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Titel

Parkeringsbeteenden och söktrafik- En pilotstudie

 

Referat

Den trafik som uppstår i samband med sökandet efter en ledig parkeringsplats kan utgöra en stor andel av trafiken i

stadskärnorna. .

Syftet med denna studie var att finna en metod för att dels uppskatta mängden söktrañk och dels undersöka Vilka

strategier bilisterna använde sig av vid sökandet, Önskemål om p-platser mm.

Under ett antal dagar i september 1998 genomfördes omkring 200 intervjuer i Göteborgs innerstad med parkerande

bilister i p-hus, på stora öppna parkeringsytor samt vid kantstenen. I det frågeunderlag som utnyttjades fanns en karta

varpå färdvägen skulle markeras inom ett avgränsat geografiskt område.

Söktrañk deñnierades här som det trañkarbete som uppstår då en bilist åker ñån en fullbelagd parkeringsanläggning

(eller en anläggning som han/hon av någon anledning väljer att inte parkera på) till den anläggning bilisten slutligen

parkerar på.

Metoden att beskriva söktrafiken och andra aspekter av parkering visade sig fungerade bra. Endast 3% av de

intervjuade göteborgsbilisterna hade behövt åka till mer än en parkeringsanläggning för att söka efter en ledig plats

och sålunda genererat söktrañk.
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Definitioner av begrepp som använts i denna studie

Parkering: Föraren ställde ifrån sig bilen på en avgifts-

belagd allmän parkeringsplats och föraren + alla passa-

gerare lämnde bilen.

Målområde: Det område eller den plats som bilisten

avsåg att besöka.

Sökområde: Det område utanför målområdet som, för-

utom själva målområdet, ansågs varaattraktivt att par-

kera inom vid besök i målområdet.

VTI MEDDELANDE 878

Söktrafik: Den sträcka en bilist körde från den anlägg-

ning han/hon först började söka vid och där han/hon ej

fann en ledig plats (eller en plats som av någon anledning

inte var attraktiv att parkera på, tex. att taxan ansågs vara

för hög) till den anläggning bilisten slutligen parkerade

pa.
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Parkeringsbeteenden och söktrafik- En pilotstudie

av Per Henriksson

Statens väg- och transportforskningsinstitut

581 95 Linköping

Sammanfattning

Denna studie syftade till att undersöka möjligheterna för

att dels uppskatta mängden söktrañk, dvs. trafik som

uppkommer pga. att lediga parkeringsplatser saknas och

dels att beskriva bilisters strategier och önskemål beträf-

fande parkering.

Ett datamaterial samlades in genom 209 intervjuer av

slumpmässigt valda bilister på tre typer av parkerings-

anläggningar (p-hus, parkering på tomtmark och kant-

stensparkeringar) i Göteborgs centrala delar under hösten

1998. Två områden defmierades: målområdet (område

där platsen man avsåg att besöka låg i) och sökområdet

(målområdet + angränsade område som kan vara attrak-

tivt att parkera inom).

Söktrafik har här deñnierats som den sträcka en bilist

kör från det första misslyckade försöket att parkera på en

anläggning (lediga platser saknades, det var för dyrt etc.)

till den anläggning bilisten slutligen parkerade på. Två

exempel på strategier är a) när under resan till centrum

man bestämmer sig för var sökandet av p-plats ska påbör-

jas och b) hur sökandet av en ledig plats går till.

Endast en liten del av de intervjuade bilisterna (3%)

hade behövt leta efter en ledig p-plats på mer än ett ställe.

Hälften av dessa påträffades under en lördag då flera

evenemang pågick i Göteborg. Betraktas de bilister som

har stått för söktrafiken i sj älva sökområdet, uppgick en

sådan enskild bilists genomsnittliga andel söktrañk i

området till 38% av den totala körsträckan i sökområdet.

Jämfördes de totala medelkörsträckorna i sökområdet för

de två grupperna sökt efter p-plats och ej sökt , fram-

trädde inga signifikanta skillnader. Sett över samtliga
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intervjuade bilisters trañkarbete i sökområdet, utgjordes

andelen söktrañk av drygt 2%.

En typisk bilist i undersökningen som söker efter p-

plats bestämmer sig före avresan var sökandet ska påbör-

jas (74% av de intervjuade) och har en bestämd ordning

som sökandet sker i (87%); man åker till vissa anlägg-

ningar som man vet brukar ha lediga platser. Av de fakto-

rer som påverkar valet av p-plats, prioriteras gångav-

ståndet till målet högst: 43% av svaren. De därpå följande

faktorerna var tillgången på lediga platser och parke-

ringsavgiftens storlek (23 respektive 11% av svaren).

När det gäller information om p-platser, menade 82%

av de intervjuade att de inte saknade någon information

som skulle underlätta sökandet efter lediga p-platser.

Ändå svarade två av tre att de slmlle använda sig av ett
anvisningssystem för lediga parkeringsplatser av den

typen som senare skulle införas i centrala Göteborg våren

1999. Den högsta andelen potentiella användare av ett

sådant system hittade vi bland personer som ej bodde i

Göteborgsområdet: 79%. Bland de tveksamma till anvis-

ningssystemet fördes skäl fram som att man hittar bra

ändå, att man åker till vissa bestämda platser och att man

inte skulle lita på systemet.

Metoden för att bestämma söktrañken som praktise-

rades i denna undersökning visades sig fungera tillñeds-

ställande. Vidare är intervjuformen en god metod för att

fånga upp strategier och önskemål beträffande parkering.

I diskussionsavsnittet tas alternativa mått på söktrañk

upp samt vilka brister den deñnition som valts för denna

studie har.
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Parking behaviour and search traffic -A pilot study

by Per Henriksson

Swedish National Road and Transport Research Institute

SE-581 95 Linköping

Sweden

Summary

This study aimed at investigating the possibilities of

estimating the volume of search trañic, i.e. the traffic

resulting from a lack of parking spaces, and also to

describe motorists parking strategies and desires.

Data were collected through 209 interviews of

randomly chosen motorists at three types of parking

facility (multi-storey car park, parking lot and kerbside

parking) conducted in central Gothenburg during autumn

1998. Two areas were designated: the target area (the

area containing the intended destination) and a search

area (the target area together with nearby areas that may

be attractive for parking).

Search trañic has been defined as the distance a

motorist drives from the first unsuccessful attempt to park

at a parking facility (lack of vacant Spaces, excessive

cost, etc) to the facility where the motorist finally parks.

Two examples ofthe strategic processes involved are a)

deciding during the journey to the city centre on where

to start searching for a parking spaCe, and b) deciding

how to search for a parking space.

Only a small proportion ofthe interviewed motorists

(3%) needed to search for a vacant parking space at more

than one facility. Half of these were interviewed on a

Saturday when several events were being held in

Gothenburg. In regard to the motorists fonning part ofthe

search trafflc in the search area itself, the individual

motoristis average proportion of search traffic in the area

was 38% ofthe total driving distance in the search area.

When the total average driving distances in the search

area were compared for the two groups searched for a

parking space and did not search , no significant

differences were found. In relation to all interviewed

12

motorists traffic mileage in the search area, the

proportion of search traffic is just over 2%.

A typical motorist in the survey who searches for a

parking space decides before starting out where to start

searching (74% of those interviewed) and has a

predetermined search sequence (87%), i.e. the motorist

drives to certain facilities where he knows there are

nonnally vacant places. Ofthose factors influencing the

choice of parking facility, priority is given to walking

distance to the destination: 43% of the replies. The

factors ranked next were availability ofvacant Spaces and

parking fees (23% and 11% of the replies respectively).

