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Parkering – politik, åtgärder och konsekvenser för stadstrafik 
av Tomas Svensson och Ragnar Hedström 
VTI 
581 95  Linköping 

 

 
Sammanfattning 

Syftet med föreliggande rapport är att med utgångspunkt från en litteraturgenomgång 
sammanställa FoU-resultat om hur förutsättningar för parkering påverkar färdmedelsval. 
Rapporten diskuterar också parkering som planeringsverktyg, åtgärder inom parkerings-
området och parkeringens konsekvenser för stadstrafik och stadsutveckling samt be-
hovet av samlade parkeringsstrategier kopplade till trafik- och stadsplaneringen i övrigt. 

Parkeringsmarknaden fungerar i praktiken dåligt i de flesta städer. Kostnaden för att 
parkera är mer eller mindre medvetet subventionerad och fördelas i stor utsträckning ut 
på hyror, fastighetspriser, varupriser, löner etc. på ett icke-transparant sätt. De som 
parkerar bilen får därför sällan möjlighet att göra en avvägning mellan den egna nyttan 
av att parkera och den faktiska kostnaden för att tillhandahålla parkeringsplatsen. Efter-
frågan på parkeringsplatser i städer är därför konstlat hög, i en samhällsekonomisk 
mening. Det är heller inte ovanligt att det förekommer direkta anomalier på marknaden 
som att avgiftsbelagd boendeparkering i kombination med en av arbetsgivaren till-
handahållen gratis parkeringsplats gör det lönsamt att flytta bilen från bostaden till 
jobbet under dagtid, med självklara konsekvenser för färdmedelsvalet. Subventione-
ringen gör att de som inte utnyttjar bilparkeringar ofta, eller inte alls, subventionerar de 
som använder parkeringarna ofta och mycket. 

För att få avsedd effekt av strategier och åtgärder inom parkeringsområdet är det därför 
angeläget att i ett första skede försöka föra över så stor del av parkeringsutbudet som 
möjligt till den egentliga parkeringsmarknaden och tillämpa en prissättning som åter-
speglar de faktiska kostnaderna. Med en konsumentstyrd avvägning mellan utbud och 
efterfrågan som bas kan sedan olika strategier och policys formuleras för att använda 
parkeringspolitiken för att påverka stadstrafikens volym och fördelning på olika färd-
medel. Litteraturgenomgången visar att åtgärder inom parkeringsområdet är helt 
centrala för att kunna påverka färdmedelsvalen inom stadstrafiken. En trafikstrategi är 
inte heltäckande så länge som parkeringen inte hanteras på samma nivå som övriga 
delar av stadens transportsystem. 

Parkeringsmarknaden är uppdelad i olika segment, vilket är en viktig förutsättning för 
parkeringspolitikens utformning. Effektivt fungerande besöksparkeringar kan ha en 
betydande positiv inverkan på städers ekonomiska utveckling. Parkeringspolitiken ska 
vara inriktad på att åstadkomma ett optimalt kapacitetsutnyttjande, minimera söktrafik 
och undvika blockerande långtidsparkering. Priselasticiteten för besöksparkering är låg 
och avgiftsnivån påverkar inte valet att besöka innerstaden i någon större utsträckning i 
medelstora och större städer med attraktiva centrumområden. Tvärtom kommer en rätt 
utformad politik för besöksparkering att möjliggöra för fler besökare att angöra inner-
staden. 

Villkoren för att parkera har stor betydelse för individers val av färdmedel för resor till 
arbetet. Om arbetsgivare erbjuder gratis bilparkering, eller låga parkeringsavgifter, 
kommer en stor andel av de anställda att ta bilen till jobbet. Om det motsatta är fallet 
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kommer en stor andel att cykla, gå eller åka kollektivt. Undersökningar visar att 
bilandelen kan variera högst väsentligt mellan arbetsplatser med i stort sett likartad 
lokalisering, men med olika förutsättningar för de anställda att parkera. Så länge som 
det finns gott om billiga, eller gratis, parkeringsplatser är möjligheterna begränsade att 
påverka färdmedelsvalet med hjälp av åtgärder som förbättrad kollektivtrafik, bättre 
förutsättningar att gå och cykla etc. Om däremot utbudet av parkeringsplatser begränsas 
och/eller avgifterna höjs blir i regel effekterna på färdmedelsvalet stora. Parkerings-
politik genom förändringar av tillgång och pris för parkeringar vid arbetsplatser är 
därför ett område med en stor potential att påverka färdmedelsandelar och trafikvolymer 
i stadstrafiken. 

Boendeparkeringar bör anordnas i parkeringsanläggningar. Avgiftsuttaget ska baseras 
på ett fast pris för en längre tidsperiod, t.ex. en månad, för att inte ge incitament att 
flytta bilen dagtid. Miniminormer bygger in bilanvändning och parkeringsbehov i 
staden efter historiska mönster och tvingar billösa och lågfrekventa parkeringsan-
vändare att subventionera andras bilparkeringar via boendekostnader. Alternativ som 
maximinormer, parkeringsköp och flexibla samutnyttjandelösningar bör tillämpas i en 
större omfattning. 

Genomgången av litteraturen visar att trafikstrategier inte är heltäckande så länge som 
parkeringen inte hanteras på samma nivå som övriga delar av stadens transportsystem. 
Beslutande mål om ändrad färdmedelsfördelning, ökat resande med kollektivtrafik, 
gång och cykel, mål om innerstadens utveckling och tillväxt m.m. måste vara basera-
de på en rätt utformad parkeringspolitik för att kunna realiseras, om det i utgångsläget 
finns ett stort utbud av fria, eller billiga, subventionerade parkeringsplatser i staden. 
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Parking - policies, measures and consequences for urban transport 
by Tomas Svensson and Ragnar Hedström 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 

 
Summary 

This report is based on a literature review, compiled research and development results 
on how parking conditions affect transportation choices. The report also discusses 
parking as a planning area, measures in parking policies, consequences for urban 
transport and urban development, and the need for overall parking strategies and plans 
linked to the traffic and urban planning in general. 

The parking market works in practice poorly in most cities. The cost to park is more or 
less consciously subsidized and distributed to a large extent on rents, property prices, 
commodity prices, wages, etc. in a non-transparent manner. Those who park their cars 
are rarely able to weigh their own benefit of parking against the actual cost of providing 
the parking lot. Demand for parking in cities is therefore artificially high, in an 
economic sense. It is not unusual that there are direct anomalies in the market such as 
residential parking fees in combination with by employers provided free parking which 
makes it profitable to move the car from home to work during daytime, with obvious 
implications for the mode choice. Subsidization also means that those who do not use 
the car parks often, or not at all, subsidize those who use the parking lot. 

To have the intended effect of policies and measures concerning parking, it is therefore 
essential to pass on as much of the parking supply as possible to the open parking 
market where prices reflect the actual costs. With a consumer-driven balance between 
supply and demand as a base, different parking policies can be formulated to affect 
urban traffic volumes and modal shares. The literature review shows that parking 
measures are quite central to influence mode choices in urban transport. A city-wide 
transport strategy or a transport plan are not complete as long as parking is not 
supported on the same level as other parts of the city's transport system. 

