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Sammanfattning 
 
Idag ökar biltrafiken i allt större utsträckning. Bilen, och därmed parkeringsytorna, anses ofta vara 
viktiga för stadens tillgänglighet och ger starkt utslag i såväl handeln, arbeten och kulturlivet i staden. 
För de städer som har en trång stadskärna kan det vara svårt att tillgodose behovet av 
parkeringsplatser. Framförallt i innerstaden är det hög efterfrågan på parkeringsplatser samtidigt som 
konkurrensen om marken är hög för alternativ markanvändning. Samtidigt tar biltrafiken ofta upp 
stora ytor i städerna och kan på så vis bidra till en lägre densitet och en mer bilberoende stad. 
 
För att minska bilberoendet kan städerna satsa på förtätning som gynnar alternativa transportmedel 
som cykel, gång och kollektivtrafik. Detta gäller framförallt i stadskärnan där parkeringsytorna står 
mot dyra alternativkostnader och behov av exploatering finns. Men kommunen måste samtidigt ta 
hänsyn till tillgängliga parkeringsplatser för besökare, företagsresor och boende, som stödjer handeln, 
företagen och kulturlivet i staden. Samt arbetspendlare om dessa saknar andra färdalternativ, använder 
bilen för ärenden till/från arbetet eller under arbetstid. För att förtäta staden samt att bilister ska ha 
tillgänglighet till innerstaden behöver parkeringsytorna utnyttjas effektivare, samtidigt som kommunen 
arbetar för att uppmuntra bilisterna att använda andra transportalternativ. I arbetet behandlas olika 
metoder och åtgärder som kan vidtas av kommunen för detta. 
 
Syftet i arbetet är att undersöka hur en stad på ett effektivt sätt kan hantera parkeringsplatser i 
innerstaden, så att parkeringsytor utnyttjas effektivare och minskas i centrala lägen så att marken kan 
utnyttjas för andra ändamål. Samtidigt som hänsyn ska tas till människors resemönster och 
resebeteenden till platsen. 
 
I arbetet har Handelshamnen i Karlskrona studerats närmare för hur kommunen kan hantera 
parkeringsytorna effektivare och minska dessa i området för att förtäta innerstaden. I Handelshamnen 
skildras problemet mellan tillgängliga parkeringsplatser och att minska parkeringsytorna i ett attraktivt 
läge. Metoden som använts i arbetet är en triangulering mellan observationer, intervjuer och skriftliga 
källor, där bilisters parkeringsvanor undersöks i området för att vidare kunna utreda vilka 
parkeringsåtgärder som lämpligast kan minska parkeringsytorna i området. I resultatet framkommer 
bland annat att användningsgrupperna mestadels är arbetspendlare som parkerar i området och att 
området utnyttjas effektivast på vardagsförmiddagar och ytterst oeffektivt på kvällar och helger. 
Huvuddragen i slutsatserna för arbetet är att området kan utnyttjas effektivare på kvällar och helger om 
parkeringsplatserna samlas upp i parkeringshus och området förtätas med bostäder eller aktiviteter 
som utnyttjar området på kvällar och helger. Samtidigt kan hårdare parkeringsåtgärder vidtas i 
området för att minska arbetspendlingen, såsom högre parkeringsavgifter, tidsbegränsning på vissa 
parkeringsplatser under förmiddagen för att minska parkeringsutbudet för långtidsparkering samt 
placera parkeringshusen med lika långt/längre avstånd som till kollektivtrafiken (från de mest 
representativa arbetsplatserna i området), för att fler bilister ska välja andra transportmedel. 
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Förord 
 
Äntligen står jag här efter ett halvårs intensivt arbete med min masteruppsats. Men utan bidrag från 
människor runt omkring mig hade den inte blivit vad den är idag.  
Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Zsuzsanna Olofsson som under arbetets gång gett mig 
konstruktiv feedback, lett mig på rätt spår, funnits där för diskussioner och gett mig peppande ord. 
Jag vill även tacka Lars Olofsson på Tekniska förvaltningen i Karlskrona kommun som bidragit med 
information och goda diskussioner i början av arbetet, samt för att du läste igenom mitt arbete i slutet 
av arbetet och gav mig synpunkter. 
I mitt arbete vill jag även tacka mina klasskamrater, vänner och familj som peppat mig under arbetet 
och delat med sig av tips och råd. 
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1 Inledning 
 
Biltrafiken 
Sedan bilen uppfanns har den blivit allt mer populär och städerna har anpassat sig efter bilens intrång i 
samhället. Detta har skett genom breda vägar för bilisterna, höga hastigheter och parkeringsplatser i 
överflöd för att det ska vara lätt att ställa sin bil utanför besöksmålet, gärna kantstensparkering och ett 
lågt pris på parkeringsplatserna vilket ansetts gynna handeln. Denna samhällsutveckling har lett till att 
bilen idag är ett av de mest frekvent valda transportmedlen och det sker en kontinuerlig ökning av 
motoriserade färdsätt, samtidigt som det sker en minskad användning av kollektiva färdmedel (Enligt 
Fränberg och Vilhelmsons, i texten Trivector 2012 s24).  
 
Ett bakomliggande motiv att biltrafiken prioriterats i så hög utsträckning är att biltillgängligheten ofta 
sägs bidra till en stark ekonomisk stadskärna och en livlig stad, eftersom att kunder och besökare 
väljer att handla eller turista i staden (Trivector 2012 s17). Men för att staden ska vara biltillgänglig 
gäller det att bilisterna har någonstans att ställa sin bil under vistelsen i området. Därför anses 
parkeringsplatser även som viktiga för staden som helhet och parkering speglar ofta av sig och ger ett 
starkt utslag i såväl handeln, arbeten och kulturlivet i stadskärnan (Jernberg och Örnfeldt 2008 s15). 
Under senare år har bilismen dock börjat uppmärksammas som något negativt mot trivseln i 
stadskärnan. Biltrafiken bidrar med buller, släpper ut avgaser, bidrar till trängsel, är visuellt störande 
och storskalig.   
 
Stadens densitet: Att biltrafiken är storskalig innebär att utvecklingen mot ett bilsamhälle bidragit till 
att biltrafiken tar upp mycket ytor i staden. Enligt Jernberg & Örnfeldt är det vanligt att ca 30-50 
procent av stadens ytor tas upp av vägar och parkering i bilanpassade städer (Jernberg & Örnfeldt 
2008 s30). Enligt det danska transportrådet uppskattas denna summa till ungefär en fjärdedel av 
stadens ytor som tas upp för vägar, parkering och tankstationer (Transportrådet 2002 s23).  I städer 
som är tätare och mer anpassade för fotgängare och cyklister kan stadens ytor som tas upp av 
biltrafiken istället ligga på mindre än 10 procent. Städer som är mer anpassade för biltrafiken tar 
därmed upp mer ytor och ger staden en lägre densitet, vilket gör staden mer bilberoende och på grund 
av detta kan staden inte i samma utsträckning använda marken för andra alternativa 
användningsområden.(Jernberg och Örnfeldt 2008 s30)  
 
Stadsutformningen: Biltrafiken och parkeringsytorna kan även ha stor påverkan på stadens utformning. 
Jernberg & Örnfeldt menar att en fördel med bilen är att medborgare i utkanten av staden kan använda 
bilen som en frihet att ta sig fram och tillbaka mellan olika målpunkter, framförallt där 
kollektivtrafiken är sämre (Jernberg och Örnfeldt 2008 s29). Men bilen möjliggör samtidigt med sin 
frihet att fler kan flytta till stadens periferi som därmed kan bidra till en utglesning av bebyggelsen. I 
och med den låga densiteten som bilarna medför innebär det att avstånden i staden blir längre, vilket 
försämrar möjligheterna för gång- och cyklister samt kollektivtrafikens underlag. På grund av detta 
blir fler bundna till bilen som färdmedel och ytorna för exempelvis parkeringsplatser i centrum 
behöver öka.(Gustavsson 2000 s17, Jernberg och Örnfeldt 2008 s29)   
 
Områdets attraktivitet: Biltrafiken och parkerade bilar har även en påverkan på trivseln och 
attraktionskraften av miljön i området. Transportrådet skriver att parkerade bilar inte är en attraktiv 
ram för ett gott stadsliv, eftersom de ger ett rörigt intryck, dominerar gatuutrymmet och skymmer 
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arkitekturen. Framförallt i städer som anses besitta historiska värden påverkar biltrafiken staden 
negativt och drar ner helhetsintrycket för de historiska platserna.(Transportrådet 2002 s20)  
Parkeringsplatser kan även upplevas som döda utrymmen och på kvällar och nätter känns de otrygga 
(Transportrådet 2002 s6). Parkerade bilar på torg och allmänna platser och mycket trafik kan även 
förhindra att ytorna fungerar som uppehåll, avslappning, lek, uteservering och andra aktiviteter 
(Transportrådet 2002 s20). 
 
Andra färdmedel: Parkeringsplatser kan påverka mer hållbara transportformers framkomlighet. En 
vanlig konflikt är mellan bilister och gång- och cykeltrafikanters framkomlighet. Då den ena 
prioriteras sker det ofta på bekostnad av något annat transportalternativs framkomlighete. 
Exempel på detta är då biltrafiken prioriteras kan en stor trafikmängd göra det svårt för gående och 
cyklister att korsa vägen (Jernberg och Örnfeldt 2008 s30). Parkerade bilar längs vägen påverkar även 
sikten för cyklister vid övergångställen och minskar deras säkerhet, även godstrafiken och 
kollektivtrafiken kan få svårt att komma fram av detta (Transportrådet 2002 s20).   
 
Höjd framkomlighet för gång-, cykel- och kollektivtrafik sker däremot ofta på bekostnad av 
biltillgängligheten. Genom att gatuutrymmet smalnas av för att dämpa biltrafikens hastighet och 
kantstensparkering nära besöksmålen tas bort för att skapa större utrymme för gång och cyklister. 
Kollektivtrafiken kan prioriteras i korsningar och trafikflödet blir därmed mindre smidigt för 
bilisterna. Vägar, torg och särskilda vistelseplatser kan även stängas av helt från biltrafik, vilket 
betyder att parkering hamnar långt från besöksmålet.(Transportrådet 2002 s19, Gustavsson 2000 s9) 
 
Förtätning 
Idag sker samtidigt en kraftig urbanisering i världen och i Sverige. Urbanisering innebär en 
förflyttning av människor från landsbygden till stadsområden (Trivector 2012 s3). Urbaniseringen 
har bland annat stor påverkan på infrastrukturen och bebyggelsen i städerna. För att rymma fler 
invånare behöver städer förtätas, därmed riktas större fokus på yteffektivitet när det gäller ytor 
avsedda för boende och transport i stadsområden.(Trivector 2012 s4) Förtätning i städerna kan 
även ha flera positiva effekter. Befolkningsökningen och förtätningen av städerna gynnar en 
större mängd samhällsfunktioner, som innovationer och tillväxt för företagen (Trivector 2012 
s17). Bostadsbyggandet i centrum är även attraktivt för att säkra en levande stad, säkra kunder i 
butikerna och skatteintäkter till kommunen.(Transportrådet 2002 s8, 20)  
 
Undersökningar visar att i större kommuner har boende i centrala lägen en daglig transport på ca 20 
km och boende i periferin omkring 40 km för dagliga transportresor. Vid nybyggnation av bostäder 
har placeringen därför stor betydelse för boendes val av transportmedel. Placeras nybyggen i periferin 
(framför centrala lägen) så stiger de boendes resande med bil. Medan placering av nybyggen i 
stationsnära lägen i centrum visar att de boende färdas mindre i bil och istället åker mer 
kollektivt.(Transportrådet 2002 s43)  
 
Förutom att städer idag har ett högre krav på yteffektivitet finns även andra deltrender som följt med 
urbaniseringen. Dessa deltrender är högre krav på en attraktiv stadsmiljö och en förbättrad livsmiljö då 
fler invånare delar på samma yta samt gröna vågen i ”urban miljö”. Den sistnämnda trenden innefattar 
bland annat mer grönska i staden och en högre miljömedvetenhet i planeringen.(Trivector 2012 s4) 
Om en stad förtätar i stadens centrala delar innebär det att markytor för andra användningsändamål 
måste minska. Att ta av grönytorna och de offentliga platserna kan vara en möjlighet. Men då 
medborgarna efterfrågar dessa inslag i staden finns det en begränsning i hur mycket dessa ytor bör 
användas för förtätning. En annan möjlighet är att ta av biltrafikens utrymme. I städer behövs dock 
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vägnätet så att trafikanter kan ta sig fram, en möjlighet är däremot att parkeringsytor exploateras om 
dessa kan utnyttjas effektivare.  
 
Ta av parkeringsytor för förtätning 
Samtidigt som biltrafiken tar upp stora ytor i centrum som är möjlig att förtäta finns det en hög 
efterfrågan på parkeringsplatser i stadens centrala delar. En ökning av antalet bilister i trafiken, som 
sker idag, ökar trycket på kapaciteten av vägarna i staden samt behovet av fler parkeringsplatser 
(Jernberg och Örnfeldt 2008 s8, COST 2005 s17). Fler boende i centrum ökar även behovet av fler 
parkeringsplatser och helst ska dessa placeras i närheten av bostäderna, vilket sätter press på yteffektiv 
hantering av marken. Fler boende höjer dessutom kravet på vägarna under rusningstider och 
konkurrensen höjs om de offentliga parkeringsplatserna i innerstaden mellan boende och andra 
brukare.(Transportrådet 2002 s20)   
 
I vissa städer kan parkeringsfrågan vara ett stort problem, samtidigt som det i andra städer kan vara ett 
mycket litet problem. Oftast är parkering ett problem vid för få parkeringsplatser, inte vid för många 
(Transportrådet 2002 s6). Vanligast är därför att småstäder inte har några problem med att tillgå ytor 
för parkeringsplatser eftersom de i regel är mindre täta och har mindre trafikmängd än större städer. I 
större städer är det däremot oftast svårare att tillgå ytor för parkeringsplatser, pga. tätheten och 
trafikmängden, och att markytorna utsätts för högre press för olika användningsändamål. Det kan 
därmed vara ett problem för de större städerna hur de ska hantera ytorna för parkering om de samtidigt 
vill använda ytorna så effektivt som möjligt för andra användningsändamål.(COST 2005 s7)   
 
Reflektioner 
Idag är många städer anpassade efter biltrafiken och stora ytor tas upp av denna i städerna. Under 
senare år har biltrafiken samtidigt börjat uppmärksammas som något negativt. För att minska 
biltrafiken och ytorna som denna tar upp i centrum har det idag blivit allt mer populärt att planera för 
en attraktiv stadskärna genom att förtäta med bostäder i staden, samt gynna gång- och cykeltrafikanter 
som bidrar till en urbanitet med mer liv och rörelse i centrum. Detta gynnar både den sociala aspekten 
då fler vistas i området och miljön då färre kör bil. Men detta kan även ha stor betydelse för stadens 
ekonomi, då alternativkostnaderna kan ge en högre ekonomisk vinning.  
 
För att uppnå en förtätning och en attraktivare stad har biltrafiken fått prioriteras mindre och trängts 
undan mer och mer. Bland annat genom avsmalning av gator för att gång- och cykeltrafikanter ska få 
mer utrymme, hastigheterna sänkts för att det ska vara säkrare för oskyddade trafikanter och minskat 
buller i stadskärnan, och på vissa gator har biltrafiken stängts av helt för gågator och parkeringsplatser 
tas bort för att förtäta staden. Men som beskrivs tidigare ger biltrafiken ofta starkt utslag i handeln, 
arbeten och kulturlivet, vilket har en stark anknytning till stadens ekonomi. Även det sociala 
perspektivet är beroende av parkering för att människorna ska kunna ta sig in till staden och träffas och 
de sociala aktiviteterna i dagsläget har svårt att klara sig utan biltrafiken. Parkeringsplatser i staden har 
därmed inverkan på både miljön, det ekonomiska och sociala, vilket betyder att kommunen måste 
arbeta för en hållbar utveckling kring dessa. Vilket leder fram till ett dilemma mellan att förtäta staden 
eller prioritera biltrafiken. Parkeringsåtgärder kan vara ett effektivt verktyg för kommunen för att bidra 
till att lösa detta, tillsammans med andra åtgärder.   
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1.2 Problemformulering 
Idag är bilen bland det mest frekvent använda transportmedlet. Sedan bilen uppfanns har den 
blivit allt mer populär och städerna har anpassat sig efter bilens intrång i samhället. Detta har 
skett genom breda vägar för bilisterna, höga hastigheter samt närliggande och billiga 
parkeringsplatser i överflöd för att det ska vara lätt att ställa sin bil i staden. Men under senare 
år har bilismen även börjat uppmärksammas som något negativt mot trivseln i stadskärnan. 
Biltrafiken bidrar med buller, släpper ut avgaser, är visuellt störande och storskalig. Idag går 
samtidigt en trend mot att förtäta i stadskärnan och gynna gång- och cykeltrafikanter. Men 
många städer har ont om platser att expandera i de centrala delarna och detta sätter press på de 
oexploaterade ytorna såsom allmänna platser, lekytor, grönområden och parkeringsytor etc. Då 
biltrafiken tar upp stora ytor i centrum är parkeringsytor ett alternativ för att förtäta. Även 
många attraktiva lägen i staden tas upp av parkeringsytor. Att expandera dessa ytor talar för 
både ekonomiska fördelar i form av högre lönsamhet av marken och ekologiska fördelar av en 
tätare stad som gynnar gång, cykel och kollektivtrafiken. Även det sociala perspektivet gynnas 
av en tätare stad, då en tätare stad bidrar till en högre urbanitet och mer liv och rörelser i 
staden. 
 
Men för att uppnå detta måste biltrafiken trängas undan mer och mer och prioriteras mindre. 
Parkering är idag inget ämne som diskuteras i så stor utsträckning bland planerare. Ändå har 
parkeringsplatser i städernas centrala delar en stor roll ur ett tillgänglighetsperspektiv och vi 
kan inte blunda för att städerna idag i stor utsträckning är uppbyggda för bilismen, såväl handeln, 
arbeten och kulturlivet i stadskärnan har en stark koppling till parkeringsplatser. Parkeringsplatserna 
ska förse de boende i centrum, de som arbetar i centrum samt företagsresor och besökare av 
staden med en plats att ställa sin bil under deras vistelse i området. Dessa grupper är mer eller 
mindre beroende av att använda bilen som transportmedel. Problemet är att det tidigare ofta 
fanns gott om parkeringsplatser även om vissa togs bort, medan det nu i större utsträckning blir 
allt färre parkeringsytor som leder till högre konkurrens mellan de olika brukarna. Denna fråga 
är något som börjat synas i debatter i tidningsartiklar när kommunen bland annat ökar 
parkeringsavgifterna för att lösa situationen. Frågan är vad som händer med staden om det blir 
allt färre parkeringsplatser i de centrala delarna? För att en kommun ska kunna förtäta 
markytan i de centrala delarna som leder till flera positiva effekter måste de samtidigt lösa 
frågan hur parkeringen kan ske smidigt i staden för besökare, boende, företagsresor och 
arbetare eller påverka bilisterna att välja andra alternativa färdsätt till och från sina målpunkter. 
För detta kan kommunen behöva vidta vissa åtgärder för att utnyttja parkeringsytorna 
effektivare. 
 
Karlskrona är en stad som stämmer in på ovanstående problematik, den har en tät stadskärna som är 
mycket begränsad att expandera på grund av att den omringas av vatten. Vid flera tillfällen har 
befintliga parkeringsytor exploaterats för att förtäta i stadens centrala delar, med allt färre 
parkeringsplatser som följd. Samtidigt som befintliga parkeringsplatser tas i anspråk för exploatering 
utan att ersättas kräver den nya exploateringen ytterligare parkeringsplatser. Detta medför en högre 
och högre konkurrens om parkeringsplatserna i Karlskronas centrala delar och är något som 
kommunen på senare år blivit allt mer medvetna om. Samtidigt vill kommunen gärna förtäta och 
erbjuda en attraktiv innerstad för boende, besökare och företag samt uppnå de sociala, miljömässiga 
och ekonomiska fördelarna som detta medbringar.  
Idag finns bland annat planer att exploatera i Handelshamnen. Detta område är för närvarande är en 
stor parkeringsanläggning som ligger i ett attraktivt läge längs med havet. Problemet för kommunen är 
hur de i praktiken kan minska parkeringsytorna i området så att marken kan användas för andra 
ändamål. 
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1.3 Syfte  
Syftet i arbetet är att undersöka hur en stad på ett effektivt sätt kan hantera parkeringsplatser i 
innerstaden, så att parkeringsytor utnyttjas effektivare och minskas i centrala lägen så att marken kan 
utnyttjas för andra ändamål. Samtidigt som hänsyn ska tas till människors resemönster och 
resebeteenden till platsen. 

1.4 Frågeställningar 
1. Vilka användargrupper och företag påverkas av en förändrad parkeringssituation i 

Handelshamnen?  
2. Hur effektivt utnyttjas parkeringsytorna i Handelshamnen idag?  Hur kan Karlskrona kommun 

på ett effektivare sätt utnyttja parkeringsplatserna i området och eventuellt minska ytor för 
parkering?  

3. Vad motiverar bilister att köra till Handelshamnen idag och parkera sin bil och hur beroende 
är de av bilen som färdmedel? Kan Karlskrona kommun på något sätt påverka dessa individer 
att ta andra färdmedel till området än med bil för att parkeringsytorna ska minska? 
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1.5 Val av plats: Handelshamnen i Karlskrona 
Handelshamnen i Karlskrona har valts ut i undersökningen som ett lämpligt område att undersöka hur 
en kommun kan arbeta för förtätning och minska parkeringsytorna i stadens centrala delar. Karlskrona 
stämmer väl in på problemformuleringen, med trång stadskärna som har svårt att tillgodose 
parkeringsytor och intresse från kommunen att exploatera för att förtäta staden. Karlskrona har 
dessutom en naturlig avgränsning intill vattnet vilket gör det mycket svårt för stadskärnan att 
expandera utåt. Området ligger även i ett centralt läge intill havet och är en av Karlskronas största 
parkeringsytor.  

 
Karta 1: Lokalisering av Handelshamnen 

1.6 Avgränsning 
1.6.1 Fysisk avgränsning  
Den fysiska avgränsningen för arbetet är Handelshamnen, se karta 1. Området har en naturlig 
avgränsning mellan Östra hamngatan/Skeppsbrogatan och vattnet, samt Aspöfärjans förbindelser som 
är viktiga förbindelser mot öarna. Parkeringsplatserna har även samma typ av karaktär.  
 
Att avgränsningen inte följer kajen hela vägen söderut beror på att parkeringsytor söder om avgränsas 
naturligt av färjeförbindelsen och har något annorlunda karaktär på parkeringsytorna. Dels är det 
mindre parkeringsenheter. För det andra skiljer sig parkeringsrestriktionerna, där den ena 
parkeringsanläggningen utanför kommunhuset har en tidsbegränsning på 4 timmar, gentemot de 
offentliga parkeringsplatserna inom avgränsningen där 24 timmar gäller.  
 
Avgränsningen avser de som använder området i dagsläget som biltrafikanter eller är beroende av 
platsen för parkering. De avser däremot inte de som cyklar eller går i området. 
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Karta 2. Fysisk avgränsning markerad med blå färg, Aspöfärjans förbindelser röd färg. 
 
1.6.2 Ämnesmässig avgränsning 
För den teoretiska avgränsningen gäller att arbetet kan relateras till hur kommunen kan minska och 
utnyttja parkeringsytorna i innerstaden effektivare och samt vilka följder parkeringsåtgärderna kan ge 
på staden. 
 
Arbetet fokuserar bara på parkering i Handelshamnen och behandlar inte Trossö som en enhet. 
Författaren inser att det i arbetet kan vara viktigt med ekonomiska kalkyler för hur området kan 
utvecklas, men i detta arbete ges inga sådana kalkyler. 
 
1.6.3 Avgränsning i tid 
Arbetet motsvarar 30 hp under vårterminen 2013. Tiden för insamling av material i fält har avsatts till 
en vecka (v15), mellan den 8 april – 14 april.  
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1.7 Disposition  
Arbetet inleds med en forskningsöversikt, som inleds med vem/vilka grupper som använder 
parkeringsplatserna, när de använder dem och hur de använder dem. Därefter behandlas svårigheterna 
med hur många parkeringsplatser en stad bör ha, då balansen mellan för lågt och för högt 
parkeringsutbud kan påverka staden på olika sätt. Slutligen behandlas hur utbudet av 
parkeringsplatserna påverkar stadens ekonomi, eftersom denna har stor betydelse för stadens 
utveckling och till stor del styr parkeringsfrågan i innerstäderna. Denna forskningsöversikt är till för 
att läsaren ska få perspektiv på hur komplex situationen med parkeringsytor är i innerstäderna och hur 
dessa kan påverka vilka åtgärder som vidtas. 
Senare i forskningsläget samlas de metoder och lösningar som forskningen anser effektiva för att 
utnyttja parkeringsytorna effektivare och hur kommunen kan arbeta för att minska biltrafiken så att 
parkeringsytorna minskar.  
 
Efter forskningsläget redovisas metoden för arbetet som följs av resultat och analys. I resultatet 
redovisas först vilka grupper som använder området och vilket besöksmål de ska till, som har stor 
betydelse för hur området kan vidareutvecklas och hur kommunen kan ta hänsyn till dessa, samt för 
analysen av det resterande insamlingsmaterialet. Därefter redovisas hur effektivt parkeringsplatserna 
utnyttjas i dagsläget utifrån hur stor del av parkeringsytorna som utnyttjas och omsättningen är av 
platserna. Kapitlet följs därefter av vilka faktorer som motiverar bilisterna att ta bilen i förhållande till 
andra transportmedel till området och hur beroende de kan tänkas vara av bilen. Sist i 
resultatet/analysen tas komplikationer upp som inträffat under insamlingen av material.  
 
