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1 Bakgrund och syfte
För att information i trafiken ska vara ett hjälpmedel för att lösa olika uppgifter

krävs det att informationen bidrar med kunskap som trafikanten inte har tidigare,

men även att det är information som trafikanten anser sig behöva. I ett PM daterat

96-01-18 beskrivs översiktligt vad information är och hur man med hjälp av olika

"arbetsredskap" kan kartlägga behovet av informationen för att lösa definierade

uppgifter. Den information som behandlas i PMzet är information för att lösa

taktiska uppgifter.

Avsikten med detta arbete är att för en väldefinierad uppgift ta reda på vilken

information trafikanten kan behöva och dessutom vill ha för att lösa de taktiska

uppgifter som uppstår under vägen. Parkering har valts som område för att

exemplifiera trafikanters behov av taktisk information då det är en uppgift som

sker i ett förhållandevis väl avgränsat område, i vilket det finns en stor potential

för vinster inom säkerhet, miljö och komfort.

En pilotstudie har genomförts för att undersöka hur man beskriver vad som

påverkar trafikanter vid val av parkeringsplats och hur man beskriver behovet av

information som parkeraren har för att lösa de taktiska uppgifter, som uppstår i

samband med uppgiften att parkera.
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2 Tidigare undersökningar och reflektioner
För att studera vad som finns dokumenterat om parkeringsstrategi och parke-

ringsinformation utfördes en kompletterande litteratursökning till den som pre-

senterades i VTI notat 51-1994. Sökningen gjordes i databasen Roadline och som

sökord användes "parking" och "strateg." Inga nya artiklar av intresse erhölls. Den

tidigare presenterade litteraturen innehåller, mer utförligt, följande:

Vilken betydelse har parkeringsinformationssystemen?
I en undersökning bekostad av ADAC redovisas att 72 % av de tillfrågade par-

kerarna alltid använder samma parkeringsplats och därmed inte tar någon notis om

befintlig parkeringsinformation.

Finns det olika sökbeteenden?

Som en del i en större undersökning genomförde [Axhausen, Polack & Hilton,

1989] två undersökningar i Karlsruhe. Den första undersökningen syftade till att

identifiera olika sökstrategier för att hitta parkering. För att ta fram olika

sökstrategier genomfördes intervjuerna i grupp, med fem medlemmar i varje. De

deltagande ombads att beskriva hur de, vid fem olika aktiviteter i den centrala

staden, söker parkeringsplats.

Sju olika parkeringsstrategier framkom:

l. Föraren åker direkt till en nästan garanterad p-plats, som i regel är nära

destinationen. "Inside tip".

2. Föraren har ett visst antal fasta alternativ, varav någon alltid erbjuder plats.

Förarna accepterar långa promenader och långa söktider. "Safe opportunity".

3. Letandet av parkeringsplats är förankrat till en viss parkering som alltid har

lediga platser, men föraren är beredd att välja en annan parkering om det

erbjuds en ledig gatuparkering utmed vägen. "Off-street after search".

4. Bilisten söker parkeringsplats i en fast ordning där gatuparkeringar och billi-

gare alternativ som inte är på gatan ingår. Någon av dessa garanterar en

parkering. Korta gångavstånd är inte det väsentliga och förarna ändrar sällan

sökordningen. Förarna använder inte dyra parkeringar och förkastar stor-

köpsparkeringar och underjordiska faciliteter. "Fixed route".

5. Förarna har en varierande sökväg. Om de inte hittar en parkering så parkerar

de olagligt för att komma nära destinationen. Söktiden kan vara lång.

"Illegal after search".

6. Föraren cirklar runt destinationen. Radien är liten. Söktiderna är ofta långa

och avstånden till destinationen korta. I värsta fall parkerar de på en parke-

ring som inte är direkt på gatan. "Circling".

7. Efter en kort stunds letande parkerar man illegalt (förutsatt kort parkerings-

tid). Söktiderna är ofta korta och gångtiderna korta. "Nearly immediately

illegal".

Som en andra del i Axhausens undersökning intervjuades bilisterna om vilken

av de sju strategierna som de använde. Intervjuerna genomfördes under vanliga

arbetsdagar i anslutning till att bilisterna anlände till eller avreste från en parke-

ring. Frågor ställdes också om vilken typ av parkering de använde, söktidens

längd, tiden som de cirkulerade, om de använde fasta resvägar, hur de klassifice-

rade parkeringsutrymmet, den skattade gångtiden till den första destinationen och

den skattade tidslängden för parkering.