Parking market is divided into different segments, which is an important prerequisite for 
parking policies. The efficient functioning of visitor parking can have a significant 
positive impact on urban economic development. Parking policies should be directed to 
achieve optimal capacity utilization, minimize search traffic and avoid blocking long-
term parking. The price elasticity of visitor parking is low and the rate does not affect 
the choice to visit the inner city to any great extent in medium sized and large cities 
with attractive centre areas. On the contrary, a properly designed policy for visitor 
parking will allow more visitors into the inner city. 

The conditions of parking are very important for individuals' choice of transport mode 
for journeys to work. If an employer offers free parking, or low parking fees, a large 
proportion of the employees will use the car to work. If the opposite is the case, a larger 
proportion will cycle, walk or use public transport. Surveys show that mode choices can 
vary significantly between sites with broadly similar location but with different 
opportunities for the employees to park. As long as there are plenty of cheap or free 
parking spaces there are only limited possibilities to influence modal choice by means 
of measures such as improved public transport, better conditions for walking and 
cycling, etc. However, if the supply of parking space is limited and/or fees are raised, 
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generally the effect on mode choice is large. Parking policy through changes in supply 
and price of parking at the workplace is therefore an area of great potential to influence 
the modal share and traffic volumes in urban areas. 

Car parks for residents should be provided in parking facilities. Revenue collection 
should be based on a fixed price for a longer period of time, e.g. a month, not to give 
incentives to move the car during the day. Minimum parking standards for real estate 
constructions build in car use and parking needs in the city following historical patterns 
and force low-frequency car park users to subsidize other people's car parks by housing 
costs. Options that maximize the amount of parking lots and enhance flexible use of the 
available supply should be applied on a wider scale. 

The literature shows that traffic strategies and transport plans are not complete as long 
as parking is not dealt with on the same level and with the same ambitions as other parts 
of the city's transport system, such as car traffic and public transport. Decided goals 
concerning changed modal split, increased travel by public transport, walking and 
cycling, targets for inner city development and growth, etc. must be based on a properly 
designed parking policy to be realized. This conclusion is even more important if the 
starting point is a wide range of free or cheap, subsidized parking spaces spread out in 
the city, as is often the case. 
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1 Inledning och syfte 

Parkeringspolitik kan vara ett mycket kraftfullt och effektivt medel för att påverka 
stadstrafikens funktion och utformning samt trafikens konsekvenser för stadens 
utveckling generellt. Linköpings kommun arbetar med att ta fram en parkeringsstrategi 
vars syfte är att se parkeringsfrågan som ett verktyg i kommunens trafikstrategi där en 
huvuduppgift är att minska biltrafikandelen inom staden. En annan aspekt när det gäller 
parkeringsfrågor är hur utbud och efterfrågan på parkeringsplatser påverkar cityhandeln.  

VTI har på uppdrag av Linköpings kommun genomfört ett mindre projekt med syfte att 
via en litteraturgenomgång sammanställa FoU-resultat om parkeringsåtgärder. Avsikten 
har varit att fokusera på konkreta exempel, där utvärderingar har genomförts. Följande 
frågeställningar har varit i fokus för bearbetningen av materialet: 

 i vilken omfattning tillgången (antal platser, gångavstånd, start/målpunkt, etc.) 
och kostnaden för parkering vid bostad, service och arbetsplatser påverkat 
andelen som tar bilen för sina resor 

 förändringar i utformningen av kollektivtrafiken (inkl. GC-trafik) på grund av 
minskad tillgång till parkeringsplatser i olika delar av staden 

 hur lokaliseringen av t.ex. arbetsplatser, service med god/dålig tillgång till 
kollektivtrafik (inkl. GC-stråk) har påverkat bilanvändandet 

 vilken omfattning parkeringsstrategier, parkeringsåtgärder/-normer verkligen fått 
önskade effekter. 

 
1.1 Litteratursökning 

Parkering är ett område som uppmärksammas mer och mer och det finns ett antal, i 
första hand internationella, studier om parkering i städer. I Norden är det i första hand i 
Norge som parkeringsområdet har uppmärksammats. I Sverige finns det förhållandevis 
få studier om konsekvenser av olika åtgärder inom parkeringsområdet. 

Ett antal nationella och internationella dokument med karaktär av planeringsstöd har 
identifierats där olika parkeringsstrategier och tänkbara åtgärder redovisas men som i 
stor utsträckning saknar sammanställningar av utvärderingar och konsekvenser. De 
studier som redovisar konkreta exempel på genomförda åtgärder är i huvudsak studier 
från andra länder än Sverige. Kunskapsläget inom parkeringsområdet och konsekvenser 
av olika åtgärder sammanställdes inom EU-projektet ”Parking policies and the effects 
on economy and mobility”, vilket redovisas i Report on COST Action 342 från 2005 
(CROW, 2005). 

 
1.2 Avgränsningar 

Rapporten kommer i huvudsak att behandla parkering i städer och framförallt i inner-
städer. Vidare kommer förhållanden som är relevanta för Linköpings stad att i första 
hand diskuteras och lyftas fram. Linköping är en medelstor svensk stad i tillväxt som 
fungerar som ett regionalt centrum och som har en innerstad med stadsmässiga kvalitéer 
i den meningen att innerstaden lockar besökare från hela regionen. Parkeringspolitiken i 
städer påverkas i stor utsträckning av städernas storlek, tillväxttakt, kvalitetsdimen-
sioner (i första hand vad gäller innerstaden) och möjligheten att erbjuda alternativ till 
den privata bilen. 
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1.3 Rapportens disposition 

Rapporten är tvådelad. Efter inledningsavsnittet följer en diskussion om parkerings-
politikens utformning om målet är att medverka till utvecklingen av en attraktivare, mer 
hållbar och ekonomiskt starkare stad. Parkeringsmarknaden diskuteras utifrån ett sam-
hällsekonomiskt effektivitetsperspektiv med fokus på de brister som kännetecknar 
parkeringsområdet i svenska städer i dagsläget. Därefter följer en genomgång av vad 
parkeringspolitiken bör inriktas på med utgångspunkt från de olika segment som 
återfinns på parkeringsmarknaden: parkering för besökare, parkering för anställda/pend-
lare och parkering för boende. Del I avslutas sedan med ett avsnitt om parkeringspoli-
tikens position i den lokala transportpolitiken. 

