområdet, d.v.s. stadsdelen Södermalm i Stockholm. Södermalm 
har en befolkning om ungefär 100 000 invånare boende inom det markerade området1.  

Figur 1. Studieområdet omfattar Södermalm (Karta: Stockholms Stad) 

Det gråmarkerade området i Figur 1 redovisar det område som översiktligt inventerades inom 
den tidigare studien åt Stockholms Stad.  Den tidigare studien gick bara översiktligt igenom 
ett urval bygghandlingar för att kunna verifiera olika byggnaders ursprungligt tänkta an-
vändning. 

1 Stadsdelsförvaltningen Södermalm omfattar ett något större område än på kartan och har fler invånare. 
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1.4. Genomförande 
Studien genomfördes i två steg. Först gjordes en fältinventering sedan användes bygg-
handlingar och fastighetsritningar från Stadsbyggnadskontoret för att få fram mer detaljer 
om fastigheters ursprungliga användning. 

1.4.1. Fältinventering 
Studien inleddes med en enkel fältinventering (walk-through survey). För att underlätta fält-
inventeringen delades Södermalm in i ett antal delområden. Dessa visas i Figur 2.  

 

 
Figur 2. Delområden för fältinventeringen. 

 

Vid inventeringen identifierades ett antal lokaler som sannolikt en gång var avsedda som bil-
garage men som idag används för andra typer av verksamheter.  

När en garagelokal med annan användning identifierades så dokumenterades: 

• garagets lokalisering (gatuadress och ungefärligt nummer), 

• typ av verksamhet idag 

• där möjligt, ungefärlig storlek på lokalen (uppskattat antal bilplatser).  

Fältinventeringen genomfördes under sommaren 2012. De identifierade lokalerna delades 
preliminärt in i tre kategorier.  

• Lokaler med andra verksamheter än garage och som sannolikt varit garage tidigare, 

• Lokaler med andra verksamheter än garage och som troligen har varit garage tidigare, 
eller 

•  Lokaler med andra verksamheter än garage och som möjligen har varit garage  
tidigare. 

1.4.2. Kontroll av urval av ritningar 
Det är inte alltid lätt att vid en fältinventering avgöra om t.ex. en affärslokal tidigare har varit 
garage. Därför granskade vi bygghandlingar för fastigheter där vi bedömt en omvandling från 
garage till lokal som sannolik.  Totalt omfattade denna granskning ett 50-tal lokaler. Lokaler 
som alltså sannolikt varit garage tidigare men som nu inrymmer t.ex. lager eller butiker. Dock 
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studerades ej samtliga sannolikt omvandlade lokaler i område 1 p.g.a. begränsade resurser i 
projektet.  

Undersökningen utfördes på Stockholms Stads Stadsbyggnadskontors expedition. Där finns 
ett digitalt  arkiv med fastighetsritningar. För de utvalda lokalerna undersöktes arkiverade 
fastighetsritningar, d.v.s. främst tomt-, VA- och konstruktionsritningar inför nybyggnation 
och större ombyggnationer. Textdokument studerades inte (eftersom läsbarheten för dessa 
texter ofta är dålig och undersökningen då skulle ta betydligt längre tid). För varje fastighet 
noterades bl.a. den ursprungliga bygglovsritningens eller liknande angivelse av aktuell lokal-
yta, t.ex. garage eller lager. 
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2. Resultat 

2.1. Översikt av resultat 
Genom fältinventeringarna och studier av fastighetsritningar identifierades 37 lokaler med 
andra verksamheter än garage som på bygglovsritningar eller annan dokumentation från 
Stadsbyggnadskontoret en gång varit bilgarage. Samtliga dessa lokaler har alltså bekräftats 
som ha varit byggda som garage från fastighetsritningar (se Bilaga 1). Genomgången av  
fastighetsritningar visade också att 9 lokaler som vid fältinventeringen bedömdes som  
sannolika före detta garage inte var klassificerade som det enligt Stadsbyggnadskontorets  
ritningar. Flera av dessa 9 lokaler har dock ramper som gör dem lämpliga som garage. 

Figur 3 nedan visar var de ombyggda garagen är lokaliserade i förhållande till bl.a. publika 
parkeringsgarage. Den sammanlagda ytan för de 37 garagelokalerna var ungefär 32 500  
kvadratmeter vilket motsvarar 1300 parkeringsplatser för bil beräknat på en genomsnittlig 
yta om 25 kvm per bilplats inkl. körytor framför och mellan parkeringarna och ramper. 

 
Figur 3. Garage som ej längre används som garage (röda rektanglar) samt ett urval av 
publika garage (gröna punkter).  

Blå symboler i figuren ovan visar offentliga garage där man kan hyra platser t.ex. månadsvis. 

 

2.2. Resultat i mer detalj 
För att få en uppfattning av hur stort 32 500 kvadratmeter garageutrymme är visas ytan som 
ett område Som visas i Figur 4 och 5 motsvarar de omvandlade garagen ungefär Fatburs-
parken . 
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Figur 4. Parkeringsplatser om ca 32 500 kvadratmeter motsvarar Fatbursparken. 

 

 

 

Figur 5. De parkeringsplatser som försvunnit motsvarar ytan för Fatbursparken. 

 

Figur 6 nedan jämför ytan för de parkeringsplatser i garage som omvandlats till lokaler med 
antalet parkeringsplatser på gatumarksparkering som idag finns på ett antal huvudgator.  
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Figur 6. De omvandlade garagens p-platser motsvarar samtliga gatuparkeringsplatser på 
sex av Södermalms huvudgator markerade i rött. 

 

Syftet med illustrationen ovan är att ytterligare förståelse för hur mycket parkering som 
32 500 kvm motsvarar.  De försvunna garageplatserna motsvarar samtliga gatuparkeringar 
för bil på Ringvägen (ca 400 platser), Hornsgatan (ca 330 platser), Götgatan (ca 90 platser), 
Folkungagatan (ca 205 platser), Renstiernas Gata (ca 40 platser) och Rosenlundsgatan (ca 
100 platser). Totalt cirka 1200 parkeringsplatser.2  

Figur 6 bygger på data från lokala trafikföreskrifter (LTF). Med hjälp av Trafikkontorets verk-
tyg P-registret har de delar av gatorna där parkering är tillåten mätts upp. Kantstenssträckor 
med bilparkering har sedan delats med 6 m vilket är en etablerad tumregel för att räkna fram 
antal p-platser på en sträcka (måttet är inkl. marginaler till parkerade bilar framför och  
bakom den aktuella platsen).  

Som tidigare nämnts i Avsnitt 1.4.1. så identifierade inventeringen i fält även ett antal troliga 
och möjliga före detta garage. Dessa lokaler har vi som tidigare nämnts ej haft resurser att 
bekräfta eller avfärda om de säkert varit garage. För att ändå visa på det totala antalet troliga 
och möjliga före detta garage så gjordes en karta. Figur 7 nedan visar sålunda på samtliga  
lokaler som en gång kan ha fungerat som garage.  

2 D.v.s. ungefär 100 platser mindre än de 1300 p-platser som omvandlats till lokaler. 
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Figur 7. Alla bedömda garage. Kartan finns i större skala som Bilaga 8. 

 

Mer information från fältinventeringen redovisas i rapportens bilagor.  

 

2.3. Förteckning över bilagor 
Detta avsnitt ger en överblick över innehållet i rapportens bilagor. 

Bilaga 1 visar lokaler med andra verksamheter än garage som varit garage tidigare enligt  
fastighetsritningar. Totalt har 37 sådana lokaler identifierats.  

Bilaga 2 visar lokaler med andra verksamheter än garage idag och som sannolikt varit garage 
tidigare men som inte verifierats av fastighetsritningar. Totalt identifierades 17 sådana  
lokaler. 

Bilaga 3 visar lokaler med andra verksamheter än garage idag och som troligen varit garage 
tidigare. Totalt identifierades 31 sådana lokaler. 

Bilaga 4 visar lokaler med andra verksamheter än garage idag och som möjligen varit garage 
tidigare. Totalt identifierades 30 sådana lokaler. 

Bilaga 5 visar lokaler med andra verksamheter än garage som enligt fastighetsritningar inte 
varit garage (men som vi identifierade som f.d. garage vid fältinventering). Totalt identifiera-
des 13 sådana lokaler. 

Bilaga 6 visar lokaler med andra verksamheter än garage idag och som sannolikt varit garage 
tidigare men där uppgifter saknas för att bekräfta detta. Totalt identifierades 11 sådana  
lokaler. 

Bilaga 7 ger en översikt över ett urval offentliga och större garage inom studieområdet,  
förvaltade av bl.a. Stockholms Stads Parkering AB.  

Bilaga 8 visar en karta med samtliga identifierade garage i större skala. 
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3. Analys 
 

3.1. Inledning 
Denna studie bekräftar att det finns ett större antal lokaler på Södermalm som har byggts för 
att vara garage men som idag används på annat sätt. Det totala antalet p-platser för bil som 
försvunnit i dessa garage motsvarar som tidigare nämnts minst 1300 platser (se Avsnitt 2.1.). 
Istället för att användas som garage används de olika utrymmena för en mängd olika verk-
samheter, bl.a. lager, kontor, verkstäder och butiker.  

3.2. Stadsmiljökonsekvenser av omvandlingen 
De ombyggda garagen innebär i sin tur bl.a. att Södermalm har en högre så kallad dag-
befolkning än vad som annars hade varit fallet. En sådan högre täthet bedöms av många som 
positiv, bl.a. för stadslivet, för upplevd trygghet när man rör sig ute när det är mörkt och för 
butiks- och restaurangrörelser i stadsdelen. Högre restaurangtäthet är också en faktor som 
bidrar till att göra bostadsrätter i ett område mer populära och därmed ger höjda marknads-
priser (se t.ex. Evidens 2011). Samtidigt så kan det finnas personer som föredrar en lugnare 
(boende-)miljö med mindre människor. Totalt motsvarar som visas i Avsnitt 2.2. de  
försvunna p-platserna i de före detta garagen en betydande del av all parkering på gator  
på flera av Södermalms huvudgator.   

3.3. Omvandlingens orsaker 
Vad beror det på att garagen omvandlas till andra typer av lokaler? Det korta svaret på denna 
fråga är att det rör sig om fastighetsekonomi. Det vill säga att t.ex. en affärsinnehavare betalar 
mer för lokalerna än många bilägare gör för parkering. Det kan också röra sig om att det upp-
fattas som att affärsinnehavare är enklare att hyra ut till än att sköta och driva ett garage. En 
affärsinnehavare skriver kanske t. ex. på ett längre kontrakt. Bostadsrättsföreningen som äger 
garaget slipper då även besväret med utlämning av många nycklar, städning och byte av  
trasiga glödlampor.  

Förutsättningen är förstås att bostadsrättsinnehavare med bil har någonstans att ställa sitt 
fordon. Studien indikerar alltså att i täta attraktiva stadsmiljöer är efterfrågan på garage-
parkering och långtidsparkering på gatumark i signifikant omfattning kommunicerande kärl.  

Typiska kostnader för att som privatperson hyra en p-plats för bil på Södermalm är mellan 
900 och 2500 kr per månad (Einar Mattsson 2012, Stockholms stad 2012). Mer än 440  
garageplatser3 i offentlig kontroll på Södermalm uthyres till en kostnad under 1000 kr per 
månad (se bl.a. Stockholms stad 2012b).  2300 platser har en månadsavgift om 1000- 1500 
kr/ månad. 1000 kr/mån motsvarar 480 kr/kvm lokalyta och år. 1500 kr/mån motsvarar 720 
kr/kvm lokalyta per år räknat på en genomsnittlig p-platsyta om 25 kvadratmeter inkl. kör-
ytor.   

Som en jämförelse till p-platspriserna ovan så är begärt pris för en något ombyggd garage-
lokal som kan fungera som lager och kontor mitt på Södermalm 1730 kr/kvm (Objektvision 
2012, Optimal 2012). Den aktuella källarlokalen har endast takfönster och lokalytan är  
beräknad inklusive ytan för den före detta garagerampen.  

   

3 Varav 70 p-platser ’endast natt’. 
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3.4. Bör man se garageomvandlingen som ett hot eller en möjlighet? 
Garageomvandlingen kan ses både som ett hot och en möjlighet. När garage omvandlas kan 
nya restauranger och butiker mm kan startas och växa där det finns en efterfrågan. Det är bra 
ur ett ekonomiskt perspektiv. Sådana etableringar har också som tidigare nämnts många för-
delar ur stadsmiljöperspektiv (se avsnitt 3.2). Ur ett trafikplaneringsperspektiv kan om-
vandlingen dock ses som ett problem. Detta då minskat antal garageplatser riskerar att flytta 
ut ett antal bilar från garage till gator. Det kan i sin tur leda till fler felparkeringar, ökad och 
oönskad ökning av söktrafik och så vidare. Omvandlingstrycket visar dock, och inte minst, att 
många människor och verksamheter vill etablera sig, bo och bedriva verksamheter i ett om-
råde. Att fler vill verka i ett område är något som de allra flesta människor borde uppfatta 
som en positiv utveckling för en stadsdel. Rapportförfattarens perspektiv är därför att om-
vandlingstrycket, att verksamheter på en öppen marknad vill utnyttja garage, måste ses som 
något huvudsakligen positivt för en stadsdel. Detta är viktigt att poängtera då det delvis på-
verkar de slutsatser som bör dras av datamaterialet. 
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4. Slutsatser 
De nya data som studien redovisar behöver övervägas noga inom ramen för parkerings-
politiken och trafikplaneringen i stora städer. Potentiellt har fenomenet med omvandling av 
garage till lokaler som rapporten beskriver kanske särskilt stor betydelse för fyra delområden 
inom trafikplaneringen och stadsplaneringen.  

 Den redovisade datan visar att: 

• Det tycks i ett längre tidsperspektiv (säg > 15-20 år) inte i praktiken fungera att  
reglera fram byggandet av p-platser i ny bostadsbebyggelse där följden av regleringen 
blir p-platser som endast kan hyras ut till ett väsentligt lägre kvadratmeterpris än för 
en i närområdet standardmässigt liknande lokal för lager, kontor eller butik etc. 

• Policier som syftar till att tillmötesgå en ökad efterfrågan på bilparkering genom att 
tillhandahålla fler bilparkeringsplatser på gatumark rekommenderas ej i områden 
där det finns garage som riskerar att tömmas. Efterfrågan måste istället (i normal-
fallet) mötas genom reglering och/ eller prissättning som gör uthyrning av garage 
marknadsmässigt konkurrenskraftig gentemot andra lokalpriser. Alternativet är ett 
hårdare styrt kontrollsystem och sanktioner för byggnaders användning enligt bygg-
lov. Ett sådant nytt kontrollsystem skulle dock sannolikt ändå ha begränsad effekt då 
relativt många byggnader med garage är uppförda innan 1948 års byggnadsstadga in-
fördes, vilket torde göra ett ev. nytt kontrollsystem på området svårt att tillämpa. 

• Anläggandet av nya garage i en stadsdel där det finns garage som av marknads-
ekonomiska skäl riskerar att omvandlas är en delikat balansakt. Detta då det kan leda 
till att befintliga garage i närområdet delvis töms. Garage som istället hyrs ut som  
lokaler eller butiker. Detta gäller i alla fall där det finns starka ekonomiska incitament 
för sådana omvandlingar hos t.ex. bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare. 

• Framkomlighetshöjande strategier och strategier för att förbättra för fotgängare,  
cykeltrafik och kollektivtrafik där bilparkeringsytor omfördelas till förmån för t. ex. 
bussgator, torg- och grönytor, nya hus och nya cykelbanor har goda möjligheter att 
vara framgångsrika i att nå sina mål att förbättra trafiksystemet och stadsmiljön i det 
studerade området. Detta bl.a. då dessa åtgärder kan utnyttja omvandlingstrycket för 
garage på ett positivt sätt för att nå uppställda mål.  
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Bilaga 1. Lokaler med andra verksamheter än garage som varit garage tidigare 
enligt fastighetsritningar 

Nr Gatuadress  
Typ av bygg-
nad (bostäder/ 
kontor/ verk-
samheter) 

Sannolik verk-
samhet idag 

Bekräftad tidigare garagelo-
kal enligt fastighetsritningar 

Unge-
färlig 
storlek 
m2 

3001 Götgatan 102 Bostäder med handel i 
gatuplan Bilverkstad Garage enligt bygglovsritning 1978-12-

06 1200 

3002 Rutger Fuchsgatan 2 Bostäder med lokal i 
gatuplan Tatureingsmässa  Garage och Källare enligt bygglov 1926-

11-05 200 

3003 Rutger Fuchsgatan 4 Bostäder med lokal i 
gatuplan Bilverkstad Garage enligt bygglov 1928-01-01 500 

3006 Östgötagatan 70 Bostäder Bilverkstad Garage enlig bygglov 1923-01-01 200 

3010 Ringvägen 129 Bostäder med lokal i 
gatuplan 

Kinesisk livs och 
övrigt 

Garage, bygglov 1959-01-01 (Lokal 
1927-01-01 och Butikshall 2001-10-22) 600 

3012 Ringvägen 151 Bostäder med lokal i 
gatuplan Bilverkstad Tidigare serviceverkstad renoveras till 

bostadsparkering, bygglov 1996-08-06 1800 

3013 Ringvägen 153 Bostäder med lokal i 
gatuplan Bilverkstad Garage, bygglov 1926-01-01 800 

4001 Katarina Bangata 73 Bostäder Lager (Igor sport) Garage, bygglov 1929-01-01 250 

5003 Bondegatan 35 Kontor Butik/Lager(kopiering) Garage, bygglov 1957-01-01 450 

5004 Bondegatan 60 Bostäder med lokal i 
gatuplan Bilvård/tvätt 

Garage, bygglov 1966-01-01 (övre 
garageplan delvis inrett till kontor, bygg-
lov 1969-01-01) 

2000 

5005 Bondegatan 49 Bostäder med lokal i 
gatuplan Bilservice 

Garage, bygglov 1938-01-02. Ändrat till 
verkstad, lager och kontor, bygglov 
1983-01-01 

100 

5006 Ploggatan 1 Bostäder Biltvätt Garage, bygglov 1929-01-01. Lokal, 
bygglov 1986-06-03 230 

5008 Åsögatan 180 Bostäder Kontor (interiör) 

Garage i nedre källare och lager i övre 
källare, bygglov 1957-01-01. Garage 
delvis omgjort till fritidshem bygglov 
1979-01-01 

350 

7006 Tjärhovsgatan 3 Bostäder med lokal i 
gatuplan Däckservice 

Källare ändras till garage, bygglov 1919-
01-01. Utökning av garage, bygglov 
1965-01-01 

700 

8001 Klevgränd 10 Bostäder Butik/Kontor (Design) Garage, bygglov 1962-01-01 200 

9003 Högbergsgatan 64 Bostäder med lokal i 
gatuplan Butik/Bilmekaniker Garage, bygglov 1939-01-01 450 

9006 Mariatorget 5 Bostäder med lokal i 
gatuplan Butik/lager (sotare) 

Garage, bygglov 1936-01-01 (Ändrig för 
uppfart till lackeringsverkstad i grannfas-
tighet, bygglov 1948-01-01) 

400 

11001 Sankt Paulsgatan 43 Bostäder med lokal i 
gatuplan 

Cykelverk-
stad/Cykelaffär Garage, bygglov 1986-04-24  

11002 Krukmakargatan 9 Bostäder med lokal i 
gatuplan Körskola Garage, bygglov 1962-10-05 430 

11003 Krukmakargatan 5 Bostäder med lokal i 
gatuplan Bilverksatd Garage, bygglov 1915-04-15 330 

11005 Krukmakargatan 20 Bostäder med lokal i 
gatuplan Klädutställning Garage, bygglov 1971 800 

11007 Krukmakargatan 31 Bostäder med lokal i 
gatuplan Bilverkstad Garage, bygglov 1929-12-02 180 

12002 Tideliusgatan 64 Under mark Förvaring (Shurgard) 

Garage i 2 plan, bygglov 1965. Senare 
ombyggnad av garage för ambulans-
tjänst 1974, samt andra ändamål 1976 
och 1980 

11000 

12005 Sockerbruksgränd 3 Bostäder Verkstad/Butik (Air-
con) Garage, bygglov 1963 430 

13003 Brännkyrkagatan 93 Bostäder med lokal i 
gatuplan ? Garage, bygglov 1920 200 
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13005 

 

Krisitinehovsgatan 
15/Brännkyrkagatan 
120 

 

Bostäder med lokal i 
gatuplan 

 

Rörmokare 

 
Garage, bygglov 1929 

300 

 

13006 Krisitinehovsgatan 11 
Bostäder med lokal i 
gatuplan 

 

Möbler/Inredning m.fl 
(FIMAB) 

 
Garage, bygglov 1929 600 

13008 Lignagatan 1 Bostäder Bilverkstad/butik Garage, bygglov 1964.  ca 400? Ej 
mätbart 

13011 Hornbruksgatan 11 Bostäder med lokal i 
gatuplan Lager ? (Cykelringen) Garage, bygglov 1964   2500 

13018 Borgargatan 8 Bostäder med lokal i 
gatuplan Bilverkstad Ändrat till garage, bygglov 1921. Verk-

stadslokal enligt ursprungligt lov 1910. 220 

14001 Långholmsgatan 11 Bostäder med lokal i 
gatuplan Bilhall 

Ändrat till garage, bygglov 1920. Ur-
sprungligen verkstadslokal, bygglov 
1910. Delar av garaget ändrat till gym, 
bygglov 2000-04-20. 