In regard to information on parking facilities, 82% of

those interviewed considered that they did not lack any

information that would facilitate searching for vacant

parking spaces. Nevertheless, two out of three replied

that they would use aguidance system for vacant parking

places of the type that was later introduced in central

Gothenburg during spring 1999. The highest proportion

of potential users of such a systern was found among

persons who did not live in the Gothenburg area: 7 9%.

Those who were doubtful about the guidance system

expressed reasons such as being able to find their own

way, that they drove to certain predetermined parking

facilities and that they did not trust the system.

The method of measuring search traffic that was used

in this investigation was found to work satisfactorily. In

addition, interviews are a good method of acquiring

knowledge on parking strategies and desires.

The discussion section deals with alternative

measures of search traffic and the shortcomings of the

definition chosen for this study.

VTIMEDDELANDE 878



1 Bakgrund

Om den onödiga trafik som uppstår vid letandet av en

parkeringsplats kan undvikas, får man både trafiksäker-

hets- och milj övinster. Det finns uppgifter på att mellan

5 och 40% av restiden för bilister i en stad under en

lördag består av sökandet efter en ledig p-plats

(Axhausen K W & Polak J W, 1990; Boltze M, Fischer

J, Puzicha J, Axhausen K W & Polak J W, 1993). I den

litteratur som genomsökts inom området saknas emeller-

tid en definition av begreppen söktid och söktrafik.

VTI genomförde en undersökning av sökstrategier år

1994, (Anund, 1996). Omkring 250 parkerande bilister

i Linköping intervjuades bl.a. om hur länge de eventuellt

hade sökt efter en ledig parkeringsplats, när de bestämde

var de skulle påbörja sökandet och hur sökandet gick till.

Man fann att de flesta (80%) hittade en ledig plats vid sitt

första försök. Vidare bestämde sig 6 av 10 bilister i under-

sökningen före avresan var sökandet skulle ske och det

vanligaste sättet att söka på var att ett antal parkerings-

anläggningar besöktes i en bestämd ordning (knappt

50%). Anund pekade på behovet av att en liknande
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undersökning genomförs i stad där utbudet av p-platser

är en begränsning för bilistema och att mått som beskri-

ver söktrafiken utvecklas.

I Göteborg infördes under första halvåret 1999 ett

parkeringsinformationssystem, P-IN. Ett av syftet med

systemet är att hj ålpa bilisten att hitta lediga parkerings-

platser och därmed minska söktrañken. Bilisten hänvisas

till anläggningar med lediga platser med hjälp av variabla

skyltar. I Sverige var Malmö och Sundsvall först med att

införa versioner av sådana system, vilket skedde i början

av 1990-talet. VTI känner inte till att informations-

systemens effekt på söktrafiken i Malmö eller Sundsvall

har utvärderats.

Föreliggande studie förlades till Göteborg, dels för att

VTI bedömde det som en lämplig stad att genomföra en

fortsättning på Anunds tidigare undersökning och dels att

det var ett önskemål som framfördes av uppdragsgivaren

(Vägverket) som såg möjligheter att dra nytta av de

erfarenheter som kom fram i denna studie för utvärde-

ringen av P-IN-systemet.
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2 Syfte

Projektet hade två syften:

1.

14

att utveckla och testa en metod för att uppskatta

omfattningen av det trañkarbete som uppstår i sam-

band med sökande efter en parkeringsplats. Denna

s.k. söktrafik ska relateras till trañkarbetet inom ett

avgränsat område.

att utveckla och testa en metod för att beskriva bilis-

ters strategier och Önskemål beträffande parkering.

I en förlängning skulle storleken på söktrafiken ktmna

användas för att uppskatta elfekter av åtgärder för att

minska söktrañken. Beskrivningama av bilistemas strate-

gier och Önskemål skulle kunna ligga till grund för

utformningen av systemen för parkeringsinfonnation.

VH MEDDELANDE 878



3 Kort beskrivning av parkeringssituationen i Göteborgs

City

De nya, övergripande målen för parkeringspolitiken i

Göteborg formulerades av Trañknämnden år 1992 enligt

följande: tillgänglighet ska åstadkommas genom en

anpassning mellan utbud och efterfrågan av parkerings-

platser samtidigt som hänsyn tas till trafiksäkerheten,

miljön och hushållningen. En av åtgärderna för att upp-

fylla målsättningarna har varit att minska gatuparkeringen

i city och utöka antalet parkeringsanläggningar i randen

utanför city. För att motverka söktrafik och prioritera att

rätt typ av parkeringskategori (nyttotrañk, handikappade,

boende och besökande) utnyttjar avsedda platser,

används parkeringstaxoma som ett styrmedel; det ska

alltid finns en plats ledig .

Informationen om parkeringssystemet skulle enligt de

mål som uttrycktes 1992 ges aktivt till allmänheten och

bl.a. röra utbud och taxor. Även här nämndes minskad

söktrafik som ett mål med informationen. Idéerna om ett

parkeringsinfonnationssystem, som funnits även före år

1992, mynnade ut i P-IN (Göteborgs Stads Parkerings

AB, 1994). Efter en längre tids utprovning togs systemet

i drift under maj 1999. P-IN omfattar anläggningar i

VTI MEDDELANDE 878

centrala Göteborg med mer än 100 platser. Via skyltar vid

infarterna till city leds bilistema till de anläggningar med

lediga platser inom det område de befinner sig. På skyl-

tarna anges antalet lediga platser och om parkering sker

under tak eller ej.

I City har fysiska åtgärder i gatumiljön genomförts

med syfte att minska biltrafiken, exempelvis har gupp och

enkeln'ktningar införts samt gator har gjorts smalare. City

har vidare delats in i fem zoner och in till en zon leds tra-

fiken via ett fåtal infartsgator samtidigt som förbindel-

serna mellan zonerna är få.

I Göteborg är det Parkeringsbolaget som ansvarar för

den kommunala parkeringen på tomtmark, dvs. p-hus och

ytparkeringar (p-ytor). Trafikkontoret ansvarar för all

parkering på gatumark, dvs. kantstensparkeringarna. På

vissa gatusträckor i City, t.ex. där verksamheter är lokali-

serade som har många kunder och korta besök, råder till-

stånd att parkera fritt i högst 10 minuter, en lösning som

Göteborg lär vara ganska ensam om bland landets större

kommuner.
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4 Undersökningens genomförande

Vi valde att genomföra undersökningen i form av inter-

vjuer med parkerande bilister i Göteborgs innerstad°

Nedan följer en beskrivning av de parkerings-

anläggningar som ingår urvalsramen, de områden som

defmierats samt tillvägagångssättet vid intervjuerna.

4.1 Parkeringsplatserna i urvalsramen

Före intervjuundersökningen gjordes en kartläggning av

parkeringsutbudet för allmänheten i centrala Göteborg.

Den baserades på

0 en inventering av antalet parkeringsplatser i Göteborg

som genomfördes av Trafiknämnden år 1992 (Trafik-

kontoret, 1994),

0 en undersökning av några anläggningars beläggnings-

tal (därmed fanns uppgift om anläggningarnas storlek)

i området kring Saluhallen som gjordes 1997

(Anderson, 1998) samt

0 egna inventeringar i fält av de avgiftsbelagda kant-

stensparkeringarnas antal och läge.

Totalt fanns 4 668 avgiftsbelagda allmänna p-platser

i sökområdet fördelat på dessa tre typer av anläggningar

som ingick i urvalsramen (se närmare tabell 1 på sidan

18 och kartan i bilaga 1):

0 parkeringshus (3 250 st)

0 ytparkeringar (1 296 st)

0 avgiftsbelagda kantstensparkeringar (122 st)

Kantstensparkeringarna sammanfördes till tre grupper

(kallade område I, H och 111 i tabell 1 ochpå kartan i bilaga 1).