I del II redogörs för några konkreta exempel på parkeringspolitiska åtgärder med doku-
menterade konsekvenser. Exemplen är hämtade från den genomgångna litteraturen och 
är uppdelade efter åtgärder inom de tre olika marknadssegmenten. 
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2 Del l – Parkeringspolitik för en attraktiv stad 

2.1 Brister i parkeringspolitiken 

En genomsnittlig bil är parkerad ca 95 % av dygnet, bilparken står nästan alltid 
parkerad. Trots detta har de största resurserna och uppmärksamheten inom den lokala 
trafikplaneringen och trafikpolitiken ägnats åt den begränsade tid när bilarna är i rörelse 
och används. Parkeringen har varit och är fortfarande ett kraftigt försummat område 
inom städernas trafikplanering och trafikpolitik (se t.ex. Usterud Hanssen, 2002). 
Historiskt sett har inriktningen varit att fullt ut tillfredsställa de parkeringsbehov som 
uppstår och erbjuda fri parkering för alla ändamål i så stor utsträckning som möjligt. 
Genom den förda parkeringspolitiken har många städer byggt in biltrafiken i stads-
miljön på ett genomgripande sätt, framförallt att genom miniminormer hela tiden stimu-
lera en fortsatt utbyggnad av antalet parkeringsplatser i städer och i förlängningen 
fortsatta ökningar av biltrafik, trängsel och miljöbelastning (Jansson, 1996). Inställ-
ningen att i så stor utsträckning som möjligt tillmötesgå efterfrågan på parkeringsplatser 
till inga eller låga avgifter kan utgöra ett hinder för städers utveckling, ekonomiska 
tillväxt och förmåga att attrahera både boende, besökare och verksamheter (se t.ex. 
CROW, 2005).  

Fortfarande behandlas parkeringen i många svenska kommuner som ett område för sig 
som inte är integrerat med planeringen och politiken i övrigt (SKL, 2007). De mål som 
många städer ställer upp idag om t.ex. färdmedelsandelar i staden, förtätning, utveckling 
av innerstadshandeln, satsningar på kollektivtrafik, ökad hållbarhet, är inte möjliga att 
förverkliga utan en genomtänkt parkeringspolitik, integrerad med trafikplaneringen och 
stadsplaneringen i övrigt. Parkeringsstrategier och parkeringspolicy bör vara inarbetade 
delar av kommunala trafikstrategier, transport- och översiktsplaner. Kommunerna har 
rådighet över ett stort antal åtgärder som kan användas i parkeringspolitiken även om en 
del faktorer inte kan påverkas utan förändringar i den nationella politiken som t.ex. 
skattelagstiftningen (SKL, 2007). Det behövs också en ökad regional samordning inom 
parkeringsområdet som kan röra avgifter och förutsättningar för att parkera vid externa 
handelsetableringar och vid pendlarparkeringar (Usterud Hanssen & Lerstang, 2002). 

För att komma tillrätta med problemen bör städer/kommuner arbeta med parkeringsom-
rådet i två steg. I det första steget ska inriktningen vara att försöka stimulera framväxten 
av en effektivt fungerande parkeringsmarknad. Det gäller där att försöka korrigera för 
de faktorer som idag försämrar parkeringsmarknadens funktionsförmåga. I det andra 
steget kan parkeringspolitiken användas för att styra biltrafiken och stadstrafiken 
generellt. Eftersom parkeringsåtgärder har en avgörande inverkan på individers färd-
medelsval är parkeringspolitikens potential stor. En rätt förd parkeringspolitik kan 
undanröja behovet av trängselavgifter och biltullar genom att ersätta dessa med 
samhällsekonomiskt motiverade parkeringsavgifter (Jansson, 1996), vilket i sin tur 
innebär att de uppsatta målen för stadstrafiken kan uppnås till betydligt lägre system-
kostnader för avgiftsuttagningen, givet dagens teknik. 

 
2.2 Vad är en effektiv parkeringsmarknad? 

Genom att utgå från ekonomisk teori är det möjligt att diskutera vad som kännetecknar 
en effektiv parkeringsmarknad och hur den faktiska marknaden bör utvecklas för att bli 
mer effektiv (Jansson, 1987 och 1996 samt Jernberg & Örnfeldt, 2009). En bra funger-
ande parkeringsmarknad är en förutsättning för att parkeringspolitiken ska ge de 
effekter som eftersträvas. Det viktiga är att priset för att parkera motsvarar alternativ-
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kostnaden för de resurser som tas i anspråk för att kunna producera parkeringstjänsten. 
Detta gäller i dagsläget endast undantagsvis på parkeringsområdet och då främst för ren-
odlat kommersiella parkeringsanläggningar på avgränsade ytor. Det vanliga är istället 
att parkeringsplatserna subventioneras på ett omedvetet och ogenomtänkt sätt genom att 
kostnaden för parkeringen helt eller delvis betalas genom skatt, hyresavgifter, fastig-
hetspriser, produktpriser, löner etc. Kostnaden för att producera parkeringstjänsten finns 
ju alltid kvar oavsett prissättning och finansieringsformer. 

Den enskilde konsumenten av parkeringsplatsen möter därför ofta inte den fulla egent-
liga kostnaden för parkering och resultatet blir en större efterfrågan på parkeringsplatser 
än vad som är samhällsekonomiskt motiverat. Historiskt sett har kommunerna hanterat 
denna ”överefterfrågan” genom att anlägga ännu fler parkeringsplatser och skevheten 
blir ännu större.  

De genomsnittliga konsumenterna subventionerar varandras parkering, storkonsu-
menterna nettosubventioneras och de som parkerar förhållandevis sällan för betala. 
Värst drabbas de billösa som även de får betala parkeringskostnaderna indirekt genom 
skatter, högre hyra, högre priser, lägre löner etc. än vad som skulle ha varit fallet vid en 
direkt, separat, parkeringsprissättning. Det kan konstateras att förhållandena på parke-
ringsområdet medför orättvisor mellan stadsinvånarna, orättvisor som förmodligen inte 
skulle accepteras inom andra närliggande områden.   

I städer, framförallt i innerstäder, är den samhällsekonomiska kostnaden för parkering i 
regel mycket hög eftersom alternativkostnaden framförallt utgörs av de intäkter som 
skulle uppstå om den mark som används till parkering används för andra ändamål. Det 
kan vara direkta intäkter/nyttor som skulle kunna genereras genom fler kommersiella 
fastigheter på de frigjorda ytorna eller indirekt nyttor som skulle kunna uppstå genom 
fler attraktiva stadsmiljöer. 

På en effektiv parkeringsmarknad där prissättningen av parkeringsplatser återspeglar 
alternativkostnaden skulle den enskilde parkeringskonsumenten kunna bedöma om 
nyttan av att parkera verkligen är minst lika hög som de resurser som förbrukas för att 
kunna producera parkeringstjänsten. Vi får en samhällsekonomisk avvägning av utbud 
och efterfrågan på parkeringsplatser som kan ligga till grund för en diskussion om hur 
marknaden bör påverkas genom ytterligare åtgärder. Parkeringspolitiken blir därför två-
delad som anges ovan: först behövs åtgärder för att effektivisera parkeringsmarknaden, 
sedan behövs åtgärder för att styra parkeringsmarknaden för att uppnå de mål som gäller 
för den förda lokala transport- och stadspolitiken generellt, t.ex. att påverka färdmedels-
valet. 

En försvårande omständighet är att så många parkeringsplatser i dagsläget inte återfinns 
på den öppna parkeringsmarknaden utan är reserverade i form av parkeringar för bo-
ende, anställda, besökare etc., som är mer eller mindre gratis. Kommunen bör därför 
arbeta för att dessa parkeringsplatser kommer ut på den öppna marknaden och prissätts 
enligt ovan (Jansson, 1996).  