280 

14003 Folkskolegatan 22 Bostäder Bygg, Studio m.fl Garage, bygglov 1927. Verkstad, bygg-
lov 1984 180 

14005 Hornstull strand 7 Bostäder Plåtslageri Garage, bygglov 1935.  250 

14007 Bergsund strand 39 Bostäder med lokal i 
gatuplan 

Isoleringsgros-
sist/Lager Garage, bygglov 1971.  940 

14008 Bergsund strand 35 Bostäder med lokal i 
gatuplan Verkstad (Håltagning) Garage, bygglov 1929.  260 

13012 Hornbruksgatan 9 Bostäder med lokal i 
gatuplan Lager 

Ombyggnad av nedre källare till garage, 
bygglov 1981. Ombyggnad av övre 
källare till monteringshall 1989-06-28. 

ev 3200 

3008 Katarina Bangata 82 Bostäder med lokal i 
gatuplan 

Förhyrda platser och 
verksamheter (instal-
lationsservice) 

Garage och Varumottag, bygglov 1978-
01-01 ca 3000 

1107 Bondegatan 28 Bostäder Bilverkstad 
Ja, bl.a. ”garage” under gården och 
”garage (ev. verkstad)” 1937, ”garage 
under gårdsplan” 1989 

 

1113 Grindsgatan 56 Bostäder Bilverkstad 
Ja, ”garage” enligt ritningar 1937, ”Gara-
ge enligt fastställd ritning (bilverkstad)” 
1987 

 

1114 Magnus Ladulåsgatan 
48 

Bostäder med verk-
samheter i gatuplan Bilverkstad 

Ja, ”garage” både på övre och nedre 
källarplan 1962-63, ”garage” på nedre 
källarplan 1989, ”parkering” på övre 
källarplan 1996 

 

1118 Dalslandsgatan 3 Bostäder Kontor (me-
dia/marknadsföring) Ja, ”garage” enligt ritningar 1931  

1119 Tjurbergsgatan 40 Bostäder Bilverkstad Ja, ”garage” på nedre och övre källar-
plan 1969  

1121 Götgatan 89-91 Bostäder med verk-
samheter i gatuplan 

Butik (restaurangma-
skiner nya & gamla) 

Ja, bl.a. ”biluppställning” på källarplan 
och bottenplan 1947, ”garage” på källar-
plan och bottenplan 1987 

525 
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Bilaga 2. Lokaler med andra verksamheter än garage idag och som 
sannolikt varit garage tidigare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
  

Nr Gatuadress  
Typ av bygg-
nad (bostäder/ 
kontor/ verk-
samheter) 

Sannolik 
verksamhet 
idag 

1103 Katarina Bangata 49 /51 Bostäder Bilverkstad 

1104 Katarina Bangata 62/64 Bostäder Bilverkstad 

1105 Södermannagatan 8 Bostäder med butiker i 
gatuplan Bil/elreparation 

1106 Nytorgsgatan 25 Bostäder Butik/ lager (hår-
produkter) 

1108 Bondegatan 27-29 Bostäder Butik (kontors-
material) 

1109 Nytorgsgatan 33 Bostäder med handel i 
gatuplan Bilverkstad 

1110 Katarina Bangata 42-44 Bostäder med handel i 
gatuplan Bilbärgningsfirma 

1112 Grindsgatan 58 Bostäder med handel i 
gatuplan Bilverkstad 

1115 Västgötagatan 22 Bostäder med verk-
samheter i gatuplan Bilservice 

1116 Siargatan 15 Bostäder Bilverkstad 

1117 Siargatan 17 Bostäder Bilverkstad 

1120 Blekingegatan 36 Bostäder med restau-
ranger i gatuplan Bilhall 

1122 Ölandsgatan 47 Bostäder med butiker i 
gatuplan Bilverkstad 

1123 Bjurholmsplan 27 Bostäder Bilverkstad 

1124 Gotlandsgatan 69 Bostäder Gummi/ däckverk-
stad 

1125 Södermannagatan 43 Bostäder med restau-
rang i gatuplan Bilverkstad 

1126 Södermannagatan 49 Bostäder Butik 
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Bilaga 3. Lokaler med andra verksamheter än garage idag och som 
troligen varit garage tidigare  
 

Nr Gatuadress  
Typ av byggnad 
(bostäder/ kontor/ 
verksamheter) 

Sannolik verksamhet 
idag 

3005 Östgötagatan 89 Bostäder med lokal i gatu-
plan Butik (lås), last och lager 

3011 Ringvägen 135 Bostäder med lokal i gatu-
plan 

Vandrarhem/hostel (Skans-
tulls) 

4004 Malmgårdsvägen 8 Bostäder Ingengörsbyrå 

7001 Folkungagatan 76 Bostäder med lokal i gatu-
plan 

Lager musik utr. (Backline 
STHLM) 

7009 Tjärhovsgatan 20 Bostäder Hotell (Söder) 

8003 Katarinavägen 22 Bostäder med lokal i gatu-
plan Läkare 

9004 Wollmar Yxkullsgatan 18 Bostäder ? (SLM Stockholm) 

9005 Wollmar Yxkullsgatan 20 Bostäder med lokal i gatu-
plan 

Servicehus (Carema care 
varuintag/personalingång) 

9011 Högbergsgatan 48 Bostäder med lokal i gatu-
plan Butik/Verkstad (motorcyklar) 

10002 Brännkyrkagatan 50 Bostäder Filmproduktion? (ligistfilm) 

10003 Brännkyrkgatan 51 Bostäder Kontor? 

10004 Timmermansgatan 14 Bostäder med lokal i gatu-
plan 

Produktion/kontor (Banarepu-
bliken) 

10006 Brännkyrkagatan 45 Bostäder Föreningslokal (Sveriges 
Muslimska Förbund) 

10008 Tavastgatan 32 Bostäder Kontor/Produktion (Geome-
trik) 

10010 Blecktorns gränd 5 Bostäder Galleri 

11004 Krukmakargatan 3 Bostäder med lokal i gatu-
plan ? 

13001 Krukmakargatan 53  Bostäder Bostad 

13002 Hornsgatan 83 Bostäder med lokal i gatu-
plan 

Cykelparkering+Drömkliniken 
? 

13010 Hornbruksgatan trol_1 Under mark Däckservice (Del av Höga-
lidsgaraget?) 

14006 Hornstull strand 9 Bostäder med lokal i gatu-
plan 

Restaurang administration 
(Mosebacke, Strand m.fl) 

1202 Kocksgatan 50 Bostäder Reklambyrå 

1203 Åsögatan 142 Bostäder och kontorsloka-
ler Konsertlokal/nattklubb 

1204 Bondegatan 24 Bostäder Träningslokal (kampsport) 

1205 Nytorgsgatan 31 Bostäder med handel i 
gatuplan Butik/café eller lager 

1207 Åsögatan 90 Bostäder med handel & 
restauranger i gatuplan Träningslokal (kampsport) 

1208 Nytorget 6 Bostäder med verksamhe-
ter i gatuplan Verkstad 

1209 Bondegatan 17 Bostäder Möbelrenovering och snickeri  

1210 Västgötagatan 22 Bostäder med verksamhe-
ter i gatuplan Frisör 

1211 Bjurholmsplan 28-30 Bostäder Plåtslagare 

1212 Södermannagatan 41 Bostäder med butiker i 
gatuplan Snickeri och inredningar 

1213 Närkesgatan 6 Bostäder med kontor i 
gatuplan Boulehall 
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Bilaga 4. Lokaler med andra verksamheter än garage idag och som 
möjligen varit garage tidigare 
 

Nr Gatuadress  
Typ av byggnad 
(bostäder/ kontor/ 
verksamheter) 

Sannolik verk-
samhet idag 

3004 Rutger Fuchsgatan 6 Bostäder med lokal i gatu-
plan framgår ej 

3007 Östgötagatan 95 Bostäder med lokal i gatu-
plan framgår ej 

4003 Ljusterögatan 7 Bostäder med lokal i gatu-
plan Föreningslokal? 

4005 Malmgårdsvägen 63 Bostäder med lokal i gatu-
plan Butik (VVS) 

5007 Bondegatan 67 Bostäder med lokal i gatu-
plan 

Bilverkstad? (Unos 
motor) 

5010 Kocksgatan 53 Bostäder med lokal i gatu-
plan Kontor? 

5012 Folkungagatan 132C/ 
Klippgatan 3? 

Bostäder med lokal i gatu-
plan Butik (Dataservice)? 

7002 Folkungagatan 51 Bostäder med lokal i gatu-
plan ? 

7003 Folkungagatan 52 Bostäder med lokal i gatu-
plan ? 

7004 Tjärhovsgatan 4 Bostäder med lokal i gatu-
plan ? 

7007 Högbergsgatan 36 Bostäder med lokal i gatu-
plan ? 

7008 Högbergsgatan 30A Bostäder med lokal i gatu-
plan Butikslager (Add nature) 

7010 Östgötagatan 6 Bostäder med lokal i gatu-
plan Bilmek? 

8002 Svartensgatan 10 Bostäder Snickeri 

9007 Björngårdsgatan 3 Bostäder med lokal i gatu-
plan Kontor? (Stora spegeln) 

10001 Brännkyrkagatan 60 Bostäder framgår ej  

10011 Pryssgränd 10 Bostäder Kontor (arki-
tekt+redovisning) 

11008 Hornsgatan 63 Bostäder med lokal i gatu-
plan ? 

11009 Hornsgatan 61 Bostäder med lokal i gatu-
plan Biljardhall 

11010 Bysistorget 2 Bostäder med lokal i gatu-
plan Café    

11012 Brännkyrkagatan 83 Bostäder med lokal i gatu-
plan Varuintag 

11013 Wollmar Yxkullsgatan 52 Bostäder Butik/MC Klubb 

12003 Blekingegatan 15 Bostäder ? 

12004 Tantogatan 8 Kontor Lager+Parkering 

13014 Heleneborgsgatan 17 Bostäder med lokal i gatu-
plan ? 

13015 Heleneborgsgatan 15(?) Bostäder med lokal i gatu-
plan ? 

13016 Heleneborgsgatan 34-32 Bostäder Butik? (under renove-
ring) 

13017 Varvsgatan 10A Bostäder med lokal i gatu-
plan ? 

14002 Verkstadsgatan 6 Bostäder med lokal i gatu-
plan Lager? 

14004 Bergsund strand 5 Bostäder ? 
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Bilaga 5. Lokaler med andra verksamheter än garage som enligt 
fastighetsritningar inte varit bilgarage (men som vi identifierade 
som f.d. garage vid fältinventering) 
 

Nr Gatuadress 
Typ av byggnad 
(bostäder/  
kontor/ verksam-
heter) 

Sannolik verksamhet 
idag 

Avfärdad tidigare ga-
ragelokal enligt fastig-
hetsritningar 

9012 Björngårdsgatan  15 Bostäder med lokal i 
gatuplan Butik/Kontor (Design mm) 

Ej garage (Lagerlokal med 
"uppfart/"nedfart" nedfart enligt 
Bygglov 1954 

14009 Bergsundsgatan 25 Bostäder med lokal i 
gatuplan Lager/Butik    Ej garage. Verkstad, bygglov 

1928 

4002 Katarina Bangata 75 Bostäder med lokal i 
gatuplan Lager/Butik (EH Plåt) Ej garage (Ursprungligt bygglov 

1929-01-01) 

5001 Skånegatan 91 Bostäder Butik/Lager (El och gardiner) 

Ej garage, ursprungligt bygglov 
1915-01-01 (ansökan om garage 
har då avslagits), Kontor, bygg-
lov 1983-01-01 

5002 Skånegatan 91 Bostäder med lokal i 
gatuplan Butik/Lager (VVS) Ej garage (Bygglov 1934-01-01 

och 1985-01-01) 

5011 

 
Folkungagatan 126 Bostäder med lokal i 

gatuplan Restaurang? 

Ej garage. Källare och lagerlokal, 
bygglov 1930-01-01. Ändring av 
källare till personalutrymme 
1986-11-25.  

10007 Timmermansgatan 10 Bostäder Verksamhet (Yoga center) 

Ej garage. Bilskola och bilverk-
stad, bygglov 1932-11-23 (Lovet 
avser ändring så att lokal kan 
"inredas" som bilverkstad och 
bilskola) 

 

10009 Bastugatan 39 Bostäder Verksamhet (Sound studio) 
Ej garage. Verkstadslokal, 
bygglov 1908. Lokal, bygglov 
1974 

13013 Heleneborgsgatan 21A Bostäder med lokal i 
gatuplan Lager (Svenska Lotteri) Ej garage. Inomhus portgång till 

gård, bygglov 1912. 

1301 Åsögatan 144 (142) Bostäder med handel i 
gatuplan Butik (kläder)   

1302 Kocksgatan 36 Bostäder med butiker i 
gatuplan Snickeri  

1303 Bondegatan 18 Bostäder Biljardhall  

1304 Brännerigatan 5 Bostäder Glasmästeri  
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Bilaga 6. Lokaler med andra verksamheter än garage idag och som 
sannolikt varit garage tidigare men där uppgifter saknas för att 
bekräfta detta 
 
 

Nr Gatuadress  
Typ av byggnad 
(bostäder/ kontor/ 
verksamheter) 

Sannolik verk-
samhet idag 

Bristfälliga uppgifter från fastighets-
ritningar 

11006 Krukmakargatan 29 Bostäder med lokal i gatu-
plan Café + Konst 

Ursprungligt bygglov visar ej garage 1929. Ändring av 
garageport, bygglov 2007-10-10. Ändring av använ-
dande från verkstad till studio, bygglov 2009-02-06 

9008 Wollmar Yxkullsgatan 9 Bostäder med lokal i gatu-
plan Butik (vintage/möbler) Framgår ej av ursprungligt bygglov 1904. Ändring av 

ingång till garage, bygglov 1934. 

9009 Sankt Paulsgatan 19 Garage Butik (textil) Ursprungligt bygglov saknas. Ändring av kontorslokal 
på bottenvåning, bygglov 1985-11-20 

10005 Brännkyrkagatan 49 Bostäder med lokal i gatu-
plan Plåtslageri Inga ursprungsritningar funna. Bygglov för dusch för 

Plåtslageri från 1981 

5009 Åsögatan 178 Bostäder Kontor Garage i övre källare, bygglov 1955-01-01.  

13007 Varvsgatan 27 Bostäder med lokal i gatu-
plan Bilprovning 

Ursprungligt bygglov sekretessbelagt. Ändring av 
bensinstation till verkstadslokal 1973. Ansökan om 
ändring från delar av garage till verkstad (avslag) 
1986-09-25.  

13004 Brännkyrkagatan 131 Under mark Bilverksatd+Parkering Garage med plats för spolning och smörjning, bygglov 
1959 

5013 Folkungagatan 139 Bostäder Butik (Byggmaskiner) Uppgifter ej funna 

3009 Ringvägen 133 Bostäder med lokal i gatu-
plan Lager (kinesisk livs) Ingen uppgift 

9010 Kvarngatan 4 Bostäder med lokal i gatu-
plan Butik/Studio Uppgifter ej funna 

11011 Brännkyrkagatan 74 Lokaler P + Bilverkstad uppgifter ej funna 
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Bilaga 7. Översikt över offentliga och större garage  
Garage som fungerar som garage förvaltade av t.ex. Stockholms Stads Parkering AB 
 

Nr Gatuadress  Huvudsaklig typ av  
garage  Förvaltare 

2001 Ringvägen 100 Besöksparkering (avgift)  

7005 Björns Trädgårdsgränd  Besöksparkering (avgift)  

8004 Katarinavgen 16? Besöksparkering (avgift)  

8005 Västra Terassrampen 10 Besöksparkering (avgift) ev  
gammal infart  

9001 Noe Arksgränden  Besöksparkering (avgift)   

9002 Västgötagränd 2 Besöksparkering (avgift)  

12001 Rosenlundsgatan 50 Besöksparkering (avgift)  

13009 Hornbruksgatan (1?) Besöksparkering (avgift)  

1401 Ringvägen 151 Förhyrda platser Q-park 

1402 Grindsgatan 42-48 Förhyrda platser Svenska bostäder/Stockholm Stads Parkering AB 

1403 Swedenborgsgatan 40-42 Förhyrda platser Q-park 

1404 Magnus Ladulåsgatan 44 Besöksparkering (avgift) Stockholm Stads Parkering AB 

1405 Magnus Ladulåsgatan 65 Förhyrda platser Oklart (platser för b.la. Skatteverket, Restauranger, 
Kommunförbundet) 

1406 Västgötagatan 3  Förhyrda platser  Q-park 

1407 Åsögatan 106A Förhyrda platser Q-park 

1408 Västgötagatan 13-17 Besöksparkering (avgift) Stockholm Stads Parkering AB 

1409 Blekingegatan 55 Förhyrda och besöksparkering 
(avgift) Stockholm Stads Parkering AB 

1410 Gotlandsgatan 55 Förhyrda platser SVEPAB AB 

1411 Skånegatan 87 Förhyrda platser Stockholm Stads Parkering AB 

1412 Bondegatan 36 Förhyrda platser Stockholm Stads Parkering AB 

 
  

 

 



 

 
  

 
 
 



 

 

 
 
 



Bilaga 9. 
 
 
 

Trafikeffekter av parkering och 
angöring i olika typer av gaturum. 
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Förord 

Projektet ” Parkering i storstad ” dnr AL90 B 2008: 95744 ärendeid:4113, Trafikverket 
påbörjades 2009-04-01 med  syfte att analysera och vidareutveckla en metod för 
hantering av parkeringsutbud samt efterfrågan och plats för angöring från 
övergripande nivå till detaljnivå som rekommenderingsunderlag för frågans hantering i 
svenska storstäder. 
Projektarbetet indelades i följande etapper och moment: 

Projektet behandlar framför allt två typiska planeringsproblem: 
* hur parkering och angöring bör vägas mot framkomlighet mm. i täta storstadsmiljöer
där parkering på tomtmark ej är möjlig 
* hantering av parkeringstal och ev. styrmedel vid tillskott till bebyggelsen i täta
storstadsmiljöer 

Projektet är delat i fem etapper (A-E) och tre teman: 

- Etapp A: Litteraturstudier: inventering av befintlig kunskap (WSP, KTH) 
- Etapp B: Strategier för parkering och angöring: intervjuer med problemägare 

(WSP) 
- Etapp C: Workshop: Analys av kunskapsbrister och behov – fokusering (WSP, 

KTH) 
- ETAPP D: Arbete i teman 
- TEMA 1: Metodik för datainsamling samt utvärdering av olika mätetal för 

beskrivning av parkeringssituationen i ett område (WSP, KTH) 
- TEMA 2: Traffic management mht parkering och angöring (KTH) 
- TEMA 3: Samspel mellan parkerings- och bebyggelseplanering (WSP) 
- Etapp E: Slutrapportering och kondenserat resultat 

Denna rapport dokumenterar resultaten från KTH medverkan avseende Tema 2 som 
behandlar kunskapsunderlaget för avvägning mellan parkering, angöring och 
framkomlighet på gatumark i befintlig bebyggelse i storstad (huvudgator) där parkering 
på tomtmark ej kan anordnas. Temats bakgrund och utgångspunkt är att 
körbaneutrymmet längs kantsten på såväl huvudgator som lokalgator, såvida det inte 
utnyttjas för kollektivtrafik (reserverade körfält, hållplatser) eller cykelfält, i hög 
utsträckning utnyttjas för parkering eller angöring i samband med lastning och 
lossning. Såväl parkering som angöring inkl. dubbelparkering vid lastning/lossning kan 
ha stora negativa effekter på framkomlighet och trafiksäkerhet, effekter som är svåra 
att uppskatta och beakta vid planering och daglig trafikledning. 

Arbetet har genomförts med huvudsaklig medverkan av: 
Albania Nissan  
Karl-Lennart Bång 
Azhar Almudafar 
Ary Pezo silvano 



Sammanfattning 

Bakgrund 
Tema 2 behandlar kunskapsunderlaget för avvägning mellan parkering, angöring och 
framkomlighet på gatumark i befintlig bebyggelse i storstad (huvudgator) där parkering 
på tomtmark ej kan anordnas. Temats bakgrund och utgångspunkt är att 
körbaneutrymmet längs kantsten på såväl huvudgator som lokalgator, såvida det inte 
utnyttjas för kollektivtrafik (reserverade körfält, hållplatser) eller cykelfält, i hög 
utsträckning utnyttjas för parkering eller angöring i samband med lastning och 
lossning. Såväl parkering som angöring inkl. dubbelparkering vid lastning/lossning kan 
ha stora negativa effekter på framkomlighet och trafiksäkerhet, effekter som är svåra 
att uppskatta och beakta vid planering och daglig trafikledning. 

Syfte 
Syftet med forskningsarbetet inom Tema 2 är följande: 

• Genomföra fältstudier av trafikeffekter av parkering och angöring i olika typer av
trafikmiljöer och gaturum.

• Utveckla och tillämpa analysmetodik för uppskattning av effekter på kapacitet,
restid och trafiksäkerhet av olika former av körbaneblockering pga. parkering.

• Diskutera åtgärder för att begränsa problemets omfattning (t ex zon
bestämmelser för parkering och angöring; omfattning av dispenser; anordnade
och utnyttjande av lastzoner mm).

• Ta fram underlag för dokumentation i VGU och TRAST

Litteraturstudie 
En litteraturstudie fokuserad på det aktuella problemområdet har genomförts. 
Litteraturstudien omfattande parkering som angöring inkl. dubbelparkering vid 
lastning/lossning och dess negativa effekter på framkomlighet och trafiksäkerhet, 
effekter som är svåra att uppskatta och beakta vid planering och daglig trafikledning. 

Framkomlighet 
Flera relevanta studier som genomförts i Europa, USA och Asien visar att 
gatuparkering har en negativ effekt på intilliggande trafikströmmens hastighet och 
kapacitet. Hastighets- minskningen pga. gatuparkeringen låg i intervallet från 3 till 
5km/timme. Vid parkering på bägge gatusidor förekom en minskning av hastigheten 
med 8,9km/timme. Parkeringen ger också upphov till ökad ”sidofriktion” som 
reducerar kapaciteten, storleken på denna inverkan kan uppskattas med köteori. 
Resultatet av dessa litteraturstudier visar alltså att det finns en ganska god kunskap om 
framkomlighetseffekter av stationär parkering utmed den ena eller båda sidorna på 
olika typer av gator (Trivector AB: Självförklarande gator – en pilotstudie Rapport 
2009:38). Däremot saknas dokumenterad kunskap av inverkan av 
parkeringsmanövrer, angöring för lastning och lossning samt dubbelparkering. De 
inom detta projekt genomförda fältmätningarna fokuserades därför på studier av 
effekten av sistnämnda typer av dynamiska händelser.  

Säkerhet 
Litteraturstudien visade också att gatuparkering påverkar trafiksäkerheten. 
Olycksrisken för barn ökar eftersom de kan rusa ut i gatan från gångbanan mellan 
parkerade bilar. Vuxna fotgängare använder däremot ofta parkerade bilar som 
”sköldar” mot biltrafik när de korsar gatan. Cyklister känner sig mindre säkra vid 
förekomst av gatuparkering pga. risken för hastigt öppnade bildörrar i samband med 
parkeringsmanövrar. För bilförare ökar också olycksrisken i samband med manövrar 
vid in- resp. utfart från parkeringsplatser längs gatan, framförallt för gator med 
hastighetsgräns 50 km/timme eller högre.  



Metodik 
Parkering på gatumark är en bland de många faktorer som påverkar trafiken. 
Effekterna av parkeringsplatsmanövrer, lastning och lossning och dubbel parkering på 
trafikarbetet, restiden och på hastighetsmedelvärde i Stockholm studerades. För detta 
projekt samlades data för fyra olika gatusträckor under 8,5 timmar. Dessa data 
användes för att studera effekterna av in- och ut parkeringsmanöver, dubbelparkering 
och lastnings- och lossningsaktiviteter i två typer av studier, en mikro- och en 
makrostudie. I mikroanalysstudien studerades effekterna av enskilda fordon mot 
händelsen av intresse. Dessa händelser omfattar in- och ut parkeringsmanövrer, 
dubbelparkering och lastnings- och lossningsaktiviteter. Medan för makrostudien, 
studerades effekterna av alla händelser för alla mätplatser i en aggregerad strategi 
under fem minuters intervall om 8,5 timmar och därefter utfördes en 
regressionsanalys. Påverkan på andra typer av manövrar eller några andra händelser 
uteslöts. 

Fältstudier 
Fältstudie utfördes på olika utvaldes sträckor som uppfyllde ett antal kriterier för att 
säkerställa en god kvalitet på resultaten. I studien har sträckor med 
gatuparkeringsplatser och som är lokaliserade på gator med höga flöden valts ut. Tio 
sträckor valdes ut. Efter inventering och genomgång av antal mätplatser analyserades 
data från följande sträckor: 

- Fleminggatan sträcka 1 
- Fleminggatan sträcka 2. 
- Hornsgatan 
- Folkungagatan, 

Resultat 
Analys av fältmätningsresultaten av olika typer av angöringshändelsers inverkan på 
framkomligheten gjordes på två olika sätt: 

1) Makroanalys genom multipel regression av effekt på medelhastigheten på
studerade sträckor av frekvensen händelser av olika slag per 5min och 100m

2) Mikroanalys av enskilda fria fordons hastighetsprofil och restid vid passage av de
studerade sträckorna med eller utan förekomst av någon händelse.