Antalet parkeringar av denna typ har sedan Trafik-

nämndens inventering år 1992 minskat till förmån för

lastzoner och cykelbanor (t.ex. på Drottninggatan och

Östra Larmgatan) eller försvunnit (t.ex. på Södra
Hamngatan). Som informationkan nämnas att antalet fria

10-minutersplatser innanför vallgravama skattades till

427 st vid 1992 års inventering.

Betalningen kunde ske på olika sätt beroende på typ

av anläggning. På kantstensparkeringama fanns möjlighet

 

att använda en sk. P-dosa förutom att betala kontant med

mynt. P-dosan laddas med ett visst belopp och vid parke-

ringen betalas endast för den faktiska parkeringstiden.

Dosan gick inte att använda i p-hus eller på p-ytor, men

på dessa anläggningstyper gick det att använda kontokort

i automaten. Det fanns nio zoner för parkeringstaxor, där

1 innebar högst taxa och 9 lägst.

I Nordstan1 var taxan under dagtid vardagar 15 :- per

påbörjad timme (max 75:) och Perukrnakaren2 17:- (max
110:-). Lägst taxa, 4 kr/h mellan kl 8-22 på vardagar och

dagar före helgdag, hade Heden och en del av platserna

på Åkareplatsen. Övrig parkering på Åkareplatsen hörde
till taxezon 33 eller krävde P-tillstånd under dagtid på
vardagar. Övriga platser. på parkeringsytor samt kant-

stensparkeringama tillhörde taxezon 24 med undantag för

vissa platser runt Centralposthuset (Anderson, 1998).

4.2 Intervjuer av parkerande bilister

4.2.1 Områden

Vi valde att betrakta den sydöstra zonen av de fem

zonerna som Göteborgs City delats in i, City SO, som

målområde (se figur 1, markerat med A). Av intresse för

undersökningen var parkering i samband med service-

och nöjesärenden. I City SO finns ett stort antal affärer,

näringsställen och serviceinrättningar.

Intervjuer genomfördes med bilister som parkerade i

det ursprungligen definierade sökområdet. Den utbred-

ning som detta sökområde gavs framgår också av figur 1

(område B som inkluderar även A). Eftersom antalet

intervjuade personer som letat efter en ledig parkerings-

plats var litet utvidgades området för att få ett större

beräkningsunderlag. Det utvidgade sökområdet som

användes för att beräkna andelen söktrafik för enskilda

bilister har markerats i figuren som C (inkluderar ävenA

och B) och omfattar området innanför Vallgravama och

angränsande områden. Ingen förändring av antalet

anläggningar där intervjuer skulle genomföras skedde

emellertid.

1 15:- per påbörjad timme kl 06-18, max 75:-. 10:- per 6 tim kl 18-06, max 20:-.

2 17 :- per påbörjad timme kl 06-24, max per kalenderdag 110:-. Nattaxa mån-lörkl 0000-06 102-,

sön-helgdag kl 00.00-09.30, 10:-.

3 15 kr/h vardagar kl 9-22, övrig tid 2 kr/h.

4 20 kr/h vardagar kl 9-18 och kl 9-15 dag före helgdag, 2 kr/h övrig tid.
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Figur 1

(C inklusive A och B).

4.2.2 Genomförande

Frågorna som ställdes till bilförarna rörde såväl sökandet

efter p-plats som önskemål och strategier vad gäller

parkering. I bilaga 2 återfinns det underlag som användes

vid intervjuerna.

I intervjuunderlaget ingick en karta över cityområdet

(bilaga 3) där antingen den intervjuade bilisten eller

intervjuaren markerade färdvägen fram till aktuell p-plats

inklusive eventuell sträcka som körts för att leta efter en

ledig p-plats. På en annan karta (bilaga 4) som täckte ett

större område gavs möjlighet att peka ut vilka infarts-

vägar som använts.

Det avgjordes slumpmässigt var och när varje intervju

skulle genomföras under de fyra dagar som avsattes till

fältarbetet: onsdagen den 23 september 1998 mellan kl

16.00 och 19.00, följande torsdag och fredag (kl 9.00-

19.00 båda dagarna) samt lördagen den 26 september (kl

10.00-14.00). Två personer intervjuade och under en

timme uppskattades att var och en maximalt skulle hinna

med fem intervjuer. Varje intervju beräknades ta högst 10

minuter och resterande 10 minuter var avsedda för

förflyttning till fots mellan de olika anläggningarna.

Intervjuaren placerade sig i regel vid parkerings-

automaten. När en intervju avslutats, påbörjades en ny
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Karta över målområdet (A), ursprungligt definierat sökområdet (B inkl. A) och det utvidgade sökområdet

med nästa ankommande bilist som parkerat; intervju-

personerna kan därför sägas ha valts slumpmässigt bland

de parkerande bilisterna. Ursprungligen avsågs att ute-

sluta dem som ämnade parkera under en kortare tid än

10 minuter, men de korttidsparkerande bilisterna togs

ändå med vid analysen av materialet.

Målsättningen var att genomföra omkring 70 inter-

vjuer på varje anläggningstyp. Med detta antal kunde

tillräCkligt goda skattningar erhållas vid jämförelser av
olika anläggningstyper med avseende på tex. bilisternas

strategier och önskemål. Antalet intervjuer per anlägg-

ningstyp (urvalet) var därmed inte proportionellt mot

antalet platser per anläggningstyp (p-hus, p-ytor och kant-

stensparkeringar). Inom varje anläggningstyp fördelades

urvalet proportionellt efter antalet platser på de enskilda

parkeringarna. Ett alternativ till fördelning av intervjuerna

på anläggningstyp hade varit att utgå från beläggnings-

grad, uppgifter som dock inte var tillgängliga från alla

utvalda anläggningar vid undersökningens genom-

förande. Tabell 1 redovisar antalet parkeringsplatser,

urvalets storlek och hur många intervjuer som faktiskt

genomfördes.

17



      

Tabell 1 Antal och typ av anläggningar samt urvalets storlek och antal genomförda intervjuer

Anläggningstyp Antal Antal 1' Antal
p-platser urvalet intervjuer

Parkeringshus Nordstan 2720 61 61

Perukmakaren 530 12 15

Totalt, parkeringshus 3250 73 76

Ytparkering Heden 873 49 50

Åkareplatsen/Polhemsplatsen 144 8 12

Kungstorget + Basargatan 125 7 9

Stora Teatern 95 6 9

Bastionsplatsen 38 3 3

Runt Centralposthuset 21 2 2

Totalt, ytparkeringar 1296 75 85

Kantstens- På Ö Hamng mellan N Hamng och

parkering Szt Eriksg + Spannmålsg (område I) 20 12 13

På och runt 0 Hamng mellan Kungs-

portsplatsen och S Hamng (område II) 55 33 18

Övriga i City SO (område III) 47 28 17

Totalt, kantstensparkeringar 122 73 48

Totalt, samtliga anläggningar 4668 221 209

  

Totalt genomfördes 209 intervjuer med parkerande

bilister. Som kan ses i tabell 1 hade 76 av dessa parkerat

i P-hus, 85 på parkeringsytor och 48 på kantstensparke-

ringar. På kantstensparkeringarna nåddes inte målsätt-

ningen vad gäller antalet intervjuer. Antalet platser på

gatan var få och omsättningen på parkerande bilister var

låg. På de två andra typerna genomfördes fler intervjuer

än beräknat. Det fördes inte någon exakt statistik över

andelen som vägrade ställa upp på en intervju men

andelen parkerare som avböjde att ställa upp på intervju

var högre bland dem som parkerade vid gatukanten

18

jämfört med de andra anläggningstypema. Efter varje

avslutad intervju erhöll bilisten en mindre penningsumma

(10:-) som tack för deltagandet.