Om parkeringsmarknaden fungerade mer effektivt är det också möjligt att med ett bättre 
underlag ta beslut om investeringar i parkeringsanläggningar. Om avgiften för att 
parkera i olika anläggningar baseras på samhällsekonomiska principer skulle det vara 
billigare att parkera i parkeringshus än att parkera direkt på marken. Risken är dock 
uppenbar att det uppstår överinvesteringar i parkeringshus och parkeringsanläggningar 
om taxesättningen baseras på andra principer eftersom det uppstår ett politiskt tryck för 
att tillmötesgå en parkeringsefterfrågan som pga. för låga avgifter är för hög ur ett 
samhällsekonomiskt effektivitetsperspektiv (Litman, 2006). 
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På en effektiv marknad är det konsumenten som avgör hur stor konsumtionen ska vara 
med utgångspunkt från korrekta signaler om vad det kostar att producera varan eller 
tjänsten. Samma sak ska gälla på en effektiv parkeringsmarknad. Det finns en ofta 
framförd uppfattning att parkeringsplatser har tillkommande ”värden” utanför konsu-
mentens eget beslutsfattande som kommunen ska ta hänsyn till i parkeringspolitiken. I 
Sverige definieras ibland ”värdet” av en parkeringsplats som de intäkter i handeln som 
genereras av den genomsnittlige parkeringsutnyttjaren och som skulle kunna motivera 
att parkeringsplatser subventioneras. Den kalkylen har dock inget med 
samhällsekonomi att göra och är inget som ska beaktas vid prissättningen om det är 
effektivitet som är målsättningen, se vidare nedan. 

 
2.3 Vad kan parkeringspolitiken innehålla? 

Den förda parkeringspolitiken ska i praktiken bestå av en mix av åtgärder inom de två 
områden som anges ovan: åtgärder för att förbättra effektiviteten och åtgärder för att 
påverka färdmedelsandelar och övrig ”mobility management” för ökad hållbarhet och 
attraktivitet. Kunskapsläget visar entydigt att parkeringspolitik kan ge stora effekter och 
medverka till uppfyllelsen av de mål som har satts upp (sammanfattas i CROW, 2005). 
Det är dock viktigt att hela tiden uppmärksamma att parkeringsmarknaden är segmente-
rad. De tre stora marknadssegmenten är parkering för besökare, parkering för pend-
lare/arbetstagare samt parkering för boende. 

 
2.4 Parkering för besökare 

För att kunna möta detta marknadssegment ska de parkeringsplatser som finns tillgäng-
liga användas så effektivt som möjligt. Kapacitetsutnyttjandet ska aldrig överstiga ca 
90 %, vilket innebär att det alltid ska finnas lediga platser för tillkommande besökare 
utan söktrafik. Är kapacitetsutnyttjandet lägre vid hög efterfrågan och ej subventionera-
de priser är utbudet av parkeringsplatser för stort. Parkeringsytor bör då transformeras 
för att anpassas till andra ändamål. Är kapacitetsutnyttjandegraden högre bör priserna 
höjas för att reducera efterfrågan vid toppar. Det bör även vara en förhållandevis hög 
omsättning av parkerande bilar på de tillgängliga platserna om målsättningen är att 
gynna olika besöksnäringar i staden som handel, nöje, kultur etc. Blockerande långtids-
parkering bör undvikas (se t.ex. CROW, 2005).  

Flera städer har försökt att gynna innerstadshandeln genom att erbjuda billiga parke-
ringsplatser eller gratis parkeringsplatser vid tillfällen när många vill besöka inner-
staden. Utvärderingar visar dock att sådana åtgärder reducerar handelns omsättning 
genom att parkeringsplatserna utnyttjas relativt länge och förhindrar att fler besökare 
kan parkera och handla under en viss tidsrymd. För att gynna handeln ska parkerings-
platserna istället skiftas mellan olika utnyttjare förhållandevis snabbt så att fler besökare 
kan angöra innerstaden. En sådan parkeringspolitik har en dokumenterat positiv in-
verkan på innerstadsbaserade verksamheter inom handel, kultur, nöje etc. (se t.ex. 
CROW, 2005 och Usterud Hanssen, 1997). 

I medelstora och stora städer har en förhållandevis låg efterfrågeelasticitet för besöks-
parkering registrerats.1 I Litman (2006) anges priselasticiteten -0,2 som ett riktvärde för 
besöksparkering i medelstora och större städer. Priselasticiteten -0,2 används av 

                                                 
1 Priselasticiteten relaterar en procentuell förändring av priset till den uppkomna procentuella 
förändringen av efterfrågad volym (t.ex. antalet parkerade minuter). 
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Jernberg och Örnfeldt (2009) i studien av parkeringsmarknaden i Linköping för besöks-
parkering med referens till Litman (2006). 

Det innebär att besöksparkeringen inte är känslig för höjningar, eller sänkningar, av 
parkeringsavgifter. Det innebär i sin tur att parkeringsavgifternas nivå inte är en avgör-
ande faktor bakom de besökandes beslut att angöra innerstaden. Det är andra kvalitets-
faktorer som samlat detaljhandelsutbud, attraktiva stadsmiljöer, kulturutbud etc., som 
avgör attraktionskraften och mängden individer/konsumenter som vill besöka inner-
staden. Det kan därför konstateras att den parkeringspolitik som har störst potential att 
stärka innerstaden i ekonomiskt avseende har ett helt annat innehåll än de åtgärder som 
ofta slentrianmässigt efterfrågas av detaljhandelsintressenter i städer, t.ex. krav på fler 
och billigare parkeringsplatser. Det bör dock konstateras att det råder stora skillnader 
mellan mindre städer/tätorter å ena sidan och medelstora/större städer å den andra. Finns 
det inget centrum med tydliga innerstadskvaliteter och utgångsläget är god tillgång till 
gratis parkeringsplatser finns det heller inte utrymme för en effektivitetsinriktad parke-
ringspolitik enligt ovan, om omsättningen inom detaljhandeln ska bibehållas (CROW, 
2005). 

 
2.5 Parkering för arbetstagare 

I det här marknadssegmentet återfinns anställdas parkering av den egna bilen i anslut-
ning till arbetsplatsen. Det kan direkt konstateras att det är i detta segment som de 
största ineffektiviteterna och skevheterna på parkeringsmarknaden återfinns. I många 
städer börjar besöksparkeringen utvecklas i den riktning som anges ovan. Men parke-
ringen för anställda uppvisar fortfarande stora problem som förhindrar utvecklingen av 
en effektiv parkeringsmarknad och som blockerar många kommuners/städers målsätt-
ningar om mer hållbara transporter. Det innebär samtidigt att en förändrad parkerings-
politik inom detta segment har en betydande förändringspotential (Usterud Hanssen, 
1997 och 2002). 

Det finns undersökningar som tyder på att ca 90 % av alla arbetstagare i Sverige har 
tillgång till gratis, eller mycket billiga, parkeringsplatser i anslutning till arbetsplatsen. 
Det är i princip bara en del av de som arbetar i medelstora och större städers centrum-
områden som behöver betala för att parkera. Kunskapsläget visar också att tillgången till 
parkeringsplatser har en avgörande inverkan för hur individer väljer att färdas till arbetet 
och att detta förhållande också gäller för korta resor i stadsmiljö. Undersökningar visar 
att arbetsplatser som återfinns i närmast identiska lokaliseringar kan uppvisa stora skill-
nader mellan de anställdas färdmedelsval om förutsättningarna för att parkera varierar 
mellan arbetsplatserna. Finns det god tillgång till fria eller billiga parkeringsplatser 
kommer en stor andel av de anställda att ta bilen till jobbet och vice versa (se t.ex. 
Usterud Hanssen & Nossum, 2008; CROW, 2005; Jansson & Wall, 2003). 