I makroanalysstudien redovisade regressionsanalysen på makronivå. Studien visar att 
många variabler som beskriver parkeringshändelser har en signifikant inverkan på 
hastighetsmedelvärde trots att modellens förklaringsgrad var låg (R2  = 0,42). Tyvärr 
innehåller mätmaterialet bara fyra mätsträckor, vilket beror på att vissa av de vid 
rekognoseringen identifierade potentiella mätsträckor saknade parkeringshändelser. 
Detta berodde troligen på att huvuddelen av parkeringsplatserna var upptagna för 
boendeparkering.  

Resultatet från makroanalysen visar att trafikflöde, parkeringsmanöver, dubbel-
parkering och lastning & lossning minskade hastigheten med 0,06; 2,1; 7,1; resp 3,3 
km/timme per händelse/100m,5min. Ökning av antalet körfält i den studerade 
riktningen från 1 till 2 ökade hastigheten med 7,7 km/timme. 

I mikroanalysen kategoriserades de intressanta händelserna för att studera dess effekt 
på hastighetsmedelvärde. Man försökte utesluta samverkan av vissa störande faktorer 
än de händelserna av intresse.  

Resultatet från mikroanalysen var att parkeringsmanövrer, dubbelparkering och 



lastning och lossning minskade hastigheten med 8,5; 9,2; resp 11 km/timme 
Minskning/ ökningen räknades för 100m sträcka. Lastning och lossningshändelserna 
hade större effekt på hastighetsminskningen med 8 km/timme på Flemminggatan och 
14 km/timme på Folkungagatan. Orsaken till de stora effekterna av lastning & lossning 
på Folkungagatan är att det saknas cykelfält som annars ofta utnyttjas vid 
manövreringen av lastbilar in i lastzonen för leverans av varor till butikerna mm, samt 
att på denna gatas studerade sträcka finns två lastzoner.  

I TRAST beskrivs uppbyggnaden av gaturumsbeskrivningen att den består av fyra 
delar: Karaktär, Nättillhörighet, Hastighet och Egenskaper. Begreppet karaktär 
används här som ett samlat begrepp för många olika faktorer som kan påverka vår bild 
av staden och dess olika kvaliteter. Bristen på parkeringsplatser, tillåten parkeringstid 
och avgiftens storlek kan påverka tillgängligheten till stadens centrum och andra 
viktiga besöksmål. I TRAST bör anges på vilka olika sätt man kan tillgodose angörings-
/parkerings- och hållplatsbehov. Användaren bör sammanställa de platsbehov som 
tagits fram och redovisa hur stort behovet är och var det uppstår på sträckan. Olika 
samnyttjandeformer bör också redovisas. 

Metodiken i VGU med byggstenarna gaturumsbeskrivning, övergripande funktionell 
vägklassbestämning, dimensionerande trafiksituation, separering av gång- och 
cykeltrafik, väg- och gatutyper behandlar parkering på uppställningsfält som ett särfall 
som bör undvikas om man vill verka för lösningar med god standard. Användning och 
utformning av uppställningsfält behandlas mera i detalj i kapitlet om dimensionerings-
principer, dock åtföljt av starka rekommendationer mot tillämpning av parkering på 
gatumark. Det är därför uppenbart av VGU är svår att tillämpa i storstäder med äldre 
centrumbebyggelse där parkering på tomtmark endast finns i begränsad utsträckning. 
Boendeparkering på gatumark även på gator som tillhör huvudnätet är i dessa miljöer 
en politiskt accepterad nödvändighet.  I rapporten föreslås ett antal kompletteringar i 
VGU avseende tillämpning av situationsmodellen mm. 

Angöring utmed kantstenen på gatumark innebär ofta behov av en eller flera 
backningsmanövrer för att komma in i en trång lucka mellan andra parkerade fordon. 
En sådan parkeringsmanöver innebär större fördröjning och ökad olycksrisk jämfört 
med parkering i fickor som är utformade för att garantera tillräcklig plats för två 
fordon. Lösningen med parkeringsfickor, som tillämpas på många nyanlagda gator 
innebär också kortare övergångsställen med bättre sikt för fotgängaren såväl som för 
bilföraren, och bättre möjligheter att korsa gatan på sträckan mellan gatukorsningarna 
av samma skäl som ovan. Lösningen med indragna fickor i uppställningsfältet kan 
också med fördel tillämpas för lastzoner. 
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1. INTRODUKTION
1.1 BAKGRUND 
Offentliga organisationer har enligt PBL och Trafiklagstiftningen ett ansvar för att 
parkeringsfrågan löses på ett adekvat sätt vid trafik- och stadsplanering. Att ta detta 
ansvar är dock inte enkelt då kunskapen om effektsamband för olika åtgärder är relativt 
liten. Offentliga organisationer saknar idag sammanställda uppgifter om tillgängligt 
parkeringsutbud i ett område (ofta saknas t.ex. data nästan helt om utbudet av 
parkering på tomtmark). Till problembilden hör inte minst att det idag saknas metodik 
för att göra en empiriskt underbyggd rekommendation av optimala utbudsstrategier för 
parkering. Det bidrar i sin tur till att det är svårt att samlat hantera och belysa 
efterfrågan, platstillgång, avgifter, fördelning på tomt/gatumark, huvudmannaskap 
mm. Möjligheterna att tillhandhålla parkeringsplats på gatumark begränsas förutom av 
körbanans bredd också av behovet av plats för angöring (lastning & lossning m fl. 
ändamål). Problematiken accentueras i storstäder där konkurrensen om mark är stor 
(bl.a. p.g.a. många alternativa markanvändningsmöjligheter och behov att skapa balans 
mellan parkering, stadens karaktär, miljökriterier, angöring och framkomlighet för 
olika trafikslag). 

1.2 SYFTE 
Syftet med forskningsarbetet inom detta projekt är följande: 

• Genomföra fältstudier av trafikeffekter av parkering och angöring i olika typer av
trafikmiljöer och gaturum. 

• Utveckla analysmetodik för uppskattning av effekter på hastighetsmedelvärde,
restid och trafiksäkerhet av olika former av körbaneblockering pga. parkering. 

• Diskutera åtgärder för att begränsa problemets omfattning (t ex zon
bestämmelser för parkering och angöring; omfattning av dispenser; anordnade 
och utnyttjande av lastzoner mm). 

• Ta fram underlag för dokumentation i VGU och TRAST

1.3 OMFATTNING OCH BEGRÄNSNING 
I detta projekt har studien fokuserat på storstadsmiljö. Vidare har man utfört empiriska 
studier på inverkan av parkering på hastighetsmedelvärde och säkerhet på huvudgator i 
Stockholm. Avsikten med projektet är att analysera effekterna av parkeringsmanövrar 
och dubbla parkerade fordon på trafikens hastighet och säkerhet på gator i tätort.  

I början av detta projekt studerades effekterna av cyklister och fotgängare. Men i den 
preliminära bedömningen av dessa parametrar fann man att de ej var av signifikant 
värde. Cyklisterna använde cykelfält om de inte hindrades och antalet fotgängare som 
inte korsar gatan vid övergångsställen var få. Med denna anledning uteslöts dessa 
variabler från denna studie. Händelser som bilkön vid röd trafikljus analyserades inte 
heller i denna studie. 

Kö på grund av trafiksignal 
Ofta sänker bilarna hastigheten när de kör förbi en bil som manövrerar för att parkera. 
Så småningom hamnar dessa bilar i en bilkö vid tillfarten pga. röd signal. En 
kombination av händelser så som parkeringsmanöver och köbildning vid signalen kan 
förekomma. I dessa fall påverkas fordonen av båda händelserna. Således är minskning 
av trafikens hastighetsmedelvärde inte en ren effekt av parkeringsmanövern; av denna 
anledning avlägsnades fordon som påverkades av en sådan kombination av händelser 
från studien. 

Korsande fotgängare 
På ej-signalreglerade övergångsställen har gående företräde att korsa gatan. En del 
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gående korsar gatan på andra ställen än övergångsställen. Trafiksituationen där 
fordonen väntar i kö och det finns utrymme att passera mellan bilarna kan inbjuda för 
sådana händelser. Kombination av sådana händelser kan störa förarnas perception och 
påverka manövreringsaktiviteter, därför har sådana händelser exkluderat från studien. 

Cyklister 
På vissa av de utvalda undersökningssträckorna finns det ett cykelfält och på andra 
separeras cyklisterna med cykelbana. Men i vissa fall hänvisas cyklisterna att cykla 
bland trafiken. Närvaro av cykelfält medför smidigare parkeringsmanöver som minskar 
effekten av parkeringsmanöver på trafiken. Cykelfält blockeras ibland genom 
dubbelparkering, därför studeras detta under dubbelparkeringsavsnittet, medan 
cykelns påverkan på trafiken uteslöts. 

De oberoende variabler som ansågs vara signifikanta och som används i makroanalys 
är antal körfält, flöde, manöveraktiviteter, dubbel parkering och lastning och lossning 
av varor. 
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2. LITTERATURSTUDIE 
För att söka efter relevant litteratur har ett antal nyckelord först identifierats för att 
begränsa sökningen från de olika tillgängliga källorna. Identifieringen resulterar i 
följande ord: 
 
Gatuparkering, Trafiksäkerhet, Fotgängare/cyklister, framkomlighet, Tillgänglighet 
Trafikarbetet, hastighet, kapacitet, utformning, Logistik (lastning/ lossning) 
 
En sökning av tillgänglig litteratur utfördes för att få kunskap för att klargöra 
sambandet mellan trafikens hastighet, trafiksäkerhet och parkeringsmanöver och de 
effekter och problem som uppstår i samband med parkering och angöring vid 
gatuparkeringen i tätort. Effekter på hastighet, säkerhet av intilliggande trafikström, 
kapacitet på vägen och andra potentiella påverkan och storleken av sådana effekter. 
 
2.1 ÖVERSIKT 
En resa oavsett vilket trafikslag som väljs har en start och en målpunkt. Privata resor 
har oftast sitt ursprung hemma och deras destination är i de flesta fallen en central 
stadsdel. Bilar måste parkeras någonstans i städer som redan är överbelastade av bilar 
med tanke på att bilar står parkerade större delen av tiden; drygt 90 %. Parkering är en 
uppställning av ett fordon med eller utan förare av någon annan anledning än som 

- föranleds av trafikförhållandena, 
- sker för att undvika fara, eller 
- sker för på- eller avstigning eller på- eller avlastning av gods. Detta kallas för 

angöring 
 

För att parkera bilarna har olika konstruktioner och typer av anordningar införts. 
Enligt litteraturen kan en allmän klassificering av parkeringsplatser vara som följer: 

- Inomhusparkering 
- Utomhusparkering 
- Gatuparkering 

 
Inomhusparkering är en typ av anläggning avsedd att förvara bilar ur vägnätet. De kan 
byggas under jord eller över mark som brukar kallas garage i litteraturen. För det mesta 
är de belägna i centrala affärsområden med en hög efterfrågan på parkeringsplatser 
 
Utomhusparkering är i princip parkeringsplatser på marknivå. Denna typ av 
anläggning är ganska vanlig i köpcentra, arbetsplatser, bostadsområden. Även om bilar 
är parkerade på marknivå, samspelar de inte i omedelbar interaktion med 
trafikströmmen. 
 
Gatuparkering är parkeringen av bilar vid kantstenen där de gränsar en rörlig 
trafikström. Vid bostadsområden är det mycket vanligt att parkeringen är avgiftsfri. 
Medan i centrala områden är det vanligt att parkeringsplatser utrustas med 
parkeringstidmätare för att betala parkeringsavgifter. 
 
I litteraturen omfattar parkeringsfrågor om ämnet relaterade till parkeringspolitik, 
beteende vid parkering, ekonomiska analys av garage, optimering av garage, etc. Det 
saknas litteratur om hur gatuparkering påverkar trafikens hastighet, trafiksäkerhet, 
tillgänglighet, logistiken (lastning/lossning) och miljö. 
Problemen existerar i många Europeiska storstäder. De negativa effekterna av 
trängseln är många; trafikanterna får ökade färdtider och ökade kostnader, 
lokaltrafiken som kollektivtrafiken blir opålitlig samt risken för olyckor ökar. Samhället 
får negativa miljöeffekter p.g.a. ökade utsläpp och även affärsaktiviteten påverkas. 
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En del av dessa problem är relaterade till parkering. Parkeringsmanövrar är en bland 
många faktorer som påverkar trafiken. Effekterna av parkeringsmanövrar och 
dubbelparkering på trafikarbetet i städerna är viktiga. 
 
2.2 GATUPARKERING OCH FRAMKOMLIGHET 
Det främsta målet för tema 2 är att undersöka hur gatuparkering påverkar hastigheten 
på den angränsande trafikströmmen liksom väg kapaciteten. Gatuparkering påverkar 
hastighet och kapacitet av vägarna. Dessutom, sambandet mellan hastighet och 
kapacitet är påtagligt så att när hastigheten sänks så minskar kapaciteten. En noggrann 
sökning på källorna ovan gjordes på båda punkterna (hastighet och kapacitet) och 
resultaten anges nedan 
 
2.2.1 Kapacitet 
Bland vägkant karakteristiska är det som kallas sidofriktion; ”side friction”. Studier 
visar att dessa minskar trafikens hastighet på en väg, (Bång, K-L mf. 1995; Bång, K-L 
1997). Gatuparkeringen är en typ av sidofriktion som har en effekt på genomgående 
trafikens hastighet och kapacitet. Gatuparkering begränsar gatans kapacitet på två sätt; 
först övertar det körfält som annars skulle användas för trafiken. För det andra, 
parkerings- och angöringsmanövreringen minskar ofta kapaciteten för det angränsande 
körfältet. Även ett enda parkerat fordon vid kantstenen kan på ett effektivt sätt stänga 
ett körfält för trafiken. 
 
Enligt Bång (1995), har aktiviteterna vid vägkanten signifikant påverkan på sambandet 
hastighet - flöde. Resultatet visar en minskning av kapacitet på grund av sidofriktion, se 
figur 1, nedan. 
 

 
Figur 1, Sambandet hastighet och kapacitet vid sidofriktion, Källa: Bång, K.L (1995) 
 
 
En annan studie (Webster F.V. and Cobbe B.M., 1966), visar att ett enda parkerade 
fordon vid eller inom 7,6 m från stopplinje leder till minskning av det effektiva körfältet 
motsvarande fordonets bredd. När avståndet mellan stopplinje och den närmaste 
parkerade fordonet ökade, den effektiva körfälts bredd förlusten vid stopplinjen kunde 
uttryckas som: 
 

Legend: Curve A0-D0-E0 : No side friction 
              Curve A - D -E :  High side friction 
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Effektiv minskning av körfälts bredd vid stopplinje kan uttryckas som följande: 
 

1.68 −
0.9(𝑍 − 7.72)

𝐾
 

där:  
- Z är avståndet i meter mellan den närmaste parkerade fordonet och 

stopplinjen. Värdet skalla vara >7.62m 
- K är gröntiden i sekunder 

 
AASHTO (1994) bekräftar också att gatuparkeringen minskar kapaciteten och stör det 
fria flödet på angränsande trafik. Eliminering av gatuparkeringen kan öka kapaciteten 
vid fyra till sex körfält från 50 % till 80 %. Mer specifikt, viss litteratur rapporterar att 
eliminering av gatuparkeringen vid fyrakörfält gator kan fördubbla gatans kapacitet 
(Weant R.A. mfl. 1990). På sexfiliga gator ökar kapaciteten med 67 %  
 
Tabellen nedan visar effekten av gatuparkeringen på kapaciteten av de närliggande 
körfälten. 
Man kan observera att kapacitet minskning är stört vid hög antal parkeringsmanöverer 
och smala körfält. 
 
Tabell 1, Effekt av parkering på kapaciteten av närliggande körfält. 

 
*: Korrigerings faktor för parkeringen 
Källa: Transportation Research Board, 1994 
 
I Highway Kapacitet Manual (HCM 2010-kapitell 17) tillämpade en metodik där väg 
geometrin, trafik och styrningsegenskaper för gatusegment i tätort användes för att 
beräkna gatans prestanda, det som kallas ”Level of Service (LOS)”. Fyra trafikslag 
beaktades i metodiken: gångtrafik, motorfordon, cyklister och kollektivtrafik. I HCM 
(2010) har man tagit hänsyn till kantstenparkeringen vid beräkningen av 
trafikprestanda för gående och cyklister. Dock har man inte tagit hänsyn till 
gatuparkeringens effekt på trafikprestanda för fordonen. Valet att tillämpa typiska 
metoder lämnats till analytikern för att beräkna effekten av kantstenparkeringen på 
trafikprestanda.  
 
Microsimulerings modellen AIMSUN, användes av Ibeas-Portilla, A. et.al (2009) för att 
utvärdera gatuparkeringseffekter på trafikens prestanda. För att kvantifiera påverkan 
av parkeringsmanövrar och felparkerade bilar på den genomsnittliga restiden som 
funktion av varaktighet av händelserna och flöde tillämpades M/M/∞ kö modellen. För 
att kalibrera modellen samlades data i staden Santander i Spanien. Valideringen 
gjordes med mikrosimuleringsmodellen AIMSUN. 
 
Parkeringsmanövrar och felparkerade bilar introducerades som händelser där körfälten 
inte fungerar eller fungerar vid en lägre normal servicenivå. Parkeringsmanövrering 
infördes som en högfrekvent, kort varaktig händelse (10, 20 och 30 manövrer per 
timme) och felparkerade bilar infördes som tidshändelser (15 min, 30 min, 45 min och 
60 min).  
 
Resultaten visar en minskning av kapaciteten med 13 % respektive 27 %. för 
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felparkerade fordon för 15 och 30 minuter respektive. När händelsen varade 60 
minuter minskar kapaciteten med 55 %. 
 
2.2.2 Hastighet 
Studier av Shoup, D.C. (2006), och Childs, M.C. (1999), visar att hastigheten minskar 
vid närvaron och mängden av gatuparkering i stadsgator. Båda studierna genomförde 
regressionsanalyser för att hitta den genomsnittliga hastigheten på de studerade 
gatorna. Studierna tog hänsyn till vägens egenskaper som underlag för den beroende 
variabeln, hastighetsmedelvärde. I dessa studier visade det sig att förekomsten av 
gatuparkering är en viktig faktor i minskningen av motorfordonens hastighet. 
 
I en studie tog Nordström, A. (2006) hänsyn till blandad trafik i stadskärnor och 
tillämpade multi regressionsmodell för att uppskatta hastighetsmedelvärde som en 
beroende variabel. Enligt studien visat effekten av förekomsten av gatuparkering en 
minskning av den genomsnittliga hastigheten med 3 km/tim. 
 

𝑉𝑜𝑏𝑠 = 45,431− 6,309 ∗ 𝐶𝑦𝑘𝑒𝑙 − 0,171 ∗ 𝐹𝑙ö𝑑𝑒 − 𝟐,𝟗𝟐𝟓 ∗ 𝑷𝒂𝒓𝒌 
där:  

𝑉𝑜𝑏𝑠 =observerad medelhastighets tidsintervall (5min) 
𝐶𝑦𝑘𝑒𝑙=separerad cykelbana (nej=1; ja=0) 
𝐹𝑙ö𝑑𝑒=observerat medelflöde i tidsintervall (5min) i vald riktning 
𝑃𝑎𝑟𝑘 =parkering utmed länk tillåten på gata tillåtet (ja=1; nej=0) 

 
Wang et al (2006) byggde en modell för att beräkna gatans verkliga hastighet. Olika 
vägars egenskaper användes i regressionsanalysen för att uppskatta parametrarna 
sekund för sekund i fordon GPS-data från två hundra slumpvis utvalda fordon i 
Atlanta, Georgia, USA. Resultatet visar att gatuparkering minskar hastigheten med 
3.19 mil/tim, eller 4,83km/timme se tabell 2. 
Tabell 2, Hastighet modell som utvecklats av Wang (mil/timme). 
 

Mean Speed-Urban Streets  
Intercept 31.56 
Number of lanes 6.46 
Number of roadside objects/mile -0.1 
Number of intersection/mile -0.08 
Number of driveways/mile -0.05 
Kerb indicator 3.01 
Pavement indicator -4.26 
Parking indicator -3.19 
Land use 1 3.31 
Land use 2 3.27 

 
Hansen (2007) genomförde en liknande studie i USA för att ta reda på effekten av 
vägkantens påverkan på hastigheten. Data samlades in från 272 vägsträckor, 
klassificerade i landsvägar och motorvägar. Linjär regression användes för att analysera 
data, analys av varians användes också för att identifiera de signifikanta variablerna. 
De oberoende variablerna var vägens bredd, körfälts bredd, trottoarens bredd, 
planteringsremsor, byggnadshinder, tillgänglig densitet och markanvändning. 
 
Tabell 3 visar resultaten för modellen, gatuparkering har delats i två beläggningsgrader 
som högt och lågt belagd. Utnyttjande variationen är 30 %. När parkeringen är belagd 
av parkerade bilar (mer än 30 %) kallas den hög belagd parkering, annars låg belagd 
parkering. Resultatet visar att den hög belagd parkeringsplats har en signifikant 
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inverkan i minskning av hastigheten med 2.3 mil/h, eller 3,5 km/timme. Tabell 4 
nedan visar uppskattningar av den modell som utvecklats av Hansen (2007). 
Table 3, Speed Model by Hansen (2007) (miles/h) 
 

Mean Speed-Urban Streets 
Predictors Estimates 
Intercept 29.94 
Speed limit 35 mph 2.53 
Speed limit 30 mph 2.09 
Suburban residential 7.32 
Urban residential 5.75 
General urban 4.83 
Parking >30% -2.33 

 
Tivector (2009) tillämpade en annan metod för att studera inverkan av gatuparkering 
på den genomsnittliga hastigheten i tätort. I studien utvärderades ensidig och tvåsidig 
gatuparkeringsgata. Resultaten av studien överensstämmer med resultaten från 
studierna ovan som visar en högre hastighetsminskning för dubbelsidig gatuparkering. 
För tvåsidig gatuparkering minskar hastigheten med 8.9 km/timme medan en 
ensidig gatuparkering minskar hastigheten med 4,5 km/timme. Av resultaten är det 
uppenbart att effekten fördubblas på två sidor på gatuparkering jämfört med den 
ensidiga gatuparkeringen. Tabell 4 visar hastighet modellen som utvecklats av 
Trivector. 
 
Table 4, Hastighetsmodellen utvecklat av Trivector (2009) (Hastighetsgränser= 50 
km/timme) 

Mean Speed-Urban Streets (50 km/timme) 
Predictors Estimates 
Intercept 38.7 
Street 
type 

Local 0 
Main 7.6 

Parking 
One-sided -4.5 
Two-sided -8.9 

Bång, K-L och Pezo-Silvano, A. (2012) har analyserat inverkan av hastighetsgräns och 
”självförklarande” utformning, där en multipel, linjär regression utfördes med 
frifordonshastigheten som beroende variabel och hastighetsgräns och utformnings-
variabler som oberoende variabler. Följande samband för bestämning av frifordons-
hastigheten VF med R2 = 0,774 och 8 signifikanta oberoende variabler erhölls: 
 
VF (km/timme) = 31,0 + 0,184*Hastighetsgräns + 0,011*Länklängd (m) + 3,5*Nättyp 
+ 0,814*Körbanebredd – 4,6*Områdestyp – 4,6*Parkering – 4,7*Gångbana 
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I tabellen nedan visas de angivna signifikanta variablerna  
 
Tabell 5, Resulterande variabler och kodning. 