Slutligen redovisas slutsatser och diskussion, där syftet och frågeställningarna på nytt upprepas och 
hur dessa besvarats i arbetet. Arbetets brister och fördelar lyfts fram och en diskussion om hur 
hanteringen av parkeringsytorna i arbetet kan leda till en mer hållbar samhällsutveckling ur både ett 
ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. 
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2 Parkeringsproblematiken 
 
Ämnet för denna uppsats har huvudfokus på parkering. Hur kommunen kan arbeta för att parkering 
ska ta upp mindre ytor samtidigt som kommunen behöver vara medveten om vilka effekter 
parkeringsplatser bidrar med. Idag finns stora mängder av forskning och litteratur om trafiken i 
centrum och förtätning av städerna, denna litteratur behandlar ofta parkering sekundärt. Det finns 
däremot inte lika mycket litteratur och forskning som behandlar parkering som huvudämne. I detta 
arbete har dock några sådana källor funnits som behandlar parkering som huvudfokus och dessa lyfter 
både parkering i en högre kontext samtidigt som de beskriver parkering mer på djupet. I 
forskningsöversikten har i huvudsak fyra sådana lite större arbeten/rapporter med fokus på parkering 
använts, dessa är: 
 
Björke, Erik & Fondell, Christina (2009) Parkeringsreglering och handeln i staden – om 
parkeringsreglering kan vara ett verktyg för att skapa en hållbar stadsutveckling utan att påverka 
handeln i stadskärnan negativt. 
COST (2005) Parking policies and the effects on Economy and Mobility. 
Jernberg, Jones & Örnfeldt, Martin (2008) Parkering i Linköping – En samhällsekonomisk studie av 
parkering i Linköpings innerstad. 
Transportrådet (2002) Kommunal Parkeringspolitik – mål och virkemedler. 
 
Till dessa tillkommer ytterligare några källor. Samt en rapport utgiven av boverket om framtida 
trender inom trafik och bebyggelse som ansågs relevant, då dessa trender till stor del kan påverka 
planeringen i städerna och hur parkeringsfrågan i framtiden kan utvecklas.  

2.1 Användargrupper: Vad de efterfrågar och problematiken kring detta 
I staden finns det tre grupper som vanligtvis beskrivs av forskare som brukare av parkeringsplatserna, 
dessa är arbetare (arbetspendlare), boende och besökare. Till dessa grupper kan företagsresor och 
godstransporter tilläggas. Grupperna skiljer sig åt i motivet att besöka platsen och vilka tidpunkter 
dessa har störst efterfrågan på parkering.  
För de boende är efterfrågan på parkeringsplatser som högst på kvällen och natten och lägre på för- 
och eftermiddagarna. Besökare, företagsresor och arbetare har sina toppar på för- och eftermiddagen 
med lägre behov under kvällen och natten. Topparna i efterfrågan under för- och eftermiddagen är ofta 
de som ställer till det med trängsel i städerna, framförallt under rusningstiden. För besökare är 
efterfrågan även vanlig på kvällar och helger.(COST 2005 s83)  
 
2.1.1 Arbetspendlare 
Arbetspendlare är den grupp som har sin arbetsplats i närheten och därmed parkerar i området. 
Arbetspendlare ses ofta som ett problem i innerstäderna när efterfrågan är hög på parkeringsplatserna, 
eftersom de flesta parkeringsplatserna då tas upp av denna grupp under lång tid (långtidsparkering). 
Detta betyder att andra grupper får svårt att finna lediga parkeringsplatser, framförallt handeln (COST 
2005 s11), vilket kan påverka stadens rykte och ekonomi negativt (Jernberg och Örnfeldt 2008 s15-
16).  
 
Arbetspendlare är den grupp som har lättast för att acceptera längre distans och alternativa 
transportmedel till sitt mål (COST 2005 s83).  Att införa olika åtgärder, som tids- och 
betalningsparkeringar, för att minska långtidsparkeringen är ofta fungerande metoder för att förändra 
arbetspendlares vanor att parkera längre ifrån centrum eller byta till kollektivtrafik som ger plats för 
exempelvis besökare i staden (COST 2005 s20-21). 
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Arbetspendlingen utges att vara omkring en tredjedel av alla körda bilkilometer (Transportrådet 2002 
s50).  Ofta vill städer minska biltrafiken och uppmuntra fler att åka kollektivt, gå eller cykla. Vilket 
bland annat grundar sig i målet att begränsa miljöbelastningen i staden (Transportrådet 2002 s7). I de 
flesta fall är arbetspendlare inte beroende av att köra bil, så länge de inte behöver bilen under arbetet 
för företagsresor. Men om det inte finns några andra fungerande transportalternativ för dessa så 
kommer bilanvändandet inom denna grupp att fortsätta öka.(COST 2005 s18) Arbetspendlingen kan 
därmed påverkas av eller bero på vilka andra altarnativa pendlingsmöjligheter som finns tillgängliga 
(Jernberg och Örnfeldt 2008 s29).   
 
Ofta är arbetsgivare intresserade av närliggande och tillgängliga parkeringsplatser för att tillgodose 
sina anställdas behov (Transportrådet 2002 s6). Idag erbjuder många arbetsgivare sina anställda 
reserverade parkeringsplatser, som är gratis för de anställda. Men gratis och lättillgänglig 
parkeringsplats innebär även att det är bekvämt att använda bilen som transportmedel, vilket försämrar 
initiativtagandet att välja andra färdmedel framför bilen.(Jernberg och Örnfeldt 2008 s16) Om det 
finns goda pendlingsmöjligheter för de anställda att välja ett annat transportmedel än bilen, är cash out 
något som kan användas. Cash out innebär att arbetsgivaren erbjuder sina anställda en viss summa 
pengar för använda andra pendlingsmöjligheter än bilen.  Detta kan vara ett alternativ för arbetsgivare 
som redan betalar för parkeringsplatser (och därmed kan sluta betala för dessa) eller har en högre 
alternativkostnad för platsen.(Jernberg och Örnfeldt 2008 s58)   
 
Om inte arbetsgivaren frivilligt väljer att erbjuda sina anställda cash out finns det andra metoder för 
kommunen att minska arbetspendlingen med bil. Kommunen kan lägga på en avgift för varje 
parkeringsplats som arbetsgivaren har tillhanda för sina anställda, eller införa högre parkeringsavgifter 
på de allmänna parkeringsplatserna i området kring arbetsplatserna. Detta kan betyda att 
arbetspendling med bil minskar. Men det kan även ge komplikationer, på kort sikt kan de extra 
avgifterna för parkeringsplatserna betyda att företagen betalar, men på längre sikt kan det påverka 
verksamheternas val av lokalisering. Vilket kan leda till att företaget flyttar sin verksamhet från 
området till ett mer fördelaktigt läge. En avgörande faktor är huruvida verksamheten kan se fördelarna 
med mindre trafikpress och bättre parkeringsmöjligheter sina kunder och besökande. I vissa fall kan 
även borttagande av parkeringar utanför arbetsplatserna och införande av transporthandlingsplaner 
(Planer för kollektivtrafik, cykelmöjligheter etc.) vara en metod för att minska arbetspendlingen med 
bil. Men detta kan innebära att det blir svårare att hyra ut kontorsytorna då det saknas tillgängliga 
parkeringsplatser, eftersom att bilanvändandet idag är så utbrett. Samtidigt ger detta ekonomiska 
fördelar för företagen och kommunen om ytorna istället för parkering kan utnyttjas till andra ändamål 
som ger högre intäkter.(Transportrådet 2002 s9, 50)   
 
I vissa situationer kan det dock finnas ett högre behov av tillgänglig arbetsparkering. Framförallt när 
det gäller expertiskunnig personal till företagen, som kan pendla mellan olika arbetsplatser under 
dagen. Exempelvis mellan ett eller flera företag i centrum eller någon annan arbetsplats i periferin som 
är svår att nå med kollektivtrafiken.(Jernberg och Örnfeldt 2008 s29) 
 
Trendmässigt syns förändrade värderingar och beteenden som påverkar arbetspendlingen, bland annat 
mot ett minskat arbetspendlande med bil under rusningstrafiken. Bakomliggande orsaker till detta är 
att den sociala acceptansen för bilanvändandet minskar, det är flexiblare arbetsmiljöer (som inte längre 
är lika rumsberoende), arbetstiden för pendling förändras (fler har flexibla arbetstider) och arbetare vill 
inte längre resa långa sträckor (istället prioriteras fritiden högre).(Trivector 2012 s15) Slutsatserna av 
detta är att rusningstrafiken troligtvis inte kommer vara lika hög i framtiden och trycket på vägarna 
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kommer kan komma att jämna ut sig. Därmed även efterfrågan på parkeringsplatser under dygnet och 
söktrafiken efter parkering. 
 
De förändrade värderingarna och beteendena visar även att tiden fått ökad status. Vilket betyder att 
acceptansen för tidskrävande arbetspendling förmodligen kommer minska och effekterna av detta kan 
vara att mängden långa pendlingsresor i storstadsregionerna minskar. En annan effekt av att tiden får 
ökad status är att pendlingstiden, mer än idag, blir arbetstid vilket ställer större krav på 
kollektivtrafikens inredning och komfort. Det uppkopplingssamhälle vi lever i idag (med internet och 
mobil IT) bidrar även till ett mindre rumsorienterat arbete och kan påverka var vi väljer att arbeta. Det 
börjar synas tecken på att resenärer väljer att åka kollektivt istället för med bil för att det är möjligt att 
använda sin Ipod eller smartphone för att arbeta, umgås, spela etc.(Trivector 2012 s12-15) 
 
2.1.2 Besökande  
De som kan räknas till gruppen för besökare kan definieras som de som reser på sin fritid och inte bor 
i området. För att beskriva det enklare är alla besökare utom de som bor eller arbetar i området, inte 
heller de som reser under arbetstid för företaget. Besökare kan ha olika motiv till att besöka området, 
bland annat inköp/handel, ärenden och fritidsresor. 
 
Besökande sker på olika tider på dygnet. Kommersiell parkering sker främst dagtid 8.00–17.00 
(Transportrådet 2002 s46). Med störst efterfrågan på parkeringsplatser på vardagar runt 16.00  och 
lördagsförmiddagar. För att tillgodose behovet under dessa tider finns ofta en överkapacitet av 
parkeringsplatser som står tomma under andra tider.(Transportrådet 2002 s25)  
 
Handeln anses ofta vara den som ha störst nytta av tillgängliga parkeringsplatser (Jernberg och 
Örnfeldt 2008 s29). Handeln är intresserade av närliggande och tillgängliga parkeringsplatser för att 
tillgodose sina kunder (Transportrådet 2002 s6). Ofta upptar arbetspendlare parkeringsplatserna i 
centrum under lång tid, vilket hindrar besökares möjligheter att finna lediga parkeringsplatser (COST 
2005 s11). För detta kan parkeringsåtgärder införas i form av tids- eller betalningsparkeringar, så att 
arbetare hindras att ställa sin bil på centrala parkeringsplatser. Därmed blir det lättare för kunder och 
besökare som är mindre känsliga för dessa parkeringsåtgärder att finna en ledig parkering.(COST 2005 
s20-21) Även bankkunder, advokater, bibliotekskunder etc. som har ärenden i centrum är ute efter 
tillgängliga parkeringsplatser centralt och är mindre känsliga för tids- och betalparkeringar 
(Transportrådet 2002 s25-26).  
 
Effekten av parkeringsåtgärder är även att besökare och konsumenter utnyttjar parkeringasplatserna 
mer tidseffektivt, genom att utföra ärendena snabbare och därefter överlåta parkeringsplatsen till nya 
besökare.  Parkeringsytorna används på detta vis mer effektivt och omsättningen av bilarna ökar, så 
fler bilförare får tillgång till samma mängd parkeringsplatser.(COST 2005 s20-21) Detta kan gynna 
företagen i staden då kundunderlaget blir större (COST 2005 s11).    
 
Vissa butiker har högre behov av tillgängliga parkeringsplatser, framförallt de företag som säljer 
tyngre eller mer otympliga varor, ex dagligvaruaffärer och hushåll- och hårdvarubutiker (Jernberg och 
Örnfeldt 2008 s29, Transportrådet 2002 s25). Det finns dock en ökad trend mot att kunder kollar ut 
varan i butiken och därefter beställer varan som skickas hem med transport. På så vis är vissa butiker 
inte längre lika beroende av parkeringsplatser.(Transportrådet 2002 s25)  
 
Trendmässigt är fritidsresor är den vanligaste reseformen idag bland besökare och denna form av resor 
anses öka i framtiden. Framförallt turism samt aktivitet och tjänster på fritiden, som bland annat sker 
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på kvällstid.(Trivector 2012 s10) Förutom ett vanligt utbud av kultur och fritidsaktiviteter i staden 
uppstår ibland tillfällig ledighetstrafik, exempelvis vid idrottsevenemang, konserter, stadsfestivaler 
och arrangemang och detta bidrar till stora krav på tillgängliga parkeringsplatser (Transportrådet 2002 
s27). 
 
2.1.3 Boende  
De boende är intresserade av tillgängliga parkeringsmöjligheter i närheten av bostaden samt att 
platserna är relativt billiga, gärna gratis. Samtidigt vill boende inte ha någon konkurrens från andra 
brukare som tar upp parkeringsplatserna eller ökar trafiken och miljöbelastningen i området.  
(Transportrådet 2002 s6) 
 
Bostadsparkering sker främst på kvällar och helger (Transportrådet 2002 s46). Ibland kan det uppstå 
konflikter mellan boende och andra grupper på vissa tider om parkeringsplatserna, framförallt 
fredagseftermiddagar och lördagar mellan boende och besökare (Transportrådet 2002 s26). För att 
besökare ska ha bättre möjligheter att finna en ledig parkeringsplats under dagen införs ofta 
tidsreglering eller parkeringsavgifter i centrum. Men ofta ger dessa åtgärder de boende stora 
komplikationer att finna en lämplig parkeringsplats, framförallt vid tidsreglering.(Transportrådet 2002 
s54) 
 
För att de boende ska ha bättre möjligheter att finna lediga parkeringsplatser kan särskild 
boendeparkering införas. Boendeparkering innebär att de som bor i ett område får rätt att parkera inom 
området med mer förmånliga villkor är andra. Tre förmånliga åtgärder kan införas för de boende:  
 

- Parkeringsplatser kan reserveras för de som bor inom boendezonen. 
- Där parkering normalt endast får ske på begränsad tid kan boende få parkera under längre tid. 
- Avgifter kan tas ut efter lägre taxa för boende vid betalparkering. För dessa kan ett 

engångsbelopp för en längre period användas. 
(Henriksson 1990 s46) 
 
Vid reserverade parkeringsplatser är de boende säkra på att få en parkering. Även trafiken i området 
minskar eftersom mindre obehörig trafik kör i området, vilket ger positiva fördelar för boendemiljön. 
Men reserverade platser innebär även att parkeringarna enbart utnyttjas av de boende, vilket är en 
begränsning av brukare. Detta innebär att på kvällar och nätter används parkeringsplatserna flitigt när 
behovet är som högst och står tomma på dagarna, vilket är ineffektivt utnyttjande av marken. De 
kommersiella verksamheterna har istället ett stort behov av parkeringsplatser under dagen. Om 
parkeringsytorna samnyttjas av både boende och besökare kan platserna kunna nyttjas effektivare 
under olika tider.(Transportrådet 2002 s38)   
 
Vid en omvandling från privata parkeringsplatser till offentliga parkeringsplatser minskar trängseln 
under rusningstrafiken, eftersom det finns fler tillgängliga parkeringsplatser. Men detta kan även 
förvärra situationen under andra tider på dygnet, eftersom offentlig parkering genererar mer trafik än 
privata parkeringsplatser. Detta innebär att attraktionskraften att bo i området minskar då 
boendemiljön försämras och de boende har svårigheter att finna lediga parkeringsplatser. Men det 
betyder även att om parkeringsplatserna samnyttjas finns det större ytor över för att bygga fler 
bostäder och förtäta staden, vilket kan gynna boende på annat sätt.(Transportrådet 2002 s55)  
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2.1.4 Varutrafiken/ företagsresor 
Varutrafiken/ företagsresor är den typ av trafik som används i det dagliga arbetet för företagen. Denna 
trafikgrupp har ofta stort behov av att komma fram smidigt i centrum med ett fungerande trafikflöde 
och tillgång till parkeringsplatser (Jernberg och Örnfeldt 2008 s29, COST 2005 s11).  
Ett ständigt sökande efter parkeringsplatser kan bidra till högre tidskostnader för företaget, som ger 
ekonomiska utslag i form av extra löner och driftskostnader.  
Professionell körning efterfrågar därför centrala parkeringsplatser intill sina målpunkter 
(Transportrådet 2002 s26).  Som beskrivs tidigare i arbetet är det arbetspendlare som ofta tar upp 
platserna i centrum under lång tid (COST 2005 s11). Företagsresor är mindre känsliga för tids- och 
betalningsrestriktioner som arbetspendlare normalt reagerar hårdare på. Dessa parkeringsåtgärder kan 
därför användas för att öka tillgängligheten för företagsresor.(Transportrådet 2002 s26) 
 
Även godstrafiken har ett behov av att komma fram i centrum för av- och pålastning av varor. Ibland 
sker detta på gågator under tiden som handeln är öppen, vilket stör omgivningen. Införda restriktioner 
för varutrafiken så att dessa enbart får tillträde under vissa tider eller på särskilda platser kan öka 
godstrafikens möjligheter att ta sig fram, samtidigt som gång- och cykeltrafiken gynnas och störs 
mindre av godstrafiken i centrum.(Transportrådet 2002 s27)  
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2.2 Utbud och efterfrågan på parkeringsplatser 
För kommunen kan det vara svårt att veta hur många parkeringsplatser det finns behov av i staden. 
Ofta finns riktlinjer i en stad som används som utgångspunkt, men dessa har kommunen själva 
uppskattat och det är inte säkert att dessa stämmer överrens med hur parkeringsplatserna används i 
praktiken. 
 
2.2.1 Växlande efterfrågan på parkeringsplatser  
Vid planering av antalet parkeringsplatser måste kommunerna ta hänsyn till för vilket ändamål de ska 
användas. En stad som har många arbetsplatser i innerstaden kväver mer parkeringsplatser än en stad 
som domineras av bostäder. Dessutom tenderar bostäder med fler personer i hushållet eller större 
lägenheter att behöva fler parkeringsplatser än mindre bostäder, exempelvis för ensamboende, 
studentbostäder eller vårdbostäder. Behovet varierar även inom staden.(Jernberg och Örnfeldt 2008 
s32-34)   
 
Behovet varierar även på olika tider på året. Ibland inträffar det toppar med mycket hög efterfrågan på 
parkeringsplatser.  Städer bygger ofta för att kunna tillgodose maxbehovet av parkeringsplatser på de 
centrala platserna. Ett exempel är perioden kring julhandeln, då många besöker staden och det krävs 
ett stort utbud av parkeringsplatser. Detta betyder att under större delen av året är det många 
parkeringsytor som står oanvända, vilket är ineffektivt utnyttjande av marken i centrum.(Jernberg och 
Örnfeldt 2008 s16) När en kommun ska arbeta fram sina standardvärden för antalet parkeringar måste 
de ta hänsyn till de högsta topparna på efterfrågan. Om det inte finns tillräckligt med parkeringsplatser 
för dessa tillfällen kan kommunen gå miste om ekonomiska intäkter från företagen och samtidigt 
skapar detta mer söktrafik efter ledig parkering. Därför bör standarden för antalet parkeringsplatser 
sättas för maximal efterfrågan utifrån de lokala förutsättningarna.(COST 2005 s53)  
 
2.2.2 För lågt parkeringsutbud 
Den ökande biltrafiken och behovet av fler parkeringsplatser bidrar till att det kan finnas ont om 
parkeringsplatser i vissa städer. Ett lågt utbud av parkeringsplatser ger en ökad sökkostnad. 
Sökkostnaden är den tid det tar för bilisten att finna en ledig parkeringsplats, som bidrar till extra 
kostnader för bränsle, extra slitage på vägarna, mer buller och avgaser etc. Eftersom det tar längre tid 
för bilisterna att finna en ledig parkering och att bilisterna under söktiden är i rörelse ger det även ökad 
trängsel på vägarna (vilket kan orsaka trafikstockningar), ökad olycksrisk och sämre framkomlighet 
för fotgängare att ta sig över vägen.(Jernberg och Örnfeldt 2008 s15-16)  
 
Om parkeringsutbudet är för lågt i förhållande till efterfrågan påverkas tillgängligheten för 
biltrafikanterna att ta sig till och från staden på ett smidigt sätt och hitta en parkeringsplats nära sitt 
besöksmål. Detta kan påverka turismen, handeln och pendlingsvilligheten in till centrum negativt och 
därmed företagens ekonomiska utveckling.(Jernberg och Örnfeldt 2008 s15-16)  
En undersökning i Norge visade att borttagning av parkeringsplatser antogs leda till stor förändring i 
val av shoppingdestination (COST 2005 s89). Om det finns brist på parkeringsplatser kan fler 
parkeringsplatser därmed leda till att stärka handeln (Transportrådet 2002 s53). 
 
Ett vanligt fenomen är även att bilister vill parkera så nära besöksmålet som möjligt. Även om det 
finns lediga parkeringsplatser kan bilister fortsätta leta efter en parkeringsplats närmare sitt besöksmål 
eller efter en billigare parkeringsplats. Detta leder till att söktiden ökar om det finns ont om 
parkeringsplatser i de lägen efterfrågan på parkering är som högst eller om parkeringsavgifterna skiftar 
på olika platser och inte tagit hänsyn till efterfrågan.(Jernberg och Örnfeldt 2008 s30)  
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När det gäller parkering är det viktigt att se till hela transsportsystemet. Ifall städer väljer att plocka 
bort parkeringsplatser, så att parkeringsutbudet blir för lågt, utan att fundera på alternativa 
pendlingsalternativ tvingas individen att ta bilen till staden/arbetet och söka efter en parkeringsplats 
om kollektivtrafiken är undermålig. När individen kommer fram till målet och alla parkeringsplatserna 
är upptagna tvingas individen att söka på andra platser i närområdet, vilket resulterar i mer tids- och 
resursförluster för individen och mer söktrafik.(Jernberg och Örnfeldt 2008 s16) För få 
parkeringsplatser generellt i staden kan även resultera i att bilister ställer sin bil olagligt på vägen, 
vilket försämrar sikten och säkerheten för andra trafikanter (Transportrådet 2002 s82).  
 
2.2.3 För högt parkeringsutbud 
Ett för lågt utbud av parkeringsplatser kan leda till flera negativa konsekvenser för staden, men vad 
händer om staden har för högt utbud av parkeringsplatser? I inledningen beskrivs biltrafiken som 
ytkrävande, marken är ofta dyr centralt och större städer har ofta ont om mark och hög efterfrågan på 
alternativa användningsområden. Ett utbudsöverskott av parkeringsplatser, där flera parkeringsytor 
står tomma, leder därmed till ett resursslöseri av marken (Jernberg och Örnfeldt 2008 s16). Men det 
finns även andra komplikationer vid för högt utbud av parkeringsplatser. 
 
Vid en utbyggnad av parkeringsplatser blir det mer lättillgängligt och tidsmässigt effektivt att ta bilen 
till centrum. Detta kan leda till att fler individer får incitament att använda bilen, eftersom bilen har en 
fördel gentemot andra transportmedel. När fler använder bilen uppstår trängsel i trafiken, detta leder 
till att kollektivtrafiken får svårare att ta sig fram i stadsrummen. När kollektivtrafiken har svårt för att 
ta sig fram i trafiken tar det längre (eller lika lång) tid med kollektivtrafiken som med bil, vilket ökar 
incitamenten ytterligare att ta bilen framför kollektivtrafiken, vilket innebär ytterligare trängsel i 
trafiken. Kollektivtrafiken får ett minskat utbud och måste tillslut vidta åtgärder i form av högre taxor 
och sämre turtäthet för att klara utgifterna. På så vis försämras incitamenten mer och mer för 
privatpersoner att välja kollektiva färdmedel och biltrafiken ökar.(Jernberg och Örnfeldt 2008 s26) Ett 
vanligt fenomen är att ju större tillgång det finns på parkeringsplatser desto färre är det som åker med 
kollektivtrafiken, och ju större staden är desto mindre tillgång finns det för parkeringsytor (COST 
2005 s21).   
 
Hur staden kan påverkas av ett högt utbud av parkeringsplatser förklaras även med ”den onda cirkeln”. 
Figur 1 visar hur ett ökat bilägande bidrar till ökat bilresande. Mer bilresor bidrar till en minskad 
urbanitet, vilket betyder att fler väljer att flytta till förorten. Vid en förflyttning till förorten minskar 
befolkningen i centrum och kollektivtrafiken får ett försämrat kundunderlag, samtidigt som 
framkomligheten minskar pga. de ökade bilresorna som bidrar till trängsel. Sämre kollektivtrafik 
bidrar i sin tur till ökat bilägande.(Jernberg och Örnfeldt 2008 s52) 
Under processen ökar ständigt efterfrågan på fler parkeringsplatser, vid försök att tillmötesgå 
efterfrågan ökar incitamenten ytterligare för bilägande och ser till att hjulet kan fortsätta snurra, vilket 
skapar en ond cirkel mot fler och fler bilanvändare. Dock är det inte utbudet av parkeringsplatser som 
nödvändigtvis snurrar igång hjulet: 
  
”Parkeringsnormen orsakar inte ”den onda cirkeln” men en för hög parkeringsnorm förvärrar 
processen, genom att se till att parkering alltid kommer ha ett högt utbud ”(Jernberg och Örnfeldt 
2008 s52). 
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Figur 1: Den onda cirkeln 
 
Som syns i kapitlet är det inte alltid så lätt för kommunen att förutspå hur många parkeringsplatser 
som behövs i staden, och både för högt och för lågt utbud av parkeringsplatser kan ge komplikationer 
för staden.  
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2.3 Parkeringens påverkan på stadens ekonomi 
2.3.1 Nyttan av parkeringsplatser i innerstaden 
Biltillgängligheten (med innefattande parkering) är en viktig funktion för hur de kommersiella 
verksamheterna klarar sig i centrum. Företag har ofta olika krav när det gäller parkeringsplatser, vissa 
är mer beroende av närliggande och tillgängliga parkeringsplatser och andra klarar sig relativt bra med 
ett lägre utbud (Jernberg och Örnfeldt 2008 s29, Transportrådet 2002 s25). 
 
I städerna Södertälje, Örebro och Karlskoga gjordes en undersökning huruvida parkeringsplatser kan 
bidra till ett ekonomiskt värde. Värdet räknades ut till ungefär 35.000 euro per parkeringsplats under 
ett år för detaljhandeln. Parkeringsplatsernas värde varierar dock med gångavståndet till centrum, 
antalet parkeringsplatser, stadens storlek samt veckodag.(COST 2005 s94) En högre omsättning av 
bilarna på parkeringsplatserna, så att fler besökare kan utnyttja parkeringsplatsen under samma dag, 
har även betydelse för intäkterna till handeln och värdet för vardera parkeringsplats (COST 2005 s11).  
   