Undersökningar visar också att i de flesta fall är priselasticiteten i detta marknads-
segment betydligt högre än för besöksparkeringen. I Usterud Hanssen & Nossum (2008) 
redovisas värden mellan -0,1 och -0,7 för priselasticiteten i segmentet. Litman (2006) 
anger elasticiteten -0,4 som riktvärde för parkeringsplatser för arbetstagare. 
Priselasticiteten -0,4 används av Jernberg och Örnfeldt (2009) i studien av parkerings-
marknaden i Linköping för parkering för arbetstagare med referens till Litman (2006). 

Minskas utbudet av parkeringsplatser vid arbetsplatsen eller införs/höjs parkeringsav-
gifter ger detta stora konsekvenser för färdmedelsvalet. Parkeringspolitik kan därmed 
vara ett kraftfullt verktyg för att påverka färdmedelsandelar och ge upphov till en för-
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ändrad stadstrafik, t.ex. en väsentligt högre andel som reser med kollektivtrafiken eller 
som går och cyklar till arbetet. Omvänt gäller att en lokal transportpolitik som saknar 
dessa parkeringskomponenter har betydligt svårare att påverka färdmedelsvalet, t.ex. 
genom att göra stora kollektivtrafiksatsningar. En insikt att utgå ifrån är att kostnaden 
för att erbjuda fria eller subventionerade parkeringsplatser drabbar alla anställda i form 
av ett minskat löneutrymme. Försämrad tillgång på parkeringsplatser eller höjda parke-
ringsavgifter kan därför kompenseras genom högre lön utan att företagets totala kostna-
der för arbetskraften ökar, under förutsättning att inte gällande regelverk medför några 
skevheter i t.ex. skatteavseende (Usterud Hanssen & Nossum, 2008). 

För kommuner/städer bör därför parkeringspolitiken vara inriktad på att minska till-
gången på gratis parkeringsplatser vid arbetsplatser. I synnerhet i städernas centrala 
delar där marken har goda alternativa användningsmöjligheter och där den genererade 
biltrafiken ger upphov till stora negativa externa effekter som buller, trängsel, utsläpp 
etc. Finns det ambitiösa målsättningar om förändrade färdmedelsandelar i ett större om-
råde som hela staden bör den mer restriktiva parkeringspolitiken gentemot 
arbetsplatsparkering omfatta samma område.  

Förutom traditionella kommunala styrmedel som detaljplanering, markinköp/försälj-
ning, trafikreglering etc. finns det många internationella exempel på åtgärder som består 
av frivilliga överenskommelser mellan myndigheter, företag och anställda för att minska 
resandet med bil till jobbet. Det kan t.ex. röra sig om olika ”green mobility plans” med 
subventionerade busskort eller cyklar eller ”cash-out”-system, där de anställda i förväg 
kompenseras med ersättning för högre parkeringsavgifter och eftersom priselasticiteten 
är hög för arbetsplatsparkering kommer de flesta inte att använda kompensationen för 
att betala avgiften utan skiftar färdmedel för resan till arbetsplatsen och använder 
kompensationen till något annat (se t.ex. Usterud Hanssen & Nossum, 2008; CROW, 
2005). 

Det finns också många exempel på hur en mer restriktiv parkeringspolitik gentemot 
arbetsplatsparkering kombineras med mer perifera pendlar- och infartsparkeringar med 
goda anslutningar till kollektivtrafik. Det förekommer också att parkeringsbiljetten/av-
giften även gäller för resan med kollektivtrafik mellan arbetsplatsen och pendlarparke-
ringen. Effekten av sådana åtgärder är beroende av hur många som pendlar in till den 
aktuella staden, och som kan använda parkeringarna, respektive hur många som reser 
med bil till och från arbetsplatsen inom stadens gränser. Eftersom den sistnämnda 
andelen i regel är betydligt större blir de sammantagna konsekvenserna för färdmedels-
fördelningen inom staden inte så stora. För all mer restriktiv parkeringspolitik, i jäm-
förelse med utgångsläget, gäller dock som redan konstaterats att den bör vara en del av 
en bredare lokal transportpolitik som erbjuder alternativ till bilresor och bilparkering 
och kan ta tillvara de utvecklingsmöjligheter som frigörs om parkeringsmarknaden 
effektiviseras och biltrafiken och parkeringen begränsas, se nedan (CROW, 2005). 

 
2.6 Parkering för boende 

Förutom de allmänna principer som anges ovan om hur parkeringsmarknaden bör 
fungera gäller några speciella karaktäristika för boendeparkering. Möjligheter att fritt 
parkera på gatumark för boende bör undvikas. Gatumarken ska inte användas för upp-
ställda bilar. Boendeparkering bör därför i så stor utsträckning som möjligt anordnas på 
tomtmark i parkeringsgarage eller i andra parkeringsanläggningar. På motsvarande sätt 
som för all parkering bör avgifterna baseras på de verkliga kostnaderna och inte korsvis 
subventioneras via boendekostnaderna generellt.  
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Avgiften bör dock vara en fast avgift för en ännu längre tidsperiod, t.ex. en månad. Vid 
målsättningar om en ändrad färdmedelsfördelning i staden bör det inte finnas några 
möjligheter att undvika egna parkeringskostnader genom att ta bilen till jobbet, en situa-
tion som gäller om kostnaden för boendeparkeringen är rörlig och tas ut per timme 
samtidigt som avgiften är lägre, eller noll, för att parkera vid arbetsplatsen (Jansson, 
1996). 

Ett problem är att tillämpade miniminormer och regler om parkeringsköp etc. bygger in 
kostnaden för att anordna parkeringsplatser till de boende redan i nyproduktionsskedet. 
Kostnaden måste sedan fördelas bland de boende och det finns inga möjligheter för de 
som inte använder parkeringsplatserna att vid korrekta principer för avgiftsuttaget slippa 
kostnaden för anordnandet av parkeringsplatserna. Det som inte kan tas in via parke-
ringsavgifter måste täckas av hyror eller månadsavgifter. Ur effektivitetssynpunkt borde 
därför anordnandet av parkeringsplatser vara frikopplat från uppförandet av nya fastig-
heter. Parkeringsplatserna borde istället tillhandahållas via den öppna parkeringsmark-
naden på kommersiella grunder. 