Personer som avsåg att besöka målområdet kan ha

valt att parkera på någon anläggning som inte ingår i

intervjuundersökningen, men vi tror att det rör sig om ett

litet antal personer. Det förekom ganska ofta att bilistema

hade mål som var belägna utanför sökområdet (se avsnitt

5 .3), men vi har ändå valt att låta dem ingå i studien för

att få ett så stort material som möjligt att analysera.
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5 Resultatet av intervjuundersökningen

5.1 Bearbetning av materialet

Svaren från intervjuema bearbetadesi ett statistiskt dator-

program (SPSS). Gatubolaget i Göteborg bistod med att

mäta körda sträckor med hjälp av digitala kartor för samt-

liga intervjuade bilister (underlaget var den karta på

vilken respondenten ñck ange körd sträcka i sökom-

rådet).

Procentsiffrorna som redovisas är, om inget annat

anges, viktade dvs. de representerar totala värden för de

anläggningstyper som ingått i undersökningen. Det inne-

bär att det antal intervjuer som genomförts per anlägg-

ningstyp räknats upp med en faktor som bildats genom

kvoten mellan antalet p-platser och antalet genomförda

intervjuer. Uppräkningsfaktorerna för p-hus, p-ytoroch

kantstensparkering blev 42,8 (3250/76), 15,2 (1296/85)

respektive 2,5 (122/48).

Om de eventuella skillnader som förekom mellan

olika grupper var signifikanta, testades med xz-test.

Osäkerhetsnivån sattes generellt till 5%. När det i texten

anges att en skillnad är signifikant innebär det alltså, med

den valda osäkerhetsnivån, att det med en säkerhet på

95% var en verklig skillnad och inte en skillnad som

berodde på slumpen.

5.2 Beskrivning av de parkerande bilisterna

Av de intervjuade var 57% män och 43% kvinnor. Fördel-

ningen på de fyra åldersklasser som användes i intervju-

underlaget framgår av figuren nedan.

 

100

 

80-_______________________________ _-

  

 

18-24 25-30 31 -60 >60

  

Åldersklass

 

Figur2 De intervjuade bilisternas fördelning på

åldersklasser:

Förare under 31 år delades in i två åldersklasser efter-

som ett stort antal förare med kort körerfarenhet kan för-

väntas återñnnas i gruppen 18-24 år vilket i sin tur antas

påverka beteendetjämfört med grupper som har längre

körerfarenhet.
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Köns- och åldersfördelningama i denna parkerings-

undersökning kan jämföras med dem som VTI:s pågå-

ende resvaneundersökning redovisar (Kronberg, 1999).

Under perioden 950401-980331 bestod gruppen göte-

borgare som körde bil till 64% av män och till 36% av

kvinnor. Åldersfördelningen var enligt följ ande: 18-24 år
6%, 25-30 år 12%, 31-60 år 58% och 61-84-åringar

24%. Vi ñck alltså en något högre andel kvinnor och en

lägre andel personer över 60 är bland intervjuade bilister

än vad resvaneundersökningen gav.

Fler än 3 av 4 (77%) hade haft körkort i över 10 år.

Ungefär 10% hade ett högst fyra år gammalt körkort.

Svaren på denna fråga hade givetvis ett starkt samband

med den intervjuades ålder.

Hur länge man innehaft körkort kan beskriva hur

erfaren bilförare man är och därmed förmågan att ta till

sig information i trañkmiljön. En annan faktor som påver-

kar behovet av information är vilken lokalkännedom man

har; därför ingick bland bakgrundsfrågoma en fråga om

var den intervjuade bodde. Svaren grupperades innan

analysen enligt följande:

1. Göteborgs kommun,

2. Storgöteborg exklusive Göteborgs kommun (dvs.

följande tio kommuner: Ale, Härryda, Kungsbacka,

Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungssund,

Tjörn och Öckerö),
3. övriga kommuner i Sverige,

4. hemort kan inte bestämmas, bosatt i utlandet eller fast

bostad saknas.

Av de intervjuade var 51% bosatta i Göteborgs

kommun, 27% i övriga Storgöteborg, 18% hade en känd

bostadsort belägen i någon annan del av Sverige och

sålunda tillhörde 4% grupp 4. Bland de personer som var

bosatta i kommuner i närheten av Storgöteborg fanns flera

som tidigare hade bott i Göteborg.

På frågan Hur ofta kör du bil till Göteborgs city?

svarade över hälften (55%) att man kör till city flera

gånger per vecka. Fördelningen på övriga alternativ i

intervjuunderlaget framgår i figur 3.

Signiflkanta skillnader fanns mellan bostadsort och

hur ofta bilen togs in till city. Omkring 2/3 av dem som

bodde i Göteborgs kommun åkte bil till city flera gånger

per vecka. Motsvarande andel för boende utanför Stor-

göteborg var 29%. Av dessauppgick andelen som körde

bil till city en gång per år till 36%.
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Figur 3 Hur ofta den intervjuade kör bil in till Göte-

borgs city.
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Figur 4 Kännedom om parkeringsaltemativen i

Göteborg, uppdelat på de intervjuades bostadsort och

totalt.

Vid intervjun ombads bilisten att ange på en femgra-

dig skala hur pass Väl han/hon kände till parkeringsalter-

nativen i Göteborg. Ändpunktema på skalan, Dåligt
och Bra , var de enda beskrivningar i ord som gavs vid

intervjun; mellanliggande alternativ gavs en språklig

tolkning i efterhand. Figur 4 visar hur Väl den intervjuade

bedömde att han/hon kände till olika parkeringsaltemativ

i Göteborg, dels totalt och dels uppdelat efter bostadsort.

Ur figur 4 kan man se att de som ansåg sig bäst känna

till parkeringsaltemativen bodde i kranskommunerna till

Göteborg och inte i själva Göteborgs kommun. Skill-

naden mellan bostadsort och parkeringskännedom var

signifikant. Skillnaden mellan könen var också signiñ-

kant. Männen ansåg sig bättre känna till parkeringsalter-

nativen i Göteborg: 60% svarade bra eller ganska bra

jämfört med 52% av kvinnorna, medan 15% av männen

svarade dåligt eller ganska dåligt jämfört med 19% av

kvinnorna. När åldersgruppema jämfördes, visade det

sig, inte oväntat, att ju äldre man var, desto bättre kände

man till parkeringsmöjligheterna.

När de svarande delades in efter typ av parkerings-

anläggning, erhölls figur 5. Skillnaden mellan anlägg-

ningstyp och parkeringskännedom var signifikant. Kant-

stensparkerama var de som bäst kände till Göteborgs
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Figur 5 Kännedom om parkeringsaltemativen i

Göteborg uppdelat på vilken typ av anläggning de

intervjuade parkerat på.

parkeringsmöjligheter: 69% hade Ganska bra eller

Bra kännedom om parkeringsaltemativen. Motsva-

rande andel för dem som parkerade på p-ytor var 46%.

En förklaring till kantstensparkerarnas svarsfördelning

kan vara att de oftare åkte bil in till city och även oftare

bodde i Göteborgs kommun jämfört med de andra

bilistema.