Intervjun omfattade 709 parkerare och deras svar om vilken parkeringsstrategi

de använde fördelade sig enligt följande:
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0 "Inside tip" 5,7 (70
0 "Safe opportunity" 42.7 70

0 "Off-street after search" 2,3 (70

0 "Fixed route" 17,9 (76

0 "Illegal after search" 7,5 %

0 "Circling" 15.7 (70

0 "Nearly immediately illegal" 8,2 %

Av dessa strategier föredrogs parkeringsstrategi 2 och 4 av desom skulle vara

parkerade en längre tid. Förare som inte kom ifrån staden använde parkerings-

strategi 2 och 3 medan de med god lokalkännedom använde 4 och 5. Risken att

köra vilse samt att få långa söktider uppfattades då som mindre.

Tekniska Universitetet i Berlin (Fachtgebiet Strassenplanung und Strassen-

verkehrstechnik) har arbetat med teorin att det finns fyra grundläggande bete-

enderutiner när man söker parkeringsplats.

0 Cirkulering (strategi 6).

0 Direkt letande för parkering på gatan.

0 Parkering på parkeringsyta utanför gatan (strategi 2).

0 Illegala parkeringar (strategi 7).

I ytterligare en studie av [Axhausen & Polack, 1990] hänvisas bl.a. till tre tidi-

gare studier. Den ena studien utfördes i Kingstone 1986 och den andra i Birming-

ham 1988. Båda studierna utfördes av [Bradley & Layzell, 1986].Den tredje

studien utfördes i Truro 1981 av [Gould & Winsey, 1981]. Möjligheterna att

jämföra dessa är begränsade men en gemensam slutsats är att det finns olika typer

av sökbeteende som i sin tur påverkar själva parkeringsvalet.

Axhausen påpekar att det till skillnad från det stora antalet installerade parke-

ringsguidningssystem (PGI-system) endast finns några få undersökningar om

systemens effektivitet. Axhausen har endast funnit fyra stycken. Gemensamt resul-

tat i dessa är att PGI-system endast hjälper dem som inte har lokalkännedom.

Förare med lokalkännedom ändrar inte sina planer med anledning av information

från systemet. Om de använde informationen var det mestadels för att bekräfta

sina beslut.

Sammanfattningsvis poängterar författarna att det är viktigt att klart formulera

externa regler för hur parkeringsbeteendet skulle observeras. Som exempel kan

nämnas regler för hur man observerar när parkeringsletandet påbörjas eller regler

för hur hanteringen av parkerare som under letandet ändrar sökstrategi ska ske.

Avgörande faktorer för valet av bilistens parkeringsstrategi kan sammanfattas

som följande enligt litteraturen:

0 Bilistens acceptans av gångavståndet till destinationen (kort eller lång).

0 Bilistens sökordning av parkeringsplats (förutbestämd ordning av platsalter-

nativen, ej förutbestämd ordning av platsalternativ, Cirkulering runt destina-

noneny

0 Bilistens val av laglig respektive olaglig parkering.

Förmodligen har inte en trafikant endast en parkeringsstrategi, utan säkerligen

flera olika beroende av bl.a. syftet med resan och yttre omständigheter som gäller

just vid tidpunkten för resan.
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Olika tabeller kan upprättas för att beskriva strategier vid val av parkerings-

plats, en möjlig tabell är följande:

     

Tabell 1 Faktorer som paverkar valet av parkering.

Olaglig parkering Laglig parkering

Långa gång- Korta gång- Långa gång- Korta gång-

avstånd avstånd avstånd avstånd

Förutbestämd

ordning A B C D

Ej förutbestämd

ordning E F G H

Cirkulering

I J K L

      

I tabellen är sex av cellnumren betonade. De avser representera de parkerings-

strategier som bedöms som de vanligaste. Dessa överensstämmer med de strate-

gier som presenterades i [Axhausen & Polack, 1990].

Verbalt kan de beskrivas enligt följande:

0 Föraren har redan från början en garanterad p-plats och kör direkt dit. (D)

0 Föraren har i förväg bestämt vilka alternativ som ska undersökas och i

vilken ordning, varav något av alternativen garanterar en p-plats. Långa

gångtider accepteras. (C)

0 Föraren cirkulerar runt destinationen för att finna en ledig plats. Långa gång-

tider accepteras ej. Efter lång söktid utökas radien och parkeringar utanför

gatan kan accepteras. (L)

0 Föraren cirkulerar runt destinationen för att finna en ledig plats. Långa gång-

tider accepteras ej. Olaglig parkering är ett alternativ. (J ,L)

0 Föraren har en varierande, ej förutbestämd sökväg. Långa gångtider accep-

teras ej. Olaglig parkering är ett alternativ. (F,H).