I avvaktan på en sådan mer renodlad marknadslösning bör det därför finnas former som 
t.ex. maximinormer eller flexibilitet via samutnyttjande etc. som möjliggör för de 
boende som inte använder parkeringsplatserna att verkligen slippa parkeringskostnaden 
fullt ut. Det är troligen förhållandevis enklare att kunna åstadkomma sådana lösningar i 
innerstäder och i de tätt exploaterade stadsdelar som ligger närmast centrum. Det är 
också så att utbudet av boendeparkeringar skapar sin egen efterfrågan, dvs. normer som 
baseras på ett högt bilinnehav efter en behovsprövning grundad på tidigare erfarenheter 
tenderar att bygga in samma parkeringsbehov, och bilanvändning, i framtiden. Investe-
ringar som ökar kapaciteten för bilparkering och biltrafik attraherar ny parkering och 
trafik tills den s.k. generaliserade kostnaden för trafiken, inklusive parkeringen, är 
tillbaka till utgångsläget (Jansson, 1996). 

 
2.7 Parkeringspolitik – en del av den lokala transportpolitiken 

Diskussionen ovan visar att det dels finns goda möjligheter att effektivisera parkerings-
marknaden i sig, dels att använda parkeringspolitiken för att påverka stadstrafikens 
konsekvenser för stadens utveckling generellt. Genomgången visar att trafikstrategier 
och översiktsplaner med mål om förändrade färdmedelsandelar i stadstrafiken till för-
mån för gång, cykel och kollektivtrafik bör innehålla genomarbetade policies och åt-
gärder för parkeringsområdet. På åtgärdsnivå betyder detta att ensidiga satsningar på 
förbättringar inom kollektivtrafik, gång och cykel med syfte att påverka färdmedels-
andelen blir relativt sett verkningslösa om de inte kompletteras med en fullständig 
parkeringspolitik. Samtidigt framgår det av genomgången av materialet att parkerings-
politik kan vara ett verktyg med stor potential att åstadkomma förändringar (SKL, 
2007). 

Därmed kan det konstateras att bilparkering måste hanteras med samma ambitionsnivå 
och i integration med kollektivtrafik, gång och cykel i den lokala transportpolitiken, 
dvs. i transportstrategier och transportplaner länkade till översiktsplaner och genom-
förandeplaner. Den övergripande målsättningen är att bidra till attraktiva, hållbara och 
ekonomiskt starkare städer som kan attrahera både boende, besökande och verksam-
heter. Den pågående utvecklingen visar att för medelstora och stora städer kan dessa 
målsättningar inte realiseras utan en förändring av transportsystemet till förmån för 
kollektivtrafik, gång och cykel på bekostnad av biltrafik och bilparkering. Grunden för 
detta är egentligen rena fysikaliska principer som visar att en tätare och större stad med 
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fler boende och fler verksamheter i ökad utsträckning måste transportförsörjas med 
kollektivtrafik, gång och cykel av renodlade kapacitetsskäl och ytanspråk. Biltransport-
systemet har den sämsta kapaciteten och det högsta ytanspråket. 

Till dessa grundläggande fysiska förhållanden tillkommer det faktum att den förändring 
som kan åstadkommas via förändrade färdmedelsandelar till nackdel för biltrafiken 
möjliggör utvecklingen av en attraktivare och ekonomiskt starkare stad som kan attra-
hera boende, besökare och verksamheter i en större omfattning än vad som är fallet vid 
en långt driven bilanpassning. Frigjorda ytor att använda för mer klassiskt utformade 
urbana miljöer är en stor tillgång och näringslivets strukturomvandling i riktning mot 
mer tjänsteintensiv produktion förstärker betydelsen av en klassiskt utformad urban stad 
för utveckling och konkurrenskraft (CROW, 2005). 

Trots det internationella genomslaget för stadens renässans och det faktum att även 
många svenska städer arbetar ambitiöst för att åstadkomma en ökad urbanitet, finns det 
fortfarande en utbredd missuppfattning om att biltillgänglighet är en förutsättning för en 
fungerande detaljhandel och att detta även gäller för handel i innerstäder. Det är därför 
inte ovanligt att lokala köpmannaorganisationer, handlare och butiksinnehavare prote-
sterar mot mer restriktiva åtgärder inom parkeringsområdet (se t.ex. Svensson och 
Hedström, 2003). Men det finns flera vetenskapliga studier som har analyserat konsek-
venser för detaljhandel och annan lokal näringsverksamhet av åtgärder som reducerar 
biltillgängligheten. Dessa studier har framförallt uppmärksammat effekter av utökade 
och fler bilfria ytor (”pedestrianization”) i innerstäder och andra ”traffic calming” 
förändringar som överför ytor från biltrafik/parkering till gång, cykel och kollektiv-
trafik. Litteraturen visar att åtgärder för att reducera inslaget av biltrafik och bilparke-
ring i stadskärnor har en positiv inverkan på den lokala handelns omsättning och 
innerstädernas attraktionskraft generellt (Svensson och Hedström, 2003). 

En sådan utveckling är en konsekvens av att förändringarna uppfattas som positiva av 
stadens invånare och besökare. Omsättningsökningarna inom handeln och inom andra 
innerstadsbaserade verksamheter beror ju på att fler invånare och besökare vistas i 
innerstaden, vilket i sin tur beror på den ökade attraktionsförmåga som den förändrade 
utformningen av trafik- och stadsmiljön har åstadkommit. Men det förutsätter också att 
det finns goda möjligheter att ta sig till, från och inom innerstaden med kollektivtrafik 
och gång/cykel. Genom att fördela om resandet från biltrafik/bilparkering till kollektiv-
trafik och gång/cykel frigörs ytor i städer som kan användas för stadsutveckling och 
ökad attraktivitet. De alternativa färdsätten är dessutom betydligt kapacitetsstarkare och 
möjliggör därför att fler människor (och kunder) reser till och inom innerstäderna. Det 
finns ett antal städer runt om i Europa som på ett mycket medvetet sätt har använt en 
sådan strategi för att utveckla sina innerstäder. Det blir därför aldrig en fråga om att bara 
reducera ytorna för parkeringsplatser, åtgärden är en del av ett helt paket för att utveckla 
stadens attraktivitet och ekonomiska bärkraft. Parkeringspolitikens syfte är att bidra till 
en sådan positiv utveckling av staden. Den bedrivs inte för att försvåra individers rörlig-
het och tillgänglighet till olika målpunkter och den bedrivs definitivt inte för att försvåra 
det lokala näringslivets utvecklingsförmåga utan syftet är det rakt motsatta (CROW, 
2005). 
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3 Del II – Exempel på åtgärder inom parkeringsområdet 

3.1 Besöksparkering 

I många städer runt om i Europa med historiska centra och innerstäder av ”old town” 
karaktär har restriktiva parkeringsåtgärder avseende besöksparkering genomförts för att 
bevara städernas kvaliteter och attraktionskraft. Detta har i samtliga utvärderade fall 
bidragit till att antalet besökare till innerstaden har ökat och att städerna har utvecklats 
vidare med positiva effekter på den lokala ekonomin. I de fall där den historiska kärnan 
inte har skyddats genom en restriktiv parkeringspolitik har innerstaden stagnerat, antalet 
besökare har minskat och handeln har tappat marknadsandelar till externa köpcentra. 
(CROW, 2005) 

I Tyskland har flera undersökningar genomförts om sambandet mellan parkerings-
avgifter och detaljhandelsomsättning. I städer där man har minskat parkeringsavgifterna 
i syfte att öka detaljhandelns försäljning har detta inte varit lyckosamt. Uppfattningen 
från många politiker och affärsinnehavare att höga parkeringsavgifter skulle minska 
antalet besökare i centrala stadsdelar har vederlagts. En analys av tyska Bundesanstalt 
für Strassenwesen (BAST, publicerad 2000) drar slutsatsen att effekten av parkerings-
avgifter som verktyg för att styra efterfrågan på parkeringsplatser är klart begränsad om 
inte parkeringsavgiften ligger på rätt nivå och om inte tidsbegränsning tillämpas. Även i 
Nederländerna har motsvarande undersökningar genomförts och resultaten är desamma: 
parkering är inte ett verkningsfullt konkurrensmedel för innerstäder. Kundernas beslut 
att besöka ett visst område styrs av butikernas utbud och kvalitet och andra aktiviteter 
som kan genomföras i samma område (CROW, 2005). 