Variabel Definition och kodning för studerad länk och färdrik  
(Konstant)  Konstant (km/timme) 
Hastighetsgräns  Skyltad hastighet (40, 50 eller 60 km/timme) 
Länklängd  Sträcka med ”right-of-way” (m) 
Områdestyp
  

 Stenstad (1) eller villaområde (0) 

Nättyp  Övergripande H-nät= 2, Övrigt H-nät = 1; Lokalnät 
= 0 

Körbanebredd  Körbanebredd per riktning  
Gatuparkering  Ja (1) eller nej (0) 
Gångbana  Ja (1) eller nej (0) 

 
Modellen visar att gatuparkerings ger sänkt frifordonshastighet med 4,6 km/timme. 
 
 
2.3 GATUPARKERING OCH TRAFIKSÄKERHET 
Tillkomsten av motorfordon medförde inte bara kortare restider och högre hastigheter 
på vägarna, men även tillkomst av trafikolyckor. Enligt WHO (2012) är det ungefär 1 till 
1.3 miljoner dödsolyckor per år i hela världen och trafikolyckor förväntas vara på tredje 
plats år 2020 som en viktig orsak till dödsfall i världen, se tabell 6. 
 
Tabell 6,Världens över döda efter dödsorsak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Världs rapport om vägtrafik Skador och förebyggande. (WHO 2004)  
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En tidig studie visar frekvensen av trafikolyckor där parkering var inblandad; kollision 
av fordon i rörelse med parkerade bilar står för 2 % av alla dödsolyckor, 6% av alla 
kollisionsskador och 26 % av alla egendomsskador (Chicago Police Departement, 1974) 
 
I Storbritannien utfördes en analys av 1994 kollisioner (London Accident Analyses 
Unit, 1995). Analysen visade att nästan 6 % av alla kollisioner i London var relaterade 
till parkerade fordon. 
 
Som det framgår av tabellen ovan, är trafikskador ett stort problem i hela världen. 
Mycket resurser och insatser har satts in för att minska antalet trafikolyckor och många 
förbättringar har uppnåtts, men trenden går sällan ner. För att få mer omfattande 
förståelse, olika trafikanter var klassificerade att se över hur gatuparkering påverkar 
trafiksäkerheten; fotgängare, cyklister och bilförare klassificerades. 
 
2.3.1 Gångtrafik 
Barnfotgängare (1-11 år) har alltid varit ett stort problem för trafikingenjörer då de 
beter sig på ett helt annat sätt än vuxna. Faktum är att ett barn lätt kan dyka upp 
plötsligt från eller mellan parkerade bilar utan att uppmärksamma från fordon i 
trafikströmmen. 
 
Utvärderingen av trafikolyckor där barn var inblandade hittades från tidigt 60-tal, 
Read, JR. mfl. (1963). En statistisk analys gjordes under åren 1958-1960 i staden 
Vancouver. Analysen innefattade 713 trafikolyckor där barn var inblandade. Det visade 
sig att gatuparkeringen är en viktig faktor för olyckor där barnfotgängare är 
inblandade. De fann att barnfotgängarolyckor inträffar mest mellan kl 16:00 och 17:00 
och de gatuegenskaper som har ökad betydelse var antalet körfält och på gatuparkering 
i bostadsområden. 
 
Cirka 5 % av alla fotgängares dödsfall involverar de som passerar vägen från utrymme 
mellan parkerade bilar (Weant R.Amfl. 1990).  
 
Hine, J. mfl. (1993) genomförde en studie i förort av Edinburgh där beteendet vid 
övergångsställe och trafikflödes data samlades med hjälp av video. En undersökning 
vid gatan genomfördes för att få fotgängares uppfattningar. De fann att parkerade bilar 
är en viktig faktor när de passerar vägen som till exempel 62 % av övergångarna gjordes 
bakom en parkerad bil. Dessutom använder fotgängare de parkerade bilarna som skydd 
mot mötande trafik. 
 
I en studie av Dowswell, T. mfl. (1996), har en internationell litteraturgenomgång 
genomförts för att erbjuda de bättre åtgärderna för att minska barns (1-14 år) 
oavsiktliga skador. Det har rapporterats att trafikolycka är den första orsaken till 
barnens död i utvecklade länder och de flesta olyckorna inträffar i bebyggda områden. 
De har också funnit att gatans egenskaper som smala gator med gatuparkering ökar 
andel skadade barn jämfört med gator där barn separeras från trafikströmmen. 
 
Landis, B.W. et al (2001) utvecklade en modell för att uppskatta fotgängares 
framkomlighet vid gator med gatuparkering. I hans modell, ingick fotgängares komfort 
och en upplevd säkerhets index, vilket är ett steg längre från HCM (2000). Inverkan av 
gatuparkering på fotgängares framkomlighet betraktas som en procentsats 
gatusegment med parkerade bilar som multiplicerar en konstant (0,20), som sedan 
sammanställs för laterala separation variabler mellan fotgängare och biltrafik. 
I studie av Mullan, E. (2003) gjordes en undersökning om ungdomars hälsa vid skolor i 
Wales, Storbritannien. Detta gällde för unga tonåringar (11-16 år) vid skolorna. Ett 
frågeformulär introducerades där gatuparkering var bland de aspekter som 
utvärderades.  
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Resultatet visade att de som bodde vid en högt trafikerad väg med gatuparkerade bilar 
betraktades som sannolikt mindre säker lekplats för barn (0,87) och kände mindre 
trygg (0,75) i allmänhet.  
 
Mycket forskning har gjorts för att förbättra trafiksäkerheten och många olika modeller 
har utvecklats för att uppskatta olycksriskindex eller förväntade antalet olyckor, till 
exempel Greibe, P. (2003) utvecklade en enkel flödesfunktion modell för att beräkna 
förväntade antalet olyckor per km per år enligt följande: 
 

𝐸(𝜇) = 2,44 × 10−3𝑄0,75 
där: 
E(μ):förväntade antalet olyckor per km per år 
Q: är trafikflödet uttryckt i den årliga genomsnittliga dagliga trafiken (ÅDT).  
 
Dessutom utvecklade författaren en modell för väg länkar i tätort där olika förklarande 
variabler ingick som t.ex. hastighet, vägbredd, markanvändning, gatuparkering, etc. 
Han fann att väglänkar med gatuparkering har en viktig olycksrisks faktor, speciellt för 
fotgängare. Modellen presenteras nedan: 

𝐸(𝜇) = 𝑎(𝑄𝑝) ∗ 𝛽1 ∗ 𝛽2 ∗ 𝛽3 ∗ 𝛽4 ∗ 𝛽5 ∗ 𝛽6 
 
Där parametrar (𝑎) och (p) uppskattas från data och Q är den genomsnittliga årliga 
dagliga trafiken (ÅDT). Tabellen nedan visar de uppskattade parametrarna som 
beräknas från modellen där gatuparkerings uppskattning går från 1,0 (sällan parkering) 
till 1,77 (gatuparkering), se tabell 5. 
 
Tabell 7, olycksmodell genom Greibe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En annan viktig aspekt som anges av Hodgson, F.C. mf. (2004) är att övergångsställen 
är avsedda utrymmen som ska användas av gående för att korsa vägarna på ett säkert 
sätt, och därför, när en bil parkerar på övergångställen anses det som ett hinder och 
olägenheter för fotgängare. 

Estimates
6,09
0,80

b1 speed limit 50 km/h 2,25
60 km/h 2,85
70 km/h 1,00

b2 road width 5,0-7,5 m 0,83
8,0-8,5 m 0,68

9,0-15,0 m 0,80
b3 exits per km 0 and >40 1,00

5-40 1,00
b4 minor side roads per km 0 0,72

0-5 0,75
(5-10) 1,00

>10 1,25
b5 parking prohibited 1,19

rarely 1,00
bays at kerb 1,77

b6 land use shops 2,44
block of flats 1,56

ind/resd 1,58
scattered housing 1,00

a
p

Predictors
Accident Prediction Model
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Gatuparkeringsvariabeln användes ganska ofta för att utveckla modeller för 
fotgängares framkomlighet. Till exempel HCM (2000) metoden och senare upplagan 
2010, som är den mest accepterade metoden, den australiska metoden, Trip Quality 
Method, Landis Metod och Conjoint Analysis Method, en kortfattad beskrivning av alla 
dessa metoder kan hittas i Sisiopiku , V.P. mfl. (2007). 
 
2.3.2 Cyklister 
Nilsson, A. (2001) genomförde en undersökning i alla svenska kommuner i Sverige 
med syfte att utveckla egenskaper hos cykelväg inom landet. Frågeformulär sändes till 
trafikplanerare vid varje kommun. Det rapporterades att endast 8 % av cykelvägnätet i 
Sverige har gatuparkering på bägge sidor som huvudsakligen är tvåfiliga gator med ett 
körfält per riktning i tätort. I motsats till en ensidig gatuparkering enkelriktade gator är 
cykelvägar mer frekventa (60 %) och huvudsakligen på lokala gator.  
 
Dessutom är cykelvägar säkrare på gator utan parkerade bilar på gatan och låg 
efterfrågan på "angöring", men det tyder också på att cykelväg kan placeras till vänster 
om gatuparkering med ett utrymme på 0,75 m från parkerade bilar. Enligt Nilsson, 
A.(2001) reduceras fordonshastigheten när ett cykelfält införs. Bilförare respekterar 
inte cykelfält när de parkerade över dem och när förare parkerar på lastnings- och 
lossnings zoner blir det ett hinder för cyklister och för levereringsbilar som tvingas att 
dubbelparkera på gatan. 
 
Krizek, K.J. mfl. (2004) genomförde en studie där diskontinuiteter i cykelnät 
utvärderas. De har tillämpat flera multivariatanalyser för att uppskatta cyklisters 
komfortnivå i staden Minneapolis, USA. Cyklisterna uppfattade att dessa 
diskontinuiteter tillsammans med gatuparkering bidrog till minskning av 
komfortnivån. Dessutom påverkar parkerings manövrar och öppning av bilars dörrar 
kraftigt cyklisternas perception för säkerhet. 
 
2.3.3 Biltrafik 
Det antas i allmänt att gatuparkering kan öka antalet olyckor på grund av minskning av 
förarnas minskade perception vid parkeringsmanöver som kan leda till att öka risken 
för olyckor, Elvik, R. mfl. (2009). Handboken för ”Road Safety Measurements” visar att 
i Norge har antalet parkeringsrelaterade olyckor under 1991-1995 varit 2,4 % av det 
totala antalet skadade olyckor. En uppdelning av olyckstyp på gatuparkering visas 
nedan: 
 
- En kollision med parkerade fordon (30%) 
- En kollision med fotgängare när de korsar vägen mellan parkerade bilar (25%) 
- Kollision vid omkörning av parkerade bilar (15%) 
- Olyckor vid avlämnandet parkeringsplatsen (8%) 
 
Författarna genomförde en jämförelse av olika studier (metaanalys) om åtgärder för en 
parkeringsstrategi där en före och efter utvärdering gjordes för att upprätta en 
parkeringspolicy främst för tidsbegränsade parkeringsrestriktioner, förbud mot 
parkering på gatan, parkeringsutformning och ensidig parkering. Författarna fann att 
förbud mot parkering på gatan och tidsbegränsade parkering minskar antalet olyckor, 
likaså en övergång från diagonal till fickparkering. I motsats, ensidigt parkeringsförbud 
visade sig öka antalet olyckor i förhållande till dubbelsidig gatuparkering men effekten 
var inte signifikant. Vidare tycks markerade parkeringsplatser öka antalet olyckor. 
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Författarna var till viss del skeptiska till studiernas resultat, eftersom de tillämpade 
metoderna av före och efter jämförelser och regression till medelvärdet och long-term 
effekter i antalet olyckor inte kontrollerades i studierna. Dessutom infördes andra 
åtgärder på samma tid och därmed isolerades effekten av en särskild parkeringsåtgärd 
inte tydligt.  
 
Marshall, W.E. mfl. (2008) genomförde en grundlig analys av gatuparkeringen i USA. 
Egentligen har de gjort två olika studier, i den första jämförde de 6 städer i New 
England där 3 städer har en traditionell markanvändningsbestämmelse och de andra 3 
har en mer modern markanvändningsdesign. I den första studien har de funnit att 
gatuparkering gav planerarna möjlighet att maximera markanvändningen jämfört med 
planeringen av stora parkeringsplatser där mer än hälften av parkeringsområdet måste 
ägnas åt refuger parkeringsgata och uppfarter. I den andra studien utvärderades 
hastighet och trafiksäkerhet med hänsyn till gatuparkering. 
 
För att utvärdera säkerheten genomfördes studien i stadsgator där gatornas hastighet 
klassificerades med hastighet lägre eller högre än 35 mph (56 km/timme) och 
gatuparkeringsbeläggningen med mindre eller mer än 30 %. Denna klassificering 
gjordes eftersom de ansåg att olika olycksmönster för låg- jämförd med 
höghastighetsgator, där alla dödsolyckor hittades i höghastighetsgator (> 56 km/t). 
Friflödeshastighet registrerades i 250 platser med och utan gatuparkering. Metoden 
som användes för att analysera data var variansanalys och generaliserad linjär 
regression.  
 
De oberoende variabler som användes var gatutyp, markanvändning, skyltad hastighet, 
körfältsbredd, vägrens bredd, gatuparkering, planteringsremsor, vägkantens 
avgränsning, trottoarer samt trottoarkanter och refuger. Även om vissa studier visar 
olika resultat, har de funnit att gatuparkering i stadsgator där hastigheten är lägre än 
56 km/t bidrar till en säkrare trafikmiljö och att förare tenderar att köra långsammare 
vid förekomst av gatuparkering i sådana gator.  
 
Studiens slutsats var att gatuparkering bör användas oftare, men särskilt i situationer 
där gatan är en del av målet och avsikten är att gatuparkeringen ska leda till att förarna 
saktar ner och inser att de har nått en plats. Resultaten med gatuparkering tenderar att 
vara säkrare och mer promenerbar samt kräver mindre utrymme och har mycket mer 
vitalitet. "Tabell 8 visar antalet olyckor/km/platser uppskattats av författarna. 
 
Tabell 8, Kollisions andel/mil/plats by Marshall 

Källa: Marshall, W.E. mfl. (2008) 
 
 

No. Of Total
Actual Speed Sites Miles Fatal Severe Minor Property All

Parking low speed (<56km/h) 13 3,06 0 11,1 47,7 231,1 286,9
0% 3,8% 16,5% 79,7% 100%

high speed (>56km/h) 5 1,45 0,7 29,0 89,7 222,8 342,1
0,2% 8,5% 26,2% 65,1% 100%

No parking low speed (<56km/h) 13 2,36 0 28,0 48,3 192,0 268,2
0% 10,4% 18,0% 71,6% 100%

high speed (>56km/h) 24 5,12 0,2 17,2 44,7 114,8 177,0
0,1% 9,7% 25,3% 64,9% 100%

Crash Rate/Mile/Site (1998 - 2003)
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2.4 MILJÖ 
Hur gatuparkering ökar eller minskar transportrelaterade gasutsläpp har inte studerats 
grundligt. Även där finns mycket få studier som behandlar detta problem och framför 
allt de studerade ökningen av utsläppen som orsakas av att förare söker 
parkeringsplatser det som kallas söktrafik. Detta definieras som en förare som köra 
runt sökande efter en ledig parkeringsplats i huvudsak på gatan, men det kan vara 
också på parkeringshus. 
 
Höglund (2004) genomfördes emissionsanalys med hjälp av en makromodell som 
kallas Brahe och en mikromodell som kallas SimPark för att jämföra olika 
parkeringsanläggningar. Brahes Modellen beräknar regionala miljöpåverkan (dvs. 
luftföroreningar) och jämför förändringar i lokala parkeringsmöjligheter som 
skillnader i reseavstånd där utsläppen kan uppskattas och jämföras. SimPark modellen 
bygger främst på olika körbeteendes mönster. En pilotstudie genomfördes av 
författaren där en jämförelse gjordes mellan parkering på ett garage mot parkering på 
en gata. Ett vägnät byggdes med samma mängd av trafikflödet som antingen sökte efter 
en ledig parkeringsplats längs gatorna eller körde direkt till garaget. 
 
Modellerna var i tidiga stadier av utveckling där kalibrering och validering studier 
behövdes göras. Resultaten visar att på makronivå finns inga signifikanta skillnader i 
utsläppen vare sig vid parkering i garaget eller på gatuparkering. Mikromodellen visar 
en skillnad på 40 % mindre utsläpp för parkering i ett garage. 
 
Tabell 9, utsläpp Skillnader 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5 LOGISTIK 
Bland andra faktorer beror stadens ekonomi på hur effektivt varorna levereras inom 
staden och godstransporter brukar ses som ett problem, eftersom den inte har 
anläggningen (zoner) för att effektivt leverera varorna. Lastning/lossning av gods på 
gatan i städerna har blivit ett problem på grund av brist på parkeringsplatser (zoner) 
eller att privata bilar parkerar på sådana platser. Detta leder till att leveransfordon 
tvingas dubbelparkera på gatorna för att lasta/lossa, vilket minskar kapaciteten och 
ökar olycksrisken (OECD 2003). Dessa problem har inte kvantifierat i en statistisk 
modell då de kan vara mycket svåra att uppskatta. 
 
2.6 SLUTSATSER 
Som anges i syftet med föreliggande litteraturstudie relateras gatuparkering främst 
med trafikframkomlighet och säkerhet samt miljö, olika relevanta artiklar hittades för 
varje objekt men det var mycket svårt att hitta studier för vissa områden så som miljö 
och logistik. Från flera studier som finns på de sökta källorna kan följande slutsatser 
dras: 
 
2.6.1 Trafikframkomlighet 
Flera relevanta studier som hittades visade att gatuparkering har en negativ effekt på 
kapacitet och hastighet av den angränsande trafikströmmen. Studier som genomförts i 
Europa, USA och Asien visar att hastighet och kapacitet reduceras på grund av 
gatuparkeringen. De uppskattade parametrarna beräknades med multi 

CO Nox CO2 FuelCons
(g/vhl) (g/vhl) (g/vhl) (g/vhl)

Garage 4,00 0,14 149,00 73,00
On-street 6,70 0,25 267,00 130,00
Difference (g/vhl) 2,70 0,11 118,00 57,00
% difference 40,30 44,00 44,20 43,30
source: Höglund (2004)
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regressionsanalysmodeller där hastighetsmedelvärde var den beroende variabeln och 
de olika vägegenskaperna användes som oberoende variabler.  
 
Trafikdata samlas in från fordon vid fri flödeshastighet, dvs. fordon som inte är bundna 
av ett annat fordon och kan välja sin egen önskade hastighet. Hastighetsminskningen 
pga. gatuparkering låg i intervallet från -2,9 till -9 km/t på landsvägar. För kapaciteter i 
stadsgator är den s.k. ”side frictions factor” 30% högre jämfört med landsvägar. Detta 
beskriver den stora påverkan av olika aktiviteter längs vägarna på vägens kapacitet.  
 
2.6.2 Trafiksäkerhet 
Studierna visar att gatuparkering är en viktig faktor som påverkar trafiksäkerheten. För 
till exempel barnfotgängare rapporterades det att de lätt dyker upp från parkerade bilar 
in i trafikströmmen liksom de döljs av de parkerade bilarna så det verkar som om 
gatuparkering ökar olyckorna bland barnfotgängare. Å andra sidan använder vuxna 
fotgängare parkerade bilar som sköldskärmar mot mötande trafik när de passerar 
vägarna. Cyklister känner sig mindre säkra vid gatuparkering pga. parkeringsmanöver 
som äger rum samt när bildörrarna öppnas. För bilförare ökar olycksrisken också på 
grund av gatuparkering. Generellt finns en enighet bland forskarna att gatuparkering 
tycks öka olycksrisken för alla trafikanter, trots att det redovisas i en nyligen studie att 
gatuparkering verkar öka trafiksäkerheten på stadsgator med låghastighet (mindre än 
56 km/t) med speciella zonindelningsegenskaper. 
 
2.6.3 Miljö 
Konsekventa studier om hur gatuparkering påverkar miljön hittades inte. Det är 
allmänt känt att söktrafik för parkering ökar bränsleförbrukningen och därmed 
utsläppen, men det finns inte någon modell som uppskattar mängden utsläpp. En 
pilotstudie i Stockholm gjordes för att jämföra söktrafik för parkering i ett garage mot 
gatuparkering. Modellen som tillämpades var i ett tidigt utvecklingsstadium, därför 
måste resultatet tas med noggrannhet. 
 
2.6.4 Logistik 
Lastning och lossning av varor är mycket viktiga för städernas ekonomi. Tyvärr hittades 
inte några studier som kvantifierar dess påverkan på trafikens framkomlighet och 
säkerhet.  
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3. METODIK 
 

3.1 ÖVERSIKT 
En förutsättning för att kunna göra trovärdig bedömning av parkeringseffekter på 
kapacitet, hastighet och säkerhet är att observera alla händelser som sker vid 
parkerings- och angöringsmanövrar För detta projekt utfördes detta genom att samla 
in data omfattande videofilmning av ett antal sträckor i tätort. Intensiva observationer 
gjordes genom databearbetning av insamlade data.  
 
Syftet med studien förverkligas genom två typer av undersökningar: 

• Mikrostudie av individuell fordonshastighet och parkeringsmanöverns påverkan 
• Makrostudien av restidens medelvärde och parkeringsmanöverns påverkan 

 
3.2 DATAINSAMLING OCH KLASSIFICERING 

3.2.1 Mätmetoder: 
• Platsutformning, trafikanordningar: Manuelmätning  
• Trafikflöde, fordonssammansättning och hastighet: Stationär mätning med 

slangar – dataloggar och Videofilmning 
• Restid: Från Videofilmning 
• Beläggning av p-platser, lastzoner och hållplatser; dubbelparkering: 

Videofilmning 
• Parkerings - och angöringsmanövrar; dubbelparkering: Videofilmning 
• Konflikter fordon – gående, fordon – fordon/cykel: Videofilmning för 

avgränsad zon  
 
3.2.2 Kriterier för val av mätplatser 

• Läge: Innerstad eller halvcentral miljö, antal platser: > 10 
• Mätperiod: Dagtid på vardagar ca 10 timmar per plats, mellan 7:00-17:00. 
 

Valet av mätplatser baserades i första hand på följande kriterier: 
1) Huvudgator (dubbelriktade) med förekomst av: 

- parkering (enkel eller dubbelsidig) 
- lastzon(er)  
- busshållplats(er) 

2) Sträcka som ej beläggs av köande fordon från nedströms korsning 
3) Tvärsektion: 

- Ett eller två körfält per riktning 
- Ej reserverade körfält för kollektivtrafik 
- Med eller utan förekomst av cykelfält & separat cykelbana  

 
Förslag: Gator i Stockholm 

• Hornsgatan, flera segment möjliga 
• Fleminggatan 
• Folkungatan  
• Dalagatan  
• Birger Jarlsgatan 
• Kungsgatan 
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• Odengatan (Odenplan – St Eriksplan) 
• St Eriksgatan (väster om St Eriksbron) 
• Hantverkargatan 
• Scheelegatan 

 
Resultat av inventering på de tänkbara mätplatserna i Stockholm med omnejd 
redovisas nedan. 
 