5.3 Beskrivning av parkeringstillfället vid
Intervjun

Vi frågade från vilken adress/vilket område bilisten når-

mastkom innan han/hon parkerade på den plats intervjun

genomfördes. Två av tre personer kom från någon adress

i Göteborgs kommun, 24% från Storgöteborg exklusive

Göteborgs kommun och 9% från övriga landet. Jämförs

dessa siffror med fördelningen på bostadsort, inser man

att besökare från övriga landet uträttat något annat ärende

i Göteborg innan aktuellt parkeringstillfälle. Somliga av

de intervjuade hade svårt att redogöra för den exakta

färdvägen trots att en karta fanns tillgänglig.

Ungefär 65% av bilistemahade för avsikt att parkera

i mer än en timme på den plats där de blev intervjuade.

Hur svaren beror på anläggningstyp framgår ur ñgur 6.
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Figur 6 Hur länge man hade_för avsikt attparkera

på den aktuellaplatsen, totalt och uppdelat efter anlägg-

ningstyp.
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Störst andel som hade för avsikt att parkera längre än

en timme fann vi på p-ytorna: drygt 70%. Motsvarande

andel för dem som intervjuades vid kantstenen uppgick

till knappt 30%.

Vi frågade vilket område bilisten skulle besöka. Vid

databearbetningen har indelning av svaren gjorts enligt

följande (se kartan på sid 17):

0 i det utvidgade sökområdet

0 utanför det utvidgade sökområdet.

Mål i sökområdet har i sin tur delats in i:

0 i målområdet

0 utanför målområdet.

Totalt 181 av 209 intervjuade bilister uppgav att de

hade sina mål i sökområdet. 47 personer svarade att de

hade mål i det målområde vi definierade (City SO).

Emellertid var flera svar på frågan om vart man skulle av

karaktären Centrum eller Gå på stan och därmed inte

möjliga att knyta till något område. Denna grupp utgjor-

des av 26 personer som alltså hade mål i sökområdet men

som pga. vaga intervjusvar inte kunde hänföras till inom

eller utanför målområdet. I sökområdet utanför målom-

rådet uppgav 108 personer att de hade sin målpunkt. Slut-

ligen hade 28 intervjuade bilister mål som låg utanför

sökområdet.

En fråga rörde vilken typ av ärenden som skulle uträt-

tas. Skulle mer än ett ärende uträttas, ombads den inter-

vjuade att ange i Vilken ordning man hade för avsikt att

uträtta dem. Merparten, 178 av de 209 intervjuade

(85%), angav endast ett ärende. Det vanligaste ärendet

som dessa angav var inköp: 56% svarade detta. Knappt

15% angav arbetet som det enda ärendet och ytterligare

5% hade ärenden i tjänsten. Tredje vanligaste svaret

handlade om serviceärenden (drygt 5 %), t ex besök hos

frisör, post eller bank. Endast 27 av 209 svarade att de

hade två ärenden att uträtta och mer än hälften av de

sekundära ärendena var av servicetyp. Ett fåtal beskrev

ett tredje ärende.

5.4 Sökning efter p-plats

Nästan alla, 97%, av dem som parkerat hade ej behövt

leta efter en parkeringsplats utan det första parkerings-

försöket gjordes på den plats intervjun skedde. Det kan

jämföras med motsvarande andel i (Anund, 1996): 80%.

I den undersökningen var dock en större andel av inter-

vjuerna förlagda till fredags- och lördagsförmiddagar.

Sett över könen hade 5% av männen och 1,5% av

kvinnorna sökt efter en ledig plats. I den yngsta gruppen,

18-24-åringar, hade däremot närmare14% letat på mer

än ett ställe.

Av de 15 intervjuade personerna som sökte efter

parkeringsplats (vilket alltså motsvarade 3% uppräknat

till hela populationen) hade sju parkerat på Heden, två på
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Åkareplatsen/Polhemsplatsen, fyra på kantstensparke-

ringar i City SO och två på kantstensparkeringar på och

omkring Östra Hamngatan. Sett per anläggningstyp, var

andelen som sökt p-plats högst bland kantstens-

parkerama (12%), därefter följde bilister som parkerat på

p-ytorna (11%) medan ingen av dem som ställt sig på

något av p-husen som ingick i undersökningen hade något

misslyckat parkeringsförsök bakom sig. Sju av förarna

var bosatta i Göteborgs kommun, en i övriga Stor-

göteborg och sju kom från övriga delar av landet.

Hälften (8 av 15) intervjuades på lördagen; en dag

med många olika publiklockande arrangemang, bl.a.

pågick en utställning på Svenska Mässan. En mindre

andel av desom sökt efter en ledig p-plats, 23% (eller 4

bilister), hade behövt leta på mer än två ställen. Ingen av

dem som tvingades söka efter p-plats på mer än ett ställe

ändrade slutmålet. Den uppskattade tidsåtgången i sam-

band med letandet efter en ledig p-plats uppgick vanligen

upp till 5 minuter, men en person fick ägna en timme åt

sökandet. Denne person hade under lördagsfönniddagen

först åkt till P-huset Fokus vid Liseberg och cirkulerat där

i omkring en kvart innan han fortsatte till parkerings-

platsema vid Valhallagatan där bilisten också cirkulerade

en stund. Slutligen hittades en plats på Heden, men också

detta efter att en stund åkt omkring inne på området.

För 10 av de 15 bilister som fick söka efter en ledig

p-plats har detta letande skett inom sökområdet. Den

totala körsträckan för dessa 10 bilister uppgick i sök-

området till 14,0 km (se även figur 7). Av denna sträcka

utgjordes 5,3 km av söktraflk, dvs. omkring 38%.

5.5 Körd sträcka i sökområdet
Genom att bestämma alla intervjuade bilisters kör-

sträckor inom sökområdet

0 skulle jämförelser av trafikarbetet före och efter en

åtgärd kunna göras; har den nya p-anläggningen eller

skyltningen minskat trafiken i området?

0 kan grupperna som sökt respektive inte sökt efter en

ledig p-plats jämföras: skiner den genomsnittliga kör-

sträckan i sökområdet mellan grupperna?

Här har den andra aspekten undersökts och resultatet

presenteras i figur 7 som även visar den totala kör-

sträckan i sökområdet uppdelad på söktrafik/ej söktrañk

för olika delgrupper av respondenterna.

Den genomsnittliga totala körsträckan i sökområdet

för samtliga intervjuade uppgick till 1114 m. Betraktas

gruppen som hittade en ledig p-plats på sitt första försök,

var motsvarande sträcka 1106 m. De som uträttade sök-

trafikarbetet helt inom sökområdet, hade en total kör-

sträcka på knappt 1400 m och deras första misslyckade

parkeringsförsök skedde efter en körd sträcka på i

genomsnitt 870 m i sökområdet. Dessa personer hade

alltså fått en körsträcka som var drygt 200 m kortare
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grupper i denna fråga: en hög andel av dem som sökt

bestämde sig först i centrum var de skulle börja leta

(30%).

Av dem som ställt bilen vid kantstenen uppgav 48%

att de bestämt sig före avresan var sökandet skulle börja

och 29% tog beslutet på väg in mot stadens centrum.

Sambandet mellan förväntad parkeringstid och när beslu-

tet togs om vid vilken anläggning sökandet skulle inledas

framgår ur figuren nedan.

   

(n=10 st)

 

Figur 7 Genomsnittltga körsträckor i sökområdet,

totalt och för söktrafiken uppdelat på om söktrafikföre-

kommit eller ej.

jämfört med gruppen som ej hade sökt om de hade varit

framgångsrika vid sitt första parkeringsförsök.