I den nederländska staden Apeldoorn höjdes parkeringsavgifterna samtidigt som en 
billig kollektivtrafikbiljett introducerades. Åtgärderna medförde en betydande ökning av 
andelen kollektivtrafikresor, men hade ingen effekt på utnyttjandet av parkerings-
platserna i de centrala stadsdelarna. Affärsinnehavarnas reaktioner på införda åtgärder 
var att kunderna väljer på grund av kvalitet och inte på grund av parkeringsavgifter.  

I Oslo infördes gratis parkering på lördagar och söndagar i syfte att förbättra förutsätt-
ningarna för detaljhandel i innerstaden. Åtgärden resulterade i att beläggningen på 
parkeringsplatserna steg till nära 100 %, den genomsnittliga parkeringstiden ökade med 
ca 30 % vilket medförde minskad omsättning på parkeringsplatser. Affärsinnehavare 
och föreståndare för offentlig verksamhet som exempelvis muséer blev alltmer negativa 
till fri parkering eftersom deras kunder hade svårt att hitta lediga parkeringsplatser. 
Detta faktum ledde till att gratisparkeringen avskaffades (Usterud Hanssen, 2005). 

Ett antal studier visar att det inte finns något samband mellan parkeringsutbud och 
omsättning i detaljhandel och andra kommersiella verksamheter i innerstäder. Som 
exempel konstateras att begränsningar i parkeringsutbudet i London och Madrid i 
kombination med höga parkeringsavgifter (upp till 7 euro per timme i centrala London) 
och rigorös övervakning har inte haft någon negativ effekt på detaljhandelns ekonomi. 
Parkeringsutbud och avgifter spelar en marginell roll för att förklara skillnaderna mellan 
de delar av London som haft ekonomisk framgång, jämfört med andra mindre 
lyckosamma områden. Den viktigaste faktorn är kvaliteten på miljön, utbudet av de 
varor och tjänster som erbjuds samt den allmänna tillgängligheten (CROW, 2005). 
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3.2 Parkering vid arbetsplatser och pendlarparkeringar 

I Norge genomfördes en stor resvaneundersökning år 2001 (Denstadli, 2002). 
Resultaten visade att bostad och kön förklarar en del av skillnaderna i färdmedelsvalet 
för arbetsresor, men det som betyder mest när det gäller om man tar bilen till jobbet 
eller inte är om man får ersättning för utgifterna för arbetsresan eller parkeringsmöjlig-
heterna vid arbetsplatsen. Bilanvändandet är markant högre för dem som har tillgång till 
parkering vid arbetsplatsen. Tre av fyra som har tillgång till gratis parkeringsplats som 
disponeras av arbetsgivaren, och där det alltid finns ledig plats, använder bil till arbetet. 
Allt eftersom parkeringsmöjligheten försämras reduceras bilanvändandet avsevärt. Det 
är exempelvis 15 % färre som använder bilen om det är begränsat antal platser vid 
arbetsstället. Det är också en klar skillnad mellan gratis och avgiftsbelagd parkerings-
plats. I den mån man måste betala reduceras bilanvändandet betydligt. Bilanvändningen 
styrs således i stor utsträckning av förutsättningarna för parkering.  

I den norska undersökningen konstateras att i de fall det är fri och ledig parkering vid 
arbetsplatsen åker 76 % av de anställda bil och endast 6 % med kollektiva färdmedel. Är 
arbetsplatsparkeringen avgiftsbelagd blir fördelningen istället 52 % bil och 25 % kollek-
tivtrafik. I Persson (2008) hänvisas även till en liknande undersökning genomförd i 
Linköping (Jansson och Wall, 2003) där det konstateras att med fri parkering vid arbets-
platsen var andelen bilresor 32 %, och med avgiftsbelagd parkering endast 6 %. 

Ett större företag i staden Basel har sina avdelningar spridda på olika platser i staden 
vilket innebär en stor andel ”intern företagstrafik” mellan de olika företagsbyggnaderna 
(CROW, 2005). Detta har resulterat i en företagspolicy med avseende på parkerings-
platser som bygger på följande tre grundpelare: 

 Minska utbudet av parkeringsplatser: Antalet parkeringsplatser har minskat och 
varje arbetsplats tilldelas ett visst antal p-platser (beroende på lokalisering och 
tillgång till kollektivtrafik) 

 Parkeringsavgift: Varje avdelning måste betala avgifter för respektive avdelnings 
utnyttjande av parkeringsplatser till en gemensam pool vilket innebär att de 
anställda själva inte behöver betala för användningen av en parkeringsplats, men att 
pengar kan användas till annat om p-platserna inte används 

 Erbjuda alternativ: Anställda som frivilligt avstår från att använda bilen för pendling 
och affärsresor erbjuds en cykel gratis. Samtidigt erbjuder företaget flera åtgärder 
för att främja och underlätta cykelanvändning i form av exempelvis tydliga cykel-
banor inom företagsområdet, cykelparkeringar, företagscyklar och möjlighet till 
cykelreparationer. 

 

En effekt av denna integrerade parkerings- och cykelpolitik är att mer än en fjärdedel av 
personalens arbetsresor gjordes med cykel efter åtgärdernas genomförande. (CROW, 
2005). 

Calgary införde tidigt, redan 1972, en tvingande regel om parkeringsköp som angav att 
vid uppförande av nya fastigheter för kontor och handel i centrala Calgary får endast 
20 % av antalet parkeringsplatser enligt gällande norm anläggas vid fastigheten. Rester-
ande del får fastighetsägaren köpa av staden i parkeringsanläggningar (CROW, 2005). 

Infartsparkering (park and ride) ses ofta som en positiv åtgärd eftersom den kan åstad-
komma en mer omfattande användning av kollektivtrafik. Infartsparkeringar är mest 
vanliga runt större städer med en omfattande inpendling. Det är dock osäkert i vilken 
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omfattning som denna åtgärd kan bidra till att reducera transportarbetet eller bilanvänd-
andet i staden som helhet. Om infartsparkeringar kan stärkas av mer restriktiva parke-
ringsåtgärder vid arbetsplatser i staden blir effekterna större. Infartsparkeringar är i de 
flesta fall utformade för att påverka pendlares färdmedelsval men har i vissa städer 
också använts för att effektivisera besöksparkeringen (Köln, Oxford, Utrecht, 
München). Infartsparkeringar (park and ride) växer kraftigt i omfattning i både Europa 
och USA (CROW, 2005).  