• Birger Jarlsgatan mellan Frejgatan och Valhallavägen (pilotstudie)  
• Fleminggatan mellan Inedalsgatan och Polhemsgatan (västgående riktning) 
• Fleminggatan mellan Wargentinsgatan och Norra Agnegatan(östgående 

riktning) 
• Hornsgatan mellan Torkel Knutssonsgatan och Timmermansgatan (östgående 

riktning) 
• Folkungagatan mellan Borgmästargatan och Ersta trappor(östgående riktning) 
• Karlbergsvägen mellan Dalagatan och S.t Eriksgatan 

 
Med stöd av denna inventering utfördes fältmätningar under högtrafiktid under en dag 
per plats, där hålls mätningen på fyra och en halv timme på förmiddag och fyra timmar 
på efter middag på följande gatusträckor: 
 
De mätplatser som valdes ut hade ett antal kriterier uppfylla för att säkerställa en god 
kvalitet på resultaten, se tabell 10. I studien har sträckor med gatuparkeringsplatser 
som är lokaliserade på gator med höga flöden valts ut. Efter inventering och 
genomgång av antal mätplatser analyserades data från: 
 
Tabell 10, Sammanställning över mätplatser 

Gata Gatusträcka Sträckans 
längd 

Fleminggatan 
sträcka 1  

gatusträckan mellan Inedalsgatan och 
Polhemsgatan 

100m 

Fleminggatan 
sträcka 2. 

gatusträckan mellan Wargentinsgatan och 
Norra Agnegatan. 

100m 

Hornsgatan  gatusträckan mellan Torkel Knutssonsgatan 
och Timmermansgatan. 

100m 

Folkungagatan Gatusträckan mellan Borgmästargatan och 
Ersta trappor 

100 m 

 
Beskrivning av egenskaper av varje vald och analyserad mätsträcka finns i bilaga 1. 
 
3.2.3 Klassificering och inventering av valda mätsnitt 
Samtliga mätplatser är gator i centrumområdet i Stockholm. Dessa har besökts och 
noggrant dokumenterats med inmätning av den geometriska utformningen. Vidare har 
samtliga mätplatser dokumenterat med videofilmning. 
 
Gatorna karakteriseras med bebyggelse på ömse sidor, andra lokala gatuanslutningar, 
gångbanor och cykelkörfält eller cykelbana, frekventa korsande GC-trafik och parkering 
på ömse sidor med hastighetsgränser 50 km/timme. 
 
Gällande den geometriska utformningen, för varje mätsnitt uppmättes bredd på 
körbanan på bägge körriktningar. Även bredd på cykelfält, gångbana och skiljeremsor 
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dokumenterades, se bilaga 1. 
 
Mätningarna utfördes under september 2009 
Databearbetning omfattar följande: 

- Restiden 
- Hastighetssträckmedelvärde  
- Den genomsnittliga, medelvärdet av alla observationer vid successivt 10 meter 

beräknas för varje kategori. 
- Den genomsnittliga hastigheten vid varje intervall beräknades. 
- Slutligen hastighetsprofil diagram för varje typ av händelse plottades med det 

fria flödet tillstånd som en bas för hastighetsprofilen. 
 
Mätmetodik 
Eftersom parkerings- och angöringsmanövrar kan inträffa längs med hela eller delar av 
de studerade gatusträckorna krävs en areell metod för datainsamling. KTH har därför 
valt att genomföra fältstudierna med videofilmning med utnyttjande av KTHs 
utrustning med två fjärrstyrda kameror placerade på en teleskoperande mast med max 
höjd 16 meter, se figur 2. Under mätningarnas gång insamlas också data avseende 
gatuutformning, trafikanordningar m.fl. faktorer av betydelse för framkomlighet och 
trafiksäkerhet. 
 

 
Figur 2: KTHs mätutrustning för videofilmning av trafik 

 
Databearbetning 
Mätresultaten lagras automatiskt på hårddisk i matvägen och konverteras därefter i ett 
mindre utrymmeskrävande format för semi-automatisk bildanalys med 
dataprogrammet (SAVA) Semi Automated Vehicle Analysis, (Archer, J. 2003), 
framtaget vid avdelningen för Trafik och logistik på KTH. Med hjälp av SAVA 
registreras sedan tid, position, hastighet, typ av händelse mm. för beräkning av följande 
variabler för varje passerande fordon: 

- Fria resp. bundna fordon (baseras på tidsavstånd till framförvarande fordon)  
- Hastighet beräknad för varje 10-m gatusegment 
- Restid för var 10:e meter. 
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- Tidpunkt, varaktighet och position för följande parkerings- och angörings-
händelser 

- Parkeringsmanöver (in resp. ut med eller utan backning) 
- Angöring för lastning och lossning 
- Dubbelparkering 

 
3.2.4 Trafikdata 
Data samlades in genom videoinspelning under åtta och en halv timme mellan 7:00 och 
17:00. Från dessa rådata har antalet manövrar under varje kategori räknats ut. Med 
hjälp av (SAVA), se figur 3, räknades antalet passerande fordon och alla restider av de 
fordon som inte stördes av trafikljusen under femminuters intervall. De situationer där 
röd trafiksignal påverkade trafiken exkluderades från analysen.  
 

 
 
Figur 3, Analys av videofilm med hjälp av SAVA (Birger Jarlsgatan) 
 

 
Analysmetodik 
Analysarbetet har omfattat följande metoder:  
 

A) Makroanalys av medelhastighet (space-mean speed) för samtliga fordons 
passage av studerad gatusträcka för 5-minutersperioder som funktion av  

- trafikflöde 
- antal under tidsperioden inträffade parkerings- och angöringshändelser av 

olika typ 
- förekomst av dylika händelser under föregående 5-minutersperiod 

 
B) Mikroanalys av enstaka fordons hastighetsprofil och restid vid passage av 

den studerade gatusträckan under olika förhållanden: 
- fritt respektive bundet flöde 
- med respektive utan samtidig förekomst av parkerings- och 

angöringshändelser 
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- Fordon vars hastighetsval kan ha påverkats av köbildning från nedströms 
korsning har exkluderats 

- Mätdata där köer från trafiksignaler, korsande gående och cyklister har 
påverkat effekten av parkering och angöring har exkluderats i mikrostudien.  

 
3.3 DATABEARBETNING 
 
3.3.1 Makro studien 
Analysarbetet har omfattat av hastighetsmedelvärde (space-meanspeed) för samtliga 
fordons passage av studerad gatusträcka för 5-minutersintervall som funktion av: 

- trafikflöde 
- antal under tidsperioden inträffade parkerings- och angöringshändelser av olika 

typ 
- förekomst av dylika händelser under föregående 5-minutersperiod 

 
För makrostudie alla förekommande parkeringsmanövrar under mättiden beaktades i 
dataanalysen. Restid mättes for alla fordon som påverkades och inte påverkades av 
parkeringsmanöver, dubbelparkering eller lastning- och lossningsmanöver eller andra 
hastighetsreducerande faktorer som passerade, fotgängare, cyklister och andra ovanliga 
händelser såsom hastighetsöverträdelse för utryckningsfordon. Dessa sammanställdes i 
femminuters intervall. De intervallen med mindre intressanta manöverhändelse 
exkluderades. 
 
Data för alla fordon som passerar genom gatans sträcka samlades in för att beräkna: 

• Flödet 
• Den genomsnittliga restiden 
• Den genomsnittliga hastigheten. 
• De olika typerna av manöver klassificerades under respektive kategori, in-och 

ut-parkeringsmanöver togs under kategorin manövrering. Förekomsten av 
dubbelparkering och lastning-och lossningsmanöver kontrollerades för varje 
tidsintervall. 

• För makrostudien analyserades medelvärdet av restiden under fem minuters 
intervall för vidare analyser för regressionsanalys. 

 
3.3.2 Mikrostudie 
Analysarbetet har omfattat fordonens hastighetsprofil och restid vid passage av den 
studerade gatusträckan under olika förhållanden: 

- fritt resp. bundet flöde 
- med resp. utan samtidig förekomst av parkerings- och angöringshändelser 
 

Projektets huvudfokus var att studera effekterna av följande aktiviteter som sker vid 
vägkanten: parkeringsmanöver, dubbelparkering, lastning- och lossningsmanöver 
(kallas händelse i den fortsätta texten) på förbipasserande fordon. Effekterna är svåra 
att bedöma pga att man inte kan isolera effekterna av parkeringsmanöver från effekter 
av andra dynamiska förlopp av händelser som uppkommer på gatan. Det behövs 
noggranna observationer över ett valt segment. För detta samlades data genom 
videofilmning, där olika händelser som skedde på den studerade sträckan 
registrerades. 
 
Från observationerna har data för alla fordon samlats in för att identifiera så väl 
ostörda fordon som de som störs av händelser som parkeringsplatsmanövrar, 
dubbelparkering eller lastning-och lossningsmanöver. Detta för att beräkna 
hastighetsmedelvärde och därmed effekten av olika händelser. 
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För de fordon som endast påverkade av parkeringsmanöver genomfördes följande 
databearbetning: 

1. Tiden att resa var 10:e meter segment registrerades 
2. Hastigheten vid varje 10:e meters snitt beräknades 
3. Den genomsnittliga hastigheten vid varje intervall beräknades 
4. Den genomsnittliga restiden vid var 10:e meters segment beräknades, 

medelvärdet av alla observationer vid efterföljande 10 meter beräknas för varje 
kategori. 

5. Slutligen plottades hastighetsprofilsdiagrammet. 
 
Friflödeshastighet  
Friflödeshastighet (fria fordon) kan definieras som den hastighet med vilket ett fordon 
framförs som ej begränsas av interaktion med andra fordon under rådande 
förhållanden. Förarens önskade hastighet vid givna förutsättningar (vägens 
utformning, gällande hastighetsgränsning, fordonets prestanda mm.). Övriga fordon 
betecknas som bundna. I trafiksituationer med bundentrafik är tidsavstånd mellan två 
efterföljande fordonen är intressanta ur såväl framkomlighets- som 
trafiksäkerhetssynpunkt. För bundentrafik är tidsavstånd (framhjulspassage till 
framhjuls-passage) till framförvarande bil mindre än 5 sekunder (Vadeby, A. och 
Forsman, Å 2010). 
 
For att bedöma fri flödeshastighet, några utvalda segment av 100 m studerades. Data 
under ca tio timmar samlades in genom videofilmning för att fånga dynamiken av olika 
händelser och nödvändiga information på den studerade gatusträckan. Ett minimum 
antal av 20 fordon valdes under ideal fri flödes förhållanden under olika tidsintervall. 
Mätningarna omfattade data för varje 10 m segment under femminuters intervall enligt 
nedan: 

 
 

3.4 ANALYS OCH MODELLUTVECKLING 
 
3.4.1 Makrostudie (Regressionsanalys) 
Den modell som är lämplig för att analysera effekten av parkeringsmanöver är 
regressionsanalys (Chatterjee,S. mfl. 2006). Enligt Chatterjee, S. mfl. (2006) i boken 
"Regression Analysis by example" nämnas några faser som måste ingå i en 
regressionsanalys, bland annat, identifiering av problemet, val av de relevanta 
variablerna, datainsamling, modellspecifikation, val av anpassande metod, 
modellanpassningen, modellvalidering och kritik. Vanligtvis är formulering av 
problemet det första steget i regressionsanalysen. Under detta steg formuleras frågan 
(or) som skall behandlas av analysen.  
 
Variabeldefinition 
För regressionsanalys har man antagit att hastigheten är den beroende variabeln 
medan flöde, parkeringsmanöver, dubbel parkering, lastning- och lossning, körfälts 
bredd och antal körfält är de oberoende variablerna. 
 
Hastighetsträckmedelvärde  
Fordonens körsätt och hastighet kan bli störda av olika skäl t.ex. en signaljus i 
korsningen i nedström. Här står man inför stor utmaning att välja de fordonen som 
inte störs av röd signal i korsningen i uppström. Det förekommer ibland att en kö växer 
uppström och inte hinner avvecklas under gröntiden. Därför valde man att mäta 
restiden för alla fordon som passerar korsningen vid grön trafiksignalljus. 
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Medelrestiden sammanställdes om fem minuters intervall där 481 intervaller 
beräknades. De fordonen som körde sträckan i en tidsintervall och lämnade sträckan i 
följande tidsintervall uteslöts från analysen. 
 
Flöde 
Flödet på en väg är en dynamisk faktor som ändrar under tiden. I denna studie är flödet 
en av de faktorer som förväntas påverka hastigheten. För denna studie alla fordon som 
passerade gatusegmentet räknades för varje fem minuters intervall. 
 
Parkeringsmanövrering 
Den andra variabeln som anses påverka fordonets hastighet av är parkeringsmanöver. 
Det är aktiviteten där fordon lämnar trafikströmmen för att parkera eller lämnar 
parkeringsplatsen för att ansluta sig till trafikströmmen. Parkeringsmanöver omfattar 
olika typer av händelser, in – och ut parkeringsmanöver. Dessa aktiviteter har olika 
effekter på restiden eller på hastigheten av de förbipasserande fordonen. Enligt visuell 
inspektion ökar fordonen, som medför in-parkeringsmanöver, restiden lite mer än ut- 
parkeringsmanöver. Medan backningsparkeringen kräver mer tid för att manövrera. 
Från observationerna kan man lätt konstatera att föraren har tillräckligt med tid för att 
välja en tidslucka i trafikströmmen när de kör ut ur parkeringsplatsen (ut- 
parkeringsmanöver). Detta är inte fallet för in-parkeringsmanöver eller 
backningsparkera. 
 
Vanligen, ger närvaro av cykelkörfält som avgränsar parkeringsplatserna en smidigare 
ut- parkeringsmanöver. Fordonen lämnar sin parkeringsplats och väntar i ett 
vinkelläge på en acceptabel lucka mellan fordonen i trafikströmmen. Alla de 
observerade händelserna räknades för fem minuters intervall. I vissa intervall utan 
några observationer av händelser ett nollvärde tilldelades. 
 
Lastning- och lossningsmanöver (angöring) 
Lastning- och lossningsmanöver är de manöver av leveransfordonen som parkerar i 
lastzoner för att leverera olika dagligvaror för vissa butiker. Vanligtvis markeras 
trottoarerna vid lastzoner med gul färg. Dessa lastzoner är reserverade endast för 
leveranslastbilar och skåpbilar. Vanligtvis finns skyltar med information om tider mm. 
Parkering av andra fordon i lastzonen är förbjudet.  
Angöring aktiviteter är inte särskilt olikt vanlig parkeringsmanöver. Utmärkande med 
lastning- och lossningsmanövern är att det sker vid en angiven plats och det verkställs 
av skåpbilar och lätta lastbilar bara. Denna oberoende variabel tas som en dummy 
variabel. 
 
Dubbel parkering 
Trots att lastzoner är reserverade för leveransfordon parkerar vissa personbilar på 
dessa platser. När lastzonen är upptagen stannar leveransfordonen bredvid en 
parkerad bil - dubbelparkering. Detta händer när någon skåpbil eller lastbil måste 
parkera framför en specifik butik eller ibland när någon privatbil eller taxibil måste 
släppa passagerare.  
 
Vanligtvis ledar detta till att den angränsade cykelfält blockeras och då tvingas 
cyklisterna att köra blandtrafik. I de flesta fall ger fordonen företräde för cyklisterna 
genom att minska sin hastighet som leder till långa restider. Dessutom, 
dubbelparkerade lastbil eller större transportbilar kan överträda på utrymme från 
angränsade körfältet utöver cykelfältet eller vid saknaden av cykelfält.  
 
Förekomsten av dubbelparkerade fordon registrerades under femminuters intervall. 
Observationer av dubbelparkerade fordon som varade mer än femminuter räknades i 
båda intervallen. De tidsintervallen som saknade dubbelparkeringshändelser 
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tilldelades ett noll värde, med andra ord dubbelparkering analyseras som en 
dummyvariabel 
 
Antal körfält 
Datamängden består av ett och två körfält gator. Denna variabel valdes ut för att fånga 
effekten som uppkommer på grund av ökningen av antalet körfält. 
 
3.4.2 Mikrostudie 
Konsekvenserna av parkeringsmanöver och dess effekter på den potentiella 
kapaciteten, trafikens hastighet och restid studerades. Restiden av fordon varierar 
beroende på olika faktorer. För denna studie beaktas situationer där hastigheten 
påverkas av vissa utvalda variabler. Dessa variabler kan inkludera 
parkeringsplatsmanövrer, dubbla parkerade fordon och lastning- och lossning. 
Manövern omfattar in- och ut parkeringsmanöver samt backningsparkering. Utöver 
dessa anses flöde, körfält bredd och antal körfält vara de oberoende variablerna. 
Cyklister och fotgängare ansågs som relevanta parametrar, men i en preliminär analys 
ansågs dessa variabler som ej signifikanta. 
 
3.4.3 Hypoteser 
Från beskrivningen ovan uppstår några inledande hypoteser som skulle kunna testas 
med analysen av modellen. Dessa hypoteser är: 
 

1. Med ökningen av flödet minskar hastighetsmedelvärdet. Av detta skäl förväntas 
flödets koefficient vara negativ. 

2. Vid förekomst av parkeringsmanövrar minskar hastigheten av följande fordon. 
Detta leder till att koefficienten för parkeringsmanöver är negativ. 

3. Dubbelparkering minskar körfältsbredden och blockerar cykelbanan. Detta 
medför en hastighetssänkning. Så dubbelparkering förväntas också ha en 
negativ koefficient. 

4. Vanligtvis liknar lastnings- och lossningsmanöver de andra typerna av 
parkeringsmanöver förutom att de äger rum vid planeradelastzoner. Dessa 
förväntas också ha en hög negativ koefficient. 

5. Vid flerfiliga gator kommer fordonen att ha tillräckligt med utrymme för att 
undvika störningar och behålla sin hastighet. Med detta förväntas att variabeln 
antal körfält förväntas ha en positiv koefficient 

6. Lätta lastbilar och skåpbilar som dubbelparkerar var som helst längs gatan för 
att leverera varor till butiker och stormarknader faller under kategorin av 
dubbelparkering. Dessa fordon förväntas normalt att ha en högre reducerande 
effekt. Den dubbla parkeringsplatsvariabeln förväntas ha en högre magnitud än 
de andra variablerna. 

7. Eftersom den beroende variabeln (interceptet) är hastighetsmedelvärde så 
förväntas denna variabel vara positiv.  
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4. RESULTAT OCH DISKUSSION 
 

4.1 MAKROANALYS 
I makroanalysen har effekten på hastigheten av de olika studerade variablerna 
analyserats med hjälp av multipel regressionsanalys med hastighet eller restid som 
oberoende variabel och trafikflöde, antal händelser av olika typer (parkering, 
dubbelparkering,  lastnings- och lossning), körfältsbredd och antal körfält som 
oberoende variabler. 
 
Cyklister och gående exkluderades från studier för att de ansågs vara ej signifikanta för 
denna studie.  
 
4.1.1 Utvärdering av regressionsanalysen 
Analysen har utförts som stegvis multipel regression med utgångspunkt från samtliga 
ingående variabler som anses förmodades kunna påverka hastighetsmedelvärde och 
därmed restid.  
 
Resulterande modell: 
Analysen resulterade i en modell med i tabell 14 nedan angivna signifikanta variabler 
och en korrelationskoefficient R2 = 0,42 
Tabell 14 Regressionsmodell 1 baserad på analys av hela mätmaterialet 

 
Variabel Beteckn. Koefficient Standardfel t-kvot p-värde 

Hastighet V 40,00 1,65 32,76 0,00 

Trafikflöde F -0,06 0,03 -2,30 0,02 

Parkeringsmanöver PM -2,13 0,23 -9,23 0,00 

Dubbelparkering DP -7,14 0,80 -8,88 0,00 

Lastning & lossning La/L0 -3,31 0,98 -3,39 0,00 

Antal körfält Ln 7,72 0,75 10,34 0,00 

 
Där 
 
V =  Hastighet km/timme 
F =  Trafikflöde (fordon/5 min) 
PM = Antal parkeringsmanövrer (in + ut) per 5 min och 100 m 
DP = Antal dubbelparkeringar                        ”                    ” 
La/Lo = Antal lastnings- o. lossningsmanövrer    ”                    ” 
Ln = Antal körfält i studerad färdriktning 
 
I ekvationsform blir modellen för hastighetsmedelvärde (V) som följande: 
 

𝑉 = 40,00 − 0,06 ∗ 𝐹 − 2.13 ∗ 𝑃𝑀 − 7,14 ∗ 𝐷𝑃 − 3,31 ∗ 𝐿𝑎/𝐿𝑜 + 7,72 ∗ 𝐿𝑛 
 
Konstanten + 7,72 (ett körfält) i modellen motsvarar fordonshastigheten för 
referensfallet utan några händelser (dvs PM, DP och La/Lo = 0). Enligt modellen ger 
parkeringsmanövrer, dubbelparkering och lastning/lossningsmanöver ett minskat 
hastighetsmedelvärde med 2,13, 7,14 respektive 3.31 km/timme. Ökning av antalet 
körfält från 1 till 2 leder till en ökning av hastighetsmedelvärdet med 7,72 km/timme, 
medan ökat trafikflödet med 100 fordon/5 min ger sänkt hastighetsmedelvärde med 
0,06 km/timme.  
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Samtliga oberoende variablerna hade en signifikant effekt på hastighetsmedelvärdet. 
Modellen visar att dubbelparkering hade störst effekt på hastighetsmedelvärdet. 
 
Värdet för R2 var 0,42, dvs modellen förklarar 42% av variansen i hastighets-
observationerna. Anledning till detta låga värde är förutom det begränsade antalet 
observationer att det andra variabler som inte ingår i modellen också påverkar 
hastigheten.  

ANOVA 
 
 
 
 
 
Enligt ANOVA-tabellen ovan  med  p<0,0005 så är modellen signifikant 
 
4.2 MIKROANALYS 
Mikroanalyser på huvudgator har utförts för två gatusträckor på Fleminggatan samt en 
sträcka vardera på Hornsgatan och Folkungagatan. Samtliga sträckor har ett rörligt 
körfält i studerad körriktning med olika förekomst och placering av cykelfält (utan cf, cf 
utanför parkeringsfält, cf innanför parkeringsfält). Analysen har utförts för fria fordon 
som passerat mätsträckan med eller utan påverkan av samtidiga parkerings- eller 
angöringshändelser. Fordon vars hastighetsval kan ha påverkats av köbildning från 
nedströms korsning har exkluderats.   
 
I mikroanalysen kategoriserades de intressanta händelserna för att se deras effekt på 
frifordonshastighetens medelvärde.. Effekterna som studerades var desamma som för 
makroanalysen, dvs trafikflöde, antal körfält, parkeringsmanövrer, dubbelparkering, 
lastning och lossning. Dessa effekter visas i diagrammen för hastighetsprofiler nedan  
för alla de studerade gatusträckorna.  
 
Effekten av in-parkeringsmanöver 
Effekten av in-parkeringsmanöver på trafiken i flera gatusträckor studerades. 
Hastighetsprofiler för fordon som påverkats av in-parkeringsmanöver illustreras i en 
väg-tidsdiagram, en minskning av hastighetsmedelvärde pga. in-parkeringsmanöver, se 
figur 4. 
 
 

Regression Statistics 

Multiple 
R 

R 
kvadrat 

Justerad 
R-kvadrat 

Standardfel Observationer 

0,65 0,42 0,42 6,23 481,00 

 F p-värde för F 

Regression 69,34 <0,0005 

31 
 



 
Figur 4, Hastighetsprofiler för ostörda och störda fordon pga. in-parkeringsmanöver 
för olika sträckor.  
 
I figur 5 illustreras medelvärdet av observationer avseende ackumulerad restiden för 
ostörd samt störd trafiken pga. in-parkeringsmanövrer   

 
Figur 5, Restider för ostörda och störda fordon pga. in-parkeringsmanövrer 
(medelvärde för alla sträckorna).  
 