Besökare som anländer med bil spenderar generellt mer pengar per person under sin vistelse i området 
än besökare som anländer med andra transportmedel (COST 2005 s94, Björke, E & Fondell, C 2009 
74). En dansk undersökning visade att bilkunderna stod för 69 % av omsättningen för butikerna i 
innerstaden (Transportrådet 2002 s25).  
Men gående, cyklister och kollektivtrafikresenärer är mer trogna kunder än bilisterna och kan därmed 
generera ungefär samma intäkter till handeln under ett år som en bilist. Det är även vanligt att personer 
kollar ut sina varor som gående eller cyklist och återkommer med bilen vid inköpstillfället.(Björke & 
Fondell 2009 74) Slutsatserna av detta är att om staden anpassas mer till gång- och cykeltrafiken kan 
antalet parkeringsplatser minska i innerstaden och företagen drabbas inte av minskade intäkter. 
 
En miljö med mycket trafik inbjuder inte heller till vistelse i området under längre tid (Transportrådet 
2002 s20). Ofta är kunderna intresserade av en parkeringsplats nära sitt mål, men när de väl parkerat 
prioriteras istället bilfria miljöer (Transportrådet 2002 s6). Mindre dominerande biltrafik gynnar 
fotgängare och cyklister i större utsträckning och bidrar till en trivsammare och attraktivare utemiljö, 
vilket betyder att besökare kommer dit mer konstant och vistas på platsen under längre tid. Bilfria 
stadsmiljöer kan därmed gynna företagsklimatet och öka handelns omsättning.(Björke och Fondell 
2009 s77-78, Transportrådet 2002 s20) Fler besökare bidrar även till mer liv och rörelse i centrum och 
gynnar därmed de sociala förhållandena i staden (Björke och Fondell 2009 s76). Men det är dock 
osäkert vad som skulle hända om stadskärnorna blev helt bilfria. Undersökningen i Södertälje, Örebro 
och Karlskoga antog att flertalet bilkunder förmodligen skulle välja andra shoppingområden framför 
byte till ett annat transportmedel, samt att effekterna skulle bli dramatiska för detaljhandeln (COST 
2005 s94).    
 
Slutsatserna är att handeln gynnas av fler besökare och trivsamma miljöer. Kunder är viktiga 
ekonomiskt för hur handeln klarar sig i centrum, samtidigt bidrar bilburna kunder till en mindre trevlig 
miljö för gång och cyklister. För kommunen kan det därför vara viktigt att försöka öka andelen gång 
och cykeltrafikanter i området samt hantera biltrafiken i centrum så att handeln gynnas på bästa sätt, 
för detta kan olika parkeringsåtgärder införas så att vissa områden utsätts för mindre trafik samtidigt 
som parkeringsplatser hålls tillgängliga för besökare.  
 
Debatten mellan gratisparkering och parkeringsavgifter/tidsreglering 
I städer pågår ofta en dispyt huruvida parkeringsplatserna i centrum ska vara gratis eller ha 
parkeringsrestriktioner såsom betalnings- och tidsangivelser. Handeln förespråkar ofta att det ska 
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finnas gott om parkeringsplatser i centrum för att kunder ska ha lätt att finna parkeringsplatser 
(Transportrådet 2002 s31), samt att parkeringar ska vara gratis och utan tidsangivelser för att fler ska 
besöka området och gynna handeln (COST 2005 s11). Men undersökningar visar istället att detta kan 
missgynna handeln då arbetspendlare tar upp parkeringsplatserna som gör det svårt för besökare att 
komma fram. Höjda parkeringsavgifter (eller tidsbestämmelser) bidrar istället till att arbetspendlare i 
större utsträckning tar sig till området på annat sätt eller ställer sina bilar i grannområdet, vilket ger 
plats för handeln i centrum.(Transportrådet 2002 s27)   
 
Gratis parkering 
Gratis parkering kan betyda att fler besöker platsen. Men resultatet av gratisparkering är oftast mer 
söktrafik, mer kostnader för kommunen och samtidigt inte fler besökare för handeln (COST 2005 s14). 
 
I många städer har gratis parkering försökt införas i olika former för att gynna handeln. Exempelvis i 
Oslo infördes gratis parkering på lördagar i centrum. Detta resulterade i att långtidsstående 
arbetspendlare tog upp parkeringsplatserna och besökare hade svårt att finna lediga parkeringsplatser. 
Vilket till slut ledde till att färre besökte innerstaden, fram till att Oslo ändrade tillbaka till 
betalningssystemet igen.(COST 2005 s46-47) I staden Herold försökte man istället genomföra gratis 
parkering i innerstaden under första halvtimmen, för att fler besökare skulle lockas till platsen. Men 
detta resulterade bara till en enorm ökning av bilister som parkerade i området mindre än en 
halvtimme och resultatet blev mycket mer trafik i staden och mer kostnader för kommunen än 
beräknat. Samtidigt blev det ingen ökning i försäljningen för handeln.(COST 2005 s46) 
Resultatet av detta tyder på att gratis parkering vid hög efterfrågan snarare är en nackdel för handeln 
än en fördel.    
 
Kombination av tids- och gratisparkering 
För att undvika långtidsparkering av arbetspendlare som upptar parkeringsplatserna i centrum och 
samtidigt erbjuda besökare gratis parkering finns en möjlighet att införa parkeringsförbud mellan 
07.00-10.00 på alla offentliga parkeringar. Detta kan även underlätta trängseln i centrum under 
rusningstrafiken, då arbetspendlare inte längre cirkulerar i centrum för att finna lediga platser utan 
parkerar längre ifrån centrum på tillgängliga platser. Negativt med gratis tidsparkering är dock att 
många fler vill besöka området och dessa uppmuntras att ta bilen. Åtgärden betyder att 
trafikbelastningen minskar under rusningstrafiken men ökar under andra tider på dagen, framförallt 
eftermiddagarna och helgerna. Gratis parkering kan även innebära att besökare stannar längre i 
centrum och nya kunder kan få svårt att komma fram. Detta kan göra att några kunder väljer andra 
transportmedel till centrum, men det kan också betyda att de byter till en annan handelsplats där 
restriktionerna är mer gynnsamma.(Transportrådet 2002 s36)   
 
Betalparkering 
Betalnings- och tidsreglering ger möjlighet till en högre omsättning av parkeringsplatserna och det blir 
lättare att finna en ledig parkering. Detta beror på att färre bilar står parkerade under lång tid i 
centrum.(Transportrådet 2002 s25) Metoden kan på så vis styrka handeln i centrum när fler besökare 
får tillgång till platserna (Transportrådet 2002 s36-37). 
 
Parkeringsavgifter kan även vara en lönsam verksamhet för kommunen (Transportrådet 2002 s9). Vid 
vinst kan kommunen använda pengarna för exempelvis nya markparkeringar, parkeringshus, 
parkeringsinformationssystem eller till att förbättra/underhålla existerade parkeringsplatser 
(Transportrådet 2002 s38). Exempelvis i staden Krefeld genomfördes en ökning av 
parkeringsavgifterna på gatuparkeringar med 0.5 euro/timme. Detta resulterade i en ökning av antalet 
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besökare och en ökning i inkomst på 200.000 euro för kommunen.(COST 2005 s46-47) I London och 
Madrid genomfördes högre parkeringsavgifter, begränsningar av parkeringsutbudet och strikta 
parkeringstillämpningar, dessa visade sig inte ha någon skadlig effekt på stadens ekonomi. Många 
studier visar att det inte finns något samband mellan parkeringsutbudet och ekonomiskt välbefinnande 
i en stad.(COST 2005 s48) 
 
När en kommun genomför åtgärder inom parkering är det dock vanligt att det resulterar i en nedgång 
för företagen på platsen direkt efter införandet. Detta händer eftersom bilisterna stannar upp en tid och 
funderar över sina transportvanor. Men efter ett tag när nya vanorna inrättats resulterar det ofta i att 
försäljningen går tillbaka till sin ursprungliga nivå eller över den tidigare nivån.(COST 2005 s14)    
 
Oro för förändrade handel- och besöksvanor  
I städer finns ofta en rädsla för att införa parkeringsavgifter i tron att kunder ska reagera negativt och 
istället handla på andra platser. Mycket av denna rädsla kommer från undersökningar bland kunder om 
deras beteende vid hårdare parkeringsåtgärder. Men i verkligheten förändras människors beteende 
mycket mindre än vad som uttrycks.(COST 2005 s90) 
 
I Wien gjordes en underökning om förändrade beteendemönster före och efter en intensifierad 
parkeringsåtgärd (höjd parkeringsavgift). Bland invånarna var resultatet att det påstådda beteendet före 
inte alltid stämmer helt överrens med det verkliga beteendet efter parkeringsåtgärden, även om det kan 
ge en viss antydande riktning. Exempelvis var det fler än uttalat som betalade för parkeringskort för att 
parkera området eller valde en privat anläggning, samt färre än uttalat som parkerade olagligt eller i 
grannområdet.(COST 2005 s75)  
 
Samma typ av undersökning gjordes bland besökare. Detta resultat visade att det framförallt skedde en 
ökning av andra transportmedel framför bilen vid införandet av parkeringsåtgärden. Främst var det 
kollektivtrafiken som ökade, men även gång och cykel. Det gick även att se att den olagliga 
parkeringen var lägre än förväntat och de som valde att resa till ett annat resmål efter åtgärden var en 
relativt låg procent (även om det var fler som valde annat resmål i verkligheten än vid 
förundersökningen).(COST 2005 s76) 
 
En liknande undersökning i Kalmar visade att 42 % (92 pers av 217) som körde bil ändrade sina 
parkeringsvanor efter att nya parkeringsavgifter infördes. Av de som förändrat sina parkeringsvanor 
visas följande resultat (Björke & Fondell 2009 s60): 
 

 
Figur 2: Nya vanor från de med förändrade parkeringsvanor efter genomförd parkeringsåtgärd 
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Det som kan noteras av resultaten är att sammanlagt 34 personer av ursprungligen 217 personer 
medvetet undvek ärenden på platsen efter de nya parkeringsnormerna, vilket är ungefär 16 % av de 
ursprungligt tillfrågade. Den största majoriteten förändrade inte sitt beteende och de andra tycks ha 
funnit en ny vana och fortsätter att besöka platsen på annat sätt. Slutsatserna av detta är att de flesta 
ändå verka fortsätta att besöka platsen trots höjda parkeringsåtgärder.(Björke, E & Fondell, C 2009 
s60) Denna undersökning genomfördes dessutom en relativt kort tid efter att parkeringsåtgärderna 
infördes, som beskrivs innan kan detta ha påverkat resultatet eftersom det tar ett tag innan nya vanor 
etablerats. 
 
Även i Wien genomfördes en parkeringsåtgärd för att minska långtidsparkering i centrum för att 
minska söktrafiken och erbjuda boende och korttidsbesökare fler tillgängliga parkeringsplatser. För de 
arbetande i området förändrades parkeringsvanorna något, 38 % parkerade i närområdet, 33 % 
parkerade i ett privat anläggningsgarage, 23 % använde andra transportmedel och 8 % parkerade 
olagligt på gatuparkeringarna i området. Besökare var den grupp som fick störst nytta av 
parkeringsåtgärderna. Undersökningen visade att de ockuperade parkeringsplatserna i centrum 
minskade från 91 % till 70 %, vilket betyder att anläggningarna fick ett högre trafikflöde och 
söktrafiken kunde minska.(COST 2005 s 74)  
 
Externhandeln och andra städers konkurrens mot cityhandeln 
Många kommuner är rädda att en förändrad parkeringssituation med ökad biltrafik och högre 
konkurrens om parkeringsplatserna eller högre parkeringsavgifter ska leda till att fler väljer att besöka 
externhandeln, och på så vis utarma handeln i stadskärnan. Det finns vissa exempel på städer som har 
fått en utarmad stadskärna då konkurrensen varit mycket hög från externhandeln, men de städer som 
råkat ut för detta är framförallt städer som inte brytt sig om sin stadskärna och bevarat kvalitén av 
innerstaden. Städer som brytt sig om sin stadskärna eller städer som har en mycket hög attraktionskraft 
märker sällan av något hot från externhandeln på grund av parkeringssituationen.(COST 2005 s18) 
 
Många tror även att externhandeln lockar kunder för att de har ett stort utbud av parkeringsplatser till 
ett lågt pris. Det är ofta vad handlarna påstår. Men det har ofta visat sig att det externhandeln främst 
lockar sina kunder med är utbudet av affärerna som ligger tätt och har en hög kvalité i en lugn och 
bilfri miljö, som ofta liknar stadskärnans kvalitéer.(Björke och Fondell 2009 s77) Undersökningar har 
även visat att besökare väljer att besöka en plats på grund av kvalitén och attraktionen av 
destinationen, när besökare väljer att besöka ett shoppingområde är det därmed först och främst 
storleken och kvalitén på affärerna och vad det finns för aktiviteter i området hon attraheras av (COST 
2005 s49, 90). Parkeringsplatser i sig är inte en attraherande faktor vid val av shoppingområde och 
parkeringsregleringen påverkar oftast inte det ekonomiska resultatet i området om bilisterna anser att 
området håller en hög och unik kvalité på aktiviteterna i området.(COST 2005 s49, 94)  
 
För parkeringsåtgärderna gäller dock att de alltid bör vara skräddarsydda för sin unika situation. 
Storleken och skalan på åtgärderna bör vara enligt de befintliga parkeringsproblemen och den lokala 
situationen.(COST 2005 s14) Avgifter kan säkerställas lokalt beroende på hur attraktivt området är 
och uppehållstiden som bilen står parkerad beror på priset (Transportrådet 2002 s36-37).  
Vid en jämförelse mellan olika städers parkeringspolicyer är det viktigt att tänka på stadens regionala 
vikt och unikhet inom regionen. Huvudstaden i varje region lider oftast inte av någon konkurrens från 
de mindre städerna i närheten och kan därför lättare sätta strikta riktlinjer för parkering utan att det 
påverkar den ekonomiska livskraften särskilt mycket.(COST 2005 s18) Sätts avgifterna för högt i 
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förhållande till attraktionskraften kan det däremot innebära att kunderna väljer att handla i andra städer 
eller shoppingcentra utanför staden (Transportrådet 2002 s54).  
 
2.3.2 Kostnader för parkeringsplatser i innerstaden  
 
Subventioner från kommunen 
Trafiken och därigenom parkeringar bidrar bland annat till trängsel, utsläpp och buller. Dessa är så 
kallade externa faktorer som trafiken bidrar med och för dessa finns inga fysiska kostnader. Då 
bilisterna i princip enbart betalar för de fysiska kostnaderna som går att räkna, såsom bensin, 
parkeringsavgift, bilskatt o.s.v. är det ingen som står för de externa (Jernberg och Örnfeldt 2008 s15).  
 
Oftast är parkeringsplatser är inte heller korrekt prissatta, de är ofta för låga och motsvarar inte de 
egentliga kostnaderna. Förutom de externa kostnaderna finns det fysiska avgifter som staden måste 
betala för att tillhanda parkeringsplatser, exempelvis kontroller av parkeringsplatserna, förslitningar 
och underhåll, betalning för planteringar och skötsel etc. Då parkeringsavgifterna inte täcker hela 
denna summa får samhället stå för de resterade kostnaderna, D.v.s. skattepengar från kommunens 
invånare. (Jernberg och Örnfeldt 2008 s8)  
Gratis parkeringsplatser för trafikanterna innebär därmed att kostnaderna indirekt betalas av 
skattebetalarna. Mycket liten vikt läggs inom politiken och bland invånare på vilka omkostnader som 
är förbundna med parkeringsplatserna och deras förhållande till staden. De få uppgörelser som finns 
visar att omkostnaderna för anläggningar och underhåll av parkeringsplatser är högre än andelen som 
går till att anlägga och underhålla vägarna i staden. Vid högre parkeringsavgifter kan 
parkeringskostnaderna till större del betala sig själva.(Transportrådet 2002 s32)   
 
Det som sker i samhället är att subventioner av parkeringsplatser gynnar de som ofta kör bil, medan de 
som inte kör bil måste vara med och betala genom skatter eller via bostadshyran. Vilket betyder att de 
med lägre inkomster (som inte har råd med bil) missgynnas medan de med högre inkomster och 
bilinnehav gynnas av de subventioneringar som sker idag.(Jernberg och Örnfeldt 2008 s31) En högre 
biltrafikmängd missgynnar dessutom ofta framkomligheten för andra alternativa färdsätt, mina 
reflektioner kring detta är därmed att de som saknar bil betalar för att få sämre framkomlighet.  
 
Genom en låg prissättning av parkeringsplatserna uppmuntras personer i större utsträckning att 
använda bilen (Jernberg och Örnfeldt 2008 s15). Ju större staden är, desto högre är behovet av 
parkeringsplatser och även betalningsvilligheten för parkering (COST 2005 s45). Det är även viktigt 
att kommunen arbetar för att underlätta för andra trafikgrupper så att bilismen kan minska och på så 
vis underlätta kostnaderna för kommunen (Jernberg och Örnfeldt 2008 s15). 
 
Ibland kan det vara rättfärdigande att subventionera parkeringsplatser i stadens centrala delar. Handeln 
kan vara väldigt beroende av subventioner på vissa platser. Om samhällets totala nytta av 
innerstadshandel är större än den totala subventionen är subventionen rättfärdigad. Denna nytta är 
dock svår att mäta eftersom det inte rör sig om fasta kostnader som kan räknas ut. Men om handeln 
står och faller med subventionerade parkeringar bör det utredas om en mer lämpad verksamhet kan ta 
dess plats. Med verksamheter som inte är lika beroende av närliggande parkeringar eller klarar sig på 
färre parkeringsplatser.(Jernberg och Örnfeldt 2008 s58)   
 
Betalning av anläggningskostnader 
När en parkeringsanläggning byggs fördelas anläggningskostnaderna ut på byggnadskostnaderna för 
fastigheterna intill, som i sin tur läggs på bostadskostnaderna för varje lägenhet. (Jernberg och 
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Örnfeldt 2008 s44) Summan som läggs på bostadskostnaderna för parkeringsanläggningen är en 
kostnad som alla boende får betala, oavsett om de är bilinnehavare eller ej (Jernberg och Örnfeldt 2008 
s51, Transportrådet 2002 s32). Parkeringsanläggningarna leder därmed till att bostäderna i centrum 
blir dyrare och de som inte använder bil betalar för de som använder bil. Om det erbjöds fler bostäder i 
centrum utan tillgång till parkering skulle fler ha råd att bo centralt. Dessutom skulle fler fastigheter få 
plats på samma yta, vilket ger en högre densitet.(Jernberg och Örnfeldt 2008 s51)   

Sammanfattning 
I en stad är det ofta svårt att veta hur många parkeringsplatser som ska finnas tillgodo för bilister. 
Både ett för högt utbud och för lågt utbud kan ge konsekvenser för staden, antingen genom slöseri av 
markresurser eller att vägarna belastas av mycket trafik som orsakas av söktrafik. Behovet av 
parkeringsplatser varierar dessutom på olika platser i staden, beroende på markanvändningen 
(arbetsplatser, bostäder etc.) samt olika tider på dygnet, veckodag/helg och ändamål såsom julhandel 
och konserttillfällen etc.  
 
Vilka som utnyttjar parkeringsplatserna delas ofta upp i arbetspendlare, besökare, boende och 
företagsresor/varutransport. Dessa har olika tidpunkter när efterfrågan är som högst och ibland uppstår 
konflikter mellan olika grupper när efterfrågan är som högst. En vanlig konflikt är mellan 
arbetspendlare och besökare, där arbetspendlarna tar upp parkeringsplatserna tidigt på dagen och 
besökare har svårt att finna lediga parkeringsplatser, som i sin tur ger utslag i handeln i centrum. För 
att lösa problemen med konkurrensen mellan grupperna kan parkeringsåtgärder användas. De 
vanligaste åtgärderna är parkeringsavgifter eller tidsreglering, som bidrar till att långtidsparkerande 
arbetspendlare parkerar längre ifrån centrum eller byter färdmedel, så att besökare lättare kan finna 
parkering och omsättningen av parkeringsplatserna blir högre vilket gynnar handeln och 
parkeringsplatserna kan utnyttjas av fler människor. Bland handeln finns dock en hel del fördomar om 
denna metod, framförallt att besökare kommer välja andra besöksmål. Men i verkligheten är det inte 
parkeringsplatserna som avgör besöksmål, utan attraktiviteten på platsen. Boende kan däremot drabbas 
hårt av hårdare restriktioner och för dessa kan licenser/reserverade parkeringsplatser vara en lösning.  
 
Parkeringsplatser är dessutom dyra för kommunen, om parkeringsplatserna utnyttjas av rätt 
användargrupper, inte överskriver antalet parkeringsplatser mer än behovet och parkeringsavgifter 
används kan det betyda att kommunen ekonomiskt kan tjäna på parkeringsplatserna istället för att gå 
med förlust. För att minska parkeringsytorna utanför arbetsplatser kan kommunen även samarbeta med 
arbetsgivarna för att fler ska välja andra färdalternativ. 
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3 Parkeringsåtgärder och effekter 
Parkeringsproblematiken kan lösas på tre sätt: att etablera fler parkeringsplatser om det finns ont om 
dessa, att utnyttja parkeringsplatserna bättre eller att minska behoven av parkeringsplatser, eller en 
kombination av dessa (Transportrådet 2002 s30). Idag utnyttjas parkeringsåtgärder som medel för att 
lösa trafikproblemen i föga omfattning (Transportrådet 2002 s10).  

3.1 Utnyttja parkeringsplatserna effektivt i innerstaden 
Städer följer normalt samma utveckling när det gäller reaktionen på parkeringsfrågorna. Åtgärder och 
effekter är i princip detsamma i alla städer. Det som kan skilja något i utvecklingen är städernas 
storlek, densitet, bilinnehav, möjliga transportalternativ och till viss del regler. Om man tar dessa 
olikheter i beräkning tillsammans med parkeringsåtgärder av samma sort visar det i princip samma 
effekter.(COST 2005 s7)   
Nedan redovisas en kort överblick hur parkeringsevolutionen brukar förefalla:  
 

1. På den lägsta nivån görs inget åt parkeringsfrågan, trafiken är inte särskilt hög och det är lätt 
att finna en ledig parkering. Parkeringsplatserna används fram till dess att de parkerade bilarna 
har en negativ påverkan på attraktionen och kvaliteten på platsen. 

2. Staden behöver en viss reglering och kontroll på parkeringsplatserna. På vissa gator förbjuds 
parkering och på andra platser markeras det ut var parkering är tillåten. Detta för att skapa ett 
mer effektivt utnyttjande av de tillgängliga platserna. 

3. Det fortsätter att saknas tillgängliga platser att parkera, därför införs konceptet med 
tidsparkering. Tillgängliga ytor används på detta vis mer effektivt och ökar omsättningen av 
bilar. Långtidsparkerare börjar söka efter andra parkeringsplatser längre ifrån stadskärnan eller 
använder andra transportformer. Besökare och konsumenter parkerar mer tidseffektivt.  På 
detta vis kan fler bilförare få tillgång till samma mängd parkeringsplatser. 

4. När biltrafiken ökar ytterligare och parkeringskontrollerna blir tätare (exempelvis på grund av 
att bilister parkerar olagligt) söker sig fler till de kringliggande områdena och tar upp 
parkeringsplatser som är till för de boende i området. Därför uppfinns ett parkeringssystem där 
de boende som uppfyller vissa kriterier får betala en tillståndsavgift, som ger de boende 
företräde att parkera framför icke boende i området.  

5. Behov av en ökad kontroll ökar ytterligare (både för olaglig parkering, men även var i staden 
bilister parkerar). Betalningsparkeringar införs därför som en metod, med skiljande avgifter 
för olika platser eller tider. 

6. Ägarskapet och användningen av bilar ökar samtidigt som tillgången på parkeringsplatser blir 
färre även på längre avstånd från centrum. Detta har medfört att konceptet Park & Ride har 
introducerats som ett medel att locka motorförare (framförallt arbetspendlare, men så 
småningom även besökare) att parkera i utkanten av staden och använda offentliga 
transportmedel in till centrum. Dessa parkeringsanläggningar kan läggas intill järnvägs- eller 
spårvagnstopp eller intill snabbusslinjer. För historiska städer är detta särskilt attraktivt 
eftersom parkeringsplatser kan inverka och störa intrycket från det arkitektoniska arvet.  

7. Mobility management är ett nytt koncept som introducerats i vissa länder. Konceptet 
involverar en kombination av privata och offentliga transporter för att öka tillgängligheten av 
städerna för besökare. Parkeringsmässigt innebär det att bilanvändare måste ha möjligheten att 
parkera deras bil enkelt någonstans under resan för att kunna använda det offentliga 
transportsystemet. För att uppnå en så kallad ”Seamless journey”, en resa med få eller korta 
stopp.  

(COST 2005 s20-21) 
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3.1.1 Avgifts- och tidsreglering 
 
Omsättningen  
Det ökade behovet av parkeringsplatser beror på att antalet bilar ökar, men situationen förvärras 
samtidigt av att bilarna mestadels står stilla och på grund av detta tar upp mycket ytor. En bil står i 
genomsnitt parkerad 23 timmar av dygnet och upptar i genomsnitt tre olika parkeringsplatser (COST 
2005 s88).  För att det inte ska bli stopp i trafiken krävs att det finns ett antal lediga parkeringsplatser 
vid byten, vilket betyder att antalet parkeringsplatser behöver vara fler än antalet bilar (Jernberg och 
Örnfeldt 2008 s8).  
 
Ofta är det arbetspendlare (långtidsparkerare) som tar upp parkeringsplatserna i centrum under lång 
tid, vilket hindrar besökare och företagsresenärers (kortidsparkerares) möjligheter att finna ledig 
parkering.(COST 2005 s11) För att förbättra tillgängligheten för besökare och företagsresenärer med 
bil att finna lediga parkeringsplatser kan en parkeringspolicy utarbetas för att undvika 
långtidsparkering av arbetspendlare. Med en sådan parkeringspolicy har fler personer möjlighet att 
finna en ledig parkeringsplats och bruka parkeringsplatserna, pga. att det blir högre omsättning på 
parkeringsplatserna, och på så vis utnyttjas parkeringsplatserna mer yteffektivt. Detta kan gynna 
företagen i staden eftersom de får fler kunder. Två metoder som visat sig fungera effektivt mot 
långtidsparkering är parkeringsavgifter och tidsbestämmelser.(COST 2005 s11) 
 
Men en ändring från långtids- till korttidsparkering som ökar omsättningen av parkeringsplatserna kan 
även fördubbla trafikgenereringen till och från platserna. Samtidigt som den generellt bidrar till att 
söktrafiken minskar (Transportrådet 2002 s9, 36-37).  
 