I Nederländerna studerades beläggningen på infartsparkeringar vilket resulterade i be-
dömningen att biltrafiken minskade med 1–3 % under rusningstid. I staden Groningen 
kunde man inte konstatera någon minskning av inkommande trafik till staden, men 
samtidigt rapporterades en ökning av antalet besökare och sysselsatta. Infartsparkeringar 
i Oxford minskade biltrafiken i staden med 3–9 % och i Chester rapporterades en 
minskning av biltrafiken in till centrum med en femtedel. För staden York gäller att den 
årliga biltrafiken in till de centrala stadsdelarna har minskat med ca 1,1 miljoner bilar 
och i Hannover har infartsparkeringar resulterat i ca 10 000 färre bilresor in och ut från 
centrum per dag. I de fall där förhållandevis stora minskningar av biltrafiken har kunnat 
registreras har infartsparkeringarna kombinerats med en mer restriktiv parkeringspolitik 
i innerstäderna än vad som var fallet i utgångsläget. 

I den tyska staden Köln är alla 21 infartsparkeringarna fullbelagda under veckosluten 
och i Madrid parkerades ca 20 000 bilar/dag på olika infartsparkeringar 2002. Motsvar-
ande siffra för Barcelona var 12 000 bilar/dag. I Wien reducerades inkommande trafik 
till stadscentrum med 12 %. I Calgary (Canada) ökade andelen arbetspendlare som ut-
nyttjar infartsparkeringar från 39 till 43 % under åren 1991–2000 på grund av att 5 nya 
infartsparkeringar öppnades under denna period (CROW, 2005). 

I Strasbourg är infartsparkeringarna placerade vid motorvägsavfarter och kapacitets-
starka trafikleder och har resulterat i ett ökat kollektivtrafikresande med 43 %. Parke-
ringsbiljetten kostar 2,4 Euro/dygn och gäller som biljett hela dagen på spårvagnen. För 
att stimulera till samåkning gäller biljetten även för medpassagerarna i bilen. I centrum 
där spårvägslinjerna korsar varandra finns parkeringsgarage, men avgiften per timme är 
lika hög som för ett dygn på infartsparkeringen och gäller inte som biljett för kollektiv-
trafikresor (Bjerkemo, 2006).  

I Helsingfors användes infartsparkeringar som en av flera åtgärder i arbetet för att öka 
andelen resor med kollektivtrafik till 75 %. Vidare maximerades parkeringsnormerna 
med avseende på parkeringsplatser vid företag i centrala Helsingfors (CROW, 2005).  

I den engelska staden Canterbury infördes ett omfattande infartsparkeringssystem 
(PARC) med syftet att minska trafiktrycket i stadens centrum genom att få pendlare och 
långtidsbesökare att använda någon av de två uppförda parkeringsanläggningarna utan-
för centrum. PARC innehåller ett antal komponenter för att nå de uppställda målsätt-
ningarna: ökat antal avgiftsbelagda platser, korttidsparkering prioriteras i centrum, 
gatuparkeringen har flyttats över parkeringsanläggningar, antalet p-platser i centrum har 
minskats, boendeparkeringar har införts i särskilda zoner, infartsparkeringar med buss-
linjer till centrum, införande av restriktivare parkeringsnormer och friköpsregler. Detta 
har sammantaget åstadkommit en markant förändring av valda färdmedel för resor in till 
staden med en minskad bilandel som resultat. Biltrafiken i centrum har minskat sam-
tidigt som gång, cykel och kollektivtrafikresande har ökat. Trängseln och köbildningen i 
trafiken är märkbart reducerad (Usterud Hanssen & Stenstadvold, 1997). 
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3.3 Boendeparkering 

Transportstrategin i stadsdelen Camden (ca 200 000 inv.) i London inriktas bl.a. mot 
bilfria bostäder, dvs. bostäder som byggs utan tillgång till p-platser och p-tillstånd. 
Detta sker genom ett aktivt samarbete mellan fastighetsutvecklare, byggherrar och 
bostadsrättsföreningar.  

Vid planeringen av de bilfria bostäderna tas stor hänsyn till olika trafikaspekter. För att 
minska risken för illegal parkering uppmuntras bilfria bostäder i stadsdelar som är 
lättillgängliga med kollektivtrafik, ligger inom en zon med boendeparkering eller 
parkeringstillstånd för gatuparkering, och har ett lokalt utbud av service och butiker. 

Enligt Camden Council har de bilfria bostäderna och de vidtagna trafikinvesteringarna 
bidragit till att skapa fler och bättre boendemiljöer till rimliga priser. Mellan 1997–2004 
beviljade Camden sammantaget bygglov för 2 523 nya lägenheter helt utan tillgång till 
eget uppförda parkeringsplatser och helt utan parkeringstillstånd för gatuparkering. Ytor 
som i tidigare planer avsattes för parkering har istället ersatts av ytor för fotgängare, 
rekreation och fler bostadshus/lägenheter. De bilfria bostäderna i Camden har bidragit 
till ett ökat intresse för bilfria bostäder i Storbritannien. Numera finns liknande projekt 
bl.a. i Cambridge, Edinburgh och i södra London (Trafikkontoret Stockholms stad, 
2005). 

I södra Freiburg, på ett tidigare militärt område, utvecklas den nya stadsdelen Vauban 
för mer än 5 000 invånare och 600 arbetstillfällen. Planeringen för stadsdelen startade 
1993 och slutfördes under 2006, efter tre utvecklingsfaser. I början av år 2001 hade 
2 000 personer flyttat in. Viktiga drivkrafter för utvecklingen av Vauban är att tillvarata 
invånarnas idéer, kreativitet och engagemang. Parkeringsplatser för de som bor i eller 
besöker området anordnas på mark i utkanten av Vauban. De tillämpade normerna 
förutsätter att ca 40 % av hushållen i området avstår från att ha en egen bil. Området är 
väl försörjt med kollektivtrafik och det finns etablerade former för samåkning och 
samutnyttjande av bilar, t.ex. bilpooler. Alla gator och allmänna utrymmen är utformade 
för social interaktion (www.Vauban.de/info/abstract.html).  

Zentrum Zürich Nord (ZNN) är ett av två stora stadsförnyelseprojekt i Zürich. ZNN 
uppförs av ABB Real Estate Ltd. I det stora området uppförs nya fastigheter för kontor, 
handel, boende och andra verksamheter. Det finns inga parkeringsplatser i direkt 
anslutning till fastigheterna utan fastighetsägaren har uppfört och driver nio parkerings-
anläggningar. För att styra trafikvolymen till och från området har en viss mängd an-
vändarrätter för parkering utfärdats som anställda och boende får förvärva. Rättigheten 
anger i vilka tidszoner som bilen får användas för resor till och från området och var 
bilen ska parkeras. Taxan är sedan beroende av utnyttjandet av parkeringsplatsen. Den 
totala volymen användarrätter bestäms i dialog mellan fastighetsägaren och staden 
Zürich. Parkeringsanläggningarna är öppna för besökare till området och kan användas 
av dessa som vilken parkering som helst (CROW, 2005). 
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