I de fall föraren väljer att parkera olagligt så innebär det inte att han förkastar

alla lagliga alternativ. De flesta förare letar nog i första hand efter en laglig parke-

ringsplats och när de inte hittar en sådan, inom ramen för de krav som han/hon

ställt, så väljer de att parkera olagligt.

Vad avser acceptans av korta eller långa gångavstånd kan det antas att de som

accepterar långa gångavstånd även accepterar korta avstånd. Detta är i huvudsak

aktuellt då sökordningen inte är förutbestämd eller utgörs av Cirkulering.

Givetvis finns det även andra faktorer som inverkar vid valet av parkerings-

plats, tex.:

0 om det är ett parkeringshus eller en parkeringsyta utomhus

0 tillåten parkeringstid

0 parkeringspriset

0 betalningssättet

0 väntetid på ledig plats

0 lokalkännedom.
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De effekter i anslutning till olika sökstrategier som intervjuundersökningen

avser att inrikta sig på är:

0 i vilken utsträckning föreslagna parkeringsstrategier används

0 om någon parkeringsstrategi saknas

0 hur lång tid har bilisten ägnat åt sökning av parkering (söktid).

För att detta ska kunna besvaras krävs en klar definition av begreppen

"söktrafik" och framförallt av "söktid". Det vore även av intresse att skatta eller i

bästa fall mäta mängden söktrafik. En mätning kräver nya tekniska metoder för att

mäta mängden söktrafik och bilisternas söktid. I dagsläget kan det inte erhållas

men det är ett intressant område att fortsätta forskningen inom.

Ett alternativ, som användes i intervjuundersökningen var att be "parkerarna"

uppskatta söktiden och hur stor del av restiden som de ägnat åt att söka efter en

parkeringsplats. "Parkeraren" besvarade var de ursprungligen hade tänkt parkera,

var de slutligen parkerade och hur många parkeringsförslag de fick förkasta. Det

finns anledning att tro att det finns systematiska skillnader mellan subjektiva och

objektiva skattningar av söktiden och en objektiv mätmetod bör användas som

komplement.

Frågor som kan beskriva i vilken utsträckning bilisterna är i behov av parke-

ringsinformation är följande:

0 Hur många av de som dagligen kommer till centrum behöver söka parke-

ring?

0 Hur många av de som kommer till centrum för att arbeta behöver betala för

att parkera?

Dessa två frågor är svåra att besvara med hjälp av en intervjuundersökning av

detta slag. Om frågorna skulle besvaras skulle intervjuerna behöva utföras i

anslutning till in- eller utfart från staden eller via en postenkät.
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3 Genomförande av empirisk studie i Linköping

3.1 Urval

Parkerare i Linköpings innerstad utgör population i intervjuundersökningen. Att

just Linköping valts kan motiveras med att det är en medelstor svensk stad där de

flesta parkeringsalternativ finns representerade. Rent praktiskt är det dessutom en

fördel då de som arbetar i projektet är stationerade i Linköping. Nackdelen med

valet av Linköping är bl.a. att det är en stad med förhållandevis gott om parke-

ringsplatser, vilket innebär att representerade parkeringsstrategier bör vara enklare

och färre än i en stad med mindre utbud och/eller större efterfrågan på

parkeringsplatser.

För att täcka in bilister med olika parkeringsstrategier vore den bästa metoden

att genomföra intervjuerna då bilisterna ankommer eller avreser från innerstaden.

Det var tyvärr inte rimligt att genomföra, inom ramen för detta projekt och det

bästa alternativ som återstod var att genomföra intervjuerna i anslutning till

parkeringstillfället.

För att fördela intervjuerna på ett rimligt sätt på de olika parkeringstyperna, det

vill säga parkeringshus, parkeringsytor och kantstensparkeringar krävs det kun-

skap om det totala utbudet av parkeringar i det området. Det kan vara svårt då

information om utbudet av privata parkeringar i olika former inte finns att tillgå. I

pilotstudien har vi använt oss av kommunens och parkeringsbolaget Dukatens

uppgifter. Nackdelar med detta är bl.a. att:

0 Olagliga parkerare faller bort.

0 Parkerare på privata parkeringsplatser faller bort.

0 Problem att skapa en tillfredsställande bild av det faktiska utbudet av parke-

ringsplatser.