Inga signifikanta skillnader i total körsträcka erhölls

när tvåsidiga t-tester genomfördes parvis på grupperna

ej sökt - sökt, samtliga (p=0,484) respektive ej

sökt - sökt i sökområdet (p=0,161). Spridningen var

stor; t.ex. var standardavvikelsen för total körd sträcka

för samtliga intervjuade i sökområdet 635 m. Bilister som

valde att parkera på anläggningar i utkanten av sök-

området, tex. Åkareplatsen/Polhemsplatsen eller Heden,

gav givetvis upphov till korta körsträckor.

När samtliga intervjuades bilisters körsträcka i sök-

området räknades upp med faktorerna enligt avsnitt 5.1

till en total nivå, erhölls en sträcka på 4910 km. Den

uppräknade söktraflken i sökområdet (för samtliga som

sökt p-plats) uppgick till 122 km, vilket totalt ger en andel

söktrafik på drygt 2%.

5.6 Strategier och beteende

Vid intervjun fick bilisten beskriva när under resan till

centrum han/hon beslutade sig för var och hur sökandet

efter en ledig p-plats skulle ske. Detta beteende har stor

betydelse för vilken information som efterfrågas och

därmed hur ett informationssystem bör utformas.

Flertalet (74%) bestämde sig redan före avresan var

de skulle börja leta efter en p-plats. Var femte (19%) tog

beslutet under resan till centrum och 7% när de redan

befann sig i centrum. Inga skillnader fanns mellan män

och kvinnor i denna fråga, däremot fanns signiñkanta

åldersskillnader. Färre än hälften av förarna under 25 år

bestämde sig före avresan, medan 3 av 4 förare äldre än

60 år gjorde detta. De yngre tog beslutet i högre grad

redan inne i centrum (var femte under 25 år), något som

knappast någon äldre bilförare valde att göra. Vid upp-

dehiing av intervjuade efter om de sökt eller ej sökt efter

en p-plats, fann Vi en signifikant skillnad mellan dessa
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Figur 8 Hur länge man hadeför avsikt att parkera

uppdelatpå var beslut togs om sökställe.

Ur figuren framgår tydligt att ju längre man har för

avsikt att parkera, desto tidigare under bilresan har

föraren bestämt sig var sökandet efter en p-plats ska

börja. Skillnaderna var signifikanta.

Olika bilister använder sig av olika strategier vid

sökandet efter en ledig parkeringsplats. Somliga väljer att

cirkulera kring målet för att försöka hitta en plats i när-

heten. Andra åker direkt till en anläggning som de känner

till och sombrukar ha lediga platser. Detta beteende för-

sökte fångas i en fråga. Den intervjuade fick ange om

han/hon sökte i en förutbestämd ordning eller ej alter-

nativt cirkulerade runt målplatsen. 87% menade att de

sökte parkeringsplats i en förutbestämd ordning, 5% i en

ej bestämd ordning och 7% valde att cirkulera.

Kvinnors och mäns sökbeteende skilde sig från var-

andra. Kvinnorna hade oftare en förutbestämd ordning

(94% jämfört med 82% för männen). Över 10% av män-
nen uppgav cirkulering som sökstrate gijämfört med färre

än 4% av kvinnorna. Sambandet mellan ålder och sök-

beteende var tydligt: ju äldre man var, desto oftare sökte

man i en bestämd ordning medan de yngre gärna cirku-

lerade. Sett över hur god kännedomen om olika parke-

ringsalternativ i Göteborg var, visade det sig att andelen

som cirkulerade minskade något med ökad kunskap sam-

tidigt som fler hade en bestämd sökordning. Även i denna

fråga skilde sig kantstensparkerama från övriga bilister:

60% av dem sökte p-plats i en förutbestämd ordning

medan 31% brukade cirkulera kring målplatsen. Här

fanns ingen signifikant skillnad i beteendet mellan
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grupperna som sökte respektive inte sökte efter p-plats.

Hur sökbeteendet varierar med när beslutet togs om var

man skulle börja leta efter en ledig plats framgår urfigur 9.
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Figur 9 Sökstrategier som funktion av när under

resan beslut togs om var man skulle börja söka.

Det är tydligt attju senare under resan som sökandet

planerades, desto oftare väljs att cirkulera kring målet för

att leta efter en ledig plats. Relateras kunskaperna om

Göteborgs parkeringsaltemativ till var beslut om att börja

söka tas, framträder bara ett någorlunda tydligt mönster:

ju sämre kännedom, desto oftare bestämmer man sig först

inne i de centrala delarna av staden var sökandet ska ske.

Den viktigaste faktorn som avgjorde var man väljer

att parkera är gångavståndet. 43% av svaren (bilisten

kunde uppge mer än ett alternativ) gällde gångavståndet,

23% tillgången på lediga platser och den tredje viktigaste

faktor var avgiften för parkeringen (11% av svaren). De

15 bilister som hade letat efter en plats, prioriterade just

tillgången på lediga platser högst (60% av svaren), där-

efter följde gångavståndet (18%) och priset (10%). Bland

bilister som valde att ställa sig på p-ytor fann vi största

andelen som ansåg att lediga platser var en viktig faktor

(32% av svaren) liksom kostnaden för att parkera (21%).

Kvinnorna prioriterade gångavståndet högre än män-

nen (49%jämfört med 38%) och parkeringstypen spelade

också en större roll för kvinnorna (drygt 3% jämfört med

drygt 1%). Knappt 7% av männen nämnde betalnings-

sättet som en faktor medan drygt 3% av kvinnorna tog

upp detta (totalt angav 5% den faktorn). Ju äldre föraren

var, desto viktigaste faktor ansågs gångavståndet vara:

över 61% av förarna äldre än 60 år uppgav detta jämfört

med ca 26% av den yngsta gruppen (högst 24 år). Man

blir däremot mindre känslig för taxan ju äldre man blir:

17% av de yngsta menade att priset påverkade valet av

p-plats (andelen i den äldsta gruppen var 5%). Den vanli-

gaste faktorn som de yngsta uppgav var tillgången på

lediga platser (36%); i övriga åldersgrupper var det, som

för samtliga intervjuade, gångavståndet.

Alla som intervjuades parkerade lagligt, övriga ingick

inte i vår undersökning. På en fråga om hur ofta respon-
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denterna parkerar olagligt (med olagligt avsågs tex.

parkering på lastzoner; att ej erlägga p-avgift eller stå

över tiden skulle ej beaktas), svarade två tredjedelar att

de aldrig gjorde det, se figur 10.
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Figur 10 Hur ofta den intervjuade parkerar olagligt.

Den högsta andelen olagliga återfanns bland dem som

parkerat vid kantstenen: i den gruppen uppgick andelen

som parkerade olagligt 1 av 20 gånger till 19%. Bilisterna

som letade efter en ledig plats var inte mer benägna att

parkera på olagliga platser än dem som inte letade, utan

tvärtom: 87% av sökarna sade sig aldrig parkera olag-

ligt.

5.7 Önskemål om p-platser
Allmänt föredrar de intervjuade en parkeringsyta eller ett

p-hus om de får välja bland olika alternativ (31% vardera

på dessa svar). Omkring 11% ställde helst bilen vid kant-

stenen och 3% föredrog garage medan 23% uppgav att

parkeringstypen inte spelade någon roll. När uppdelning

gjordes på var man vid intervjutillfallet parkerat, föredrog

man inte oväntat den typ av parkering man ställt sig på:

detta är tydligast för dem som parkerat på p-ytor där 69%

föredrog denna typ av parkering.