Den ackumulerade restiden för ostörd trafik (33 observationer av fria fordon) på 
Flemminggatan är baserad på ett hastighetsmedelvärde av 40 km/timme. In-
parkerings-manövrerna minskade hastighetsmedelvärdet till 32 km/timme vilket 
medförde en ökning av restiden med ca 3 sekunder på mätsträckan som var 120 m 
lång. 
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Att samla bra data på sträckan Fleminggatan var en utmaning. Gatan är högt belastad 
och ett stort antal av manövreringsaktiviteter sker längs gatan. Problemet är att gatan 
upptas för det mesta av köande fordon som gör det svårt att isolera andra 
händelseeffekter på trafikströmmen än parkeringsmanövrer m fl händelser av intresse. 
Gatan är smal och långa köer genereras ofta av de trafiksignalerna strax bortom 
mätsträckans slut. Av denna anledning måste en hög andel fordon undantas från 
datamängden. 
 
Hornsgatan var den andra studerade sträckan. Gatan har ett körfält med varierande 
brett. Körfältet börjar med ett bredd på 3m som fortsätter till mitt av sträckan sedan 
ökar bredden till 5,2 m och kan användas som två körfält. Fördelen med denna sträcka 
är att effekten av signaler var relativt mindre än den föregående sträckan. Dessutom 
var mindre antal händelser och då ökar möjligheten att välja de händelser av intresse 
utan påverkan av andra händelser. På denna sträcka saknades lastzoner. Ackumulerade 
restiden av 25 fordon i fri flödessituation som köra på Hornsgatan illustreras i figuren 
ovan där hastighetsmedelvärde är 43 km/timme. In-parkeringsmanövreringen 
minskade hastighetsmedelvärde till 33 km/timme, därmed ökade restiden för samma 
sträcka med ett medelvärde av ca 3 sekunder. 
 
Den tredje studerade sträckan var Folkungagatan. Gatan är också högt belastad och är 
en viktig rutt för flera busslinjer inklusive den blåa busslinjen. Gatan har ett körfält på 
3m. Lyckligtvis var effekten av signaler i denna gata relativt mindre. Cykelbana låg 
mellan parkerade bilar och trottoaren. Saknaden av cykelfält ledde till minskning av 
uppkomst av dubbelparkering och där med saknade data för att studera effekten av 
dubbelparkering på hastigheten. 
 
På Folkungagatan studerades den ackumulerade restiden av 27 fordon i fri 
flödessituation. Hastighetsmedelvärde var 43 km/timme. Samma mönster i 
hastighetsprofil kan ses i detta fall som fallet Fleminggatan där hastigheten ökade 
gradvis till ett avstånd sedan minskas. In-parkeringsmanövreringen minskade 
hastighetsmedelvärde till 33 km/timme, därmed ökade restiden för samma sträcka 
med ett medelvärde av ca 3 sekunder. 
 
Sammanfattningsvis så minskade observerade in-parkeringsmanövrer  
hastighetsmedelvärdet med 9 km/timme och restiden ökade härigenom med 3 
sekunder per 100m. 
 
Effekten av ut- parkeringsmanöver 
Effekten av ut- parkeringsmanöver på trafiken i flera gatusträckor studerades. 
Hastighetsprofiler för fordon som påverkats av ut- parkeringsmanöver illustreras i en 
väg-tidsdiagram, se figur 6, samtidigt illustreras det ackumulerade restiden för ostörda 
samt störda trafiken pga. in-parkeringsmanöver, se figur 7. 
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Figur 6, Hastighetsprofiler för ostörda och störda fordon pga ut- parkeringsmanöver 
för olika sträckor.  
 

 
Figur 7, Restider för ostörda och störda fordon pga ut- parkeringsmanöver för olika 
sträckor.  
 
Samma metodik användes för att studera effekten av in-parkeringsmanöver på 
hastighetsmedelvärde användes för att studera effekten av ut- parkeringsmanöver på 
hastighetsmedelvärde. Skillnaden mellan in-och ut- parkeringsmanöver är att den 
senare tar tillräckligt med tid i väntan på en accepterad tidslucka för att konvergera 
med den rörliga trafikströmmen. Effekten av ut- parkeringsmanöver på 
hastighetsmedelvärde är en minskning av hastighetsmedelvärde från 40 km/timme till 
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31 km/timme för Fleminggatan och från 43 km/timme till 34 km/timme för 
Hornsgatan och från 41 km/timme till 34 km/timme för Folkungagatan, se figur 6. 
medan restiden ökade med 3,7 sekunder, 2,9 och 2,4 sekunder för Fleminggatan, 
Hornsgatan och Folkungagatan respektive, se figur 7. 
 
Sammanfattningsvis så har ut- parkeringsmanöver minskad hastighetsmedelvärde med 
8 km/timme och därmed ökade den ackumulerade restiden med 3 sekunder per 100m. 
 
Effekten av dubbelparkering 
Vidare har effekten av dubbelparkering studerats i de utvalda gatusträckorna. Som det 
nämndes tidigare att på Folkungagatan finns en cykelbana mellan parkeringsplatser 
och trottoaren och med det saknar cykelfält som medförde att det inte varit möjligt för 
bilarna att dubbel parkera på denna gata, därför kunde man samla data om 
dubbelparkerings händelse bara på Fleminggatan och Hornsgatan. Dubbelparkering 
leder vanligtvis till att cykelfält blockeras och då tvingas cyklisterna att köra 
blandtrafik. I de flesta fall ger fordonen företräde för cyklisterna genom att minska sin 
hastighet som leder till långa restider. Dessutom, dubbelparkerad lastbil eller större 
transportbilar kan överträda på utrymme från angränsade körfältet utöver cykelfältet. 
Detta kommer att tvinga förarna till låga hastigheter. I figur 8, illustreras hastigheten i 
en i väg-tidsdiagram och i figur 9 illustreras restiden för alla bilar som passerar ett 
segment av 10m för de olika mät sträckorna. 
 

 
Figur 8, Hastighetsprofiler för ostörda och störda fordon pga. dubbelparkering för olika 
sträckor. 
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Figur 9, Restider för ostörda och störda fordon pga. dubbelparkering för olika sträckor. 
 
I samband med dubbelparkeringsaktiviteter har hastighetsmedelvärde på 
Fleminggatan minskat från 40 km/timme till 33 km/timme och på Hornsgatan har 
hastighetsminskning varit större, där hastigheten minskade från 43 km/timme till 32 
km/timme. Detta medförde en ökning av de ackumulerade restiderna med 2 sekunder 
och 3 sekunder på Fleminggatan respektive Hornsgatan. 
 
Sammanfattningsvis så har dubbelparkering minskad hastighetsmedelvärde med 9 
km/timme och därmed ökade den ackumulerade restiden med 2,6 sekunder per 100m. 
 
Effekten av lastning och lossning 
Effekter av lastning och lossning vid lastzoner på trafikens hastighetsmedelvärde och 
restider studerades bara på gatorna Fleminggatan och Folkungagatan då lastzoner 
saknades på den sträcka som studerades på Hornsgatan. 
 
Figuren nedan illustrerar ackumulerade restid hastighetsprofiler. För ostörd trafik 
märker man en hastighetsminskning vid 40 m för Folkungagatan och hastighets 
minskning vid 60m för Flemminggatan. Dessa två platser är markerade som lastzoner. 
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Figur 10, Hastighetsprofiler för ostörda och störda fordon pga. lastning och lossning för 
olika sträckor. 
 

 
Figur 11, Restider för ostörda och störda fordon pga. lastning och lossning för olika 
sträckor. 

 
Effekten av lastning och lossning på restid och hastighetsmedelvärde illustreras i 
figurerna ovan. I samband med lastnings- och lossningsaktiviteter har 
hastighetsmedelvärde på Fleminggatan minskat från 40 km/timme till 32 km/timme 
och på Folkungagatan har hastighetsminskning varit större, där hastigheten minskade 
från 41 km/timme till 27 km/timme. Anledningen till den störa minskning i 
hastigheten kan vara pga. saknaden av cykelfält. Hastighetsminskning medförde en 
ökning av de ackumulerade restiderna med ca 3 sekunder och 6 sekunder på 
Fleminggatan respektive Folkungagatan. 
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Sammanfattningsvis så har dubbelparkering minskad hastighetsmedelvärde med 11 
km/timme och därmed ökade den ackumulerade restiden med 5,5 sekunder per 100m. 
 
En redovisning av resultatet av mikroanalysen och effekter av alla parkeringsaktiviteter 
så som in- och utparkeringsmanöver, dubbelparkering och lastning och lossning kan 
illustreras i tabellerna nedan. Tabell 11 och 12 redovisar resultat på 
hastighetsmedelvärde för frifordon samt för varje fall avseende in- och ut- 
parkeringsmanöver (med eller utan backning på körbanan), dubbelparkering, lastning 
och lossning och dess effekter på hastigheten.  
 
Tabell, 11 Hastighetsmedelvärde (km/timme) för ostörda- och störda fordon pga. 
Parkeringshändelser 
 

 
 
Från resultatet av hastighetsminskning pga. parkeringsaktiviteter se tabell 11, kan man 
se att på Folkungagatan har de studerade effekterna av lastning och lossnings varit 
stora. Orsaken till detta kan igen vara som tidigare nämnts, att på denna gata finns två 
lastzoner på en den studerade sträckan, samt att det saknas cykelfält som ofta utnyttjas 
vid manövreringen av lastbilar som manövrerar in i lastzonen för leverans av varor till 
butikerna mm. 
 
Sammanfattningsvis ledde de i mätningarna studerade effekterna av alla parkerings-
händelser till en minskning av hastighetsmedelvärde med 9 km/timme (se tabell 1) och 
en ökning av restidsmedelvärdet med 3,3 sekunder per 100m av gatusträcka med 
parkerade platser, se tabell 12. 
 
Tabell, 12 Förändring i restidsmedelvärde (minuter per 100m) för ostörda- och störda 
fordon pga parkeringshändelser 
 

 
 
Fallstudierna skiljer sig genom skillnader i förutsättningarna som karakteriserade de 
olika platserna. I studiefall 1 var antalet parkeringsmanövrer inte så många som i de 
andra fallen. I studiefall 2 saknas lastzon i den studerade gatan, därför saknar analyser 
av lastning och lossning i detta fall. I det sista fallstudie saknas cykelfält som medförde 
en mindre möjlighet för dubbelparkeringsmanövrer i detta fall. Resultaten är alltså inte 
generella utan exemplifierar bara faktiska förhållanden under de aktuella mätningarna 
på resp plats. 

  

Studerade effekter Folkungagatan Fleminggatan Hornsgatan
In-parkering 3 3 3

Ut-parkering 2 4 3

Dubbelparkering 2 3

Lasstning och lossning 6 3
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4.3 TRAFIKSÄKERHET 
För att utvärdera effekten av parkeringsmanöver, dubbelparkering och lastning och 
lossning på trafiksäkerhet genomfördes en analys av trafiksäkerhet genom att hämta 
olycksstatistik från STRADA. Data samlades från STRADA för tidsperioden mellan 
2007-2012 för de studerade gatusträckorna. Analysen visade att få olyckor hade hänt 
på grund av parkerade bilar eller pga. manövreringen. Olyckorna redovisas nedan. 
 
Fleminggatan 
Föraren av personbil 1 ska köra iväg efter att ha parkerat, då kommer cyklist 2 som 
bilföraren inte ser och en kollision uppstår. Personbil - cykel Lindrig olycka 2010 
 
Personbil 1 var tvungen att passera en bil som stod dubbelparkerad i cykelfältet. 
Motorcykel 2 körde in i personbil 1 bakifrån. Personbil-cykel Svår olycka 2010 
 
Personbil 1 ska svänga över korsande körfält för att komma till parkeringsgarage. En bil 
stannar för att släppa över Personbil, bakom denna står en buss. Bakom denna kommer 
cyklist cyklandes i cykelbana. Cyklist blir påkörd av pb 1. En bil skulle backa ut där han 
stod parkerad vid Fleminggatan . I samband med detta så har cyklisten flugit in i bilen. 
Personbil Motorcykel Svår olycka 2011 
 
Folkungagatan 
Personbil 1 har genomfört en U-sväng tvärs över två körfält och dubbelheldragen linje, 
då personbil 2 ej kunnat stanna och kolliderat med bil 1. Varpå bil 1 kolliderat med 
personbil 3 som stod parkerad. 
Lindrig olycka 2009 
 
Hornsgatan 
Personbil med släp står dubbelparkerad på cykelbana, när cyklist skall ta sig förbi 
öppnar föraren dörren till pb, cyklist kör rakt in i dörren. Lindrig olycka 2008 
 
Personbil 1 gör en u- sväng och ska parkera, enligt gångtrafikanten 2, backade bilen in i 
honom när han kom gåendes. Lindrig olycka 2009 
 
Man bör hålla i minnet att antalet olyckor kan vara mycket högre än ovan nämnda 
olyckor eftersom det finns också många incidenter där ett parkerat fordonet är 
inblandat men att det inte leder till en allvarlig olycka varför den ej registreras. 
 
Olycksstatistiken är ett viktigt underlag för trafiksäkerhets arbete men olycksstatistiken 
har dock brister såsom mycket stora mörkertal som följd. För god överblick över 
trafiksäkerhet i samband mad parkeringshändelser behövs ofta flera års olycksstatistik. 
Dessutom ger kartläggningen baserat på STRADA ger exempel på olyckor i samband 
med parkering, men ger ej möjlighet till bestämning av risk för denna typ av olyckor. 
 
Sammanfattningsvis är gatuparkering känd för att vara en bidragande orsak i olyckor i 
trafiken. Effekten av gatuparkering på olycksfrekvenser och svårighetsgrad varierar 
från plats till plats beroende på funktionell klassificering av gatan, utnyttjande av 
parkering och angränsande aktiviteter. Att det inte förekommer många olyckor där 
parkeringen är en orsakande faktor kan fortfarande vara pga. bra utformning av 
parkeringsplatser längs gata. Parkerade bilar kan vara en barriär mellan biltrafiken och 
fotgängare samt att det verkar som en hastighetsdämpande åtgärd. 
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5. TÄNKBARA ÅTGÄRDER 
 

5.1 BEGRÄNSNING AV PROBLEMETS OMFATTNING 
 
Identifiering av problem: 
 
Parkering: 

- Stor omfattning av boendeparkering till låg kostnad, vilket leder till låg 
omsättning och möjlighet till utnyttjande av parkeringsplatserna för kortare 
tidsperioder. 

- Låg tillgång och hög kostnad för parkering i P-hus, garage mm. jämfört med 
- P-automater på gatan. 
- Låg tillgång till arbetsplatsparkering på privat mark 
- Brist på infartsparkeringar som alternativ till bilpendling. 

Angöring, lastning och lossning: 
- Möjlighet för angöring är nödvändig för såväl privatpersoner som service, och 

måste i äldre bebyggelse oftast ske på gatumark. 
- Tillgång till reserverade utrymmen för lastning och lossning är till företag med 

omfattande behov av varutransporter en nödvändig förutsättning för deras 
verksamhet. 

Hög omfattning av parkering på gatumark 
- Den stora omfattningen av gatumarksparkering leder till härmed samman-

hängande miljö-, trafiksäkerhet- och framkomlighetsproblem. 
- Bristen på parkeringsplatser leder till omfattande söktrafik. 

 
Problemen ovan är mest uttalade i större tätorters centrala delar i äldre områden som 
inte varit föremål för trafiksanering eller andra biltrafikdämpande åtgärder. 
 
Kommer bilismen att minska?  
I slutet på 1960-talet ändrades trafikplaneringens fokus på god tillgänglighet och 
framkomlighet för biltrafik till satsning på kollektivtrafik, cykling och gångtrafik. De 
senaste 20 åren har ”uthållig stadsplanering” varit allenarådande med satsningar på 
attraktiva städer med lågt beroende av biltrafik. Hammarby sjöstad i Stockholm är ett 
exempel på ett område som utformats med förhoppningen att de som bor där i stor 
utsträckning har valt bort bilen som transportmedel.  
 
Tyvärr har detta inte infriats, det finns heller inga generella tecken på att bilen håller på 
att ersättas med kollektiva transportmedel eller cykling. I Stockholmsregionen leder 
den snabba befolkningsökningen och den allt större geografiska utbredningen snarare 
till ett ökat bilberoende som är svårt att tillgodose med nuvarande trafiksystem. 
Cyklingen ökar starkt men inte i den utsträckningen att den påtagligt kan minska 
biltrafiken utom möjligtvis lokalt vid gynnsam väderlek. Dessutom är olycksrisken vid 
cykling avsevärt större per km resa än för biltrafik. 
 
Slutsatsen blir därför att det förutom mera långsiktiga åtgärder för att främja en 
uthållig stadsmiljö också krävs kortsiktiga och tillämpade åtgärder för att hantera 
problemen med parkering på gatumark i befintliga, centrala tätortsområden. 
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Tänkbara åtgärder 
 
Långsiktiga åtgärder 

1. Minska efterfrågan för boendeparkering på gatumark genom att höja månads-
avgifterna samt begränsa tillåten varaktighet i form av antal timmar på dagtid. 
Denna åtgärd ökar också förutsättningarna för att öka utnyttjandet av 
garageplatser i befintliga hus samt att etablera kommersiella parkerings-
anläggningar på tomtmark. 

2. Minska efterfrågan avseende boendeparkering på gatumark. Detta kan kräva 
åtgärder som höjd taxa, ökad tillgång av parkeringsplatser på enskild mark mm. 

3. Ta fram råd i TRAST som behandlar hållbar trafikplanering mht 
förutsättningarna för boendeparkering på gatumark  

Kortsiktiga åtgärder 
4. Genomför en större studie angående trafiksäkerhet- och miljöeffekter av 

parkering och angöring på gatumark vid olika tvärsektioner och cykeltrafik-
lösningar. 

5. Genomför en översyn av befintliga gatusträckor med tillåten parkering samt 
föreslå trafikreglerings- och utformningsåtgärder för olika typer av gator 
/miljöer. 

6. Ta fram föreskrifter i ”Vägars och gators utformning (VGU)” angående säker 
och effektiv utformning av gaturummet mht parkeringsplatser på basis av pkt 4 
och 5 ovan. 
 

5.2 DOKUMENTATION I TRAST OCH VGU 
 

5.2.1 Trafik för en attraktiv stad (TRAST) 
 
Befintlig dokumentation 
Syftet med TRAST boken är att vägleda planerare och beslutfattare i processen med att 
upprätta en kommunal trafikstrategi. Trafikstrategin ska ge kommunen stöd i den 
fysiska planeringen så att trafikfrågorna kan integreras i planeringen. Planering för en 
attraktiv och hållbar stad kan därmed stödjas i riktning mot ett hållbart trafiksystem. 
 
TRAST boken fokuserar på stadsutveckling där trafiksystemet ska stödja stadens 
utveckling. På senare år har stadsutvecklingen fokuserat på att ge staden ett ökat 
innehåll av mänsklig aktivitet. Detta leder till ökat konkurrens t ex om mark. 
 
Dokumentation om parkering i TRAST  
Kapitel 3 Analys av trafiksystemet (sid 70) beskriver följande: 
Bristen på parkeringsplatser kan påverka tillgängligheten till stadens centrum och 
andra viktiga besöksmål. Antalet parkeringsplatser kan mätas for ett särskilt 
geografiskt område t ex centrum eller vid viktiga målpunkter. Det kan också vara 
intressant att mäta beläggningsgrad vid olika tidpunkter under dygnet. Tillåten 
parkeringstid och avgiftens storlek påverkar tillgängligheten. Detta blir särskilt tydligt i 
större stader där avgifterna ar höga, bland annat i syfte att prioritera besöksparkering 
framför arbetsparkering. 

 
Kapitel 7 Ett trafiksystem i balans med staden (sid 173) Gaturumsbeskrivning 
I detta kapitel beskrivs användning av gaturmsbeskrivningen som ett sätt att illustrera 
hur övergripande principer kan överföras till utformningen av den enskilda gatan 
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(gaturum). Den är tänkt att fungera både som planeringsunderlag och som styrmedel 
vid detaljutformningen. Delar av beskrivningen används som ingångsvärden i VGU. 
 
Vidare beskrivs uppbyggnaden av gaturumsbeskrivningen att den består av fyra delar: 
Karaktär, Nättillhörighet, Hastighet och Egenskaper. Begreppet karaktär används här 
som ett samlat begrepp för många olika faktorer som kan påverka vår bild av staden 
och dess olika kvaliteter. I delarna Karaktär och egenskaper ingår material om hur 
trafikens behov måste avvägas mot stadsliv. I beskrivnings av alla dessa fyra delar 
saknas diskussion om parkering. 
 
På sida 202, beskrivs hur tillgång till bilparkering styr färdmedelsvalet, där visar 
erfarenheter från arbetsplatser som kostnadsbelagt parkeringen är att bilresandet 
minskar. 
 
Kapitel 7.6 Biltrafik Sid 287 
En viktig faktor för tillgängligheten och bilnätets funktion är att det finns tillgång till 
ändamålsenlig bilparkering vid olika verksamheter. Tillgången på parkeringsplatser är 
en av de faktorer som har störst betydelse för resmönstret. Detta anspråk kan uttryckas 
genom behovstal ”parkeringsnormer”. Behovstalen beskrivs ofta i antal bilplatser per 1 
000 m2 våningsyta. 
 
Kommunerna kan således använda parkeringen som ett aktivt styrmedel i planeringen. 
Avvägningen mellan olika intressen bör hanteras genom en sammanhållen 
parkeringspolicy som utgår från områdesvisa bedömningar av tillgång och efterfrågan 
samt anspråk från övriga intressen. 
 
Förslag till utökad dokumentation i TRAST 
Det saknas beskrivningen av Dimensionerande trafiksituation (DTS). På sid 168 
hänvisar TRAST till beskrivning av DTS i VGU . Det saknas också behandling av 
parkering på gatumark, uppställningsfält. Lastning och lossning mm 

 
Under vilka förutsättningar ska parkering anordnas utmed gatusträckor, vilka anspråk 
finns och hur kan de tillgodoses utmed sträckan?  I VGU bör sedan anges om behoven 
finns punktvis, på ena eller bägge sidor utmed sträckan.  Angöring och parkering kräver 
särskild faktainsamling. Info om hållplats kan ofta hämtas från linjenätsutredning. 
 
I TRAST bör anges på vilka olika sätt man kan tillgodose angörings-/parkerings- och 
hållplatsbehov.  Användaren bör sammanställa de platsbehov som tagits fram och 
redovisa hur stort behovet är och var det uppstår på sträckan. Olika samnyttjande-
former bör också redovisas. 
 
 
5.2.2 Vägar och gators utformning (VGU); Sektion tätort – 
gaturum 

 
Befintlig dokumentation (Trafikverket,  SKL, VV Publikation 2004:80)   

 
(Text hämtad från VGU är markerad med kursiv stil, och information ang. 
uppställningsfält har markerats med gul bakgrund) 
 
I del Gaturum beskrivs utformning av vägar och gator i tätort. Utgångspunkt för 
arbetet är trafikplanering enligt handboken TRAST och övergripande funktionell 
väg- och gatuklassificering. Från planeringsarbetet enligt ”TRAST” överförs en 
gaturumsbeskrivning till projekteringen som sker enligt VGU. 
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Kapitel 1 Arbetsmetodik 
I kapitel 1 Arbetsmetodik beskrivs skillnaden mellan gaturum och vägrum samt 
mellan olika typer av gaturum/vägrum och den övergipande funktionella väg och 
gatuklassificeringen. I kapitlet beskrivs både en övergripande och en mer detaljerad 
(steg för steg) projekteringsgång. De övriga kapitlen i del ”Gaturum” beskriver 
trafikeringsområdets och sidoområdenas olika element som gaturummet byggs upp 
av. 
 