0 Omöjligt att med hjälp av resultaten uttala sig om Linköpingsparkerare rent

generellt.

I försöksplaneringen gjordes urvalet så att bilister vid de olika typerna av

parkeringar (parkeringshus, parkeringsytor utomhus och kantstensparkeringar)

finns representerade i samma utsträckning. I undersökningen har parkerare i

Linköpings innerstad ingått, där innerstaden definieras enligt karta 1.
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Kartbilden visar parkeringsöversiktens avgränsning
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Karta 1 Parkeringsöversiktför Linköpings innerstad september 1993.

Inom det på kartan markerade området, finns totalt 4 457 parkeringsplatser som

förvaltas av Linköpings kommun eller det kommunala parkeringsbolaget Dukaten.

Parkeringarna fördelar sig, vad avser parkeringstyp enligt följande:

0 P-hus 995

0 P-yta 2 362

0 Kantsten 1 100

3.2 Data

Totalt har ca 256 parkerare intervjuats. I försöksplaneringen var avsikten att

intervjuerna skulle fördela sig enligt tabell 2. Det faktiska utfallet finns markerat i

parentesen bakom det planerade antalet. Avvikelser mellan det planerade och det

faktiska antalet intervjuer beror på flera orsaker bl.a. skillnader i intervjuhastighet

hos intervjuarna, variationeri lättheten att finna parkerare att intervjua och skill-

nader i parkerarnas villighet att besvara fragorna. Skillnaderna i lättheten att finna

parkerare att intervjua upplevdes av de som intervjuade ofta vara beroende av

parkeringstypen, likaså upplevdes parkerarnas villighet att besvara frågorna, oftast
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vara en fråga om huruvida parkeraren var i tidsnöd eller inte. Vissa tider var

parkerarna mer stressade.

    

Tabell 2 Planerade och utförda intervjuer.

Klockan 11-14 Klockan 14-17

Måndag P-hus 17 st (25) P-hus 17 st (20)

Tisdag P-yta 17 st (17) P-yta 17 st (18)

Onsdag Kantsten 17 st (17) Kantsten 17 st (10)

Torsdag Summa: 51 st (59) Summa: 51 st (48)

Fredag P-hus 17 st (21) P-hus 17 st (12)

P-yta 17 st (18) P-yta 17 st (14)

Kantsten 17 st (18) Kantsten 17 st (18)

Summa: 51 st (57) Summa: 51 st (44)

Lördag P-hus 17 st (17) Utgår på grund av annat betal-

P-yta 17 st (20) ningsförfarande samt ingen

Kantsten 17 st (11) förväntad ny information

Summa: 51 st (48)

    

Siffrorna i parentesen är de utförda intervjuerna.

Totalt har 256 intervjuer gjorts vid följande parkeringsplatser:

P-hus (totalt 95)

ca 50 vid Detektiven (Drottninggatan) 440 platser, se karta l, område B i

bilaga 3.

ca 45 vid Druvan (Hamngatan) 535 platser, se karta l, område A, i bilaga 3.

P-yta (totalt 88)
ca 30 vid Tinnerbäcksparkeringen 270 platser, se karta l, område C, i bilaga 3.

ca 40 vid Eddan (Gamla Bussterminalen) 235 platser, se karta l, område D i

bilaga 3.

ca 18 vid Bokbindaren (Gamla Polishuset) 67 platser, se karta l, område E, i

bilaga 3.

Kantsten (totalt 73)

ca 18 vid Szt Lars kyrkan, se karta 2, område A, i bilaga 3.

ca 27 vid Teatern, se karta 2, område B, i bilaga 3.

ca 28 vid Hospitalstorget, se karta 2, område C, i bilaga 3.

Intervjuerna har genomförts med ett så kallat enkätunderlag. Enkäten har

fungerat som ett underlag till intervjuaren som med egna ord formulerat frågorna.

Enkätunderlaget finns presenterat i bilaga 2. Intervjuerna har utförts av fyra olika

personer.

3.3 Slutsatser

De 256 intervjuerna genomfördes under oktober och november 1994. Vid drygt

hälften av intervjuerna var vädret mulet och i vissa fall var det även regn. Vid de

övriga intervjuerna var vädretövervägande soligt.