Sett över kön, föredrog kvinnorna oftare att parkera

vid kantstenen eller på en ytparkering. Männen föredrog

i högre grad p-hus och garage. Flera kvinnor uttryckte att

det var olustigt att ställa bilen i stora parkeringshus. Det

fanns även signiñkanta skillnader när sambandet mellan

ålder och var man helst parkerar studerades. Den yngsta

och äldsta gruppen (18-24 respektive 60+ år) föredrog

oftare än övriga att parkera på p-ytor. Vidare fanns det

en trend attju äldre bilisten var, desto mindre roll spelade

det vilken typ av parkeringsanläggning det gällde.

Ofta skulle bilisten valt att parkera på samma. parke-

ringsplats som han/hon parkerat på vid intervjutillfället

även om möjlighet funnits att parkera var som helst utan

hänsyn till avgifter eller tidsbegränsningar. På de större

anläggningarna, Nordstaden, Perukmakaren och Heden,

skulle ca 50% av de parkerande bilistema på var och en

av anläggningarna även i en situation med fri parkering

ställa bilen på respektive anläggning.
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Sambandet mellan kunskapen om parkeringsalter-

nativen och var man parkerade (uttryckt som om man

ställde sigpå den plats man helst önskade stå eller inte)

var inte signifikant. Skillnaderna i fördelning på sök-

strategi (förutbestämd ordning, ej förutbestämd alter-

nativt cirkulering) uppdelat på om man lyckats ställa sig

på sin favoritparkeringsplats eller ej, var heller inte signi-

ñkanta.

I genomsnitt var man beredd att promenera ca 10

minuter från parkeringsplatsen till sitt första mål. Bilister

som ställde sig vid kantstenen ville nå målet något

snabbare: 7 minuter.

5.8 information om p-platser

De allra flesta (93%) svarade att de inte använt någon

information förutom tidigare erfarenhet, för att hitta en

ledig parkeringsplats. Inga skillnader mellan könen

konstaterades men ju yngre, desto oftare användes annan

information: av 18-24-åringama svarade t.ex. 29% att

den egna tidigare erfarenheten kompletterades med annan

information. Ju bättre kännedom om parkeringsalter-

nativen man hade, desto oftare svarade man nej på frågan

om någon ytterligare information hade använts än den

tidigare erfarenheten. Andelen nej-sägare bland de

intervjuade som bodde i Göteborgs kommun var den-

samma som bland samtliga intervjuade. Bilister bosatta

i Storgöteborg exklusive Göteborgs kommun förlitade sig

mest på tidigare erfarenheter: 99% använde ingen annan

information. Bland övriga bilister var motsvarande andel

85%. När de intervjuade delades in efter sökt/ej sökt efter

p-plats, uppgick andelen som använde annan information

till 32% i gruppen som hade sökt. De som utnyttjade

ytterligare information uppgav att de blå. tittat på

skyltars vägvisningar och fått hjälp av medpassagerare.

Endast 15% menade att de saknade information som

skulle kunna underlätta för dem att hitta en ledig parke-

ringsplats. Könsskillnader värda att nämna var att kvin-

norna var mer osäkra i denna fråga (en dubbelt så stor

andel jämfört med männen, 5%, svarade Vet ej ). Ett
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tydligt ålderssamband fanns: ju äldre förare desto mer

sällan saknades information om parkering. Andelen som

saknade information var högre bland dem som kom från

övriga landet (24%) och betydligt högre i gruppen som

sökte efter en ledig p-plats (60%). Exempel på parke-

ringsinformation som efterfrågades var uppgifter om

taxans storlek, var lediga parkeringsplatser finns och

hjälp att hitta till anläggningarna (med bättre skyltning,

kartor).

På frågan om man skulle använda sig av ett system

för parkeringsinforrnation om det fanns ett sådant

(beskrevs som ett system med skyltar som hänvisade till

anläggningar med lediga platser), svarade 68% Ja . 69%

av männen svarade Ja jämfört med 65% av kvinnorna.

Över 9% av kvinnorna var osäkra på om de skulle

använda systemet, motsvarande andel bland männen var

knappt 1%. Yngre menade att de oftare skulle använda

systemet än äldre, tex. svarade 79% av förarna under 25

år Ja jämfört med 60% av dem äldre än 60 år. Det är

intressant att 40-50% av dem som ansåg sig ha ganska

bra eller bra kännedom om parkeringsalternativen i

Göteborg ändå svarade att de skulle utnyttja info-

systemet.

När de svarande delades upp efter bostadsort, visade

det sig att 69% av dem som bor i Göteborgs kommun

sade att de skulle utnyttja systemet, 53% av övriga invå-

nare i Storgöteborg och 79% avdem som kom från övriga

Sverige. Hela 95% av dem som sökte efter ledig plats

skulle använda systemetjämfört med 70% i gruppen som

inte sökte. Bland dem som svarade att de inte skulle

använda sig av ett sådant system, fördes argument fram

av typen:

0 hittar bra ändå (55%),

0 har en eller flera bestämda platser som jag alltid

parkerar på (16%),

0 skulle inte lita på systemet (8%) och

0 rädd för att det blir köer till den parkering som skyl-

ten hänvisar till (4%).
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6 Diskussion om resultatet

Resultatet visade att bilistema, i alla fall i Göteborgs

innerstad under de tidpunkter och på de platser som inter-

vjuer genomfördes i denna undersökning, i hög grad var

vaneparkerare . Man förlitar sig på den information man

redan har (93%) och de allra flesta efterfrågar ingen ytter-

ligare information om parkeringsplatser (82%) eftersom

man redan innan avresan har bestämt sig var man ska

börja söka efter en ledig plats (74%). Bilisten har oftast

på förhand en bestämd ordning i vilken sökandet kommer

att ske (87%). Detta beteende med fasta rutiner i sam-

band med parkeringen kan förmodligen till stor del för-

klaras av att tillgången på lediga platser i de allra flesta

situationer är god i Göteborgs centrala delar; endast 3%

hade ju fått åka till mer än en anläggning för att söka efter

en ledig plats. Man behöver därför mycket sällan ändra

sina planer för vilken väg man ska ta till parkerings-

anläggningen och hur sökandet ska gå till.

Vad skulle ett anvisningssystem av den typen som

införs i Göteborg kunna ha för potential? Störst andel

potentiella användare av ett sådant system (79%) fann vi

bland dem som kom från andra delar av landet och hade

en sämre kännedom om parkeringsalternativen. Men

även bosatta i Göteborgs kommun sa sig i stor utsträck-

ning kunna tänka sig att använda ett sådant system (69%)

medan bara drygt hälften av bilistema bosatta i övriga

Storgöteborg hade en positiv inställning. Dessa höga

siffror kan tyckas märkligt höga sett i skenet av att endast

15% av de intervjuade sade sig sakna information som

skulle underlätta sökandet efter en ledig p-plats. Kanske
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svaret mer avspeglar tanken på den nytta ett infonna-

tionssystem skulle kunna ha för bilister som sällan

besöker Göteborg även om inteeruaren poängterade att

frågan avsåg den individuella instälhringen.

Skulle bilistema rätta sig efter systemets anvisningar?

De två viktigaste faktorerna som avgjorde var man valde

att parkera, bortsett från tillgången på lediga platser, var

gångavståndet till målet och p-avgiftens storlek. I en

situation med parkeringsanvisningssystem är det möjligt

att man prioriterar närheten till målet så pass mycket att

man avstår från att följa skyltamas rekommendationer om

vägen till lediga p-platser. Bland de tveksamma till syste-

met fanns misstankar om att systemet inte skulle fungera

och att det skulle uppstå köer. Tilltron och därmed viljan

bland bilistema att utnyttja systemet beror förmodligen

också i hög grad på vilket syfte man uppfattar att syste-

met ska fylla. Är det ñämst till hjälp för bilistema eller
för att öka intäkterna hos ägarna av parkeringsanlägg-

ningarna?