Kommentar:   
VGU behandlar nybyggnation och förbättringsåtgärder generellt, men är inte anpassad 
för äldre stadsområden. 
 
Avsnitt 1.3 Gaturumsbeskrivning (VGU sid 11-12) 
Utgångspunkten för utformning av gaturummet eller det urbana vägrummet är 
gaturumsbeskrivningen som tas fram i trafikplanen (enligt TRAST). Om ingen 
trafikplan finns inleds arbetet med gatuutformningen med att en 
gaturumsbeskrivning tas fram. 
Gaturumsbeskrivningen och den övergripande funktionella väg- och 
gatuklassificeringen är länken mellan planeringsskedet och projekteringsskedet. 
Gaturumsbeskrivningen är ett sätt att beskriva gatans olika delar/funktioner. Den 
består av fyra delar: karaktär, trafiknät, hastighet och övriga egenskaper att beakta. 
Gaturumsbeskrivningen ska fungera som ett planeringsunderlag och styrmedel vid 
detaljutformningen. 
 
Kommentar:  
Gaturumsbeskrivningen utförs med samma metodik i TRAST och i VGU om den utförts 
tidigare.  Förekomsten av parkering på gatumark behandlas inte specifikt i kapitel 1, 
utan sker i VGU främst i kapitel 6 Dimensioneringsprinciper.  
 
Avsnitt 1.4 Övergripande funktionell väg- och gatuklassificering (VGU sid 12) 
Utgångspunkt för användning av VGU är förutom gaturumsbeskrivningen en 
kompletterande övergripande väg- och gatuklassificering. Vägar och gator i en tätort 
har olika trafikfunktioner. I TRAST redovisas ur ett tätortsperspektiv för biltrafik 
huvudnät och lokalnät och motsvarande för gång-, cykel-, kollektiv-, utrycknings- och 
godstrafik. Vägar och gator kan också ingå i det övergripande huvudnätet vars syfte 
är att förbinda landsdelar, regioner och dess centra med varandra. 
 
Kommentar:  
Tema 2 i parkeringsprojektet har fokuserats på huvudgator där tillfarter från 
korsningar med lokalgator har väjningsplikt. 
 
Avsnitt 1.5  Projekteringsgång (sid 13) 
Gaturummets principutformning sker med utgångspunkt från 
gaturumsbeskrivningen och den övergripande funktionella väg- och 
gatuklassificeringen. Den omfattar val av separeringsform och indelning i 
trafikbanor, antal körfält inklusive specialfält och bussanordningar m fl faktorer. 
……..Gaturummets detaljutformning omfattar bestämning av sektionselementens 
bredder, utformning av skiljeremsor, placering och utformning av trafikanordningar, 
miljöåtgärder, utrustning etc. 
Gaturum ska utformas med hänsyn till: 

• omgivningens nuvarande eller planerade karaktär 
• trafiktekniska krav baserade på samtliga trafikanters behov av tillgänglighet,  
  trafiksäkerhet och trygghet 
• gatans eller vägens funktion i det övergripande vägnätet 
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• omgivningens krav på en god livsmiljö och godtagbara miljöstörningar 
• anläggnings-, drifts- och underhållskostnader 
• övriga effekter för de transportpolitiska målen 

 
Uppbyggnaden av gaturummet eller det urbana vägrummet omfattar en rad 
element för: 
• rummets eftersträvade karaktär - form, skala, ytmaterial m.m. 
• trafik, varvid bestämmelserna i trafikförordningen (1998:1276) om trafikanters 
plats  
  på vägen och användning av olika banor ska beaktas 
• behov av körfält, vägrenar, gång- och cykelbanor 
• uppställning av fordon 
• m fl element  

 
Kommentar: 
I detta avsnitt omnämns ”uppställning av fordon” för första gången. Utrymmet ingår i 
gatans trafikeringsområde, medan sidoområdet innefattar övrigt område som behövs 
för snölagring, bullerskydd, slänter mm.  

 
Avsnitt 1.5.2  Projekteringsgång steg för steg (sid 14-18) 
Detta avsnitt redovisar en arbetsgång med ett 11 steg för att analysera och bestämma 
gatusektionens sammansättning, indelning och detaljutformning, se steg 1-5 nedan.  

Steg 1 Bestäm gatukaraktär samt nättillhörighet för gatans trafikanter 
Steg 2 Bestäm trafikförutsättningarna 
Steg 3 Välj referenshastighet för biltrafik 
Steg 4 Välj separeringsform för att skilja gång- och cykeltrafik från biltrafik  
           och gående från cyklister 
Steg 5 Bestäm möjliga indelningar av gatu- eller vägrummet. 
          Välj dimensionerande trafiksituationer för vägbana/-or och övriga  
          trafikbanor 
 

Kommentarer:  
I steg 5 behandlas också behov av utrymme för uppställning samt utformning av 
uppställningsfält med hänvisning till avsnitt 6,4,5 (se nedan). 

 
 

Kapitel 3. Dimensionerande trafikanter och trafiksituationer 
Avsnitt 3.1 Dimensionerande trafikanter 

Karaktäristika för typfordon samt gående och cyklister finns i del ”Grundvärden”. 
För dimensionering av körbanebredder bör vanligtvis typfordonen Pb och LBn, dvs. 
personbil och normal buss eller lastbil användas. …….Uppställningsfält bör normalt 
dimensioneras för Pb, men lastzoner etc. för LBn.  

 
Avsnitt 3.4 Trafiksituationsmodellen (sid 24-31) 
Olika trafiksituationer kräver olika utrymmen. Utrymmesbehovet är beroende av 
vilken servicenivå - säkerhet/trygghet och komfort - trafikanterna erbjuds i de olika 
trafiksituationerna. Servicenivån beskrivs med grundvärdena utrymmesklasser och 
utrymmesbehov, se avsnitt 3.3 Utrymmesklasser och del Grundvärden. 
Grundvärdena breddmått för typfordon (bilar, bussar etc.), gående och cyklister samt 
utrymmesklasser ger en modell för att tillsammans med breddbehovet i olika 
situationer och hastigheter beskriva vilken banbredd olika trafiksituationer erfordrar 
vid olika servicenivåer. Omvänt kan modellen användas för att för en given banbredd 
beskriva med vilken servicenivå olika trafiksituationer kan hanteras. Valet av 
dimensionerande situation – DTS - görs med hänsyn till hur ofta en viss situation 
uppstår, t.ex. möte mellan två lastbilar eller cyklist omkörd av buss. 
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Exempel 3  
För att en väg med VR 30 ska klara ett möte med god utrymmesstandard 
(utrymmesklass A) mellan två personbilar vid samtidig omkörning av en cyklist 
krävs utrymme enligt FIGUR 3-5.  
 
FIGUR 3-5 Möte mellan två personbilar vid omkörning av cyklist med god 
utrymmesstandard (utrymmesklass A) vid VR30 (refernshastighet) 
 

 
 
Kommentar: Situationsmodellen saknar exempel med uppställningsfält, men 
personbilen till höger i figuren ovan kan antas representera en uppställd personbil. 
 
 
Kapitel 4 Separering av gång och cykeltrafik 
Avsnitt 4.2 Separering av gående från cyklar (sid 33-39) 
…………… 
Människans tålighet mot krockvåld innebär att gående och cyklister bör separeras 
från bilar vars hastighet är högre än 30 km/h. Vid bedömning av om separering ska 
ske eller inte måste emellertid även andra faktorer vägas in, t.ex.:  
• hur stor risk det är att en olycka ska inträffa. Risken påverkas bl.a. av antalet 
gående, cyklande och bilar  
• högsta tillåten hastighet och möjligheten att sänka hastigheten genom vägens 
utformning  
…………………………. 
• övriga konsekvenser för alla trafikanter, t.ex. tillgänglighet eller möjligheter att 
tillgodose behov för utryckningsfordon, bussar, på- och avstigning, lastning och 
lossning längs gatan  
……………………….. 
Behovet av separering ska också värderas med hänsyn till gåendes och cyklisters 
behov av trygghet och deras möjligheter att använda den planerade utformningen. 
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4.4 Val av GC separeringsform på sträcka  
I detta avsnitt presenteras olika separeringsformer för cykeltrafik varav ett med 
cykelfält på vägbanan, se figur nedan. 

 

 
Vilka separeringsformer som ger god, mindre god och låg kvalitet för cykeltrafik 
längs körbanor i biltrafikens huvudnät och lokalnät beroende på biltrafikens flöde och 
referenshastighet visas i FIGUR 4-2. Vid mindre flöde än ca 30 c/Dh, kan man 
överväga att sänka standardkraven ett steg.  

 
CYKELTRAFIK  
Kvalitet  VR  Separeringsform vid angivet bilflöde  
God  Avskild bana1)  
Mindre god  70  Cykelbana  
Låg  Cykelfält  Cykelbana  
God  Cykelbana  
Mindre god  50  Cykelfält  
Låg  Blandtrafik  Cykelfält  
God  Bland trafik  Cykelfält  
Mindre god  <30  Blandtrafik  
Låg  
Bilflöde  0 100 200 300 400 500 600 b/Dh 

 
Kommentar: Cykelfält bedöms ge mindre god kvalitet enligt tabellen ovan. 
Standardlösning på de studerade gatusträckorna i Stockholms innerstad är att 
cykelfältet placeras utanför ett uppställningsfält för parkering eller lastning & lossning, 
vilket torde minska kvaliteten ytterligare. 

 
Kapitel 5 Väg- och gatutyper  
I detta kapitel redovisas typsektioner som namngivits efter deras utförande vad avser 
mötes- och omkörningsmöjligheter, antal körfält m.m. som länk i huvud- eller lokalnät 
för biltrafik:  
 

Övergripande huvudnät Övrigt huvudnät Lokalnät 
Motorväg  Flerfältsväg eller gata Normal tvåfältsgata 
Flerfältsväg  Normal tvåfältsväg/gata  Smal gata 
Normal tvåfältsväg/gata    

 
Kommentar: 
Beskrivningen av typsektionerna innehåller inget fall med uppställningsfält i ena eller 
båda riktningarna. 
 
 
Kapitel 6 Dimensioneringsprinciper  
Avsnitt 6.1 Gator i huvudnätet för biltrafik (sid 45) 
Anger bl a att ”Biluppställning längs vägbanekanten tillåts bara där vägbanebredden 
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dimensionerats med hänsyn till detta. Normalt bör biluppställning inte tillåtas i det 
övergripande huvudnätet”. 
 
Avsnitt 6.2 Gator i lokalnäten för biltrafik (sid 46)  
Anger bl a att ”Åtkomligheten med bil bör vara god. Vissa transporttyper måste 
kunna komma nära entréer”, vilket kan tolkas som att möjlighet till biluppställning för 
kortare tidsperioder skall tillgodoses.  

 
Avsnitt 6.3  Hastighetssäkring av gator 
Anger bl a följande:  
Gator med VR 30 km/h förekommer vanligast som lokalnätsgator för biltrafik men 
kan förekomma som huvudnätsgator där det motiveras av hänsyn till miljön 
och/eller förekomsten av korsande gående och cyklister. 
……………………….. 
Längs gator med VR 30 ska trafikens hastighet vara högst 30 km/h både på sträcka 
och i korsningar. Gående och cyklister ska kunna korsa körbanan var som helst. 
Parkerings/uppställningsfält kan finnas längs gatan. Dessa kan vara tydliggjorda 
med avvikande beläggning, avskiljande lågt kantstöd o.dyl.  
Längs gator med VR 50/30 ska trafikens hastighet vara högst 50 km/h på sträcka 
och 30 km/h i korsningar och andra konfliktpunkter. Gående och cyklister ska 
normalt korsa körbanan vid korsningarna och vid övergångsställen som är 
hastighetssäkrade till 30 km/h. Uppställningsfält finns normalt inte men ytor för 
angöring som kan vara tydliggjorda med avvikande beläggning, o.dyl förekommer. 
 
Kommentar: 
Avsnittet föreskriver en avsevärt restriktivare hållning när det gäller uppställningsfält 
än vad som tillämpas på de studerade huvudgatorna med VR 50 km/h i Stockholm.  
 
Avsnitt 6.4 Dimensionering av trafikbanor (sid 49 ..) 
I tabell 6-6 (sid 55) anges (p+P+P)C som exceptionell dimensionerande trafiksituation 
med mindre god standard för tvåfältig huvudnätsväg där p representerar stillastående 
personbil. 
 
Avsnitt 6.4.5 Specialfält på huvudnäts- och lokalnätsgator (sid 57). 
I detta avsnitt behandlas bussfält, cykelfält och uppställningsfält (sid 59) där det bl a 
står följande: 
Cykelfält:  ….Om det finns behov för biltrafik att angöra längs körbanekanten för t.ex. 
av- och påstigning kan man överväga att i stället för cykelfält markera vägrenar med 
motsvarande bredd. Lösningen är inte bra och bör om möjligt undvikas. 
 
Uppställningsfält:  
Körbanor är främst avsedda för rörlig fordonstrafik. Utrymme för uppställning av 
bilar längs körbanor bör därför i första hand ordnas för verksamheter med behov av 
uppställning för korta ärenden eller högfrekventa besök. Detta kan ske i form av 
uppställningsfält…. Uppställningsfält är en del av vägbana avsedd för längsgående 
parkering eller annan uppställning av fordon eller på vissa avsnitt för busshållplats, 
taxi, lastplats eller motsvarande. God standard förutsätter uppställningsfält inte 
förekommer.  
…………………….. 
Uppställningen bör ordnas så att behov av backning i angränsande körfält 
minimeras. Utformning av uppställning som medför behov av backning för att 
angöra i uppställningsfältet ger låg standard på huvudnätsgator. Breddbehovet för 
uppställningsfält styrs av vilken typ av uppställning som planeras, vilka fordon som 
ska rymmas, hur stort utrymme angränsande körfält ger den passerande trafiken och 
med vilken hastighet den framförs…..(sid 60: minimimått för god standard = 2.1 m). 
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……. Vid val av bredd ska också hänsyn tas till behovet av parkeringsplatser 
reserverade för rörelsehindrade med parkeringstillstånd. Bredden bör vara minst 5,0 
m för att t.ex. en person med rullstol ska kunna ta sig in och ut ur bilen.  
Ju större bilflöde gatan har och ju högre angöringsfrekvens i uppställningsfältet, 
desto rymligare bör utrymmet vara mellan uppställda och passerande fordon. 
Minimiutrymme kan användas vid t.ex. långtidsparkering och litet trafikflöde medan 
önskvärt utrymme är lämpligt vid t ex korttidsparkering på centrala affärsgator. Vid 
val av bredd ska hänsyn även tas till behov av utrymme för att öppna bildörrar mot 
trafik i angränsande körfält, cykelfält samt gång- och cykelbana. 
 
Kommentar:  
Som framgår av texten ovan intar VGU en mycket restriktiv hållning till anordnade av 
uppställningsfält.  Icke desto mindre tillåts boendeparkering längs kantstenen på 
flertalet huvudnätsgator i Stockholm.   
 
Kapitel 12 Biluppställning på gatumark (sid 98-99) 
Körbanor är främst avsedda för rörlig fordonstrafik. Angöring och parkering 
komplicerar trafiksituationen och kan ge negativ effekt på trafiksäkerhet och 
tillgänglighet. Även stadsbilden påverkas. Allmänt bör man ha en restriktiv hållning 
till parkering på gata. Särskilt boende- och arbetsplatsparkering bör i första hand 
lösas på annat sätt. 

 
Beträffande utrymme för uppställningsfält i anslutning till gångbanan hänvisas till 
avsnitt 6.4.5. Kapitel 12 redovisar mått för olika former av tvärställd parkering. 

 
 
Förslag till utökad dokumentation i VGU 
 
Allmänt 
Genomgången av VGU med fokus på behandlingen av parkering på gatumark har 
resulterat i följande observationer: 

• Metodiken i VGU med byggstenarna gaturumsbeskrivning, övergripande 
funktionell vägklassbestämning, dimensionerande trafiksituation, separering av 
gång- och cykeltrafik, väg- och gatutyper behandlar parkering på 
uppställningsfält som ett särfall som bör undvikas om man vill verka för 
lösningar med god standard.  

•  Användning och utformning av uppställningsfält behandlas mera i detalj i 
kapitlet om dimensioneringsprinciper, dock åtföljt av starka rekommendationer 
mot tillämpning av parkering på gatumark. 

 
Det är därför uppenbart av VGU är svår att tillämpa i storstäder med äldre 
centrumbebyggelse där parkering på tomtmark endast finns i begränsad utsträckning. 
Boendeparkering på gatumark även på gator som tillhör huvudnätet är i dessa miljöer 
en politiskt accepterad nödvändighet.  Följande övergripande kompletteringar av VGU 
föreslås för att hantera detta problem: 

1. Beskrivning av problematiken med tillämpning av VGU för olika trafikmiljöer 
enligt ovan. 

2. Komplettering av kapitel 3 Bestämning av dimensionerande trafiksituation 
med fall där parkering är tillåten i ena eller bägge riktningarna. 

3. Komplettering av kapitel 4 Separering av gång- och cykeltrafik för gatutyper 
med tillåten uppställning, samt kapitel 4 Väg- och gatutyper i 
överensstämmelse härmed.  
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Utformning av uppställningsfält med parkeringsfickor 
Angöring utmed kantstenen på gatumark innebär ofta behov av en eller flera 
backningsmanövrer för att komma in i en trång lucka mellan andra parkerade fordon. 
En sådan parkeringsmanöver innebär större fördröjning och ökad olycksrisk jämfört 
med parkering i fickor som är utformade för att garantera tillräcklig plats för två 
fordon, se figuren nedan.  

 
Figur:   Skiss till utformning av uppställningsfält med parkeringsfickor 
 
Lösningen med parkeringsfickor, som tillämpas på många nyanlagda gator innebär 
också andra fördelar som 

• Kortare övergångsställen med bättre sikt för fotgängaren såväl som för 
bilföraren 

• Bättre möjligheter att korsa gatan på sträckan mellan gatukorsningarna av 
samma skäl som ovan. 

 
Lastzoner 
Reserverade zoner platser för lastning och lossning kan också med fördel utföras som 
fickor där så är möjligt. 
 
Placering av cykelfält 
Enligt VGU ger cykelfält placerade utanför ett uppställningsfält mindre god standard. 
Cyklisterna riskerar att skadas av öppnade bildörrar, och kan tvingas ut i vägbanan av 
dubbelparkerade fordon som blockerar cykelfältet. Alternativt kan cykelfältet placeras 
på en breddad gångbana, vilket dock leder till ökad risk för kollisioner mellan cyklister 
och gångtrafikanter. Ett tredje alternativ är att bredda körfältet närmast kantstenen för 
att möjliggöra säkrare omkörning av cyklister. 
 
 
5.3 TRAFIKREGLERINGSÅTGÄRDER 

 
Parkering utmed kantstenen förutsätter att sträckan inte är skyltad med P-förbud. 
Även om så skulle vara fallet är kortare angöring tillåten för på- och avstigning, lastning 
& lossning m.fl. ärenden med kort varaktighet. Fordon med särskild dispens mht 
handikapp eller olika servicefunktioner får också angöra sträckan.   
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För att i görligaste mån säkra att fordon inte angör en sträcka krävs att den är skyltad 
med stoppförbud. Detta kan med fördel begränsas till tidsperioder på körfältet av 
kapacitetsskäl måste utnyttjas av den rörliga trafiken. För att vara effektivt måste 
stoppförbudet övervakas och felande fordon bötfällas & bortforslas. 
 
Dubbelparkering för lastning och lossning eller annan angöring är heller inte förbjuden 
under förutsättning att det fortfarande finns möjlighet att passera det dubbelparkerade 
fordonet. 
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6. SLUTSATSER 
Analys av fältmätningsresultaten av olika typer av angöringshändelsers inverkan på 
framkomligheten gjordes på två olika sätt: 

3) Makroanalys genom multipel regression av effekt på medelhastigheten på 
studerade sträckor av frekvensen händelser av olika slag per 5min och 100m  

4) Mikroanalys av enskilda fria fordons hastighetsprofil och restid vid passage av de 
studerade sträckor med eller utan förekomst av någon händelse.  

 
Den i avsnitt 4.1 redovisade regressionsanalysen på makronivå visar att många 
variabler som beskriver parkeringshändelser har en signifikant inverkan på 
hastighetsmedelvärde trots att modellens förklaringsgrad var låg (R2  = 0,42). Tyvärr 
innehåller mätmaterialet bara fyra mätsträckor, vilket beror på att vissa av de vid 
rekognoseringen identifierade potentiella mätsträckor saknade parkeringshändelser. 
Detta berodde troligen på att huvuddelen av parkeringsplatserna var upptagna för 
boendeparkering.  
 
Makroanalysen visar att trafikflöde, parkeringsmanöver, dubbelparkering och 
lastning & lossning minskade hastigheten med 0,06; 2,1; 7,1; resp 3,3 km/timme per 
händelse/100m,5min. Ökning av antalet körfält i den studerade riktningen från 1 
till 2 ökade hastigheten med 7,7 km/timme. . 
 
Resultatet från mikroanalysen var att parkeringsmanövrer, dubbelparkering och 
lastning och lossning minskade hastigheten med 8,5;  9,2; resp 11 km/timme   
Minskning/ ökningen räknades för 100m sträcka. Lastning och lossningshändelserna  
hade större effekt på hastighetsminskningen med 8 km/timme på Flemminggatan och 
14 km/timme på Folkungagatan. Orsaken till de stora effekterna av lastning & lossning 
på Folkungagatan är att det saknas cykelfält som annars ofta utnyttjas vid 
manövreringen av lastbilar in i lastzonen för leverans av varor till butikerna mm, samt 
att på denna gatas studerade sträcka finns två lastzoner.  
 
Internationella och svenska studier som är redovisade i litteraturstudien bestyrker att 
gatuparkering har stor inverkan på frifordonshastigheten i tätortsmiljö. Enligt Ibeas-
Portilla, A. et.al (2009), sker en ökning av den genomsnittliga restiden med 15%, 24% 
och 39% för 10, 20 och 30 manövrar per timme respektive och en minskning med 6, 10 
och 16% för manövrar på 10, 20 och 30 per timme respektive. Enligt Bång och Pezo 
Silvano (2012) minskar gatuparkering medelhastigheten för fria fordon med 4,6 
km/timme. En liknande studie av Nordström (2006) visade på en minskning av 
medelhastigheten med 3km/timme som effekt av parkeringen.  Enligt Wang et al 
(2006) leder förekomsten av gatuparkering till minskning av hastigheten med 3.19 
mil/h och ett intercept av 32km/timme. Trivector (2009) studerade inverkan av 
gatuparkering på den genomsnittliga hastigheten på olika gator i städerna. I studien 
utvärderades hastigheten för en ensidig och dubbelsidig gatuparkering. För två-sidig 
parkering observerades en hastighetsminskning på  8,9 km/timme och för ensidig en 
minskning med 4,5 km/timme. 
 