Användargrupper 
Arbetspendlare, besökare och boende reagerar olika på olika parkeringsrestriktioner (COST 2005 s18). 
Fördelen med tids- och betalparkeringar är att det kan styra vilka grupper som gynnas (Björke och 
Fondell 2009 s76). Målgruppen är ofta besökare och företagsresenärer som får lättare att finna ledig 
parkering efter införda åtgärder. Arbetspendlare och boende får i regel svårare.(Transportrådet 2002 
s9) Höjda avgifter och begränsat med platser i centrum bidrar till att pendlare i större utsträckning 
ställer sina bilar i grannområdet. Detta kan bidra till olägenheter för de som bor och parkerar i 
grannområdet. Licenser för boenden inom vissa kvarter kan därför vara en lösning för detta problem, 
både i centrum för de boende och i grannområdena.(Transportrådet 2002 s26-27) Ett skifte mot 
parkeringsavgifter eller tidsbestämmelser kan även innebära att vissa långtidsbesökare blir avskräckta 
om det inte finns några alternativ för dessa (COST 2005 s90). 
 
Transportmedel 
Syftet med avgifter och tidsreglering kan även vara att minska biltrafiken genom att uppmuntra bilister 
att byta färdmedel till andra transportmedel, framförallt arbetspendlare (Björke och Fondell 2009 s76, 
Transportrådet 2002 s36-37). Hårdare parkeringsåtgärder har visat att trafikvolymen kan minska upp 
till 30 % genom att fler väljer kollektiva färdmedel, samtidigt är det en mycket liten andel besökare 
som väljer ett annat resmål (COST 2005 s81). Men om parkeringsåtgärderna inte är rätt anpassade 
eller för höga kan det betyda att vissa kunderna väljer att handla i andra städer eller på externa 
shoppingcentra (Transportrådet 2002 s9, 36-37).   
 
Beläggningsgraden 
Parkeringsavgifter kan även hjälpa till att styra efterfrågan under olika tider och på olika platser 
(Transportrådet 2002 s36-37). Den optimala beläggningsgraden anses vara 85 procent upptagna 



29 
 

parkeringsplatser. Om nivån överstiger 85 procent och närmar sig 100 procent så ökar söktiden för en 
parkering, medans en lägre nivå leder till ineffektivt utnyttjande av marken.(Jernberg och Örnfeldt 
2008 s31) Efterfrågan på parkering varierar mellan olika perioder på dygnet och året, samt vilka 
grupper som gör anspråk på dem. I veckodagarna är det skolor, banker, offentliga sektorn och 
arbetsplatser som framförallt dominerar. På kvällstid är det aktiviteter som teater, restaurangbesök 
samt biobesök och på helgerna är det främst handel, fritidsaktiviteter och religiösa aktiviteter (Enligt 
Litman 2008, i texten Jernberg och Örnfeldt 2008 s52) Problemet är att dessa aktiviteter inte alltid 
håller en jämn fördelning på parkeringsefterfrågan, så att parkeringsplatserna utnyttjas lika effektivt 
under olika tider (Jernberg och Örnfeldt 2008 s16). För att reglera utbudet av parkeringsplatser och 
upprätthålla 85 procent upptagna parkeringsplatser under olika tider kan en metod vara en dynamisk 
prissättning med flexiblare avgifter, exempelvis under julhandeln samt helger, vardagar och olika tider 
på dygnet (Jernberg och Örnfeldt 2008 s22,31, 57).   
 
En annan metod för att styra efterfrågan och minska antalet bilister i centrum är att sätta priset efter 
avståndet till centrum. Fördelen med detta är att det blir mindre central parkering med negativa externa 
effekter. Nackdelen är att det är svårt att avgöra hur stor summa parkeringsavgifterna ska ligga 
på.(Jernberg och Örnfeldt 2008 s57)  
 
Parkeringsavgifter kan även minska antalet parkerade bilar, under alla tider, även under de tider då 
betalning inte gäller. I Wien upptäcktes i en studie att efter införande av betalningsparkering minskade 
antalet parkerade bilar med ca 25 % på morgonen mellan kl. 9.00 -11.00. På kvällen mellan kl. 20.00 -
22.00 var det ungefär 10 % färre parkerade bilar, trots att parkeringsåtgärderna enbart gällde under 
dagen och slutade senast kl. 20.00 (sluttiden varierade mellan olika områden).(COST 2005 s 79) 
Minskandet av de parkerade bilarna på kvällen har främst två motiv. Första motivet är att de boende 
tidigare parkerade sina bilar på de offentliga parkeringsytorna, även om de hade en privat 
parkeringsplats. Det andra motivet är att efter åtgärderna parkerade även företagen sina firmabilar på 
privat mark eller i grannområdet, istället för de offentliga parkeringsplatserna. På detta vis var det fler 
parkeringsplatser lediga på morgonen, framförallt under rusningstrafiken när trängseln är som 
högst.(COST 2005 s 80)   
 
3.1.2 Licenser 
Licenser kan vara en metod för att lösa tillgängligheten för vissa grupper eller en lösning för olika 
situationer och tillfällen. Linköping har några särskilda tillstånd i kommunen för parkeringstillstånd.  
Bland annat finns ett miljöfordonstillstånd att parkera gratis i staden för de som kör miljövänliga bilar. 
Nyttoparkering (företagsresor) är en annan sorts tillstånd för näringsidkare eller serviceföretag som har 
ett stort behov av att använda bilen i centrum för sin verksamhet. Tillfälliga parkeringstillstånd har 
även beviljats under vissa perioder/tillfällen med högre behov av parkeringsplatser, där ett fordon 
beviljas att parkera på allmänna ytor som normalt inte är avsedda för parkering. Samt boendeparkering 
som är ett tillstånd för boende att parkera i området mot en viss summa under en viss tid vid 
avgiftsparkering (Jernberg och Örnfeldt 2008 s35-36) Det går även att ge tillstånd för boende att 
parkera under längre tid vid tidsreglering (Henriksson 1990 s46). Dessa är några förslag på licenser 
som kan finnas i en kommun. 
 
3.1.3 Samnyttja anläggningar  
Dubbelutnyttjande av parkeringsplatser från flera målgrupper under olika tider, istället för privata 
reserverade platser för olika ändamål, kan utnyttja parkeringsplatserna effektivare och ge fler 
tillgängliga parkeringsplatser. Men det betyder även att fler platser ökar andelen bilister, vilket i sin tur 
kan leda till minskad framkomlighet och minskad trafiksäkerhet.(Transportrådet 2002 s57) 
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Idag finns en tendens att varje verksamhet har sina parkeringsplatser för sitt ändamål, exempelvis 
utanför teatrar, stadshus eller kontor. Dessa är ofta reserverade och anpassade till när behovet är som 
störst vid vissa tillfällen eller under arbetstider, men när de inte används så står de tomma.(Jernberg 
och Örnfeldt 2008 s53) Samtidigt finns det tidvis toppar i efterfrågan på parkeringsplatser under andra 
tillfällen, exempelvis julhandeln. En större del av markytan skulle kunna frigöras om 
parkeringsmarknaden blev mer flexibel under tidpunkter vid störst efterfrågan (Jernberg och Örnfeldt 
2008 s16). En win-win situation skulle exempelvis kunna uppstå om kommunen eller en 
köpmannaförening går in och hyr en parkeringsfacilitet av en verksamhet med reserverad parkering 
under tider dessa inte används och behovet är som högst för något annat ändamål (Jernberg och 
Örnfeldt 2008 s53).  
 
Även till vardags kan det finnas flera tomma parkeringsplatser i privata anläggningar. Ett försök att 
minska parkeringsytorna kan därför vara att kommunen köper in sig i befintliga 
parkeringsanläggningar och samnyttja parkeringsplatserna med de privata, för att undvika outnyttjade 
parkeringsplatser (Jernberg och Örnfeldt 2008 s35).  
 
Bostadsparkering är vanligast på kvällar och helger. Medans kommersiell parkering främst sker under 
vardagar 8.00 -17.00. Vissa fritidsaktiviteter som biografer sker på kvällstid. Ytorna kan utnyttjas 
effektivare om olika aktiviteter delar på parkeringsytorna, ex bostäder (och vissa fritidsaktiviteter) 
utnyttjar parkeringarna på kvällarna och kontor/handeln under dagtid.(Transportrådet 2002 s46-47)  
I texten från COST (2005 s53) står det att kommuner måste främja eller i vissa fall tvinga fram 
parkeringsplatser som har en kombinerad användning för att kunna minska parkeringsytorna i 
centrum.  
För detta kan tyckas att markplaneringen bör vara en viktig grund, istället för zonuppdelning av olika 
funktioner kan en funktionsblandning underlätta för att utnyttja parkeringsplatserna effektivare. 
 
3.1.4 Lokalisering av parkeringsplatserna 
 
Områdesbaserad strategi 
Genom en områdesbaserad strategi kan behovet av parkeringsplatser värderas för det specifika 
området. Ifall området domineras av en specifik funktion, ex bostäder, är behovet av parkeringsplatser 
relativt lätt att definiera. Men vid en funktionsblandning, kan det vara värt att dela upp området i 
mindre delar utifrån funktionen, ex industri, bostäder, arbetsplatser, stationsnära område, hög 
koncentration av butiker etc. Faktorer som påverkar uppdelningen är olika transportmöjligheter, den 
mest dominerande funktionen och hur känsligt området är för trafikbelastning. Parkeringsbehovet och 
eventuella målsättningar för området är det som sedan avgör parkeringsutbudet i de enskilda 
funktionsområdena.(Enligt CROW 1994, i texten Transportrådet 2002 s33-34)   
 
Områdesuppdelningen bör även ta hänsyn till vilket transportmedel som naturligt betjänar området, 
samt geografiska och fysiska barriärer, ex avlopp eller järnvägsräls och motorvägar som kan vara 
svåra att korsa (Enligt CROW 1994, i texten Transportrådet 2002 s34). Det finns exempel där 
parkeringsnormen är högre i områden med lägre utbud av kollektivtrafik och lägre vid sämre 
förbindelser. Samt kan normer variera med bättre eller sämre cykeltillgänglighet till arbetet 
etc.(Transportrådet 2002 s46) 
 
Genom att minska antalet parkeringsplatser i de områden där kollektivtrafiken är hög kan fler välja att 
åka kollektivt, vilket betyder att utbudet på kollektivtrafiken kan förbättras på sikt. Detta betyder en 
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förbättrad framkomlighet på vägnätet och potentiellt bättre trafiksäkerhet. En minskning av bilister 
kan även förbättra möjligheterna till att skapa en attraktiv stadsmiljö.(Transportrådet 2002 s56) Hur 
parkeringsplatserna ligger geografiskt har även stor betydelse för hur mycket de används och vilka 
som använder dem (Transportrådet 2002 s34). 
 
Antalet parkeringsplatser i vissa områden kan variera inom staden av andra anledningar. I områden 
som är väldigt attraktiva (exempelvis för sina historiska arv eller byggnader) eller områden med en 
mycket hög densitet kan det passa bättre med lägre antal parkeringsplatser. Kommunen kan istället 
planera tillgängliga parkeringsplatser en bit ifrån området eller arbeta för att förbättra kollektivtrafiken 
som ett alternativ till att ta sig till området.(COST 2005 s53)  
 
Större parkeringsanläggningar 
Idag finns behov och önskemål om ett mer effektivt utnyttjande av välbelagda ytor i centrum framför 
parkeringsplatser. Därför är det många kommuner som planerar parkeringshus för att öka utnyttjandet 
av den begränsade marken.(Transportrådet 2002 s23) Även stora parkeringsanläggningar tar ofta upp 
mindre plats än små anläggningar. Storleken och placeringen av parkeringsvikarna gentemot varandra 
i anläggningen har också betydelse för hur effektivt ytan utnyttjas (Transportrådet 2002 s35).   
 
Genom att samla parkeringsplatser i större enheter kan staden uppnå en minskad trafikbelastning och 
ett överskådligt parkeringssystem (Transportrådet 2002 s34). Större enheter betyder att det finns färre 
lägen i staden för bilisterna att leta parkering, vilket innebär att bilisterna kör direkt till en större 
parkeringsplats. Samtidigt är det lättare för kontrollanter att hålla reda på ett fåtal parkeringsytor, även 
om enheterna är större. Att samtidigt passa på att lägga de större anläggningarna intill ringleder och 
huvudtrafiknätet och ta bort kantstensparkering och andra mindre parkeringsytor som har sämre 
förbindelser till dessa, betyder att trafiken på sekundärvägar och närmare centrum minskar, det blir 
mindre söktrafik och minskade miljöproblem. Men det innebär även att parkeringsplatserna som ligger 
intill de större vägnäten blir mer trafikerade.(Transportrådet 2002 s34)  
 
Godstransporterna har också en fördel av ordnade parkeringsplatser om det blir fritt från 
kantstensparkering, eftersom detta ger ökad framkomlighet i vägnätet. Stadslivet kan även förbättras 
om kantstensparkeringarna minskar eftersom dessa ofta stör helhetsintrycket av 
platsen.(Transportrådet 2002 s53). Gaturummet är en plats som bör prioriteras av fotgängare, cyklister, 
kollektivtrafiken och annan rörlig trafik. Därför är det viktigt att kantstensparkering är dyrare än 
anläggningarna, för att bilister ska söka sig till dessa istället för att ta upp gatuutrymmet som påverkar 
övrig trafik negativt i framkomlighet och olycksrisk.(Jernberg och Örnfeldt 2008 s58, COST 2005 
s81) 
 
Parkerade bilar längs vägen kan vara en del i att förstöra sikten för cyklister och därmed minska deras 
säkerhet, framförallt vid övergångställen. Att lägga ner parkeringsplatser eller förbjuda parkering på 
vissa platser eller införa tillstånd kan vara ett sätt för att höja säkerheten för mindre skyddade 
trafikanter. Om kantstensparkeringar försvinner på vissa vägar kan cyklisters säkerhet även öka genom 
att utrymmet görs om till cykelbanor, vilket även kan öka andelen cyklister i staden.(Transportrådet 
2002 s20)  
 
Vissa typer av resor efterfrågar närliggande parkeringsplatser, bland annat företagsresor eller viss typ 
av handel (Transportrådet 2002 s6). Kantstensparkering eller mindre parkeringsenheter i centrum kan 
därför vara en fördel för dessa.  
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Kantstensparkering i vägnätet kan även vara ett sätt att utöka parkeringskapaciteten om det finns ont 
om utrymmen i centrum. Det må sänka säkerheten och minska framkomligheten, men kan vara ett 
alternativ när behovet är som högst vid särskilda tillfällen.(COST 2005 s36)  
 
Det gäller att utnyttja området så att optimalt antal platser erhålls, samtidigt gäller det att ta hänsyn till 
omgivningen. Med få parkeringsplatser faller de in mer naturligt i stadslivet och parkeringshus anses 
inte som attraktiva stadselement. Därför bör centralt placerade parkeringsplatser på kort gångavstånd 
till centrum vägas mot alternativ utveckling av området eller bevarande av en attraktiv 
stadsmiljö.(Transportrådet 2002 s34)  
 
3.1.5 Markprisets betydelse för val av parkeringsanläggning  
Parkeringshus och källarparkering ger högre möjligheter att utnyttja markens yta till andra ändamål, i 
form av fler parkeringsplatser eller mer bostäder och kommersiella ändamål (Transportrådet 2002 
s33). 
 
När konsthögskolans arkitekturskola 1971 arbetade med Karlskrona centrum konstaterades att 
parkering på kajerna i centralt belägna parkeringshus var både ekonomiskt, miljömässigt och 
tidsmässigt. Även i andra städer med fortlöpande förtätning såg man det som önskvärt att fortsätta 
utbyggnaden av parkeringshus. När arkitekturskolan senare under 1990 arbetade med varvsholmen i 
Kalmar konstaterade man att den totala exploateringsekonomin nådde rimliga världen så länge 
markparkering var möjlig, medan fortsatt exploatering med dyrbara parkeringshus tvingade upp 
exploateringen till extrem tätbebyggelse i fem våningar för att täcka utgifterna.(Henriksson 2001 s43) 
 
En avgörande faktor vid anläggning av nya parkeringsplatser är markpriset. Om markpriset är lågt är 
det mer gynnsamt med markparkering, medans vid högre markpriser motiveras det att bygga 
parkeringshus, parkeringsgarage eller robotiserad parkering för att utnyttja marken effektivare. I 
Lidköping ligger denna gräns på ungefär 1100kr per BTA, där en lägre nivå gynnar markparkering och 
en högre nivå gynnar ett annat alternativ.(Jernberg och Örnfeldt 2008 s54) 
Central markparkering är ofta förenade med höga kostnader, främst är det alternativkostnaderna som 
växer vid högre markpriser. Markparkering som tar upp stora ytor horisontellt har därmed högre krav 
per parkeringsplats att generera nytta för staden, jämförelsevis med parkeringshus som kan utnyttja 
höjden.(Jernberg och Örnfeldt 2008 s60)    
 
3.1.6 Skyltning och styrning av trafikrutterna  
Genomfartstrafiken är ett problem som är svår att styra genom parkeringsåtgärder. Men för de bilister 
som har angelägenheter i staden och behöver en plats att parkera kan trafikrutterna styras genom olika 
metoder för att undvika onödig trafik i centrum. Exempelvis kan parkering förbjudas på vissa gator 
eller göras om till gågator, vissa gator kan även enkelriktas för att styra trafiken åt en annan riktning än 
att köra genom centrum. En reglering i utbudet av parkeringsplatser kan vara en metod, då en stor 
mängd parkeringsplatser i centrala lägen kan innebära mer trafik kring dessa platser. Utnyttjandet av 
parkeringsplatserna kan även regleras genom exempelvis tids- och avgiftsreglering, så att färre 
parkerar centralt eller på vissa platser.(Transportrådet 2002 s21- 22)   
 
En zonuppdelning, där gågator etableras utan biltrafik eller andra hinder på vägarna för att bilister ska 
välja andra vägar betyder att gående och cyklister kan förhålla sig enklare i de interna delarna 
(Transportrådet 2002 s34).  
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Vissa av dessa insatser kan höja antalet kilometer som bilister kör i staden, men säkra samtidigt att 
vissa miljöer undviker onödig trafik (Transportrådet 2002 s21- 22).  
 
Tydlig skyltning är också ett medel för att reglera vägen till parkeringsplatserna i centrum för att 
undvika trafik på vissa platser (Transportrådet 2002 s21). Parkeringsinformation är framförallt ett 
regleringsmedel och en fördel för besökare som inte besöker staden regelbundet, men dessa innebär 
inte lika stor nytta för andra grupper (Transportrådet 2002 s55). Parkeringsinformation kan öka 
framkomligheten, säkra en viss reglering av trafiken och öka trafiksäkerheten eftersom bilister 
medvetet leds fram på de smidigaste och mest säkra vägarna till parkeringsplatsen. Studier har även 
visat att informationssystem påverkar trafikanternas mål, men resultaten är inte 
signifikanta.(Transportrådet 2002 s40)  
 
Parkeringsinformationen kan visa hur många lediga parkeringsplatser som finns tillgängliga i 
anläggningen, på så vis behöver bilister inte köra in och leta i redan fullbelagda 
parkeringsanläggningar, utan kan köra in där det finns flera platser lediga. På så vis minskar 
söktrafiken.(Transportrådet 2002 s9)  
 
Ett tydligt skyltningssystem förutsätter dock ett visst antal platser för varje parkeringsanläggning. För 
många skyltar kan ge ett rörigt intryck för bilisterna och minska effekten att leda bilisterna. Vissa 
skyltningsalternativ kan dessutom vara dyra för kommunen och på så vis kan färre anläggningar vara 
en fördel.(Transportrådet 2002 s55) Aggressiv eller markant skyltning av parkeringsplatserna kan även 
inverka påträngande i gaturummet (Transportrådet 2002 s34). 
 
3.1.7 Komplikationer med parkeringspolicyer  
Parkeringspolicyer är relativt enkla att applicera och uppfölja för de parkeringsytor som drivs av de 
lokala myndigheterna. Men i vissa städer är upp till 50 % av parkeringsytorna privatdrivna. (COST 
2005 s18, Transportrådet 2002 s9) Av dessa är i många fall mellan 40 till 60 % av de privata 
parkeringsplatser tillgängliga för icke boende och kommunen har vanligtvis ingen koll på hur stor 
beläggningsgraden är på dessa parkeringsytor (Transportrådet 2002 s30).  
 
Privata parkeringsytor är ofta väldigt svåra för kommunen att kontrollera och påverka när det gäller 
parkeringspolicyer (COST 2005 s51, Transportrådet 2002 s9). Volymen och placeringen på de privata 
parkeringsplatserna kan ha stor betydelse för kommunens möjligheter att uppnå sina målsättningar att 
reglera parkeringsplatserna. (Transportrådet 2002 s30) Men idag har företag och kommuner i allt 
högre grad börjat samverka för att hantera parkeringsplatserna för att uppnå en attraktiv stad. Detta är 
en trend som funnits ett antal år i många europeiska länder och först på senare år kommit till 
Sverige.(Trivector 2012 s18)  
 
Andra svårigheter som är vanliga för kommuner är att kontrollerna av parkeringsåtgärderna ofta är för 
låga. I Olomouc är det bara 53 % av parkeringsreglerna som följs och 47 % parkerar olagligt, betalar 
för lite eller betalade inget alls för parkeringsplatsen.(COST 2005 s28)   
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3.2 Minska bilanvändandet i innerstaden 
För att minska de negativa effekterna som biltrafiken ger kan åtgärder införas, främst handlar dessa 
om att minska bilanvändandet, kortare körsträckor för bilister eller hastighetsdämpande åtgärder för att 
förbättra luftkvaliteten i städerna (COST 2005 s11).  
Idag finns det även en trend mot att bygga en tätare stad. I många städer sker det därför satsningar på 
gång och cykel, ex Stockholm har en översiktsplan som heter Promenadstaden (Trivector 2012 s18).  
I detta arbete handlar åtgärderna om avsikten att minska biltrafiken för att vidare kunna minska antalet 
parkeringsplatser.  
 
Några viktiga faktorer för val av färdmedel är bland annat avståndet, genheten, restiden, klimatet och 
barriäreffekten. Vid avstånd på 1.5-2 km dominerar ofta gångtrafiken, men kan även utgöra en större 
del upp till 3km. Den främsta konkurrenten på dessa avstånd är ofta biltrafiken. Ett bekvämt 
cykelavstånd anses ofta vara upp till 5km, samtidigt sker ungefär hälften av alla bilresor i Sverige på 
sträckor under 5km. Genheten är hur stor omväg cyklister eller gående måste göra för att nå sin 
målpunkt i förhållande till fågelavståndet, vid stor omväg kan biltrafiken gynnas. Restiden är hur stor 
skillnad det är mellan gång, cykel och kollektivtrafik jämfört med bil, för att de andra färdmedlen ska 
vara konkurrenskraftiga bör tiden inte skilja sig allt för mycket. Klimatet påverkar oskyddade 
trafikanter hårdare än biltrafikanter och kollektivtrafikresenärer, stora väderförhållanden som ex 
kraftigt regnfall kan minska cykeltrafiken med 25-30%. Slutligen är barriäreffekten för gående och 
cyklister, så som gator med stort flöde, snabb trafik, hög andel tung trafik och järnvägsräls etc. ett 
hinder för gående och cyklister och kan på så vis leda till mer biltrafik.(Hydén 2008 s 218-219)    
 
Några viktiga faktorer för hur bilägare väljer färdmedel kan även vara hur hög tillgång det finns till 
parkeringsplatser vid arbetet samt antal byten med kollektivtrafiken och möjlighet till sittplats på 
dessa. Det vanligaste skälet till att välja bilen som transportmedel vid korta sträckor är för att det är 
bekvämt (kort gångavstånd, bilen skyddar mot väder etc.), det ger en viss frihet (slipper passa tider 
etc.) och när personen har mycket att bära (ex resor för dagligvaruhandel) ger bilen en fördel. Ett 
sämre utbud av kollektivtrafik är även ett vanligt skäl till att använda bilen vid längre 
sträckor.(Gustavsson 2000 s17) 
 
3.2.1 Mobility management 
Mobility management är en metod för att effektivisera transportmarknaden. Detta görs genom att 
förändra resemönster och resbeteenden. Exempel på detta är att öka tillgängligheten för fotgängare och 
cyklister. En annan metod kan vara att införa bilpooler, förbättrade transportalternativ och tätare 
bebyggelse. Men även tullavgifter, trängselavgifter, bränsleskatt och subventioner av kollektivtrafik 
kan vara en metod att förändra resbeteenden.(Enligt Litman 2008 i texten Jernberg och Örnfeldt 2008) 
Parkeringsmässigt kan detta innebära att bilanvändare måste ha möjligheten att parkera bilen enkelt 
under resan för att byta till det offentliga transportsystemet. För att uppnå en så kallad ”Seamless 
journey”, en resa med få eller korta stopp.(COST 2005 s20-21) 
 
Park and Ride 
I utkanten av städerna är en spridning av befolkningen ett problem för att tillgodose ett väl fungerade 
nätverk av kollektivtrafik eller att anordna knytpunkter som kan nås av gående, cyklister eller 
kollektivtrafiken. Men det finns en möjlighet att förbättra tillgängligheten till kollektivtrafiken för de 
individer som bor i utkanten av städerna och uppmuntra individerna att använda kollektivtrafiken, 
detta kallas Park & Ride.(COST 2005 s54) 
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Park & Ride går ut på att placera parkeringsanläggningar intill befintliga kollektivtrafikleder, som 
järnvägsstopp, tunnelbanestopp, spårvagnsstopp eller intill linjer för snabbussar. Detta kan uppmuntra 
bilister (samt gångtrafikanter och cyklister) att köra till anläggningarna och ställa sin bil och åka vidare 
med kollektivtrafiken till staden eller ta tåget vid längre sträckor till annan ort. På så vis minskar 
sträckorna som privatpersoner kör med bil, det blir mindre trafik inne i staden och det behövs mindre 
parkeringsplatser i stadens centrala delar.(COST 2005 s54, Transportrådet 2002 s48-49)  
 
Syftet med anläggningarna är framförallt att locka arbetspendlare (COST 2005 s20-21). Men i vissa 
städer har så småningom även besökare börjat använda anläggningarna, framförallt i städer med hög 
parkeringsefterfrågan och där trafikflödet är högt (COST 2005 s7).  
 
För att individer ska välja att använda park- and rideanläggningarna krävs det att det ger ekonomiska 
och tidsmässiga fördelar. Exempelvis vid långa bilköer, hårda parkeringsrestriktioner i centrum eller 
höga parkeringsavgifter etc. (Transportrådet 2002 s49) Parkeringsfaciliteter utanför staden har därmed 
inte ensamma en stor effekt på trafiken i stadskärnan. Men i kombination med strikta 
parkeringsrestriktioner i stadskärnan har de en stor effekt enligt erfarenheter (Transportrådet 2002 
s15).  
 