Parkerarnas villighet att svara pa fragor har varit god. I genomsnitt har tre av

fyra, av de först tillfrågade, besvarat fragorna.
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De intervjuades kön och ålder fördelade sig enligt följande:

     

Tabell 3 Ålder och könsfördelning pa de intervjuade parkerarna.

KÖN ÅLDER

Antal

Procent <30 år 30-60 år >60 år Saknas Totalt

Man 35 96 28 1 160

13,67 37,50 10,94 0,39 62,50

Kvinna 15 76 5 0 96

5,86 29,69 1,95 0,00 37,50

Totalt 50 172 33 1 256

19,53 67,19 12,89 0,39 100,00

      

Nära 60 % av de intervjuade är bosatta i Linköping. Drygt 10 % bor i mindre

samhällen, där Linköping är den närmaste tätorten, t.ex. Gistad, Linghem, Banke-

kind och Grebo. Drygt 20 % har sin bostadsort i andra östgötska städer, t.ex.

Mjölby, Motala, Åtvidaberg, Vadstena och Skänninge. De resterande 10 % kom-

mer från andra orter i Sverige.

Av de intervjuade besökte 65 % Linköpings innerstad minst en gång per vecka

och totalt 90 % minst en gång per månad.

Av de intervjuade anser 85 % att deras kunskap om var man kan parkera i

Linköping är bra eller ganska bra. Dessa kan antas ha ett annat behov av informa-

tion än de som anser sig ha "ganska dålig" eller "dålig" kunskap om var de kan

parkera.

Drygt 80 % av de intervjuade hade funnit parkering vid sitt första parkerings-

försök. Av de återstående 20 % fann de flesta (80 %) parkeringen vid sitt andra

parkeringsförsök. De flesta av dessa bedömde att tiden som de fått söka efter

parkering var högst 5 minuter. Av de som inte hittat parkeringsplats vid första

försöket hade flertalet letat efter platser vid parkeringsytor eller kantstensparke-

ringar i mycket nära anslutning till Linköpings innerstads centrala delar såsom

Trädgårdstorget, Stora Torget, Hospitalstorget och vid Teatern. Som tidigare

nämnts är problemen att finna en parkeringsplats i Linköpings innerstad inte så

stort normalt. Problem att finna parkeringsplats kan, enligt uppgifter från parke-

ringsvakter och intervjuarnas egna studier, finnas på fredagseftermiddagar och

lördagsförmiddagar. Det relativt stora utbudet kan innebära att antalet parkerings-

strategier är färre och något annorlunda än i städer där belastningen på parkering-

arna är större, men metoden att undersöka strategierna torde vara den samma.

Två av frågorna som trafikanterna fick besvara var: när de bestämmer var de

ska söka efter en parkeringsplats samt hur de söker parkeringsplats, om det till

exempel sker i en viss ordning.
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Tabell 4 beskriver hur de intervjuades svar fördelade sig på dessa två frågor.

Tabell 4 .Var bestämmer trafikanter var de ska söka efter en parkeringsplats
och vad har deför .strategi när de letar?

     

Hur söker När fattas beslut om var man söker en parkering

man

parkering

Antal

Procent Före av- På väg till I centrum Annat Saknas Totalt

resan centrum

Förutbe- 81 29 7 3 0 120

stämd ordn. 31,64 11,33 2,73 1,17 0,00 46,88

Ej förut- 11 12 6 1 0 30

bestämd 4,30 4,69 2,34 0,39 0,00 11,72

Cirkulering 31 19 11 4 3 68

12,11 7,42 4,30 1,56 1,17 26,56

Annat 26 4 2 2 0 34

10,16 1,56 0,78 0,78 0,00 13,28

Saknas 2 0 O 2 0 4

0,78 0,00 0,00 0,78 0,00 1,56

Totalt 151 64 26 12 3 256

58,98 25,00 10,16 4,69 1,17 100,0

      

Med förutbestämd ordning avses att trafikanten har en bestämd ordning på de

platser som de ska leta efter parkeringsplats vid, t.ex. först vid Stora Torgets kant-

stensparkeringar och sedan i Baggen. Ungefär 60 % vet före avresan hur man

tänker söka efter en ledig parkeringsplats. Ca 45 % av trafikanterna har dessutom

en förutbestämd ordning av parkeringsplatser de ska leta vid. För desom inte

söker i en förutbestämd ordning är det mer stunden som avgör i vilken ordning

man letar efter parkeringsplats. Cirkulering innebär att trafikanten först tar sig till

målet och väl där cirklar runt för att finna en parkeringsplats. Drygt 25 % av trafi-

kanterna har svarat att cirkulering är det alternativ som de använder. Totalt sett

är den vanligaste sökstrategin att man före avresan har bestämt var man ska söka

parkeringsplats och i vilken ordning de olika alternativen ska avsökas, drygt 30 %

har svarat detta alternativ.