I TRAST beskrivs uppbyggnaden av gaturumsbeskrivningen att den består av fyra 
delar: Karaktär, Nättillhörighet, Hastighet och Egenskaper. Begreppet karaktär 
används här som ett samlat begrepp för många olika faktorer som kan påverka vår bild 
av staden och dess olika kvaliteter. Bristen på parkeringsplatser, tillåten parkeringstid 
och avgiftens storlek kan påverka tillgängligheten till stadens centrum och andra 
viktiga besöksmål. I TRAST bör anges på vilka olika sätt man kan tillgodose angörings-
/parkerings- och hållplatsbehov. Användaren bör sammanställa de platsbehov som 
tagits fram och redovisa hur stort behovet är och var det uppstår på sträckan. Olika 
samnyttjandeformer bör också redovisas. 
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Metodiken i VGU med byggstenarna gaturumsbeskrivning, övergripande funktionell 
vägklassbestämning, dimensionerande trafiksituation, separering av gång- och 
cykeltrafik, väg- och gatutyper behandlar parkering på uppställningsfält som ett särfall 
som bör undvikas om man vill verka för lösningar med god standard. Användning och 
utformning av uppställningsfält behandlas mera i detalj i kapitlet om dimensionerings-
principer, dock åtföljt av starka rekommendationer mot tillämpning av parkering på 
gatumark. Det är därför uppenbart av VGU är svår att tillämpa i storstäder med äldre 
centrumbebyggelse där parkering på tomtmark endast finns i begränsad utsträckning. 
Boendeparkering på gatumark även på gator som tillhör huvudnätet är i dessa miljöer 
en politiskt accepterad nödvändighet.  I rapporten föreslås ett antal kompletteringar i 
VGU avseende tillämpning av situationsmodellen mm. 
 
Angöring utmed kantstenen på gatumark innebär ofta behov av en eller flera 
backningsmanövrer för att komma in i en trång lucka mellan andra parkerade fordon. 
En sådan parkeringsmanöver innebär större fördröjning och ökad olycksrisk jämfört 
med parkering i fickor som är utformade för att garantera tillräcklig plats för två 
fordon. Lösningen med parkeringsfickor, som tillämpas på många nyanlagda gator 
innebär också kortare övergångsställen med bättre sikt för fotgängaren såväl som för 
bilföraren, och bättre möjligheter att korsa gatan på sträckan mellan gatukorsningarna 
av samma skäl som ovan. Lösningen med indragna fickor i uppställningsfältet kan 
också med fördel tillämpas för lastzoner. 
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Bilaga 1 
 
Beskrivning av fallstudier  
 
Huvudsakligen har tre fallstudier genomfördes. Som det redan nämnts i metod 
avsnittet 3.2.2, två metoder användes i denna studie: Micro -och makroanalysen. I den 
första tre fallstudier utföras. För Macrostudien två olika vägsträckor används från varje 
fallstudie utom den sista.  

 
Fallstudie 1 
I den här fallstudien två gatusträckor av 120 meter studerade, Fleminggatan sträcka 1 
och Fleminggatan sträcka 2. Fleminggatan sträcka 1 är gatusträckan mellan 
Inedalsgatan och Polhemsgatan. I detta område finns ett sjukhus och många butiker 
som ökar aktiviteten vid vägkanten. Denna sträcka har olika aktiviteter och inkluderar 
särskilda zoner som är avsedda till parkeringsaktiviteten av specifika fordon. Dessa 
inkluderar lastzoner som är avsedda endast för leverans fordon och ett begränsat antal 
parkering för handikappade.  
 
Den allmänna vägsgeometrin består av ett körfält. Gatusträckan ligger mellan två 
signalerade korsningar. Körfälts bredd är 3,3 meter och har ett cykelfält 1,5 meter bred 
och ligger mellan parkeringen körfält och andra trafik. Parkeringsfält är 2,6 m brett. 
Denna sträcka leder in mot centrum och är relativt trafikerad gata med högt flöde. På 
vägkanten kan ca 20 fordon parkeras exklusive lastzonen. 
 
 
 

 
 
Figur 1, Karta över Fleminggatan sträckan 1 
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Figur 2, Väg geometrin för Fleminggatan sträckan 1 
 
Fleminggatan sträcka 2 är det segment som ligger mellan Wargentinsgatan och Norra 
Agenegatan. Denna sträcka har också olika aktiviteter. Det finns en lastzon som är ett 
reserverat område endast för leverans lastbilar och skåpbilar. Väg geometrin skiljer sig 
inte på något sätt från sträcka 1. Körfälts bredd är 3,8 meter och har ett cykelfält på 1,5 
m brett som ligger mellan parkeringsplatserna och andra trafiken. Parkeringsplatserna 
är 2,6 meter breda. På denna gata en 140 meter lång ansågs för studien. På denna 
sträcka kommer trafiken från centrumet och därför är den en relativt trafikerad gata 
med högt flöde. På vägens kantsten finns parkeringsplats för ca 22 fordon exklusivt 
lastzonen. 
 
 
 

 
 
Figur 3, Karta över Fleminggatan sträckan 2 
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Figur 4,: Väg geometrin för Fleminggatan sträckan 2 
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Fallstudie 2 
En vägsträcka på Hornsgatan som ligger mellan Torkel Knutssonsgatan och 
Timmermansgatan. Sträckan karakteriseras med en varierande körfälts bredd. Bredden 
på halva sträckan, 55 m lång har ett körfält, 3m bredd sedan ökar bredden signifikant 
till 5.2m som motsvarar två körfältet vid korsningen. Det finns ett antal 
parkeringsplatser 2,6 m breda samt ett cykelfält 1,5 meter bred. En stor efterfrågan på 
parkeringsplatser leder till uppkomst av dubbelparkering (visualiseras genom videon). 
Gatan har ett lagom flöde än föregående fallstudie men det förekommer många 
aktiviteter. 
 
 
 
I denna studie behandlades sträckas två delar separat (för makroanalys).  
 
 

 
 
Figur 5, Karta över Hornsgatan 

 
 

 
Figur 6, Väg geometrin för Hornsgatan 
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Fallstudie 3 
För denna fallstudie valdes en vägsträcka på Folkungagatan, En vägsträcka av 110m 
mellan Borgmästargatan och Ersta trappor som ligger mellan två korsningar där 
trafiken kör mot centrumet. Sträcka består av ett körfält 3,3m brett och är avsedd med 
ett antal parkeringsplatser 2,6 m bredd och lastzon. En cykelbana 1,5m brett ligger 
mellan parkeringsplatser och trottoaren. Sträckan är högtrafikbelastad. 
 
 

 
 
Figur 7, Karta över Folkungagatan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 8, Väg geometrin för Folkungagatan 

 
 

60 
 



3



Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1.
Telefon: 0771-921 921. Texttelefon: 010-123 50 00. 
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	1.1.2 The report has been prepared by Julian Ridge, who is an Associate based in WSP UK’s Leeds office.

	1.2 Scope of this paper
	1.2.1 As such, this report sets out research on some examples of parking best practice found in the UK.  Specifically, it examines three types of scheme:
	1.2.2 A final chapter briefly draws conclusions on the use of such techniques, on the basis of the research undertaken here.

	1.3 Objectives
	1.3.1 The objectives of the research study are:
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	1.4.1 The report is structured as follows:
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	2 CO2 Emissions Based Parking Charges
	2.1 Introduction
	2.1.1 In the UK, Richmond Borough Council has implemented a scheme where residents’ parking permit charges are based, at least partly, on the CO2 emission levels of the vehicles owned by the residents.
	2.1.2 Richmond has some severe constraints on parking.  It is an outer London borough with a well developed town centre which functions as a retail focus for a wide area and includes a number of chain stores and a department store.  Richmond also has ...

	2.2 An introduction to Resident/Controlled Parking Zones
	2.2.1 In the UK many local authorities have “decriminalised” parking offences.  When parking is decriminalised, the local authority moves through a process which takes enforcement of parking offences away from the police. At the end of the process, en...
	2.2.2 CPZs are used around the UK to help manage the competing demands of different user groups in areas of acute parking pressure. They are particularly useful in areas where the demand for commuter, shopping or leisure parking conflicts with residen...
	2.2.3 Local authorities are able to levy permit charges for parking on street in CPZs.  The charges must cover the cost of operating and enforcing the permit system so that it is revenue neutral for the authority (i.e. generates neither a profit nor a...
	2.2.4 Because on-street parking space is usually a finite resource in areas where CPZs are in use, local authorities normally impose a cap on the number of permits that they issue.  In most places in the UK, all permits in the CPZ are priced at the sa...

	2.3 The scheme in Richmond
	2.3.1 In the case of Richmond, the cost of the permits varies by:
	2.3.2 Therefore, for example, a residential permit in the suburbs of Richmond costs less than a business permit in the town centre.
	2.3.3 Permits are available from the local borough council and are valid within the borough and for up to one year. Civil Enforcement Officers patrol the CPZs regularly and fines are given if cars are parked within restricted areas without the proper ...
	2.3.4 Other users, such as tradesmen, may have to apply for a daily permit and residential/ business permit holders can also purchase daily permits for visitors to use.
	2.3.5 The CO2 emission based parking scheme was introduced in April 2007.  The scheme initially applied only to on-street residents’ parking provision in a series of “Controlled Parking Zones” in the Borough.  The principle was extended to cover on-st...

	2.4 Reasons for introducing the scheme
	2.4.1 The scheme was introduced by the incumbent Liberal Democrat Council because Richmond Council has a commitment to reduce CO2 emission levels within the Borough - the Borough wishes to be “the Greenest Borough” in London.  Road transport was asses...
	2.4.2 The impetus for introducing the scheme came from the elected council members.  The elected members gave the officers the powers to implement the scheme.

	2.5 Implementing the scheme
	2.5.1 Implementing the scheme took around 16 months.  Of this, 10 months was required to formulate a comprehensive programme for introducing the scheme, including consulting with residents, and 6 months was required to actually introduce the scheme – ...
	2.5.2 During the consultation phase there was some opposition to the scheme.  Principal objections were:
	2.5.3 There was no organised opposition to the scheme (in the form of single issue pressure groups) although some existing residents groups opposed the scheme.  The AA and RAC (British motorists’ organisations) opposed the scheme.  The car makers did ...
	2.5.4 The cost of implementing the residents’ scheme was assessed to be £20,000, most of which was spent on advertising the scheme (which is required under the UK’s statutory consultation regulations) or officer time attending public consultation events.
	1.1.1 The map overleaf shows the CPZs in Richmond.  As can be seen, the CPZs in the Borough cover an extensive area.
	2.5.5 The scheme in Richmond uses a charging system based on the location of the controlled parking zone for which the permit is issued and the level of CO2 emitted by the vehicle which the permit is for.
	2.5.6 As can be seen in the map above (figure 2.1) Richmond already had a well established system of CPZs.  For each CPZ, a “base cost” has been identified.  The base cost is highest in the central CPZs (for example, A1 and A2, which cover the town ce...
	2.5.7 The cost of a permit is then “varied” from the base cost according to the CO2 emission level of the vehicle to which the permit refers.  The bands for the vehicles are based on the bands used to set vehicle excise duty (a tax which all vehicles ...
	2.5.8 The charging regime is designed to be neutral in its overall effect – i.e. the additional revenue paid by the owners of vehicles with high emission levels is offset by discounts offered to the owners of less polluting vehicles.
	2.5.9 Households may apply for more than one permit and permits for second and subsequent cars are charged at 50% more than the cost of a first car in the same band.  There are also some exemptions from the charging regime – for example for people who...
	2.5.10 Proof of vehicle details is required when first applying for a permit in a CPZ, so that the emission level of the vehicle can be checked before the permit is issued.
	2.5.11 Permits are also issued for businesses.  Business permits are significantly more expensive than residential permits, so for example a band M permit costs £900 for a business.  Car clubs are considered to be businesses for the purposes of settin...

	2.6 On-street/off street Council controlled parking
	2.6.1 The principle of banding based on emissions has now been applied to on-street and off-street paid for parking at car parks and at parking metres.  The charge only applies to the parking stock which is controlled by the Council, although this inc...
	2.6.2 There was significant opposition to this scheme, with a suggestion that implementing an emissions-based charge at paid for parking was a “stealth tax” or “yet another way of taxing people”.  In practice, charges were set to achieve a reduction i...
	2.6.3 The scheme for paid for parking is quite complex.  Parking in Richmond can now be paid for in the following ways:
	2.6.4 The phone-based parking system was implemented at the same time as the CO2 emissions based scheme.  New parking meters and machines were required across the Borough to implement the phone based payment system.  It was a relatively small addition...
	2.6.5 The phone based system incorporates an innovation whereby it links to the database of registered vehicles held by the Driver Vehicle Licensing Agency in the UK.  This allows the system to check the emissions level of a vehicle being registered f...
	2.6.6 Residents of Richmond are entitled to use a Richmond Card to reduce their parking cost.  This is a stored value smartcard which is used to both identify a vehicle being parked (and its eligibility for discounted parking) and pay for the parking ...
	2.6.7 Implementing the system at Council on and off street parking took 16 months.  This was longer than the originally envisaged 10 month period because delivery of the software behind the phone based payment system took five months longer than expec...
	2.6.8 Implementing the paid for parking scheme cost around £50,000, comprising the software for the pay by phone system, advertising and officer time.  Replacing all of the parking equipment in the Borough took place simultaneously.  It was assessed t...
	2.6.9 The outturn cost for the scheme was approximately the same as the forecast cost.

	2.7 Monitoring the scheme
	1.1.1 The Council has undertaken monitoring exercises for the scheme.  Table 2.4 shows the monitoring results for the residents’ scheme:
	2.7.1
	2.7.2 Table 2.4: Residents’ scheme1F
	2.7.3 As can be seen, the proportion of vehicles with high levels of emissions registered for a residents’ parking permit in the CPZ has fallen between 2007/8 and 2009/10 whilst the proportion with low emissions (and hence eligible for a discount) has...
	2.7.4   This would appear to show that the residents’ scheme has been effective in achieving its objective, however, Richmond BC also suggested that a number of factors in the wider economy may have acted to create a trend of adopting less polluting v...
	2.7.5 Some residents are also thought to have changed their parking behaviour to avoid paying high charges for vehicles with high emissions – for example, clearing out garages and driveways so that the vehicles can be parked off-street.
	2.7.6 There has been no apparent change in the use of paid for parking.  However, the paid for scheme has been implemented for less than a year – so it would be early to see a change in users’ behaviour of this scheme.

	2.8 Abandonment of the scheme
	2.8.1 During the Council elections in Spring 2010, the Conservative party in Richmond made a manifesto commitment to abandon the CO2 based parking scheme.  The Conservative party took control of the Council in May 2010 and abandoned the scheme shortly...

	2.9 Other examples in the UK
	2.9.1 Richmond is, at least for now, the only example of an authority which has implemented a parking regime based on CO2 emissions.  However, the principle of differential charging according to vehicle type is established, so other schemes which achi...
	2.9.2 There has also been a great deal of interest in the scheme in Richmond from other towns and cities in the UK with constrained parking supply and/ or ambitious targets to reduce their CO2 emissions.  However, none has adopted the mechanism so far...
	2.9.3 The Richmond scheme was awarded the Environmental Award by the British Parking Awards in 2010.

	2.10 Key messages
	2.10.1 Richmond Council has been able to introduce an emissions based residents’ parking scheme.  Key messages are:


	3 Cashing Out Schemes
	3.1 Introduction
	3.1.1 Another approach used in the UK has been the use of parking ‘cash out’ schemes whereby employees at a workplace are given a financial incentive not to drive their car to work.
	3.1.2 Such schemes have been implemented as part of a developers’ planning obligations for a new office site.  As such, they are agreed with the local authority as one of a suite of measures to mitigate the traffic impact of a new development.
	3.1.3 They are implemented as a part of a green travel plan for the development.  The green travel plan sets out how the developer is going to mitigate the traffic impact of their development typically contains a number of measures, including:
	3.1.4 Cash out schemes take this a stage further by introducing a mechanism to restrain car use through levying a charge on those who commute by car.  The schemes can also be attractive to developers because the payments being made to non-car users ar...
	3.1.5 A complication with cash out schemes in the UK is their treatment in the tax system. A direct cash payment to reward the use of sustainable modes would be treated as a benefit in kind under UK tax rules and hence would be subject to the appropri...
	3.1.6 To illustrate the concept of car parking cash out schemes, the following two case studies are outlined:

	3.2 Pfizer (Kent)
	3.2.1 Pfizer is a medical research/ drugs company with offices and laboratories in Sandwich in Kent.  Sandwich is a small town of around 10,000 inhabitants.  The Pfizer site has approximately 3,000 employees and there is widespread in-commuting to the...
	3.2.2 The scheme operates by crediting those staff who do not bring a vehicle on to the site.  The amount credited ranges from £2-£5 per day, per employee.  The scheme also extends to car sharers and motorbike users and is credited to salaries at the ...
	3.2.3 The cash out scheme also operates alongside other initiatives such as encouraging cycling to work by installing changing rooms, and locating bike racks close to the main buildings so that cyclists do not have as far to walk to their work places....
	3.2.4 The credit is administered through ‘smart site access cards’ which are used to access car parks as well as buildings.  The credit initially takes the form of points, which are converted to cash received through payroll at the end of each month. ...
	3.2.5 The cash out software cost between £75–100,000 and the company estimates annual pay out to staff to cost about £500,000
	1.1.1 Over the three years since introduction (1998 – 2001) there was a modal shift of 12% from single-occupancy vehicle use, with car sharing up by 15% in the same period.  A third of all staff took to travelling to work by modes other than the car. ...
	3.2.6
	3.2.7 The results of monitoring the cash-out scheme suggest a reduction in single occupancy car journeys, and a car/people ratio decreasing from 75:100 to 68:100 - a 9% reduction.
	3.2.8 Furthermore, a more than 75% increase was observed in the market share of public transport amongst Pfizer employees, together with an increase in car sharing.

	3.3 Vodafone (Berkshire)
	3.3.1 Newbury is a town in southern England with approximately 60,000 people in its built up area.  Vodafone’s headquarters are located on the outskirts of Newbury and approximately 4,500 people work on the site.
	3.3.2 Vodafone introduced a car parking cash out scheme in 1999 due to limits on parking provision at their new headquarters.  Vodafone’s headquarters stands alone on a site on the periphery of Newbury.  Consequently it is easy to control access to th...
	3.3.3 The main strategy is to give financial rewards for those staff that do not drive alone to work.  Those who motorcycle, walk or take the shuttle bus service receive £85 per month with their salary, and car sharers receive £42.50.
	3.3.4 As well as this option, the company introduced a comprehensive package of measures to further encourage greener travel to and from its sites, through introducing its own works buses to and from nearby rail stations and nearby villages and towns,...
	3.3.5 The company estimates that the running cost per annum of the ‘cash-out’ scheme is £1.2m, excluding costs associated with investment in additional supporting measures.  The annual running cost per employee is placed at £430.74.
	3.3.6 By October 2001, the breakdown of staff (out of a total of 4,500) taking out the scheme was as follows:
	3.3.7  Staff survey results for 2001 to ascertain any changes in modal shift are shown as below:

	3.4 Development of the schemes:
	3.4.1 The Vodafone and Pfizer schemes are acknowledged successes, but have not been adopted on a widespread basis in the UK, despite increasing land values making such schemes potentially more attractive for developers since the schemes were developed...

	3.5 Key Messages
	3.5.1 Key messages about cashing out schemes are:


	4 Car Free Developments
	4.1 Introduction
	4.1.1 Much residential development is car free because it was built before the invention of the car or before mass car ownership took place.  For example, Venice is a car free city, and many European cities have centres which are essentially pedestria...
	4.1.2 More recently, there have been a number of developments in northern Europe, including in the UK, which have been promoted as “car-free” developments where residents agree to limits on their ownership and use of cars, perceiving that they have ma...
	4.1.3 In the UK such developments have been relatively small in scale.  There are examples of much larger developments in Germany and the Netherlands.

	4.2 UK experience
	4.2.1 In the UK, the amount of parking provision for new residents is determined through “parking standards” which set out the maximum amount of parking which should be provided in any new development (e.g. residential, commercial etc).  This is in co...
	4.2.2 The UK decision to adopt a maximum level of parking provision follows from changes introduced into UK planning law through PPG6 and PPG13 during the 1990s.  These two planning policy guidance notes set out the need to restrain the growth in car ...
	4.2.3 Because there is no minimum level of parking provision, developers are able to build developments where there is very minimal parking provision, and such developments have become known as “car-free” developments.  In practice they have developed...
	4.2.4 There are essentially two sorts of car free development in the UK:
	4.2.5 None of the UK developments are absolutely car free, as access to the developments needs to be retained for tradesmen and emergency services vehicles.  However, generally around 0.25 to 0.5 parking spaces is provided per dwelling3F .

	4.3 Developments where residents sign away their right to keep a car
	4.3.1 There is only one example of a development in the UK where residents have had to sign away the right to keep a car.
	4.3.2 Car free development arrived in 2000 in Edinburgh, a city of around 500,000 inhabitants and the capital city of Scotland.  A venture between Canmore Housing Association and Malcolm Homes offered 120 homes in various tenures to residents willing ...
	4.3.3 Canmore was originally proposed to feature a car club, which would make vehicles available to residents who needed them.  Unfortunately, it was not possible to deliver the car club initially, so residents who need access to a car have to hire on...
	4.3.4 The development is not within a controlled parking zone, although is it is not possible to park at the development itself or on its access road.
	4.3.5 Images of the development can be seen below.
	4.3.6 The car-free nature is one of a number of environmental features of the Slateford Green development, including:
	4.3.7 The development offers both apartments for rent through Canmore Housing Association and owner occupied apartments.  The rented apartments were filled swiftly once the development was completed, but full occupancy was not achieved with the owner-...
	4.3.8 Many residents have low incomes and do not own a car, so the car-free nature of the development is a non-issue for them.  Nonetheless, research demonstrated that 26% of households did in fact own a car, keeping it off site.  However, car ownersh...

	4.4 Developments without car parking provision
	4.4.1 In the UK these sorts of developments are typically developments where there is no allocated parking provision, rather than developments which have an initial stated objective of being car-free.  As such, there are many of these developments and...
	4.4.2 Such developments are common in city centres where land is at a premium and high density public transport networks make owning a car unnecessary.  They can be particularly attractive to younger people whose desire for quick access to the social ...
	4.4.3 Developers also find such developments attractive because the space which would be used for car parking in a conventional development can then be put to other uses – e.g. landscaping or gardening space, or increasing the proportion of the develo...
	4.4.4 Two case studies are discussed below, although there are many examples of such development across the UK, many of which are so commonplace as to not merit comment.
	4.4.5 Camden is a borough in inner London.  The principle of car free development is supported in inner London through PPG notes 3 and 13, the UK’s Urban White Paper (Our towns and cities: the future – delivering an urban renaissance), the Mayor of Lo...
	4.4.6 In Camden, high land values and historically low car ownership5F  combine to make car-free development particularly attractive.  Consequently the Borough has become very experienced in car free developments and 2,5236F  car free housing units ha...
	4.4.7 Images of car-free developments in Camden can be seen overleaf:
	4.4.8 Discussion with planning and transport officers at Camden Council indicated that most developers in the Borough do not (at least for multi-occupancy buildings such as flats) consider parking provision to be a priority.  This is because they acce...
	4.4.9 As such, the developers are likely to accept that their development is designated as car free.  This has the advantage that central courtyards can be used for gardens rather than parking, which increase the attractiveness of the development.
	4.4.10 The designation of car-free is also not applied absolutely rigidly, and it is possible for residents to get a permit to park on adjacent streets in special circumstances (for example, residents who are registered as disabled and who have a blue...
	Consequently, key lessons from the experience in Camden are:
	4.4.11 Southwark Council is also an inner London Council and, like Camden, has low car ownership and a dense public transport network.  Friendship House (photos below) has been developed recently to provide 35 flats and 4 work units as a car free deve...

	4.5 Key messages
	4.5.1 Key messages on car-free developments are:


	5 Conclusions on UK Best Practice
	5.1.1 Key conclusions are as follows:
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