3.2.2 Road pricing 
Road pricing är till för att bilisten ska minska bilanvändandet och för att privatpersoner ska betala för 
sina externa kostnader, exempel på detta är biltullar eller höjda parkeringsavgifter (Jernberg och 
Örnfeldt 2008 s59).   
 
Andra metoder kan införas för att bilisten ska betala för sin användning av bilen, utan att det rör sig 
om direkt road-pricing. Några exempel som inte är direkt road-pricing men ändå får bilisten att betala 
är bland annat avsmalning av gator för att sänka hastigheten och därmed öka bilisters tidskostnad. Det 
går även att stödja kollektivtrafikens framfart i gatuutrymmet genom att dessa alltid får grönt i 
korsningar, vilket gör att det tar längre tid för övriga bilister. En metod kan även vara att minska 
utbudet av parkeringsplatser för att bilister ska få en ökad sökkostnad och därmed 
tidskostnad.(Jernberg och Örnfeldt 2008 s59) 
 
Ett minskat antal parkeringsplatser kan dock få negativa konsekvenser om kommunen inte satsar på 
andra alternativa transportmedel. Detta fenomen kallas ”survival of the earliest” och innebär att 
individer kör till arbetet/destinationen i god tid för att finna en ledig parkering innan de blivit 
upptagna. På så vis ger det spilld tidskostnad för individen som måste köra tidigare och vänta på 
platsen. Problem uppstår för de som inte får någon parkeringsplats och inte har något annat 
färdalternativ, vilket leder till höga sökkostnader eller olaglig parkering. Men när det finns alternativa 
färdmedel kan det vara positivt med färre parkeringsplatser. Individen kan då se tidsmässiga fördelar 
med att åka kollektivt.(Jernberg och Örnfeldt 2008 s59) 
 
3.2.3 Parkeringsåtgärder som kan inverka vid val av färdmedel 
 
Avgifter 
En Finsk undersökning visar statistikmässigt att om kollektivtrafiken blev 30 % billigare i biljettpriset 
skulle det ge en minskning av antalet bilister med ungefär 2 %. Medans om parkeringsavgifterna 
höjdes till samma pris som kollektivtrafiken tur och retur skulle antalet bilister minska med ca 8 
%.(COST 2005 s84) Slutsatserna av detta är att kommunen tjänar mer på att höja parkeringsavgifterna 
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i centrum framför att subventionera biljettpriserna för kollektivtrafiken. Men båda metoderna kan ge 
en minskning av biltrafiken. 
 
Avståndet 
Den finska undersökningen visade även att om avståndet till bilen alltid var minst 400 meter, skulle 
antalet bilister minska med ungefär 9 %. Medans om gångavståndet var detsamma till och från bilen 
som för kollektivtrafiken skulle antalet bilister minska med (och antalet kollektivtrafikresenärer öka 
med) ungefär 13 %.(COST 2005 s84) Så länge bilen finns närmare hemmet (affären, mötesplatser etc.) 
än hållplatsen för kollektivtrafiken så får bilen omedelbart ett övertag gentemot kollektivtrafiken 
(Gustavsson 2000 s17). Med andra ord gynnas kollektivtrafiken av att planera parkering med längre 
avstånd ifrån arbetsplatserna, cityhandeln osv. Med detta kan paralleller dras till stora anläggningar 
som bidrar till att minska söktrafiken i centrum, underlättar för skyltning, tar upp mindre ytor än små 
anläggningar i centrum och som en slutsats i detta fall även kunna gynna kollektivtrafiken om de 
planeras med längre gångavstånd. 
 
Var bostäderna och arbetsplatserna är placerade har också betydelse för val av färdmedel. Ifall 50 % 
fler arbetade i innerstaden istället för i de yttre områdena skulle det ge ungefär 3-13 % ökning av 
kollektivtrafiken och 4-10 % minskning av biltrafiken (Gustavsson 2000 s17).  
 
Färdtiden 
Den finska undersökningen visade även att om kollektivtrafiken minskade färdtiden med 15 %, skulle 
antalet bilister minska med (och antalet kollektivtrafikresenärer öka med) ungefär 2 % (COST 2005 
s84). Statistik från annat håll visar att 10 minuters förändrad restid till fördel för kollektivtrafiken ger 
ungefär 3-13 % ökning av kollektivtrafiken och 4-10 % minskning av biltrafiken (Gustavsson 2000 
s17). Slutsatserna av detta är att det kan vara en stor fördel att gynna kollektivtrafiken och samtidigt 
missgynna biltrafiken för att påverka så många som möjligt att byta färdmedel. 
 
Kollektivtrafikens bekvämlighet 
Även bekvämligheten kan spela in vid val av färdmedel. Om alla kollektivtrafikresenärer får sittplatser 
och inte behöver byta färdmedel sker det en ökning på ungefär 3-13 % för kollektivtrafiken och 4-10 
% minskning av biltrafiken (Gustavsson 2000 s17). Modern utrustning som internetanslutning gör det 
även möjligt för resenärerna att använda mobilen eller datorn till arbete, spel eller sociala sidor på 
nätet under färdtiden och kan därmed bidra till att fler åker kollektivt (Trivector 2012 s12-15).    
 
I den finska undersökningen hade mindre än 20 % av bilisterna möjligheten att använda en direkt 
kollektivtrafikförbindelse för att nå destinationen. Om denna möjlighet funnits så hade ungefär 10 % 
av dessa bytt färdmedel till kollektivtrafiken och mindre än ca 2 % av bilisterna skulle minska.(COST 
2005 s84) Slutsatserna av detta är att en utbyggnad av kollektivtrafiken för att fler ska erbjudas direkta 
förbindelser mycket sällan bidrar till att minska biltrafiken i någon större omfattning, men att fler som 
tidigare gått eller cyklat istället åker kollektivt. Vilket i och för sig kan vara bra för dessa 
samhällsgrupper, men bidrar inte i någon större utsträckning till att minska biltrafiken och behovet av 
parkeringsplatserna i centrum. 
 
Antalet parkeringsplatser 
Jernberg och Örnfeldt skriver att parkerade bilar utgör ett visuellt hinder och kan skapa en falsk 
uppfattning om att staden är mer trafikerad än vad den egentligen är. När en stad uppfattas som väldigt 
trafikerad dras stadens helhetsintryck ner och trivseln minskar för de som går eller cyklar i staden. 
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Detta kan då medbringa att fler väljer bilen som färdmedel. Vilket i sig kan bidrar till att öka trafiken i 
staden.(Jernberg och Örnfeldt 2008 s16-17)  
 
Om det finns gott om parkeringsplatser i staden kan en minskning av några parkeringsplatser i staden 
anses som en positiv åtgärd för den lokala ekonomin. Syftet med detta är att se till att marken utnyttjas 
effektivare, höja det visuella intrycket av området (då parkeringsytor oftast inte anses särskilt 
attraktiva) och minska biltrafiken.(COST 2005 s90) Som beskrivs tidigare i arbetet kan ett stort utbud 
av parkeringsplatser ökar incitamentet att använda bilen som färdmedel. Om parkeringsplatserna 
utanför arbetsplatsen minskade med hälften, skulle antalet bilister minska med ungefär 2-5% 
(Gustavsson 2000 s17-18). 
 
En undersökning om beläggningsgraden (antalet utnyttjade parkeringsplatser) i danska städer tyder på 
att det finns tillräckligt med parkeringsplatser i de flesta städerna. Främst är det handeln och 
politikerna som vill pressa fram ännu mer parkeringsplatser. Argumentet är att kunder har svårt att 
finna parkeringsplatser intill butikerna. Det har genomförts undersökningar i olika städer där bilister 
och handelsmän har blivit tillfrågade om utbudet av parkeringsplatserna, resultatet visar att det inte 
finns någon verklighetsförankring i svaren. I städer med lågt utbud på parkeringsplatser kunde bilister 
svara att det fanns gott om platser och i städer med högt utbud kunde de svara att det fanns ont om 
platser. Vilket betyder att resultatet varierade från stad till stad och mellan olika individer. 
(Transportrådet 2002 s31) 
 
Ibland kan det vara viktigt för en stad att höja attraktiviteten i ett visst område. Ett reducerat antal 
parkeringsplatser eller förbud mot biltrafik på specifika platser kan vara en metod, främst vid 
shoppinggator, historiska platser eller på annat sätt attraktiva lägen. Till en början kan en minskning 
av antalet parkeringsplatser intill shoppinggatorna ge en minskning i omsättningen för affärerna. Men 
vid införande av passande parkeringsåtgärder samtidigt som minskningen av antalet parkeringsplatser 
genomförs kommer försäljningen tillbaka eller stiger över sina tidigare värden, inom ett intervall på 
ungefär 6-9månader.(COST 2005 s90) 
 
Vid ett minskat antal parkeringsplatser i ett område följer ofta att fler parkerar i grannområdet, så att 
boende i dessa lägen kan få problem att finna lediga parkeringsplatser. Därför kan det vara nödvändigt 
att införa särskilda parkeringssystem för boende, både i innerstaden och i de berörda 
grannområdena.(COST 2005 s90) 
 
Slutsatser av parkeringsåtgärderna  
Slutsatserna i den finska undersökningen är att transportvalet bara kan påverkas till en liten grad 
genom dessa former av åtgärder. Transportvalet och val av parkeringsplatsens läge är främst ett beslut 
utifrån vanor och tidigare erfarenheter.(COST 2005 s84) 
 
Slutsatserna som COST drar av hårdare parkeringsåtgärder (framförallt betalparkering) är däremot att 
trafikvolymen kan minskar upp till 30 %, det sker oftast ett skifte av transportmedel från bil till annat 
färdmedel (särskilt kollektivt) och mycket liten andel väljer ett annat resmål (som är viktigt för 
handeln).(COST 2005 s81)  
 
3.2.4 Kampanjer och information  
Människors resebeteenden återspeglas inte enbart av rationellt tänkande och utförande. För 
resebeteendet spelar ofta uppfostran, känslor och vanor en stor roll vid val av färdmedel. Det går till en 
viss grad att påverka människors resebeteenden att handla mer rationellt. Den mest effektiva metoden 
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för att förändra medborgarnas resebeteenden är att ha en bra kommunikation med medborgarna. Detta 
kan ske genom allmänna kampanjer till medborgarna för att väcka medvetenhet om bilens påverkan på 
samhället för att bilister ska handla mer rationellt, eller kampanjer som är riktade mot speciella 
målgrupper (ex arbetspendlare) samt kampanjer riktade till individer eller vissa hushåll.(COST 2005 
s64) 
 
För att människor ska acceptera nya trafikåtgärder vars syfte är att förändra människors resebeteenden 
är det viktigt med information. I de flesta fall är den information som ges till invånarna tekniska 
aspekter, exempelvis hur parkeringshuset ska se ut, vad parkeringen kommer att kosta, hur länge 
medborgarna får parkera osv. Men denna information ger ingen bakgrundsbeskrivning eller syfte till 
varför åtgärderna vidtas, därmed väcks ingen förståelse bland medborgarna till införandet. 
Informationen behöver förmedla syftet med parkeringsåtgärderna, exempelvis att bilisterna måste 
betala för hela kostnaden av transporten, även de externa effekterna, i annat fall är det subventioner 
från skattepengar som dras och de som inte kör bil får vara med och betala. Syftet kan också vara att 
minska trängseln, reducera utsläpp och öka säkerheten, därmed bör informationen beskriva hur 
åtgärderna kan tänkas bidra till detta.(COST 2005 s 69) Bilisterna kan på detta vis öka medvetenheten 
om hur mycket samhället får betala för parkeringsplatserna och informationen kan även hjälpa bilister 
att bilda sig en uppfattning om hur stora konsekvenser de bidrar med.  
 
För att åtgärderna (bilskatter, parkeringsavgifter etc.) ska accepteras vill människor ha information vad 
avgifterna används till och vad medborgarna får för fördelar av detta. COST anser även att intäkterna 
helst bör stanna och användas inom transportsektorn, exempelvis för att förbättra 
kollektivtrafiken.(COST 2005 s 70)  
 
Sammanfattning 
En kommun med hög efterfrågan på parkeringsplatser kan använda sig av olika parkeringsåtgärder för 
att antingen utnyttja parkeringsplatserna bättre eller minska behovet av parkeringsplatser i centrum 
genom att minska biltrafiken. 
 
Åtgärder som kan vidtas för att utnyttja parkeringsplatserna bättre är bland annat tids- eller 
betalparkering tillsammans med licenser. Genom metoden undviks blockering av parkeringsplatserna 
från arbetspendlare och rotationen bland bilisterna ökar så att fler kan utnyttja parkeringsplatserna. 
Detta underlättar tillgängligheten för besökare och företagsresenärer att finna ledig parkering och 
inverka positivt på handeln. Åtgärderna kan även hjälpa till att styra utbudet av parkeringsplatserna på 
olika tider och platser i staden för att utbudet ska hålla en jämn nivå kring 85% upptagna 
parkeringsplatser, som visat sig vara en optimal nivå för att utnyttja parkeringsplatserna väl.  
 
Att samnyttja anläggningar kan vara ett alternativ för att undvika att parkeringsytor står tomma, 
framförallt vid samarbete mellan privata och offentliga aktörer samt mellan olika aktiviteter/ändamål.  
Vid planering av större parkeringsanläggningar längs med huvudtrafiknätet tar de upp mindre ytor i 
innerstaden framför småanläggningar, samtidigt kan de underlätta för trafikflödet och undvika trafik 
på attraktiva platser. Större anläggningar underlättar även för skyltning av parkeringsplatserna, som 
även dessa bidrar till att underlätta för trafikflödet och besökare i staden att hitta en parkering.  
Parkeringshus istället för markparkering kan utnyttja marken i högre grad om markpriset är högt, så att 
staden kan förtätas med fler bostäder/aktiviteter eller inrymma fler parkeringsplatser på mindre 
markyta.  
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För att minska behovet av parkeringsplatser kan mobility management användas, som underlättar 
förflyttning mellan olika transportslag. Park and ride kan exempelvis användas för bilister som bor 
längre ifrån innerstaden att köra till en parkeringsanläggning för att vidare färdas med ett kollektivt 
färdmedel, på så vis kan mindre antal parkeringsplatser krävas i centrum.  
Road pricing är en annan metod som ser till att bilisten får betala direkt eller indirekt för att köra bil 
och därmed påverka fler att välja andra transportalternativ.  
 
Åtgärder som visat sig påverka bilister att köra bil i mindre utsträckning är bland annat priset på 
parkeringsplatserna i förhållande till kollektivtrafiken, avståndet från parkeringsplatsen och målet samt 
skillnaden i gångavstånd mellan bilen och närmsta kollektivtrafik. 
Även färdtiden har betydelse eftersom biltrafiken minskar när färdtiden minska för kollektivtrafiken, 
biltrafiken minskar även då färdtiden förändras till kollektivtrafikens fördel, vilket betyder att det lika 
gärna kan vara ökad färdtid för bilen som bidrar till byte av färdmedel. Utöver detta kan 
bekvämligheten på kollektivtrafiken inverka, så som sittplats, internetanslutning och antalet byten. 
Även antalet parkeringsplatser utanför arbetsplatsen och placeringen av bostäder och arbetsplatser 
centralt kan minska biltrafiken. 
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4 Metod 
 
Syftet med kapitlet metod och material är att beskriva hur det empiriska materialet samlats in och 
analyserats. Först redovisas vilken forskningsstrategi som använts i arbetet. Därefter avgränsas och 
bryts frågeställningarna ner i mindre frågor för hur dessa ska besvaras, genom att samtidigt besvara 
varför dessa valts ut och hur de ska undersökas. Senare i kapitlet besvaras närmare hur frågorna 
undersöks och slutligen en kort genomgång hur materialet bearbetas. 

4.1 Forskningsstrategi – kvantitativ forskning 
Metoden har i huvudsak inriktats på att ta reda på hur det faktiska beteendet ser ut i nuläget i 
Handelshamnen för bilisternas parkeringsvanor, d.v.s. när, hur och varför de parkerar i området samt 
hur stor del av parkeringsytan som utnyttjas. Detta är till för att få en stabil bakgrund att utvärdera 
vilka parkeringsåtgärder som kan anpassas till Handelshamnen. Det framgår i forskningsläget att ett 
påstått beteende inte alltid går att lita på, exempelvis kan människor yttra att de kommer parkera 
olagligt om parkeringsåtgärder införs, när de i verkligen betalar för denna. Dessutom finns det inte 
alltid vetenskaplig grund i vissa belägg, exempelvis förespråkare för handeln som anser att 
betalparkering påverkar handeln negativt, trots att det finns flera fall i verkligheten som bevisat 
motsatsen. I undersökningen har jag därför valt att utgå från de åtgärder som framkommer i 
forskningsöversikten som mest lämpliga. Till synes inga attitydfrågor om framtida beteenden eller 
undersökningar bland individer hur de vill förändra området. Undersökningen riktas istället till vilka 
beteenden som finns idag. 
  
I arbetet har i huvudsak ett kvantitativt tillvägagångssätt använts för att samla in material. Ett 
kvantitativt tillvägagångssätt har fördelen av att resultatet är lättare att mäta, det går att finna samband 
mellan olika variabler (kausalitet), undersökningen kan generaliseras och arbetet ska samtidigt kunna 
replikeras på nytt och ge samma resultat. (Bryman 2006 80-81) I denna undersökning anses särskilt 
generaliserbarheten som viktig, då ett felaktigt resultat kan leda till att åtgärder som sätts in för att 
förbättra området inte fungerar eller ge den effekt som de förutspås, och på grund av detta har ett 
kvantitativt tillvägagångssätt valts ut. 
 
Det positiva med mätning är att små skillnader mellan människor kan upptäckas och lättare skiljas åt, 
det är ett verktyg som gör att forskare kan undersöka saker på samma sätt och det som mäts är (måste 
vara) konsekvent över tiden, slutligen kan mätningar bidra till mer exakta bedömningar och 
skattningar av hur starkt sambandet är mellan olika begrepp/variabler (Bryman 2006 81-82).  
Kausalitet har fördelen av att det går att jämföra oberoende variabler med beroende variabler som kan 
bidra till att undersöka orsaken till en viss företeelse, dessa utgår dock från sunt förnuft för att kunna 
dra slutsatser och på grund av detta finns risken att slutsatserna är felaktiga eller grundlösa.(Bryman 
2006 s92) 
Forskare vill även kunna hävda att deras resultat är giltiga för andra personer än de som deltagit i 
undersökningen, för detta används ofta ett representativt urval som väljs ut på ett slumpmässigt sätt 
(för att undvika skevheter). Det slumpmässiga urvalet kan dock inte garantera att forskaren får ett 
representativt urval och generaliseringen gäller enbart för den by, stad, region eller stad som 
undersökningen genomförs.(Bryman 2006 s93)  
För replikation gäller att andra forskare kan komma fram till samma resultat vid en upprepning av 
metoden, för att undvika att speciella kännetecken och förväntningar från forskaren påverkar 
resultatet.  Replikation är viktigt så att forskning inte präglas av skevheter och bristande objektivitet. 
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Därför måste forskaren vara mycket tydlig när det gäller tillvägagångssättet för att resultatet ska kunna 
upprepas.(Bryman 2006 s93-94)   
 
Det finns en del kritik som framkommer mot kvantitativ forskning. Det som kritiseras är att kvantitativ 
forskning inte skiljer mellan sociala konstruktioner (där människor ofta tolkar den värld de lever i) och 
naturvetenskapens objektivitet (molekyler, atomer etc.). Mätningen ger ofta en falsk känsla av 
precision och riktighet, eftersom forskare förutsätter att personerna som svarar på frågorna uppfattar 
de viktigaste termerna på samma sätt. Forskaren förlitar sig även på mätinstrumenten och 
mätproceduren, men dessa svar tappar ofta kopplingen mellan forskning och vardagen, dvs. hur 
instrumenten fångar vardagliga betingelser, åsikter, värderingar, attityder och kunskap på det sätt som 
sker i deras naturliga miljö (ekologisk validitet). Slutligen kritik mot att analysen mellan olika 
variabler leder till en statistisk bild av verkligheten som förtingligar den sociala verkligheten.(Bryman 
2006 s 45, 94-95)  
 
I arbetet har en triangulering använts mellan olika metoder. Fördelen med detta tillvägagångssätt är att 
träffsäkerheten och validiteten kan öka då metoderna används för att bekräfta varandras resultat. 
Tillvägagångssättet kan även erhålla en mer fullständig bild, då metoderna kompletterar varandra och 
på så vis göra att fynden blir mer fullständiga.(Denscombe 1998 s188-189) De frågor som brutits ner 
från frågeställningarna är svåra att besvara med hjälp av samma metod, flera metoder i arbetet kan 
därför komplettera varandra. Negativt med en triangulering är dock att forskaren måste bli mer 
skicklig på att använda olika metoder och detta tar mer tid, vilket betyder att tidskalan för 
datainsamlingen och analys måste minska, som påverkar undersökningens omfång, inskränker i 
forskningsfrågornas omfattning och reducerar den insamlade datavolymen. För det andra blir analysen 
av datan mer komplicerad och en triangulering kan även medbringa en del risker, om datan inte 
bekräftar eller stödjer varandra utan istället verkar motsägelsefulla eller oförenliga. För detta behöver 
forskaren undersöka saken närmare för att förklara orsaken bakom skillnaderna så att undersökningen 
inte går resultatlös, vilket betyder mer tid och resurser.(Denscombe 1998 s189-190) 
 
För att besvara frågeställningarna har i huvudsak tre metoder valts. Dessa är observationer, insamling 
av material från skriftliga dokument/kartor samt intervjuer. Mer om dessa i kap 4.3 
 
  



42 
 

4.2 Vad som undersöks utifrån frågeställningarna 
Frågeställningarna är i sin utformning relativt vida. För att besvara frågorna inom omfattningen och 
tidsgränsen för arbetet har frågeställningarna avgränsats. Nedan visas de avgränsande frågorna för 
varje frågeställning och varför dessa är viktiga, samt hur de ska undersökas. Hur undersökningen går 
till och de förkortningar som anges i texten inom parantes, O1, O2, D1, D2 etc. redovisas närmare i 
nästa kap 4.3.   
 
4.2.1 Vilka användargrupper och företag påverkas av en förändrad 
parkeringssituation i Handelshamnen?  
 
Veta: Vilka grupper parkerar i området? 
Varför: Vilka grupper som parkerar i området har bland annat betydelse för hur stor nytta 
parkeringsplatserna genererar till staden och vilka som drabbas av en förändrad parkeringssituation. 
Denna information kan vidare ligga till grund för att utvärdera vilka åtgärder som fungerar effektivast 
för att minska parkeringsytorna/öka effektiviteten av parkeringsplatserna. 
Hur: Intervjuer 
 
Veta: Besöksmål? 
Varför: Var bilisten är på väg har betydelse för vilka företag/arbetsplatser som påverkas av en 
förändrad parkeringssituation, vilket ger en antydan om vilka konsekvenser en förändrad 
parkeringssituation medför för dessa. Informationen kan även ligga till grund för beslut om vilka 
åtgärder som kan användas i området. 
Hur: Intervjuer  
 
4.2.2 Hur effektivt utnyttjas parkeringsytorna i Handelshamnen idag?  Hur kan 
Karlskrona kommun på ett effektivare sätt utnyttja parkeringsplatserna i området 
och eventuellt minska ytor för parkering?  
 
Veta: Parkeringsplatsernas storlek och placering? 
1: Hur många parkeringsplatser är privata/offentliga? 
2: Vilket slags trafiknät leder till parkeringsplatserna? 
Varför: Som beskrivs i forskningsläget tar små parkeringsytor upp mer ytor i staden än stora och 
orsakar mer söktrafik. Det kan därför vara värt att notera hur många parkeringsplatser i området som 
är offentliga och hur många av parkeringsplatserna som tas upp av privata parkeringsplatser i området, 
samt hur dessa hänger samman. Denna information är främst till för att användas som grund för vidare 
uträkningar i området. Vägnätet till parkeringsplatserna har också betydelse för söktrafiken, särskilt 
under rusningstider, och vilka vägar och områden som belastas av hög trafik. Genom att undersöka 
detta avslöjas hur pass god placering parkeringsplatserna har i dagsläget i staden. 
Hur: 1 observationer (O1), 2 observationer (O2) 
 
Veta: Beläggningsgraden på privata/offentliga parkeringsplatser? 
Varför: Beläggningsgraden är hur stor procent av parkeringsplatserna som är upptagna vid en viss 
tidpunkt. Denna har betydelse för söktrafiken i området och hur pass effektivt marken utnyttjas. Är 
beläggningsgraden hög är även konkurrensen på parkeringsplatserna hög. I och med detta är det 
svårare för bilister att finna en ledig parkeringsplats. Vilket betyder att söktiden ökar, vilket i sin tur 
kan påverka trafikflödet, säkerheten och framkomligheten för gång- och cykeltrafikanter, 
kollektivtrafikens framkomlighet och utemiljön etc. Om beläggningsgraden är låg betyder det istället 
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att en stor del av parkeringsplatserna står tomma och marken utnyttjas ineffektivt som istället kunnat 
användas för andra ändamål. En bra belägringsgrad anses vara kring 85 % upptagna parkeringsplatser.  
Som beskrivs i forskningsläget används ofta privata parkeringsplatser mer under vissa tider och står 
tomma under andra tider när behovet kan vara högt för andra ändamål. Offentliga parkeringsplatser 
har ofta fördelen att parkeringsplatserna kan utnyttjas flexiblare under olika tider av olika brukare. 
Beläggningsgraden kan avslöja hur stor del av de privata parkeringsplatserna och de offentliga 
parkringsplatserna som utnyttjas på olika tider för att se hur pass flexibel parkeringen är i området och 
hur stor del av parkeringsytan som utnyttjas.  
Hur: Observationer (O4) 
 
Veta: Hur ofta parkerar bilisterna i området och hur hög är omsättningen av 
parkeringsplatserna?    
1: Vilka parkeringsrestriktioner finns i området idag? Hur hög är betalparkeringen för de som 
parkerar i området och vilka licenser gäller i området? 
2: Hur högt är biljettpriset för kollektivtrafiken i förhållande till betalparkeringen i området? 
3: Hur länge parkerar bilisterna i området? 
4: Hur ofta parkerar bilisterna i området? 
5: Hur många utnyttjar licenser i området eller betalar för parkeringsplatsen? Hur lång tid betalar 
bilisterna för att få stå i området? 
Varför: Om det är en stor mängd långtidsparkering i området tar dessa mer ytor i beslag i området än 
om omsättningen av platserna är högre med fler korttidsparkerare. Som beskrivs i forskningsläget är 
det även fler som har möjlighet att utnyttja platserna om bilisterna parkerar kortare tid, vilket samtidigt 
kan gynna handeln och andra företag som är beroende av besökare. De parkeringsrestriktioner som 
finns i området idag har betydelse för vilka grupper som parkerar, hur länge och hur ofta bilisterna 
parkerar i området. Priset har stor betydelse för hur länge bilisterna parkerar i området, om bilisten 
anser att priset är dyrt parkerar hon längre ifrån området eller väljer ett annat färdmedel. Gratis/billig 
parkering kan även innebära att bilisten kör oftare till platsen istället för andra transportalternativ. 
Parkeringspriset i förhållande till kollektivtrafiken har också stor betydelse för vad bilisten väljer för 
färdmedel. Om priset höjs i området och färre efterfrågar parkeringsplatser kan parkeringsytorna 
minska i staden och marken utnyttjas för andra ändamål. Samtidigt är det viktigt att veta vilka licenser 
som finns i området, för att bedöma vilka grupper som gynnas i området av restriktionerna. För att 
kunna bedöma hur väl parkeringsåtgärderna fungerar i området idag behöver kommunen veta hur 
länge bilisterna parkerar, hur ofta och vad de använder för slags biljett/licens. För att avgöra hur dessa 
påverkar området i dagsläget och ifall de kan förbättras.    
Hur: 1 skriftliga dokument (D1), 2 skriftliga dokument (D2), 3 observationer (O5), 4 observationer 
(O5) och intervjuer, 5 observationer (O6) 
  
4.2.3 Vad motiverar bilister att köra till Handelshamnen idag och parkera sin bil och 
hur beroende är de av bilen som färdmedel? Kan Karlskrona kommun på något sätt 
påverka dessa bilister att ta andra färdmedel till området för att parkeringsytorna 
ska minska? 
 