Parkeraren fick frågan: Vilken information använder du för att hitta en parke-

ringsplats i Linköping. Det visade sig att ungefär 70 (70 ansåg att den information

de använde var den kunskap de hade sen tidigare, endast 10 670 använde väg-

visningsskyltar till parkeringsplatserna eller egna kartor i bilarna.

De intervjuade fick även frågan om det finns information som de önskar och

som de anser sig saknas idag: Ca 75 % svarade att det inte är någon information

de saknar. Att denna siffra är så hög beror troligen på att det vid de flesta tillfällen

inte är ett problem att hitta en ledig parkeringsplats i Linköpings innerstad, i
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kombination med att många känner till parkeringsalternativen i Linköping. De

återstående 25 % av de intervjuade hade i huvudsak Önskemål om information

som är av typen: beläggningsgraden på parkeringsplatserna, parkeringspriset och

då i huvudsak var man finner de billigare parkeringsalternativen.

När det gäller frågan vad som generellt påverkar trafikanterna vid val av

parkeringsplats har parkerarna först fått svara spontant och därefter har de enligt

en checklista fått besvara vilken betydelse andra faktorer har, som de inte redan

har nämnt. Drygt 80 % av de intervjuade nämnde spontant någon faktor som var

av betydelse för dem vid parkeringsval. De spontana svaren och parkerarnas svar

på frågorna ur checklistan kan givetvis kombineras i en analys. I pilotstudien har

inte detta utförts.

Bland de spontana svaren nämndes gångavståndet till målet som en viktig fak-

tor (50 %, sade det). Priset, tidsbegränsningen, frekvensen lediga parkerings-

platser, betalsättet och ärendet nämndes i ungefär lika stor utsträckning (ca 17 %),

parkerarna kunde här ange flera faktorer som var av betydelse.

Trafikanterna fick besvara frågan om vilken parkeringstyp de föredrar. Resul-

taten visade att kantstensparkering är den minst populära typen av parkeringsplats,

parkeringsyta var den parkeringsform som flest föredrog och på engod andra plats

kom parkeringshus. Var fjärde parkerare ansåg att det var oväsentligt vilken

parkeringstyp som gällde. Om anledningen till att vissa parkeringstyper inte prefe-

reras beror på att betalningssättet inte är bra eller på att det är andra taxor eller att

det kanske är svårt att parkera framgick inte. Givetvis finns det också skillnader i

preferens mellan till exempel olika parkeringshus, vilket bl.a. kan bero på att

husen har olika system för betalning och att de är olika konstruerade. I en

kommande undersökning bör kanske även dessa frågor ställas för att få en verklig

bild av vilka variabler som faktiskt är betydande för vilken parkeringsstrategi man

väUeL

En fråga till parkerarna var om de alltid parkerar lagligt? Av de tillfrågade

svarade l7 % att det hände att de parkerade olagligt. Hur kan man påverka dessa

och vad är det för parkering de utfört som är olaglig? Parkerar de olagligt för att

slippa avgift, är det för att komma närmare den plats de ska till eller är det kanske

på grund av tidsbrist, de hann inte leta efter en ledig plats? Det skulle vara intres-

sant att ta reda på om de olagliga parkeringsalternativen finns med i den förut-

bestämda sökordningen av parkeringsplatser som 50 % av de intervjuade parke-

rarna i Linköping sade sig ha.

I den sista frågan fick parkerarna framföra ytterligare synpunkter med anled-

ning av parkering i Linköpings innerstad. Drygt 170 st hade ytterligare synpunkter.

På en mängd olika formuleringssätt framkom följande huvudämnen:

Betalning. Några synpunkter var följande:

- För dyrt att parkera i Linköping.

- Sättet att betala är viktigt. Många poängterar att Druvans betalningssystem

dvs. där man betalar i efterhand är att föredra och att Detektivens system där

man betalar vid ankomsten inte är tillfredsställande.