Veta: Orsaker att bilister vill parkera i området 
1: Främsta anledningen att bilisten parkerar i området  
2: Avstånd till närmsta bussficka, cykelparkering och parkering i Handelshamnen 
3: Priset på parkeringsplatsen i förhållande till kollektivtrafiken 
Varför: Pris, avstånd, färdtid och utbud av parkeringsplatser påverkar ofta bilister att i större 
utsträckning använda bilen som färdmedel. Målet med att ta reda på varför bilisterna parkerar i 
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området är att ta reda på vad som motiverar bilisterna att ta bilen till platsen. Därefter går det att 
utvärdera hur området kan förbättras för att öka motivationen till att välja något annat färdmedel än 
med bil. Avståndet kan även mätas mellan busshållsplats, cykelparkering och bilparkering i 
Handelshamnen för att se hur förhållandet ser ut mellan dessa för att uppskatta vilket trafikslag som 
gynnas. Även parkeringspriset kan jämföras med kollektivtrafikens biljettpris för att se vilket 
transportmedel som gynnas. 
Hur: 1 intervjuer, 2 observationer, 3 skriftliga dokument 
 
Veta: Bilisternas möjligheter att ta sig till området med gång/cykel/kollektivtrafik 
Varför: Ett hinder från att välja andra färdmedel är hur goda möjligheter bilisten har att ta sig till 
området med kollektivtrafik, gå eller cykla. Boende och företagsresenärer är svåra att räkna med i 
denna fråga, men besökare och arbetspendlare skulle kunna ta sig till området på annat sätt. 
Möjligheterna beror på avståndet att cykla/gå och möjlig kollektivtrafik. Men bilister väljer även 
färdmedel utifrån vanor, uppfostran och känslor. För detta kan undersökas bilisternas upplevda 
möjligheter och jämföras med avståndet/kollektivtrafikförbindelserna från bostaden. 
Hur: 1 intervjuer och skriftliga dokument (D3) 
 
Veta: Om bilisterna är beroende av bilen av annan anledning än sämre förbindelser med andra 
transportslag 
1: Beroende av bilen i arbetet 
2: Ärenden etc. till/från arbetet 
Varför: Hur beroende bilisterna är av bilen kan ha mer orsaker än att bilisten saknar andra 
transportmedel. En person som arbetspendlar är oftast inte beroende av bilen som sådan, men ändå 
beroende av att kunna ta sig till platsen. Beroendet att använda bilen som färdmedel kan exempelvis 
vara högre om personen har ett ärende på vägen som innebär omvägar eller inköp till och från arbetet 
med tunga varor, vilket ökar incitamenten att använda bilen. Eller använder bilen i arbetet som göra att 
de är beroende av att köra till arbetet. Det kan därför vara motiverande att ta reda på om 
arbetspendlarna i området har några av dessa hinder från att välja ett annat transportmedel än bil. Att 
arbetet i huvudsak fokuserar på arbetspendlare i denna fråga beror på att företagsresenärer och boende 
oftare är beroende av att kunna parkera bilen i området och har ofta svårt att byta ut denna. Besökare 
kan välja andra besöksplatser om parkeringsåtgärderna inte passar och dessa är inte på samma sätt 
beroende av att ta sig till platsen regelbundet. 
Hur: 1 och 2 intervjuer 
 
Veta: Besöksmål 
Varför: I forskningsöversikten framkommer att vanor och attityder ofta spelar in i personers 
transportval. För att påverka bilister att ändra sina vanor kan kampanjer och information vara ett 
medel. Men för att dessa ska vara effektiva måste en målgrupp definieras, som gärna når ut till så 
många som möjligt med få medel. För detta kan färdmålet för bilisterna undersökas, om det 
exempelvis visar sig vara många arbetspendlare från samma arbetsplats kan kampanjer vända sig 
direkt till anställda eller arbetsgivare på företaget för ett samarbete att minska biltrafiken.    
Hur: Intervjuer 
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4.3 Datainsamling 

4.3.1 Dokument från skriftliga material  
Dokument kan betraktas som en datakälla och ett alternativ till intervjuer och observationer. I arbetet 
används webbplatser och internet som dokument för att finna information/bakgrund om platsen och 
kollektivtrafiken (Denscombe 1998 s298-299), vilket i arbetet använd som ett komplement för att 
analysera det empiriska materialet från de övriga metoderna.  
När denna typ av metod används måste forskaren kontrollera om dokumentet är äkta och ursprungligt, 
om det är trovärdigt utan fel och förutfattade meningar, representativt och typiskt för sitt slag samt om 
dess innebörd är tydlig och entydig (Denscombe 1998 s301-302). Det som undersöks är följande: 
 

 D1: Vad det finns det för restriktioner på parkeringsplatserna i området utifrån kommunens 
hemsida. Parkeringspriset och vilka tider parkeringsåtgärderna är aktiva registreras samt vilka 
parkeringslicenser som gäller i området.  

 
 D2: Biljettpriset på kollektivtrafiken kollas upp från Blekingetrafikens hemsida. Det som 

undersöks är vad biljettpriset kostar tur och retur för en vuxen, samt ett månadskort för en zon 
för en vuxen person. 
 

 D3: Hur förbindelserna ser ut till området för kollektivtrafiken gällande länsbussar och 
kustbussen undersöks i Karlskrona Kommuns översiktsplan.  

4.3.2 Strukturerade observationer 
Observationer erbjuder forskaren ett mycket pålitligt sätt att samla in data utan att behöva förlita sig på 
vad människor säger att de gör eller säger att de tänker, det som observeras är det verkliga beteendet 
hur bilisterna parkerar i området (Denscombe 1998 s271). Observationer har valts ut i arbetet för att få 
en stor databas över hur området används i praktiken. 
Metoden bygger på direkta observationer och insamling av data i fält. I observationer är det viktigt att 
insamlingen av data sker i en naturlig miljö, i situationer som skulle ha utspelat sig oavsett om 
undersökningen hade ägt rum eller inte. Därför bör forskaren i största möjlighet undvika att störa den 
naturliga miljön och försöka att minimera forskarens inverkan i den situation som 
undersöks.(Denscombe 1998 s271.272) Negativt med metoden är att forskarens uppfattningsförmåga 
kan vara influerad av personliga faktorer, eftersom människor inte observerar och registrerar händelser 
på ett mekaniskt sätt. De insamlade datan kan därmed påverkas och vara opålitliga. Det är även så gott 
som oundvikligen inslag av tolkning.(Denscombe 1998 s272-274)  
 
Systematisk observation är den metod som använts i arbetet, denna förknippas ofta med kvantitativa 
data och statistisk analys. Forskare som ger sig ut i fält observerar vanligtvis olika aktiviteter och 
händelser och kommer ihåg olika saker. För att underlätta så att olika forskare kommer fram till 
samma resultat vid observationer kan ett observationsschema användas. Denna kan minimera eller till 
och med eliminera variationer mellan olika forskare på grund av individuella perceptioner av 
händelser och situationer. En observationsram kan användas för vilka aktiviteter och saker som ska 
uppmärksammas, se till att forskaren registrerar data på ett systematiskt och grundligt sätt och 
underlättar så att forskaren producera data som överensstämmer mellan olika observatörer. För att 
uppnå detta innerhåller ett observationsschema en lista med punkter på det som forskaren ska 
observera.(Denscombe 1998 s274) 
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Punkterna i observationsschemat kan definieras utifrån litteraturöversikten över de möjliga inslag som 
går att observera. Forskaren begränsas ofta i tid och precision som är nödvändiga för att observera och 
registrera händelserna, punkterna i observationssystemet behöver därför begränsas till de allra 
viktigaste och mest relevanta.(Denscombe 1998 s275) 
 

 O1: Hur många parkeringsplatser som är privata och offentliga i området räknas ut genom att 
uppskatta hur många parkeringsplatser som skulle kunna vara tillgängliga om bilisterna ställer 
sig så effektivt som möjligt, d.v.s. på en rak linje med varken för vid eller för snävt avstånd 
mellan bilarna. De privata parkeringsplatserna skiljs åt mot de offentliga. Hur 
parkeringsplatserna är placerade ritas in på en karta. 
 

 O2: Vilket slags vägnät som leder till området uppskattas med hjälp av vägbredden och 
mängden trafik. 
 

 O3: Var busshållsplatser och cykelparkering ligger i området och närområdet observeras och 
ritas ut på en karta där avståndet mäts i cad hur långt gångavståndet (ej fågelvägen) är till 
närmsta busshållsplats, cykelställ och parkering i handelshamnen från den punkt som är 
utgångsläget (dvs. vilka besöksmål som är mest representativa)  

 
 O4: Beläggningsgraden, dvs. antalet upptagna parkeringsplatser i procent, dokumenteras 

under vecka 15 från måndagen till söndagen. Antalet upptagna parkeringsplatser 
dokumenteras på förmiddagen (9-12), eftermiddagen (13-16) och kvällen (18-20) varje dag. 
Dokumentationen skiljer mellan offentliga parkeringsplatser och reserverade parkeringsplatser 
som räknas för hand. Dokumentationen sker enligt tabell 1. För att räkna ut beläggningsgraden 
delas antalet upptagna parkeringsplatser med antalet parkeringsplatser som helhet i området, 
uträkningen skiljer här på offentliga och reserverade parkeringsplatser. 

 
 Offentliga  Privata  
Tid Upptagna platser Lediga platser Upptagna Lediga 
Förmiddagen     
Eftermiddagen     
Kvällen     
 Tabell 1: Mall för registrering av upptagna/lediga parkeringsplatser 
 

 O5: Hur länge bilarna parkerar i området undersöks genom att dokumentera bilarnas 
registreringsnummer som står parkerade i området på de offentliga parkeringsplatserna vecka 
15. Dokumentationen sker under förmiddagen (9-12), eftermiddagen (13-16) och kvällen (18-
20) varje dag. Dokumentationen sker enligt tabell 2.  
 
Därefter behandlas datan genom att ange bilnumren i bokstavsordning dag för dag och räkna 
ut hur många som parkerat enbart förmiddagen, eftermiddagen eller kvällen, vilka som 
parkerat förmiddagen i kombination med eftermiddagen eller kvällen, vilka som parkerat 
eftermiddagen i kombination med kvällen och vilka som parkerat både förmiddagen, 
eftermiddagen och kvällen. Som senare visas i ett diagram dag för dag för att se hur länge 
bilisterna parkerar i området 
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Datan behandlas även genom att sortera bilnumren i bokstavsordning för alla dagarna och 
räkna ut hur många som parkerat enbart vardagar 1 dag, 2-3 dagar och 4-5dagar, enbart helg 
eller helg samt vardag 2-3dagar, 4-5dagar och 6-7dagar. För att se hur ofta bilisterna parkerar i 
området samt vilka dagar. 
 

Reg nr Dag Förmiddagen Eftermiddagen Kvällen 
     
Tabell 2: Mall för registrering av bilnummer 
 

 O6: Under måndagen vecka 15 registreras antalet bilister med parkeringsbiljett eller 
parkeringstillstånd. För de med timbetalning registreras även priset bilisten betalt för biljetten 
för att räkna ut hur lång tid bilisten står i området. Insamlingen sker under förmiddagen (9-12) 
och eftermiddagen (13-16). Registreringen sker enligt tabell 3. Anledningen till detta är att det 
är under dessa tider betalparkeringssystemet och licenserna är aktiva i området och en dag 
räcker för att få tillräckligt med data insamlat. De data som framkommer kan sedan jämföras 
med omsättningen av platserna, hur ofta bilisterna parkerar i området samt beläggningsgraden 
för att uppskatta vilka grupper som gynnas av restriktionerna i området i dagsläget och ligga 
till grund för hur de kan förbättras.  

 
Dag Trossökort Parkrings

biljett 
Miljöbilstillstånd Nyttoparkerings

tillstånd 
Inget 
angivet 

Förmiddag      
Eftermiddag      

Tabell 3: Mall för registrering av parkeringsbiljett eller parkeringstillstånd 
 
Kritik till metoden 
Konsekvenser med insamlingen av data är att bilarna kan köra in och ut från parkeringsplatsen under 
tiden som insamlingen av data sker, på grund av detta bör insamlingen av data inte ske under 
rusningstider för att felmarginalen ska bli så låg som möjligt. Ytterligare en negativ aspekt är att det 
inte går att registrera exakt när bilarna kör in och ut från parkeringsplatsen, de data som samlas in kan 
bara svara på om bilen står på parkeringen någon gång under förmiddagen, eftermiddagen eller kvällen 
då insamlingen av data registreras. På grund av detta kan data som samlas in ha en viss felmarginal 
som är viktigt att tänka på vid resultatet. Något som även är värt att tänka på är att insamlingen av data 
bara registreras under en veckas tid. Användningen av parkeringsytan kan skifta mellan olika årstider 
om fler exempelvis cyklar under sommarhalvåret, eller arrangemang i staden som lockar fler besökare 
till staden etc. Därmed är det inte säkert att maxvärdet registreras för när behovet av parkeringsplatser 
är som störst i området. På grund av en begränsning i tid och resurser är det inte möjligt att undersöka 
detta mer ingående. Arbetet utgår från en vanlig arbetsvecka och inför slutsatser kan detta vara värt att 
tänka på att en viss felmarginal kan finnas. Förutom detta kan det förekomma en del felregistrering 
från observatören vid så stora datamängder. 

4.3.3 Strukturerade intervjuer 
Intervjuer har en fördel att kunna samla information genom att fråga personerna direkt om deras vanor 
och attityder (Denscombe 1998 s207). Syftet med intervjufrågorna är att ta reda på parkeringsvanorna 
i området bland bilisterna. Genom att undersöka vilka grupper som huvudsakligen parkerar i området 
och vilket mål de ska till, vad som motiverar bilisterna att köra bilen och parkera i området samt om de 
är beroende av bilen som färdmedel. För dessa frågor ansågs intervjuer som den mest lämpliga 
metoden.  
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Arbetet använder sig av strukturerade intervjuer, som går ut på att forskaren sätter upp ett antal 
förvalda frågor (intervjuschema) i en specifik ordningsföljd och med ett antal slutna svarsalternativ 
som respondenten får välja mellan. Målet är att alla intervjuer ska genomföras så likvärdigt som 
möjligt så att dessa kan sammanställas på ett jämförbart sätt, för att dessa vidare ska kunna 
standardiseras.(Bryman 2008 s202-203) Intervjuschemat finns att se i bilaga 1. 
 
Urvalet av intervjupersonerna är riktade till bilister som parkerar i området och för att arbetets resultat 
ska kunna standardiseras behövs samtidigt ett representativt urval (Denscombe 1998 s251). Enkäter 
via post eller internet lämpar sig inte särskilt väl i detta arbete på grund av att urvalet är svårt att 
definiera i början. Vid intervjuer i fältet går det att direkt finna de som parkerar i området. Detta ökar 
träffsäkerheten att rätt personer blir tillfrågade inom arbetets avgränsning, vilka är de som använder 
området och onödigt arbete vid sammanställande av data kan undvikas.  
 
Olika grupper parkerar vanligtvis under olika tider på dygnet. Tidpunkterna för intervjuerna sprids 
därför ut under veckan, men med flest intervjuer under de tider mertalet bilister parkerar i området. 
Nackdelen med metoden är om många är i rörelse i området under samma tider, exempelvis 
arbetspendlare under rusningstiderna. För att lösa detta hålls intervjuerna korta för att få möjlighet att 
ställa frågorna till så många som möjligt under dessa tider och att fler ska ha möjlighet att svara om 
bilisterna är stressade till/från arbetet etc. Dessa intervjuer behövs för att få så representativt urval som 
möjligt. 
 
Vid intervjuer är det viktigt att den som intervjuas samtycker till att delta, dvs. forskaren får inte spela 
in samtalet i hemlighet eller utnyttja tillfälliga diskussioner. De intervjuandes ord kan betraktas som 
protokollförda och dokumenterade, men intervjupersonen har samtidigt möjlighet att neka till att 
uppgifterna kan kopplas till honom/henne samt att orden offentliggöras.(Denscombe 1998 s231) För 
detta genomförs alla intervjuer anonyma. 
 
Konsekvenser med intervjuer är att det finns risk att forskaren kan ha inverkan på svaren. Resultatet 
kan påverkas utifrån vad forskarens identitet betyder för den som intervjuas, exempel på faktorer som 
kan ha betydelse är kön, ålder och etnisk ursprung. Typ av ämne som diskuteras har även betydelse för 
korrektheten i svaren. Det sistnämnda gäller framförallt vid känsliga frågor eller frågor som kan 
uppfattas personliga. Vissa frågor kan få människor att känna sig generade eller besvärade så att de går 
in i försvarsställning. I dessa fall finns det risk att intervjuarpersonen svara det som han/hon tror att 
forskaren förväntar sig av dem eller att intervjuarpersonen skräddarsyr svaren så de stämmer överrens 
med det han/hon tror är forskaren synpunkt. Vad forskaren kan göra i dessa sammanhang för att 
svaren ska bli mer ärliga är att anstränga sig för att vara artig, lyhörd och neutral.(Denscombe 1998 
s244-245) Då bilismen blivit en större debattfråga om miljön kan detta exempelvis vara en känslig 
fråga för bilisterna att svara på vissa parkeringsvanor, analysen bör därmed räkna med att det kan 
finnas en viss osäkerhet i svaren.  
Det finns även en risk vid registreringen av svaren att en viss tolkning läggs för vilket svarsalternativ 
som bäst stämmer in på individen, denna risk är dock betydligt mindre för strukturerade slutna frågor 
än för öppna frågor. Ytterligare en risk är att frågornas ordningsföljd kan påverka hur bilisten besvarar 
frågorna, då tidigare frågor kan avspegla sig och vägas in och påverka svaren för senare 
frågor.(Bryman 2008 s216)  
 
Ytterligare komplikationer kring strukturerade intervjuer är att forskaren kan gå miste om intressant 
information då svarsalternativen är begränsade, det kan saknas svarsalternativ som stämmer in på det 
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respondenten vill svara, ord och begrepp kan uppfattas på olika sätt, svarsalternativen kan överlappa 
varandra och många slutna frågor kan skapa en viss distans mellan intervjuaren och respondenten 
(Bryman 2008 s246) I intervjuerna förekommer därför några öppna svarsalternativ, dessa är till för att 
komplettera de slutna frågorna om det saknas ett svarsalternativ. Samt tilläggs en öppen avslutande 
fråga för att se om intervjupersonen har några ytterligare kommentarer som kan vara värda att ta med i 
arbetet eller om något annat betydelsefullt framkommer som inte kunnat förutspås vid utformningen 
av frågorna. Bland de slutna frågorna har författaren även varit noggrann med att använda ett enkelt 
språk för att undvika missuppfattningar och sett till att svarsalternativen inte överlappar varandra.  

4.4 Bearbetning av materialet 
För kvantitativa undersökningar gäller att när informationen samlats in görs de om till data, för att se 
till att informationen kan kvantifieras. Där exempelvis svarsalternativen i intervjuerna görs om till 
siffror. I arbetet kan även vissa frågor kodas samman, exempelvis hur ofta bilisterna kör till området 
och hur ofta de använder bilen i arbetet eller att ett registreringsnummer kodas samman med vilka 
tider bilen stått parkerad.(Bryman 2006 s80) 
 
Nästa steg är att analysera datan. Här arbetar forskaren för att samla ihop och minska mängden data 
och pröva relationer mellan olika variabler och att hitta ett bra sätt att presentera resultaten av analysen 
för läsarna. Diagram och tårt- eller cirkeldiagram är de vanligaste metoderna för beskrivning av 
kvantitativ data vilket har använts i arbetet (Bryman 2008 s323) 
Utifrån dataanalysen gör sedan forskaren en tolkning av analysresultaten. Det är här kopplingen 
framkommer mellan resultatet från det insamlade materialet och drivkraften som drivit arbetet, dvs. 
besvara frågeställningarna.(Bryman 2006 s80) Detta sker genom att se på resultatet och jämföra vilka 
åtgärder i forskningsläget som kan användas för att besvara frågeställningarna.  
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5 Analys och resultat 
I arbetet genomfördes 74 intervjuer och insamling av data från omkring 644 offentliga 
parkeringsplatser och 95 privata parkeringsplatser. Resultaten från frågeställningarna redovisas var för 
sig i diagramform eller cirkelform med en diskussion i slutet för varje del. För vissa variabler har 
samband försökt upptäckas, exempelvis hur ofta bilisterna kör till arbetet i kombination med hur ofta 
de använder bilen i arbetet.  

5.1 Frågeställning 1 
Vilka användargrupper och företag påverkas av en förändrad parkeringssituation i 
Handelshamnen?  
 
5.1.1 Användargrupp 
Resultatet från de 74 intervjuerna visar att en majoritet, 78%, som parkerar i området är 
arbetspendlare. Den näst största kategorin är besökare, 14%.  I resultatet framgår inga fasta boende i 
området bland bilisterna, en anledning till detta kan möjligtvis vara att en stor majoritet av intervjuerna 
skedde under dagen mellan 07.00-18.00 under vardagen.  Däremot framgår det i resultatet två boende i 
fritidsbåt, samt en boende på hotell på grund av arbetsrelaterad resa. Även ett fåtal arbetsresor sker i 
området.   
 

Som beskrivs i forskningsläget är besökare den 
grupp som bidrar till störst ekonomisk vinning för 
parkeringsplatserna. Även företagsresor har stort 
behov av tillgängliga parkeringsplatser och bidrar till 
stor nytta för staden. Förutom detta är boende 
beroende av tillgängliga parkeringsplatser nära sin 
bostad och får ofta betalar en stor summa för detta i 
bostadshyran. Att en stor del är arbetspendlare i 
området betyder därmed att nyttan av 
parkeringsplatsernas kan anses något lägre, jämfört 
med de andra grupperna. Eftersom denna grupp är 
mindre beroende av närliggande parkering och har 
lättare för att välja andra transportalternativ.  
 

5.1.2 Besöksmål 
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En stor del av arbetspendlarna, 33%, arbetar på Ericsson. Men även anställda på kommunhuset 17%, 
Länsstyrelsen 8% och de kringliggande skolorna 15% finns med bland de mest representiva 
arbetsplatserna. Dessa arbetsplatser ligger i Handelshamnen samt i närområdet. 
 
Bland besökare var måldestinationen till stor del någon typer av fritidsaktiviteter, framförallt 
marinmuséet 30%. Även kommunen och trafikverket var högre representerad.  
 
5.1.3 Diskussion  
Det är viktigt att de grupper som parkerar i Handelshamnen idag har fortsatt möjlighet att ta sig till 
området vid förändrad parkeringssituation. Då en stor majoritet av de som parkerar i området är 
arbetspendlare och deras arbetsplats ligger intill Handelshamnen betyder det att förändringar i 
parkeringssituationen främst påverkar närområdet. Vilket betyder att åtgärder som används för att 
effektivisera parkeringsplatserna och minska biltrafiken bör diskuteras med arbetsgivare i området för 
att finna lösningar så att deras anställda ska ha fortsatt möjlighet att ta sig till arbetet.  
 
En hög andel arbetspendlare betyder normalt att andra grupper har svårare att finna lediga 
parkeringsplatser i området. Om detta är fallet framkommer mer i nästa frågeställning om hur effektivt 
parkeringsplatserna utnyttjas, där belägringsgraden bland annat visar hur många parkeringsplatser som 
finns lediga för dessa grupper. 
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5.2 Frågeställning 2 
 
Hur effektivt utnyttjas parkeringsytorna i Handelshamnen idag?  Hur kan Karlskrona 
kommun på ett effektivare sätt utnyttja parkeringsplatserna i området och eventuellt 
minska ytor för parkering?  
 
5.2.1 Storlek och placering på parkeringsanläggningarna 
 

 
Karta 3: Mörkblå färg visar offentliga parkeringsplatser och röd färg visar privata/reserverade 
parkeringsplatser i Handelshamnen 
 
I arbetet har de offentliga parkeringsplatserna uppskattats till 644 parkeringsplatser. Dessa 
parkeringsytor är uppdelade i tre enheter, den nordvästra delen mittemot bensinmacken Jet, den 
nordöstra intill Länsstyrelsen och den södra i närheten av Ericsson, kommunhuset och Folksam. Men 
dessa är sammanlänkande inom området utan att bilisterna behöver köra ut på vägen för att ta sig 
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mellan ytorna och kan därför ses som en helhet. Vilket betyder att det är en mycket stor 
parkeringsanläggning som normalt tar upp mycket mindre ytor i innerstaden än små parkeringsenheter 
 
De reserverade parkeringsplatserna i området ligger omkring 95 parkeringsplatser, spridda i mindre 
enheter över området tillsammans med de offentliga.  
 
Parkeringsanläggningen ligger i direkt förbindelse med huvudtrafiknätet, vilket betyder att det både är 
lätt att ta sig till området och mindre vägar behöver inte belastas. Att parkeringsenheten är så stor 
betyder även att flertalet bilister kör direkt till anläggningen istället för att köra runt i staden och leta 
efter parkering, vilket kan bidra till mindre söktrafik i staden, framförallt under rusningstrafiken.  
 