- Parkerare föreslår att myntautomaterna måste bort eller kompletteras med

växelautomater.

Trafikanterna verkar efterfråga någon form av betalningsstandard, vilken på

bäst sätt ska vara relevant för uppgiften att på enklaste sätt, för trafikanten,

hantera betalningssituationen.
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Parkeringshusen. Parkerarnas åsikter om parkeringshusen var många. Några

är följande:

- För få p-hus.

- För många p-hus.

- Placera dem underjord.

- Bättre betalningsförfarande, standard.

[nformationsönskemåL Några synpunkter är följande:

- Parkeringskarta utanför centrum.

- Parkeringskarta i staden.

- Folder med information om parkeringsplatsernas namn och aktuella regler

för varje plats.

- Dåligt skyltat med parkeringsplatsens namn och kostnader.

- Dålig information om nyttokort.

- Felaktig skyltning vid ändring av regler.

- Samlad information om var p-platsernafinns.

- Betalningsundantag bör vara tydligt utmärkta.

- Tidsinformation bör framgå bättre.

- Informera om parkering i trafikskolorna.

- Bra med pilar på parkeringsytor som visar körriktningen.

Säkerhet. Några synpunkter var följande:

- Bättre belysning vid parkeringsplatserna.

- Mörkt vid Baggen.

Komfort. Flera har svarat att:

-- Parkeringshuset Druvan är bra. Rymligt, högt i tak, bra med utfarter, bra

betalningssystem.

- Detektiven är sämre det är trångt och ett felaktigt betalsystem.

- Besvärligt med datumzoner.

Frågorna till parkeraren som handlar om när de bestämmer var de ska söka

efter en parkeringsplats och hur de genomför sökandet av en ledig plats ger en bild

av sökstrategin, men som komplement till dessa frågor bör även frågor om var-

ifrån man kom och var man ska användas. Dessa frågor gör det möjligt att studera

tex. om valet av parkering beror på från vilket håll man ankom innerstaden eller

om platsen man ska till är av större betydelse. För att belysa det kan de frågorna

eventuellt ställas direkt. Varifrån man kommer innan parkeringen kan även vara

av intresse för att studera om bilar från vissa områden i tex. Linköping och dess

omnejd inte finns representerade eller kanske överrepresenterade vid parkerings-

platserna. Varför parkerarna som kommer ifrån Linköping valt bilen in till staden

och inte kollektivtrafiken är också intressant. Fanns det kollektivtrafikalternativ

med som en möjlig lösning på parkeringsproblemet för de som redan före avresan

hade en bestämd sökordning av parkeringsplatser?

Pilotstudien har inte belyst parkerarnas behov av taktisk information för att

kunna utföra uppgiften att parkera på ett tillfredsställande sätt. De intervjuade

kände sin miljö väl och utbudet av parkeringsplatser medförde att de inte hade

behov av mer information. Informationsbehovet är säkert större i en stad med

högre belastning på parkeringsplatserna.
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Ytterligare en fråga som kan beskriva trafikanternas behov av information, men

kanske ännu mer motivation att utnyttja information i samband med parkering är

trafikantens generella inställning till information i trafiken.
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4 Fortsättning
Förhoppningen är att kunna utföra en liknande undersökning i en stad där utbudet

av parkeringsplatser ar en begränsning för trafikanterna. För att arbetet med

parkeringsstrategier och med information som trafikanterna själva anser sig

behövacxüiha hpüp avtörzutLHRMU,Hunkenngsuppgühnf'ska kunna vankxas

krävs det kunskap om hur mycket söktrafik som faktiskt finns i omrâdet. De

"mått" som kan vara av intresse är framförallt andelen söktrafik olika dagar och

timmar, men även trafikanternas genomsnittliga söktid efter en parkeringsplats.

För att mäta dessa mått krävs en mätmetod och en noggrann försöksplanering och

urvalsram.
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Bilaga 1

Sid 1 (4)

Underlag vid intervju av parkerare i Linköping

Enkät nummer: Veckodag: Bortfall

Plats: Klockslag:

Månad: Väder:

1. Kön: Man Kvinna

Cl C]

2. Ålder: <30 30-60 >60
C] CI :I

3. Vilken är din bostadsort?

 

4. Hur ofta besöker du centrum?

flera gånger 1 gång/vecka varje månad varje år aldrig

/vecka

CI CI Cl EI C]

5. Hur väl känner du till olika parkeringsalternativ i Linköping?

Bra Ganska bra Ganska dåligt Dåligt

CI C] C] CI

6. Varifrån kommer du närmast?

(adress eller område)

 

7. Vilken typ av ärende ska du utföra i staden?

 

A. Arbetet B. Yrkesmässig trafik C. Tjänsteresa

D. Inköp E. Service tex. frisör F. Hälso- och sjukvård

G. Barntillsyn H. Besöka släkt eller vänner 1. Fritidssysselsättning
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Bilaga 1

Sid 2 (4)

8. Vart är du på väg just nu?

(adress eller område och om möjligt även vilket ärende som ska uträttas)

 

9. Är denna parkeringsplats (parkeringsrutan) ditt första parkeringsförsök ?

Ja Nej

CI Cl Om nej, vilken i ordningen är det?

 

Vilka var de tidigare försöken?

 

Hur lång tid fick du söka (söktid)?

 

Innebar det att du ändrade slutmålet? Ja Nej

CI D

10. Vad påverkade dig när du valde vilken parkeringsplats som du skulle börja att

leta efter parkering vid?

  

Checklista

Ja Kanske Nej

A. Gångavstånd till destinationen CI CI Cl

B. Priset för att parkera C] C] C]

C. Tidsbegränsningen för parkering CI CI C]

D. Parkeringstypen (tex. p-hus) C] D D

E. Betalningssättet D CI Cl

F. Ofta lediga platser Cl Cl CI

G. Trygghet (persønlig eller bilens) Cl Cl Cl

H. Manövrering E] C] D

Kommandefrågor gäller generellt när du söker parkeringsplats.

l 1. När bestämmer du var du ska söka efter en parkeringsplats?

Före avresan På väg till centrum I centrum Annat Och i så fall vad?

:i :1 :I 3
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Bilaga 1

Sid 3 (4)

12. Hur söker du parkeringsplats i centrum?

I en förutbestämd I en ej förutbestämd Genom Annat och i så

ordning ordning cirkulering fall vad?

:1 :l :l 2]

13. Vad använder du för information för att hitta en parkeringsplats i Linköping?

 

Checklista

Ja Ibland Nej

A. Vägvisningspilar på skyltar D CI CI

B. Parkeringsplatsnamn CI Cl C]

C. Tidigare kunskap Cl C] C]

D. Ingen CI C] C]

14. Är det någon information som du saknar, som skulle underlätta för dig att hitta

en parkering?

 

15. Vad avgör hur du i allmänhet väljer en parkeringsplats?

 

Checklista

Ja Kanske Nej

A. Gångavstånd till destinationen CI CI Cl

B. Priset för att parkera CI Cl Cl

C. Tidsbegränsningen för parkering CI :I :1

D. Parkeringstypen (tex. p-hus) :I :I :I

E. Betalningssättet :I :I :1

F. Ofta lediga platser :I :I :I

G. Trygghet (personlig eller bilens) :I :I 3

H. Manövreringskrav :I :I :I
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Bilaga 1

Sid 4 (4)

16. Vilken typ av parkering föredrar du?

Gatuparkering Parkeringsyta utom- P-hus Spelar Annat

hus som ej är på ingen vad?

gatan roll

:I :I :1 C] C]

17. Parkerar du alltid på en laglig parkeringsplats?

Ja Nej, inte alltid

C] D

18. Har du några ytterligare synpunkter på parkeringsinformation eller på

parkering i allmänhet?

 

Tack för din medverkan!

VTI notat 17-1995



Bilaga 2

Sid 1 (2)

Kartor över utbudet av parkeringsplatser i Linköping

Karta 1

Kartbüden visar Parkerings AB Dukatens
parkeringsanläggningar inom innerstaden.

Hösten 1993.

Sammanlagt 3 200 bilplatser.

     

Källa: Parkeringsi)versik! för Linköpings innerstad. Linköpings kommun.

september 1993.
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Bilaga 2

Sid 2 (2)

Karta 2

Knrtbüden visar kantstensparkering inom innerstaden

februari 1993.

Sammanlagt ca 1 100 bilplatser.

   
  

  

  

 

   

  

  

    

 

    

    

    

på arg: __j\. ;äga-;m [E77 T
. nggglgärfá åk
. Q1 L_JL_J,L.,.J AN: <2

    

Källa: Parkeringsöversikl för Linköpings innerstad. Linköpings kammun,
september 1 993.
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