Parkeringsanläggningens horisontella utbredning kan dock vägas mot områdets attraktiva läge. På 
grund av att området ligger mycket centralt och intill vattnet är markpriser förmodligen relativt högt. 
På grund av alternativkostnaden för marken kan det därför vara ekonomiskt olönsamt för kommunen 
att erbjuda parkeringsplatser i så attraktivt läge och tar upp så stora ytor.   
 
5.2.2 Beläggningsgraden 
Enligt Jernberg & Örnfeldt (2008) bör beläggningsgraden ligga kring 85 % för att marken ska 
utnyttjas effektivt och det samtidigt ska finnas möjligheter att finna en ledig parkering utan hög 
söktrafik. Beläggningsgraden är definitionen på hur stor procent av parkeringsplatserna som är 
upptagna i området, den mörkblå färgen i figurerna.  
 
Figur 6,8 och 10 visar att trycket på parkeringsplatserna är som högst under vardagsförmiddagarna för 
de offentliga platserna. Trycket sjunker något under eftermiddagen, särskilt under 
fredagseftermiddagen. Som högst låg beläggningsgraden på 85-86%, sammanlagt 550 bilar, vilket 
betyder att det under veckan förmodligen aldrig var någon hög söktrafik i området. Under kvällarna 
var det ytterst få som parkerade i området, högst ca 20 %, och under helgen ännu lägre. Resultatet 
visar därmed att parkeringsplatserna utnyttjas optimalt under vardagsförmiddagarna, ligger något 
under den optimala nivån på vardagseftermiddagarna och utnyttjas ytterst oeffektivt på kvällar och 
helger. 
 
För de reserverade platserna var beläggningsgraden mycket låg, men höll samtidigt en jämnare nivå 
över dagen. Då parkeringsplatserna utnyttjades som max var beläggningsgraden ca 48-49%, 
sammanlagt 46 bilar, figur 7,9 och 11. Detta betyder att 50 % av de reserverade parkeringsplatserna 
stod tomma hela veckan.  
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Figur 6: Lediga/upptagna parkeringsplatser 
(beläggningsgraden) på förmiddagarna för de 
offentliga parkerinsplatserna, anget i procent 

Figur 7: Lediga/upptagna parkeringsplatser 
(beläggningsgraden) på förmiddagarna för de 
privata parkerinsplatserna, anget i procent 

Figur 8: Lediga/upptagna parkeringsplatser 
(beläggningsgraden) på eftermiddagarna för de 
offentliga parkerinsplatserna, anget i procent 

Figur 9: Lediga/upptagna parkeringsplatser 
(beläggningsgraden) på eftermiddagarna för de 
privata parkerinsplatserna, anget i procent 

Figur 10: Lediga/upptagna parkeringsplatser 
(beläggningsgraden) på kvällarna för de offentliga 
parkerinsplatserna, anget i procent 

Figur 11: Lediga/upptagna parkeringsplatser 
(beläggningsgraden) på kvällarna för de privata 
parkerinsplatserna, anget i procent 
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Kritik kring datainsamlingen 
Utifrån forskningsöversikten ska normen för antalet parkeringsplatser alltid räknas till maxvärdet. Då 
undersökningen enbart pågick i en vecka under april är det svårt att säga om maxvärdet visas i 
resultatet. För detta kan mer studier behöva göras för att säkerställa när behovet är som högst. Det kan 
dock tillsägas att under veckan som observationerna skedde i området låg temperaturen kring 2-7 
grader med uppehåll, utom under fredagen och lördagen då det var regn. Som beskrivs i 
forskningsläget påverkar vädret val av färdmedel, en kall vinterdag med snö är förmodligen 
beläggningsgraden mycket högre medans den är lägre en varm höstdag.  
 
5.2.3 Omsättningen av parkeringsplatserna 
 
Parkeringsrestriktioner i området och biljettpriset för parkering/buss 

 
Karta 4: Parkeringar i Karlskrona kommun (källa: Karlskrona kommun 2013-05-09 ) 
 
I Karlskrona Kommun gäller betalparkering i tre zoner (karta 4) med priset avsatt utifrån avståndet till 
centrum. Detta kan gynna besökare att finna lediga parkeringsplatser i centrum intill handeln. För 
betalningssystemet i Handelshamnen gäller antingen timbetalning 5kr/timmen eller Trossökortet 
100kr/31dagar (Karlskrona kommun 2013-05-09). Tiderna för betalning i handelshamnen gäller i hela 
området mellan tiderna 9-16 på vardagar, vilket är de tiderna då arbetspendlare och besökare har högst 
behov av parkeringsplatser. De besökare som anländer till platsen senare under eftermiddagen kan 
därmed enligt det nuvarande parkeringssystemet parkera gratis efter klockan fyra. Förutom 
betalparkering finns parkeringstillstånd för handikappade, nyttotrafik och miljöfordon (Karlskrona 
kommun 2013-05-25). Dessa grupper kan därmed skonas från höga parkeringsåtgärder. 
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Som visas på karta 4 nedan kostar Trossökortet 100 kr och kan utnyttjas i 31 dagar. Detta blir en 
summa på 3.20 kr/dag om kortet utnyttjas fullt ut och ca 4.50 kr/dag om kortet utnyttjas fem dagar i 
veckan. Jämför med en bussbiljett för en vuxen tur och retur som kostar 40 kr för en zon 
(Blekingetrafiken 2013-05-19A) eller periodkortet som gäller i 30dagar och kostar 410kr för en zon 
(Blekingetrafiken 2013-05-25). Trossökortet motsvarar sammanlagt 20 timmar betald timparkering, 
som är strax under tre fulla dagar i området.   

I forskningsläget skildras att priset på parkeringsplatserna kan påverka val av färdmedel. Om det är 
dyrt att parkera i området är det fler som utnyttjar kollektivtrafiken, går eller cyklar och vid lågt pris 
gäller motsatt effekt. Om bilisten köper Trossökortet betyder det att han/hon kan utnyttja kortet så 
mycket som han/hon vill utan några extra avgifter, vilket i princip är detsamma som att bilisten åker 
gratis resten av månaden. Detta leder till att bilister som köpt Trossökortet uppmuntras att använda 
bilen som färdmedel. Trossökortet kan även bidra till att bilisterna har möjlighet att parkera längre tid i 
området, vilket tar upp mycket ytor i innerstaden. Givetvis tillkommer bensinen för bilisterna att 
färdas till området, men detta nämns inte i så stor utsträckning i forskningsläget som en avgörande 
faktor, annat än att bensinpriset kan vara en form av road pricing.   
 
Hur länge bilisterna parkerar 
Hur länge bilisterna parkerar i området har betydelse för hur effektivt parkeringsplatserna utnyttjas. 
Vid långtidsparkering går det åt mer ytor för att täcka behovet av parkeringsplatser och vid 
korttidsparkering är omsättningen av bilarna högre, vilket betyder att fler har tillgång till 
parkeringsplatserna. 
 

 
 
 
 

Som framgår i figur 12 parkerar en stor del av bilisterna både under för- och eftermiddagen på 
vardagarna, vilket tyder på mycket långtidsparkering i området. En liten del stod parkerade hela dagen. 
Om bilisterna inte använder bilen under dagen har han/hon förmodligen högre tolerans för att gå 
längre sträcka mellan parkeringen och arbetsplatsen. Han/hon bör dessutom ha lättare för att acceptera 
något annat färdmedel till platsen om bilen inte ska användas. Då majoriteten av bilisterna är 
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arbetspendlare, betyder det även att bilisterna troligtvis inte heller bär på några tunga eller otympliga 
varor som ökar initiativtagandet för att använda bilen och parkera nära sitt mål. 
 
För att bilister ska gå längre eller byta färdmedel måste någon form av parkeringsåtgärd ske för att 
dessa frivilligt ska byta mönster. Att parkera längre ifrån kan i detta fall vara mycket svårt då 
Karlskrona innerstad omringar av vatten och i andra riktningen ligger centrum. Det är istället ett mer 
fördelaktigt tillvägagångssätt att påverka bilisterna att välja andra färdmedel.  
 
Resultatet visar även att det finns en del korttidsparkering och ombyte av parkeringsplatserna, men att 
en större del av korttidsparkeringen sker under förmiddagen. Om några av dessa bilister parkerade på 
eftermiddagen istället för förmiddagen hade det kunnat jämna ut trycket på parkeringsplatserna under 
dagen och söktiden kunnat hållas på en jämnare nivå.  
 
I området observerades några bilar som stod långtidsparkerade hela veckan. Om dessa bilar har flyttat 
på sig under veckan eller ej är osäkert. I området gäller dock 24-timmarsparkering. 
 
Hur ofta bilisterna parkerar i området 
Resultatet från observationerna (figur 13) visar att bilisterna till stor del parkerar flera dagar i veckan i 
området, ca 2/3 är återkommande bilister på vardagarna. Vilket kan förklaras av den stora andel 
arbetspendlare som tar sig till området med bil. Förvånansvärt var det samtidigt en relativt hög andel 
som enbart parkerade en dag under veckan, ca 1/3 på vardagen och minst 1/4 på lördagen. Vad 
resultatet däremot inte kan visa är om bilisterna pendlar oftare till området och ställer sig på andra 
parkeringsplatser i närområdet, framförallt Ericssons egna parkeringsplatser som har en stor 
parkeringsanläggning.     
 

 
 
Figur 13: Hur ofta bilister parkerar i området i kombination med vilken dag (y-axeln visar antal bilar) 
 
En mycket liten andel parkerade 6-7 dagar i veckan, vilket kan tyda på boende. Resultatet visar 
därmed även här att gruppen av boende är mycket liten i området (jämför figur 3 från intervjuerna). 
Men detta kan även vara arbetspendlare som arbetar under helgen eller långtidsbesökare. Boende kan 
även parkera under andra tider.  
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Bland de som parkerade blandat 2-3 dagar i veckan stod fredagen i kombination med helgen högst. 
Resultatet visar även att majoriteten av de parkerade bilarna under helgen inte parkerade under 
vardagen. Detta kan tyda på att majoriteten av de som parkerar i området under helgen troligtvis är 
besökare, inte arbetspendlare som resultatet visar i intervjuerna från vardagarna (figur 3).  
 

Bland intervjuerna framkommer att majoriteten av 
arbetspendlarna pendlar 5 dagar i veckan (figur 14). 
Därefter framkommer 2-4 dagar i veckan som 
vanligast. Det går dock att ifrågasätta om de som 
pendlar 2-4 dagar/vecka arbetar varje dag och ta sig 
dit på annat sätt än med bil övriga dagar, eller om de 
enbart kör till arbetet de dagar de arbetar.   
 
 
 
 

Figur 14: Hur ofta arbetspendlare kör bil till arbetet 
 
Utnyttjandet av parkeringstillstånd och parkeringsbiljett  
Resultatet för vilken typ av parkeringstillstånd eller parkeringsavgift som används i området visar att 
en stor majoritet, 67%, utnyttjar Trossökortet. Vilket är ett relativt förväntat resultat eftersom bilisterna 
oftast parkerar flera dagar i veckan (figur 13 och 14) i området samt under både för- och 
eftermiddagen på vardagarna (figur 12). Resultatet visar även att en majoritet av de som parkerar i 
området är arbetspendlare, vilket betyder att det är främst denna grupp som gynnas av denna form av 
parkeringsåtgärd. 

 
 I forskningsläget jämförs priset mellan en 
bussbiljett med priset för parkeringsbiljetten. Då 
parkeringsavgiften är lika med eller överstiget 
priset för kollektivtrafiken minskar initiativet att 
köra bilen. På så vis kan kollektivtrafiken gynnas 
före bilen. I detta fall är biljettpriset för 
Trossökortet alldeles för lågt för att kunna 
jämföras med kollektivtrafiken. En dags 
timbetalning i området kostar däremot 35kr och 
ligger närmare biljettpriset för bussen tur och 
retur.  
 
Resultatet visar även att en stor del parkerar utan 
angivelse i rutan. Men det kan även tilläggas att 
Trossökortet fungerar digitalt kopplat till 

registreringsnumret. Detta har inte varit möjligt att undersöka i arbetet då det saknats resurser för att 
kolla upp detta.   
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Timbetalningen (5 % av bilisterna) under måndagen 
visar att 3 timmar är den vanligaste tiden för 
parkering i området. Timbetalningen visar även att 
det är mer långbesök i området än korta ärenden. 
Vilket kan tyda på att biljettpriset inte stoppar 
besökare från att parkera längre tid i området.  
 
 
 
 
 
 
 
5.2.4 Diskussion 
Resultatet visar att beläggningsgraden under kvällar och helger är mycket låg, för att utnyttja marken 
effektivare på olika tider kan området bland annat bebyggas med bostäder som oftast har högre 
efterfrågan på parkeringsplatser under kvällar och helger och/eller aktiviteter i området under dessa 
tider. Men för detta krävs att parkeringsplatserna ta mindre markyta och dessa behöver därför samlas 
upp i parkeringshus. För att bygga parkeringshus krävs att det är ekonomiskt lönsamt. Området ligger i 
ett attraktivt läge och bostäder eller aktiviteter kan därmed bidra till en stor del av intäkterna.   
 
Resultatet visar även att flertalet i området utnyttjar Trossökortet och att bilen på grund av detta har en 
klar fördel mot kollektivtrafiken, eftersom priset på Trossökortet är lågt och bilisten kan parkera så 
länge de vill. Som beskrivs i forskningsläget kostar parkeringsplatser mycket pengar för kommunen 
och arbetspendlare bidrar inte till så stor ekonomisk vinning för parkeringsplatserna. Utifrån detta kan 
priset för Trossökortet med fördel höjas i området till att närma sig priset för kollektivtrafiken, minst 
410kr/månad som är summan för periodkortet. Så att arbetspendlare i större utsträckning betalar för 
användningen av platsen och långtidsparkering kan minskar i området så att färre parkeringsplatser 
behövs eller att omsättningen blir högre. Samtidigt kan särskilda licenser införas för boende för att 
dessa inte ska drabbas av hårdare parkeringsåtgärder. Att höja Trossökortet påverkar troligtvis inte 
heller besöksnäringen i staden och konkurrensen från andra städer, den bör till och med kunna höja 
denna om Trossökortet höjs om timbetalningen är densamma. 
 
I området är efterfrågan på parkering högre under förmiddagen än under eftermiddagen. Ett dynamiskt 
avgiftssystem kan styra efterfrågan och hårdare krav på förmiddagen kan därmed bidra till att trycket 
minskar något under förmiddagen för att istället flyttas över till eftermiddagen, så att trycket kan 
fördelas jämnare under dagen. På så vis kan flera parkeringsplatser minska i området. Men då 
timbetalningen enbart stod för 5 % är det osäkert om denna åtgärd har så stor verkan i området. 
 
Figur 15 visar att 21% parkerade utan angivelse i rutan på förmiddagen. Om majoriteten av dessa är 
olaglig parkering kan det vara ett tecken på dålig kontroll i området. Figur 13 visar att ca 25-30% av 
de parkerade bilarna i området parkerar en dag i området. Om man antar att majoriteten av de som 
köper Trossökortet parkerar fler dagar i veckan i området och de som parkerar en dag köper timbiljett 
(i arbetet 5%) eller har annan licens (i arbetet 7-8%), når dessa inte upp till 25-30% vilket tyder på en 
stor del olagligt parkering. För att öka kontrollerna i området krävs ekonomiska resurser, som vidare 
kan erhållas av intäkter från biljettpriset. Ett ökat biljettpris ger därmed möjlighet till högre kontroller, 
men samtidigt även intäkter till biljettautomater så att fler uppmanas att betala för parkeringen. 
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Resultatet visar en stor del långtidsparkering i området, vilket kräver mer ytor i centrum än 
korttidsparkering. Med hjälp av timbetalningspriset går det inte att påverka denna grupp efter som stor 
del av långtidsparkerarna använder Trossökortet. Ett alternativ för att motverka långtidsparkering i 
området är därför tidbegränsning på vissa parkeringsplatser i området. Då färre parkeringsplatser är 
lediga för långtidsparkering minskar incitamentet att ta bilen, eftersom högre tidsåtkomst går åt för att 
leta efter parkering, s.k. road pricing. Kollektivtrafiken kan på så vis få en tidsmässig fördel, samtidigt 
som fler parkeringsplatser är lediga för de som anländer senare under dagen och kan på så vis gynna 
besökare och företagsresor som är korttidsparkerare, särskilt i den södra delen.  
 
Resultatet visar att över 50 % av de reserverade parkeringsplatserna stod tomma hela veckan, dessa 
kan istället utnyttjas som offentliga parkeringsplatser när behovet är som störst, eller tas bort.  
  



61 
 

5.3 Frågeställning 3 
Vad motiverar bilister att köra till Handelshamnen idag och parkera sin bil och hur 
beroende är de av bilen som färdmedel? Kan Karlskrona kommun på något sätt 
påverka dessa bilister att ta andra färdmedel till området för att parkeringsytorna 
ska minska? 
 
5.3.1 Orsaker att bilister vill parkera i området  
 
Främsta anledningen att bilister parkerar i området 
Den främsta anledningen till att arbetspendlare väljer att parkera i området är att det är nära till 
arbetsplatsen 75% (figur 17). Arbetspendlare har normalt högre tolerans än andra grupper att gå längre 
sträckor för att komma till parkeringsplatsen, dessutom kan avståndet till parkeringsplatsen påverka i 
hur hög grad bilisterna väljer att ta bilen eller åka kollektivt etc. Att den främsta anledningen att ta 
bilen är att det är nära till målet betyder att avståndet till parkeringsplatserna med fördel kan öka för att 
minska biltrafiken. 
 

  

 
Den näst största anledningen (figur 17) att arbetspendlare väljer att parkera i området är ledig 
parkering 13%. Om det finns många lediga parkeringsplatser i området betyder det utifrån 
forskningsläget att fler får incitament att använda bilen.  
 
Även bland besökare avgör närheten till destinationen (figur 18) varför dessa parkerade i området. 
Därefter framkom ledig parkering, kortautomat för biljett och att det är smidigt att ta sig till området.  
Bland övriga grupper var närheten till destinationen (5 av 6 personer) också den dominerande faktorn, 
vilket betyder att denna faktorn ligger klart högst upp för var bilister väljer att parkera och kan därmed 
ses som den största faktorn att påverka bilisterna. 
 
Fria kommentarer 
I intervjufrågornas sista öppna fråga framkommer att många tycker det finns många lediga 
parkeringsplatser i området, de slipper leta efter parkering, de tycker om att det finns parkering så 
centralt och det är lättare att finna en ledig parkering i Handelshamnen än närmare centrum. En person 
utryckte att det var mycket svårt att finna parkeringsplats tidigare, när en stor del av hamnen var 
avsparrad på grund av försvagad kaj (som nu stärkts upp) samtidigt som snömassor tog plats under 
vintern. Men att det nu finns gott om parkeringsplatser.    
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området bland besökare 
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Sammanlagt var det elva positiva och fyra negativa kommentarer till utbudet av parkeringsplatserna 
bland arbetspendlarna. Bland besökarna var det två positiva och två negativa kommentarer. 
Arbetspendlarna som var negativa utryckte att det var svårt att finna parkering senare under 
förmiddagarna, dessa arbetade på Folksam, kommunhuset och Ericsson. Besökarna som var negativa 
ansåg att det var svårt att finna parkering nära kommunhuset och marinmuseet, även dessa ligger i den 
södra delen. Detta tyder på att den södra delen av området har högre konkurrens om 
parkeringsplatserna. Resultatet från beläggningsgraden styrker detta och visar att konkurrensen är som 
högst i den södra delen och som lägst nordöst utanför Länsstyrelsen. Detta redovisas dock inte i 
diagramform i arbetet eftersom området behandlas som en helhet i arbetet. Skillnaden kan betyda att 
incitamenten att köra bil kan skifta i området, eftersom bilisterna i den södra delen har högre 
konkurrens om parkeringsplatserna och kan behöva parkera längre ifrån besöksmålet medans 
nordöstra delen har många lediga parkeringsplatser med kort avstånd från besöksmålet.  
 
Vad som bör noteras är att tillgängligheten och efterfrågan på parkeringsplatserna även varierar mellan 
olika årstider. Om frågorna ställs en varm sommardag svarar förmodligen de flesta att det finns gott 
om parkeringsplatser medans en kall vinterdag med snöstorm kan påverka resultatet att fler svarar att 
parkeringsutbudet är lågt.  
 
Några arbetspendlare tycker det blivit mer tillgängligt att parkera i området sedan parkeringsavgifterna 
infördes, jämfört med tidigare då det inte fanns några parkeringsåtgärder alls. Några arbetspendlare 
utryckte att priset på Trossökortet och timbetalningen är lågt, trots att det var mycket debatt om priset 
tidigare. En person yttrade att priset borde vara högre. Inte någon av arbetspendlarna utryckte att det 
var dyrt att parkera i området. Detta visar att bilisterna som parkerar i området märkt en skillnad efter 
parkeringsåtgärderna och reagerar positivt dessa, trotts att de nu får betala. När bilisterna väljer att 
lyfta fram dessa argument tyder de på att bilisterna anser att priset är mycket lågt, vilket kan höja 
incitamentet att fler väljer bilen som färdmedel. En boende i fritidsbåt utryckte dock att han tyckte det 
var bättre innan det nya parkeringssystemet med betalsystem och att området borde gå tillbaka till det 
förgående systemet med fri parkering.  
 
Bland de besökande inkom inga yttranden om biljettpriset. Däremot inkom yttranden om att den nya 
zonuppdelningen var enkel att tyda i handelshamnen, men svår att urskilja på andra platser i 
innerstaden. Samt flera kommentarer om att det finns för få biljettautomater så att besökare måste gå 
långt för att hämta ut biljetten, vilket kan påverka besökarnas villighet att besöka området. Även 
arbetspendlare utryckte att biljettautomaterna är onödigt krångliga med för många steg i menyn och att 
det ibland inte kom ut någon biljett. Dessa argument kan till viss del förklara den höga andel som inte 
hade någon biljett eller licens i rutan på bilen (figur 15).  
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Avståndet till närmsta kollektivtrafik, cykelparkering och bilparkering i Handelshamnen 

 
Karta 5: Avstånd från arbetsplatsens entre till närmsta cykelparkering, busshållsplats och parkeringsplats i 
Handelshamnen 
 
Karta 5 visar avståndet för de mest representiva arbetsplatserna till/från närmsta busshållsplats, 
cykelparkering och Handelshamnens parkering. Resultatet är mätt utifrån närmsta bussficka, utan 
hänsyn till vilka busslinjer, tidtabeller eller vilken riktning busstrafiken går, vilket betyder att 
gångavståndet till kollektivtrafiken troligtvis är längre i verkligheten för de flesta än vad resultatet 
visar på kartan. Avståndet kan även variera till närmsta bilparkering beroende på hur många 
parkeringsplatser som är upptagna.  
 
Avstånden från karta 5 visar att bilparkeringen ligger närmare entrén till arbetsplatsen än närmsta 
busshållsplats, utom i fallet för skolan. Då avståndet är kortare för biltrafiken vinner denna en fördel 
framför kollektivtrafiken.  
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Cykelparkering ligger närmare entrén än bilparkering för de flesta arbetsplatserna, för Länsstyrelsen är 
skillnaden mycket liten. Vilket betyder att cyklisterna slipper gå långt till entrén efter att ha ställt 
cykeln, vilket gynnar denna grupp och kan öka incitamenten något att cykla till arbetet. Utom för 
Ericsson, där avståndet till cykelparkeringen är betydligt längre än för bilen som gynnas i större 
utsträckning.  
 
Parkeringsprisets betydelse i förhållande till bussbiljetten 
Trossökortet används av många bilister i området, priset på denna är förhållandevis mycket lägre än 
priset för kollektivtrafiken och kan bidra till att incitamentet att ta bilen är mycket högre än 
kollektivtrafiken. Se mer kap 5.2.3 
 
5.3.2 Bilistera möjligheter att ta sig till området på annat sätt än med bil  
 
Upplevda möjligheter 
I resultatet från intervjuerna framkommer att stor del av arbetspendlarna anser att de har mycket bra 
eller ganska bra möjligheter att ta sig till arbetet genom kollektivtrafik, gå eller cykla. Samtidigt som 
besökare i större utsträckning anser de inte kan ta sig dit på något annat sätt än med bil eller har 
väldigt/ganska dåliga möjligheter. Eftersom en stor del är arbetspendlare går det att dra slutsatserna att 
det finns en hög potential att minska bilanvändandet i området. 
 

  

 
De som kör bil oftare till arbetet anser oftare att de har sämre möjligheter att ta sig till området på 
annat sätt än de som kör bil mer sällan (figur 21 och 22). Bland de som kör fem dagar/vecka är 
resultatet att över hälften anser att de inte har möjlighet alls eller ganska/väldigt dåliga möjligheter. 
Detta är dock en attitydfråga om upplevda möjligheter, det är inte säkert att två individer skulle svara 
likadant och svaret kan beror på vanor och värderingar. Även faktorer som ärenden på vägen till och 
från arbetet kan räknas in i svaret och påverka resultatet mer negativt, särskilt då dessa frågor ställdes 
tidigare i undersökningen. Även ett etiskt förhållningssätt till intervjuaren kan påverka svaren. Då 
bilisten kör fem dagar i veckan kan han/hon försvara sig genom att utrycka att det är svårt att ta sig dit 
på annat sätt än med bil.  
 

ARBETSPENDLARE (58pers) 

JA VÄLDIGT DÅLIGA

JA GANSKA DÅLIGA

JA GANSKA BRA

JA VÄLDIGT BRA

NEJ

BESÖKARE (10pers) 

JA VÄLDIGT
DÅLIGA
JA GANSKA
DÅLIGA
JA GANSKA BRA

JA VÄLDIGT BRA

NEJ

Figur 19: Hur goda möjligheter arbetspendlare 
har att ta sig till området genom gång, cykel eller 
kollektivtrafik 

Figur 20: Hur goda möjligheter besökare har att 
ta sig till området genom gång, cykel eller 
kollektivtrafik 
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Möjligheter från bostad  
Karta 6 visar postortena för de arbetspendlare som deltog bland intervjuerna kopplat till hur ofta 
bilisten kör bil till arbetet och hur förbindelserna ser ut för kollektivtrafiken, gång och cykel. Men med 
hjälp av postnumret går det dock inte exakt att lokalisera var bilisten bor, prickarna visar enbart 
mittpunkten för postnumret. Avståndet för gång och cykel har inte tagit hänsyn till genheten, så som 
omvägar, markunderlag eller backar för cyklisten etc. Inte heller barriäreffekter har tagits hänsyn till 
eller tidtabellen för kollektivtrafiken. I kartan visas enbart landsbussar och kustbussar, inga 
stadsbussar. Den lila zonen visar ett avstånd på 3km från mitten av Handelshamnen, som anses vara en 
acceptabel gångsträcka. Den blåa zonen visar ett avstånd på 5km från mitten av Handelshamnen, som 
anses vara en accetabel sträcka för cyklister. De bilister som inte ryms inom kartan redovisas utanför, 
tillsammans med vilken ort och hur lång sträckan är mellan orten och Karlskrona centrum. En persons 
postnummer gick inte att spåra. 
 
Vad som går att utläsa från resultatet bor flertalet av bilisterna inom tätbebyggt område med 
förbigående busslinjer eller med gång- och cykelavstånd. Ett fåtal har inga möjligheter att ta sig till 
arbetet på annat sätt än med bil, men det finns samtidigt möjligheter för dessa att köra, gå eller cykla 
till närmsta kollektivtrafikplats. Det går inte att utläsa om de som kör bil mer sällan skulle ha bättre 
förbindelser än de som kör oftare. Norr om Karlskrona tätort i Rödeby och Holmsjö kör dock samtliga 
varje dag, trots att det går förbigående busslinjer och i Holmsjö finns även tågförbindelser  
 (Blekingetrafiken 2013-05-19C). 
 
Några pendlar långa sträckor för att ta sig till arbetet. För personer som bor i Kalmar finns direkta 
förbindelser till Handelshamnen  (Blekingetrafiken 2013-05-19B). För de andra finns möjlighet att 
köra till närmsta hållplats och för vissa kan det betyda en eller flera byten med kollektivtrafiken. Detta 
anses ofta mycket problematiskt och inte särskilt motiverande.  
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Figur 21:Om bilisterna har möjligheter att ta 
sig till området på annat sätt än med bil, bland 
arbetspendlare 

Figur 22: Hur goda möjligheter arbetspendlare 
har att ta sig till området genom gång, cykel 
eller kollektivtrafik i förhållande till hur ofta de 
kör bil till arbetet 
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Karta 6: Var arbetspendlarna bor utifrån postnummer, kopplat till antalet dagar bilisten kör till arbetet och 
gång, cykel och kollektivtrafikmöjligheter. (information om kollektivtrafiken är hämtad från Karlskrona 
översiktsplan 2010, s105) 
 
Slutsatserna av detta är att en majoritet har möjlighet att ta sig till arbetet på annat sätt än med bil 
bland arbetspendlarna. Men för detta kan det behövas vidare forskning i arbetet om varför de inte 
använder denna möjlighet.  
 
5.3.3 Behov av bilen av annan anledning än möjlighet till andra transportalternativ 
 
Använder bilen under arbetstid 
 

 
Figur 23: Hur ofta arbetspendlarna använder bilen under arbetstid 
 
Majoriteten använder inte bilen under arbetstid, eller använder den mycket sällan (figur 23).  
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Både bland de som pendlar oftare till arbetet och mer sällan. Bland de som pendlar 1 gång/vecka visar 
resultatet att 1/3 använder bilen under arbetstiden, men eftersom denna grupp var mycket liten är det 
svårt att dra några generella slutsatser. Resultatet visar därmed att det är ytterst få som är beroende av 
bilen under arbetstiden. 
 
Utnyttjar bilen för ärenden, fritidsaktiviteter eller inköp till/från arbetet 
Resultatet från intervjuerna visat att de som arbetspendlar oftare med bil även har mer ärenden, 
fritidsaktiviteter eller inköp på vägen (figur 24).  
 

 
Figur 24: Hur ofta arbetspendlare har ärenden, fritidsaktiviteter eller inköp på vägen till/från arbetet i 
kombination med hur ofta de kör bil till arbetet 
 
Följdfrågan om de hade ärenden etc. samma dag visade att dessa till största del handlade dessa om att 
hämta/lämna barn och därefter inköp av livsmedel (figur 25). Detta tyder på att bilister som pendlar 
oftare med bil är mer beroende av bilen då hon samtidigt utför ärenden etc. på vägen. Detta kan ha 
påverkat svaren i figur 19,21,22 där fler som pendlar 5 dagar i veckan ansåg sig ha sämre förbindelser 
med kollektivtrafik, gång eller cykel pga. att de var mer beroende av bilen, många utryckte även detta 
muntligt under intervjun. Flertalet utryckte även att det tog tid att lämna barnen om de skulle gå till 
dagis eller skolan först och att det ibland innebar en omväg eftersom personen var tvungen att ta sig 
hemåt igen för att ta kollektivtrafiken. 
 
Detta visar en begränsning i att påverka bilisterna att ändra sitt beteende att välja ett annat färdmedel, 
framförallt bland de som kör oftare och har ärenden på vägen. Men det kan samtidigt tilläggas att 
dagis och skolor ofta ligger mycket nära hemmet, ibland går det dessutom att påverka så dessa ligger i 
rätt riktning för att föräldrarna smidigt ska kunna lämna av/hämta sina barn. Vilket kan göra det 
möjligt för bilisterna att byta vanor.  
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Figur 25: Typ av ärenden, fritidsaktivitet eller inköp arbetspendlaren utförde samma dag intervjun ställdes, 
kopplat till hur ofta bilisten kör till arbetet 
 
5.3.4 Besöksmål 
Flertalet bilister som parkerar i området är arbetspendlare och en stor del av dessa arbetar på Ericsson, 
kommunen, Länsstyrelsen eller i någon av skolorna. För besökare var det många som besökte 
marinmuséet, i övrigt var dessa mer spridda. Se mer kap 5.1.2  
 
5.3.5 Diskussion 
Som redovisas i resultatet är en stor del  av de som parkerar i området återkommande bilister. 
Resultatet visar även att avstånden är mycket korta till besöksmålen, det finns gott om lediga 
parkeringsplatser och priset anses billigt för att parkera i området. Alla dessa ökar bilisternas 
incitament att använda bilen.  
 
För att uppmuntra bilister att i större utsträckning välja kollektivtrafiken kan gångavståndet till 
kollektivtrafiken minska genom en nydragen busslinje utmed vägen vid Handelshamnen. Samtidigt 
som gångavståndet ökar till bilparkeringen, genom att samla upp parkeringsplatserna i parkeringshus 
och se till att de placeras på lika långt eller längre avstånd som kollektivtrafiken.En förtätning i 
Handelshamnen kan även bidra till att motivera en ny bussdragning, pga fler potentiella resenärer, som 
kan öka underlaget av kollektivtrafiken. 
 
En minskning av antalet parkeringsplatser kan även öka konkurrensen om parkeringsplatserna och 
därmed söktiden. Vid högre tidsåtkomst kan bilister istället se tidsmässiga fördelar med andra 
transportalternativ, sk road pricing. Men för detta är kravet att det finns alternativa transportmedel till 
området, vilket resultatet tyder på att det till viss del finns men att bilisterna inte väljer att utnyttja 
dessa. Om området bebyggs med bostäder kan det betyda att trycket på parkeringsplatserna ökar 
naturligt även om antalet parkeringsplatser behålls. Men kommunen kan inte ha allt för lågt 
parkeringsutbud eftersom detta ökar risken att söktrafiken blir mycket hög i området. Som visas i figur 
6 ligger beläggningsgraden på förmiddagarna kring 85% som är en optimal nivå, en minskning av 
parkeringsplatserna kan därmed inte ske i området utan ytterligare åtgärder.   
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Som redovisas under frågeställning 2 kan höjda parkeringsavgifter i området bidra till att färre väljer 
bilen som färdmedel. Särskillt Trossökortet kan höjas som utnyttjas av en stor del arbetspendlare. 
 
Åtgärder som räknas upp ovan kan dock bara påverka biltrafiken till en viss grad. 
I resultatet framkommer att bilister till stor del har möjligheter att ändra sina vanor till mer hållbara 
transportmedel, men väljer att inte göra detta. Detta är ett tecken på attityder och vanor som bilisterna 
har och för att kommunen ska kunna påverka individernas beteende till ett mer rationellt tänkande och 
utförande kan kampanjer riktas till bilisterna i området. Som redovisas i figur 4 är Ericsson, 
kommunhuset, Länsstyrelsen och de närliggande skolorna bland de vanligaste arbetsplatserna för de 
som parkerar i området. Vid en eventuell kampanj kan dessa vara en stor målgrupp. Kommunen kan 
även tala med arbetsgivarna på dessa platser för att sammarbeta mot att stödja andra transportformer.  
 
Som visas i figur 5 är måldestinationen för besökare mer spridd, vilket gör det svårare för kommunen 
att påverka besökarna utifrån denna metod. Vilket betyder att kommunen får anstränga sig på annat 
sätt för att nå denna grupp, exempelvis utskick till hushåll. 
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5.4 Komplikationer kring insamlingen av data  
Under veckan som insamlingen av material skedde i området trädde en del förändringar in som kan ha 
påverkat resultatet. Den första förändringen som trädde i kraft var att en del av området skyltades för 
avspärrning av parkering, sammanlagt 14 platser i områdets norra del. Skylten sattes upp under 
onsdagseftermiddagen och som förtydligande till skylten stod det att denna träder i kraft from 4/2 kl. 
07.00.  
 
Den andra förändringen som trädde i kraft i området var ytterligare en skylt om parkeringsförbud, 
denna gången gällande 517 parkeringsplatser. Även denna skylt sattes upp under 
onsdagseftermiddagen och som förtydligande till texten stod det ”sandupptagning 11/4 kl. 21.00.  
  
Denna skylt kan ha påverkat flera arbetspendlare som på hemvägen under onsdagen snabbt uppfattat 
skylten utan att upptäcka att denna först gällde på torsdagskvällen. På så vis kan flertalet 
arbetspendlare valt något annat färdsätt till området dagen efter. Skylten kan även ha påverkat de som i 
vanliga fall parkerar i området under kvällen och natten att parkera på annan plats. Förutom detta kan 
skylten påverkat besökare i området under onsdagskvällen och torsdagen, då det på längre avstånd är 
svårt att se den förtydligande texten, vilket kan ha avskräckt besökare från att parkera i området. Även 
inför fredagen fanns en viss osäkerhet om parkeringsplatsen skulle öppnas upp igen eller vara 
avstängd från parkering, vilket kan ha påverkat resultatet för fredagen bland arbetspendlare som känt 
en viss osäkerhet.  
 
Under fredagsmorgonen hade ett nytt förtydligande till skylten satts upp, då grusupptagningen var 
flyttad till den 15/4. Vilket kan ha påverkat resultatet under denna dag samt under helgen.    
 
Undersökningen genomfördes dock som vanligt utan några förändringar, då det inte fanns tid att skjuta 
upp undersökningen på grund av arbetets omfattning i tid. Att byta de resterande dagarna av veckan 
från och med förändringarna ansågs inte heller lämpligt, då resultatet var ämnat för att redovisa en hel 
vecka i sträck. Vid byte av dagar mellan två skilda veckor ansågs resultatet även i detta fall kunna 
påverkas.  
 
Andra komplikationer under arbetet var att ett antal parkeringsplatser i området saknar skyltning, 
sammanlagt ca28 platser. Resterande parkeringsplatser är skyltade och innehåller pilar mellan vilka 
linje bilar skall parkera i området. Då de icke angivna parkeringsplatserna användes mycket flitigt i 
området räknades dessa med i arbetet som tillgängliga platser. Motiveringen till detta är att dessa 
platser är möjliga ytor att använda som parkering i området och någon skyltning att parkering inte är 
tillåten på dessa platser saknas.   
 
Förutom dessa komplikationer har det även varit svårt att uppskatta antalet lediga parkeringsplatser i 
området, då majoriteten av parkeringsplatserna saknar linjedragning. Bland kommentarerna från 
intervjufrågornas sista (öppna) fråga utrycker både arbetspendlare, en boende i båt och besökare att 
linjedragning i området skulle innebära att parkeringsplatserna kunde utnyttjas effektivare och att vissa 
platser är mycket orediga. Framförallt den norra delen av området där bilister parkerar i oraka linjer 
och det finns fall där bilister ställt sig tre i rad, dvs. där bilar blivit inparkerade med en bil bakom och 
en framför samt två i sidled. I arbetet har det försökt uppskattas hur många parkeringsplatser som 
skulle kunna vara tillgängliga om bilisterna ställer sig så effektivt som möjligt, d.v.s. på en rak linje 
med varken för vid eller för snävt avstånd mellan bilarna. Då detta oftast inte är fallet i verkligheten 
kan antalet lediga parkeringsplatser vara något lägre än det som redovisas i resultatet.  
 
Vid registrering av både parkeringsbiljett/licenser, registreringsnummer och samtidigt räkna antalet 
upptagna parkeringsplatser kan resultatet påverkas då det tar allt för lång tid att göra dessa samtidigt 
under en vecka. Vilket betyder att färre bilar kan ha blivit registrerade/räknade under måndagen. 
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6 Slutsatser och diskussion 
 
Arbetets syfte har varit att undersöka hur en stad på ett effektivt sätt kan hantera parkeringsplatser i 
innerstaden, så att parkeringsytor utnyttjas effektivare och minskas i centrala lägen så att marken kan 
utnyttjas för andra ändamål. Samtidigt som hänsyn ska tas till människors resemönster och 
resebeteenden till platsen. 
 
För detta har Handelshamnen valts ut som en lämplig plats att undersöka. Syftet besvaras i 
frågeställningarna genom att ta reda på vilka grupper som utnyttjar området i nuläget och vilket 
besöksmål de ska till, som på så vis besvarar vilka som främst utnyttjar området för parkering. För att 
besvara hur parkeringsytorna kan utnyttjas effektivare behöver frågan även ställas hur effektivt de 
utnyttjas i dagsläget för att se om dessa går att utnyttja på något bättre sätt. För att minska 
parkeringsytorna kan kommunen även behöva anstränga sig för att bilisterna ska välja andra 
transportalternativ till området. För detta kan bakgrunden om vilka grupper som parkerar i området 
påverka hur lätt de har för att byta transportmedel och vilka möjligheter de har att ta sig till området 
från sin bostad. Det kan även behöva undersökas vilken attityd som finns bakom att använda bilen, 
d.v.s. vad som lockar bilisten att ta bilen till området och vad som kan hindra dem från att välja andra 
transportmedel eftersom de anser sig mer behövande av bilen.  
 
Vilka användargrupper och företag påverkas av en förändrad parkeringssituation i 
Handelshamnen?  
I arbetet framkommer att det främst är arbetspendlare som använder parkeringsplatserna och Ericsson, 
kommunen, Länsstyrelsen och de kringliggande skolorna är mest beroende av parkeringsplatserna för 
sina anställda. Ett samarbete med dessa arbetsgivare kan därför vara nödvändigt för kommunen vid 
parkeringsåtgärder i området.  
 
Hur effektivt utnyttjas parkeringsytorna i Handelshamnen idag?  Hur kan Karlskrona kommun 
på ett effektivare sätt utnyttja parkeringsplatserna i området och eventuellt minska ytor för 
parkering?  
Den andra frågeställningen handlar om att utnyttja parkeringsplatserna effektivare. Denna del är 
emellertid svår att hålla undan helt från den tredje frågeställningen, då dessa frågeställningar ofta går 
hand i hand. Flera av åtgärderna som nämns för den andra frågeställningen kan därför vara effektiva 
även för den tredje frågeställningen.  
 
I undersökningen framkommer att beläggningsgraden är mycket låg under kvällar och helger vilket är 
oeffektivt utnyttjande av marken. I arbetet ges därför förslag om att förtäta området med bostäder och 
samla upp parkeringsytorna i parkeringshus på höjden. Om detta är ekonomiskt lönsamt kan det dock 
behövas ekonomiska kalkyler på. Arbetet visar även att det var många privata parkeringsplatser som 
stod tomma, vilket betyder att dessa kan minska i området.  
 
Omsättningen av parkeringsplatserna visar att en stor del är långtidsparkerare och att mertalet av 
bilisterna återkommer flera dagar i veckan. En orsak till detta kan vara det s.k. Trossökortet, som en 
stor majoritet av bilisterna utnyttjar i området (men givetvis även markanvändningen, som till största 
del består av arbetsplatser i närområdet). Då majoriteten av de som parkerar i området är 
arbetspendlare visar det att denna grupp gynnas mest av parkeringssystemet. Men även timbetalningen 
visar på att flertalet bilister parkerar längre tid i området. Då fler parkerar längre tid i området behövs 
många fler parkeringsplatser i innerstaden. Långtidsparkering är därmed negativt i stora mängder i 
innerstaden. En lösning till detta kan vara att höja priset för parkeringsplatserna, främst för 
Trossökortet, och införa tidsreglering på vissa platser för att minska utbudet för långtidsparkeringen så 
att fler väljer andra färdalternativ. Men det finns även en begränsning på hur mycket kommunen kan 
höja priset eller minska utbudet av parkeringsplatser för långtidsparkering. Det finns en möjlighet att 
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det ger ett bakslag i att flera företag väljer att flytta till periferin, vilket inte är en aktiv åtgärd för att 
minska biltrafiken och ytorna för parkeringsplatser i innerstaden. Att begränsa antalet 
parkeringsplatser, genom tidsbegränsning eller att området bebyggs av bostäder utan att tillsätta fler 
parkeringsplatser, kan minska incitamentet att köra bil till arbetet. Men denna åtgärd har även en 
begränsning i att påverka bilisterna. Då beläggningsgraden är hög ökar söktiden (och därmed 
trängseln) på de tillgängliga platserna, framförallt under rusningstiden.  
 
Resultatet visar även att trycket på parkeringsplatserna var mycket hög under förmiddagen, men lägre 
senare under dagen. En åtgärd för att styra efterfrågan på olika tider är dynamiska parkeringsavgifter, 
men detta skulle troligtvis ge låg verkan i området eftersom ca 5 % betalar för timbetalningen.  
 
Vad motiverar bilister att köra till Handelshamnen idag och parkera sin bil och hur beroende är 
de av bilen som färdmedel? Kan Karlskrona kommun på något sätt påverka dessa bilister att ta 
andra färdmedel till området för att parkeringsytorna ska minska? 
I arbetet framkommer att priset på parkeringsplatserna anses väldigt billigt, vilket kan öka 
incitamenten att använda bilen. Avstånden mellan parkeringen och arbetsplatserna ansågs även mycket 
nära, dvs. korta sträckor, vilket kan öka incitamenten att använda bilen. Dessutom ansågs det finnas 
gott om lediga parkeringsplatser, vilket även detta ökar incitamenten att använda bilen.  
 
För att minska incitamenten att använda bilen som färdmedel kan parkeringspriset öka för att närma 
sig kollektivtrafikens pris. Avståndet kan öka till närmsta parkering genom att samla upp 
parkeringsplatserna i parkeringshus och placera dessa utifrån likaledes eller längre avstånd som till 
närmsta busshållsplats. Dessutom kan utbudet av parkeringsplatserna minska, antingen genom 
borttagning av parkeringsplatser eller tidsreglering på förmiddagen. Det finns dock en begränsning på 
hur stora åtgärder som kan vidtas. 
 
För att minska biltrafiken genom parkeringsåtgärder måste det finnas möjligheter för bilisterna att ta 
sig dit på annat sätt än med bil. I undersökningen framkommer att flertalet av arbetspendlarna bor i 
tätbebyggt område och kan ta sig dit genom kollektivtrafik, gå eller cykla. Flertalet använder inte 
heller sin bil under arbetstiden. Men samtidigt har många av de som arbetspendlar flera dagar i veckan 
med bil mer ärende, fritidsaktiviteter eller inköp på vägen. Vanligtvis rör sig dessa ärenden om att 
hämta/lämna barn till och från arbetet. Det kan dock ses som en bekvämlighetsfaktor att ta bilen och 
något som ligger i individernas vanor, eftersom dagis och skolor normalt ligger nära bostaden och i 
annat fall går det ofta att välja plats för barnen som passar föräldrarna. Det behöver därför inte vara ett 
omöjligt hinder för bilisterna att välja ett annat transportmedel vid förändrade parkeringsrestriktioner i 
området. Det handlar istället om attitydförändringar och att ersätta gamla vanor mot nya. Dock är det 
inte särskilt motiverande i nuläget när bilen är både billig och det tar kortare tid. För detta kan hårdare 
parkeringsrestriktioner påverka fler bilister att använda andra färdmedel. 
 
Resultatet visar även att stor del arbetar på Ericsson, kommunhuset, skolorna i kringområdet och 
Länsstyrelsen. Då dessa arbetsplatser är högt representerade kan de vara en bra målgrupp för 
kampanjer att minska bilanvändandet eller samarbeta med arbetsgivarna för att minska 
bilanvändandet. 
 
Diskussion 
I arbetet erhålls tre vidsträckta frågeställningar som har förtydligas och avgränsats. Frågeställningarna 
går att utredas med ytterligare frågor för ett mer omfattande och säkert resultat. De avgränsade 
frågorna går även att utredas vidare. Men med anledning av arbetets tidsbegränsning och omfattning 
har arbetet inte gått in djupare på frågorna. 
Exempel på frågor som kan vidareutvecklas är gång- och cykelförbindelserna för att ta sig till området 
gällande särskilda gång- och cykelnät, barriäreffekten, genheten etc. Även studier om 
kollektivtrafikens förbindelser till och från området, gällande tidtabeller och busslinjer, kan 
undersökas vidare bland arbetspendlare. Samt studier om hur dessa kan förbättras.  
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Vidare kan det vara nödvändigt med ytterligare studier om beläggningsgraden under olika tidpunkter 
på året för att få fram maxvärdet.  
 
Utöver de avgränsade frågorna kan nya frågor undersökas. Exempelvis att uppskatta 
parkeringsnormen utifrån markanvändningen i närområdet. Samt ekonomiska kalkyler på hur området 
kan påverkas av olika parkeringsåtgärder. 
 
Ur databasen som samlats in finns mycket mer information att tillgå som inte behandlats i arbetet, 
bland annat kan beläggningsgraden delas upp i olika delar för området. Under insamlingsveckan finns 
även ett antal faktorer som kan ha påverkat resultatet i arbetet som beskrivs i kapitel 5.4. 
 
Svaren på frågeställningarna ger några exempel på hur kommunen kan gå tillväga för att lösa 
parkeringsproblematiken, alltså inget definitivt svar. På grund av att åtgärderna i arbetet är anpassade 
för de lokala förutsättningarna för Handelshamnen kan arbetet fungera som exempel för andra städer 
att ta efter om de har någon liknande situation. Men arbetet rekommenderas inte för andra städer att ta 
rakt av, eftersom forskningsläget utrycker att det är viktigt att anpassa åtgärderna för platsen.  
 
Åtgärderna i arbetet har anpassats utifrån Handelshamnen, men för vissa av åtgärderna kan det 
innebära att grannområdet kan drabbas. Detta måste kommunen ha i åtanke vid en förändrad 
parkeringssituation i området. 
 
Arbetet visar att en mer hållbar utveckling av de ekonomiska, sociala och miljömässiga perspektiven 
kan ske genom en effektiv hantering av parkeringsytorna. Ekonomisk vinst kan ske eftersom marken 
ligger i ett attraktivt läge och kan utnyttjas för andra ändamål (framförallt boende) än parkering om 
dessa samlas upp i parkeringshus, samt höjda parkeringsavgifter som kan minska subventionerna från 
skattemedlen. Samtidigt är marknivån ofta dyrare än övriga våningar. På grund av detta kan det vara 
ekonomiskt fördelaktigt för kommunen att bygga parkeringshusen på höjden och utnyttjar 
bottenvåningen för exempelvis verksamheter som kräver mindre trafik. Social vinst kan ske genom att 
bostäder kan liva upp området med fler människor som vistas i området och den urbana miljön 
förstärkas i området, som i nuläget består av stora parkeringsytor som normal inte medbringar till 
vistelse i området. Samt ekologisk vinst genom olika parkeringsåtgärder samt förtätningen i centrum 
som bidrar till att fler använda andra transportalternativ.   
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 
Har parkerat i handelshamnen? 
_____ Ja  _____Nej 
 
Fortsättning: Om personen parkerat i handelshamnen 

1. Kön _____ Kvinna  _______Man 
  

2. Vilken kategori tillhör du?  
______ Arbetspendlare ______Besökare (ärenden, fritidsresor, inköpsresor) 
______ Boende  ______Varutransport/Företagsresor 
______Annat________________________________________________ 
 

3. Varför har du parkerat i Handelshamnen? (möjligt att välja fler)  
______ Billigt att parkera ______ Nära till min bostad ______ Nära till min arbetsplats  
______ Nära till annat mål ______ Lätt att hitta eller smidigt att ta sig till  _________Billigt parkeringspris 
______ Annat_______________________________________________________ 
 

4. Vilket besöksmål/företag ska du till eller har du varit på? (alla utom boende) 
_______ Albinsson & Sjöberg  _______ Kommunhuset _______Region Blekinge  
_______ Eriksson  _______ Kust bevakningen  _______Trafikverket 
_______ Folksam _______ Länsstyrelsen     
_______ Annat________________________________________________ 
 

5. Hur ofta kör du bil till arbetet? (arbetspendlare) 
________Alltid ________2-4 gånger/vecka ________1 gång/vecka ________Mer sällan 
 

6. Hur ofta använder du din bil under arbetstiden? (arbetspendlare)  
_______ Alltid _______2-4 gånger/vecka ____1 gång/vecka     ____mer sällan ______ Aldrig 
 

7. Hur ofta har du ärenden, fritidsaktiviteter eller inköp på vägen till & från arbetet? (arbetspendlare) 
_______ Alltid _______2-4 gånger/vecka ____1 gång/veck       ____mer sällan ______ Aldrig 
 

8. Har du några andra ärenden, fritidsaktiviteter eller inköp till och från arbetet idag? (arbetspendlare) 
_______ Nej  
_______ Ja (vad? fler alternativ går bra) 

_______Hämta/lämna barnen 
_______Inköp i livsmedelsbutik eller inköp av större/tyngre varor 
_______Inköp, annat 
_______Biblioteket, banken, hårfrisören, tandläkaren  
_______Träning  
_______Annat: ________________________________________________________ 

     
9. Har du möjlighet att ta dig hit med kollektivtrafik, gå eller cykla? (arbetspendlare och besökare) 

_________ Nej  
_________ Ja (hur goda)  ________väldigt dåliga möjligheter 
  ________ ganska dåliga möjligheter 
  ________ ganska bra möjligheter 
  ________ väldigt bra möjligheter 

10. Vad har du för postnummer? __________________________________________ 
11. Egna kommentarer om frågorna eller om parkeringen i Handelshamnen? 

___________________________________________________________________________________ 