En del överraskande skillnader mellan invånare i

sj älva Göteborgs kommun och dess kranskommuner

framträdde. Även om de som bodde i Göteborgs kommun
oftast körde till city, hittade vi dem som ansåg sig bäst

känna till parkeringsalternativen bland de bosatta i krans-

kommunerna. Likaså var den förmodade utnyttjande-

graden av ett informationssystem lägst i denna grupp.

Detta tyder på att de mest informerade bilistema återfinns

i kranskommunerna.
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7 Diskussion om metoder för att mäta söktrafik

Under de tidpunkter och på de platser som intervjuerna

skedde i Göteborgs innerstad var söktrafiken av ringa

omfattning. Vill man ha ett större underlag för att under-

söka söktrafiken, bör intervjuerna koncentreras till tid-

punkter (t.ex. vid olika evenemang) och platser som man

vet innebär kapacitetsproblem vad gäller parkerings-

platser.

Söktrafik kan beskrivas på flera sätt. Här har vi valt

en variant som är praktiskt tillämplig och distinkt:

sträckan som körts mellan det första misslyckade parke-

ringsförsöket och fram till den slutliga parkeringen.

Andelen söktrafik av den totala körda sträckan inom ett

område, sökområdet, bestäms därefter för den enskilde

bilisten. Ett annat alternativ kan vara att definiera sök-

trafik som den trafik som uppstår då den ur ett system-

perspektiv optimala p-platsen är upptagen. Beroende på

vilket perspektiv man har varierar den optimala platsen:

ägarna av p-husen vill ha en hög beläggning, añärsinne-

havama ser helst att kunderna får gå så korta sträckor

som möjligt och när hänsyn tas till miljön eller trafik-

situationen är kanske andra p-platser optimala. Det skulle

kräva en kartläggning inte bara av den faktiskt körda

sträckan utan även av en tänkt körd sträcka ñam till den

anläggning som beroende på olika faktorer utifrån

systemperspektivet är den lämpligaste anläggningen vid

just det tillfället. Detta måste betraktas som en teoretisk

definition av söktrañk och inte möjlig att praktiskt under-

söka. Vad som skulle kunna vara möjligt att analysera,

är skillnaden i körsträcka till den anläggning bilisten helst

skulle önskat parkera på (om en sådan uppgavs) och till

den anläggning han/hon slutligen parkerade på. Detta

alternativ har på grund av resursbrist inte kunnat under-

sökas.

Ytterligare en variant som inte är kopplad till defini-

tionen av söktrañk som nämns ovan och som undersökts

i denna rapport är att bestämma körsträckoma för all

trafik till parkeringsanläggningarna inom ett område,

alltså även för dem som ej letat efter p-plats. Detta trañk-

arbete skulle kunna jämföras med motsvarande trafik-

arbete efter att en åtgärd införts, tex. att ett informa-

tionssystem introducerats. Förändringar i mängden trafik-

arbete före och efter åtgärden skulle kunna användas som

ett mått på effekten. I exemplet med informationssystem

skulle förhoppningsvis den totala trafiken med slutpunkt

i parkeringsanläggningar minska om systemet uppfyllde

förväntningarna och hade avsikten att leda parkerarna

den kortaste vägen till ledig anläggning.

Angreppssättet i denna undersökning har varit att

studera söktrañken knutet till ett målområde: hur mycket

söktrafik förekommer bland de bilister som har för avsikt

att besöka ett visst område? Söktrafikens mängd skulle
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kunna betraktas som ett mått på hur god områdets parke-

ringsförsörjning Härvid måste avgränsningen av mål-

området (dit man ska) och sökområdet (där man kan

tänkas parkera när man ska besöka målområdet) vara väl

genomtänkt. Även väl definierade målplatser i intervju-
underlaget underlättar analysen av materialet. Ett annat

sätt att mäta söktrafiken är att i stället betrakta enskilda

parkeringsanläggningar: hur många som parkerar på en

viss anläggning har behövt leta efter en ledig plats? I detta

fall får man en bild av hur attraktiv anläggningen är bland

bilisterna och vilken kapacitet den har.

Söktrafiken skulle självklart även kunna uttryckas i

tid. Vi valde att uttrycka söktrafiken som en sträcka efter-

som vi bedömde att den intervjuade lättare kunde mar-

kera körd väg på en karta än att uppskatta tiden det tog

att köra mellan två punkter. Indirekt skulle söktiden natur-

ligtvis kunna approximeras via den körda sträckan och

en skattad genomsnittshastighet för bilisten.

Söktrafiksbe greppet som denna studie tog fram, kan

vara en alltför snäv definition på den trafik som uppstår

eller den tid som åtgår vid letandet av en ledig p-plats.

Den typ av söktrafik som fångades upp vid intervjuerna,

vilken relaterades till en sträcka som körts mellan olika

anläggningar, täckte inte in den söksträcka eller söktid

som sker inne på stora anläggningar. Det förekom vid

vissa tillfällen att bilister körde runt och letade efter en

ledig plats inne på parkeringsområdet (t.ex. på Heden)

eller satt i bilen och väntade på att en plats skulle bli ledig

(t.ex. på Åkareplatsen/Polhemsplatsen). Den sträcka/tid

som bilister lägger på denna typ av sökande kan uppgå

till ansenlig storlek. En typ av sökstrategi som beskrivits,

cirkulering kring målet, ger i sig upphov till söktrafik

snarlik den som kan ske inne på stora anläggningar. Detta

sökande riskerar att med vald metod/definition helt eller

delvis förbises.

Praktiska iakttagelser vid intervjuerna var att en

datoriserad registrering av svaren vid intervjuerna skulle

ha underlättat, särskilt gäller detta körsträckoma. Under-

laget fungerade i huvudsak väl, dock borde vissa frågors

svarsalternativ varit fler och en tydligare uppdelning

borde förts in i underlaget om frågorna angående bete-

endet och strategier gällde det aktuella parkeringstillfället

eller generellt. Den stora andelen intervjuade bilister som

hade mål utanför sj älva målområdet tyder på att sök-

områdets utbredning inte var optimalt bestämd. Ett

mindre sökområde tillsammans med ett större antal inter-

vjuer skulle ha kunnat vara en lösning i vårt fall för att

komma till rätta med det problemet, ett problem som mer

är en resursfråga än en statistisk fråga.

Utifrån erfarenheternasom kom fram genom denna

pilotstudie, kan följande riktlinjer ges för hur en under-
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sökning av mängden söktrañk i ett område kan läggas

upp:

1.

2.

Bestäm det geografiska område inom vilket mängden

söktrañk ska skattas.

Definiera de målplatser/målområden inom området i

punkt 1) som ger upphov till den söktrañk man vill

mäta.

Välj ut de p-platser där intervjuer ska ske. Det ska

vara p-platser som de bilister som avser att besöka

utvalda målplatser kan förvänta sig att parkera på.
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4. Bestäm hur målgruppen ska se ut: är bilister som par-

kerar korta stunder intressanta att intervjua? Ska olag-

liga parkerare ingå? Boendeparkering? osv.

. Önskas en genomsnittlig bild av söktrañkens omfatt-

ning väljs slumpmässigt på vilken anläggning och när

intervjuerna ska ske. Vill man närmare analysera sök-

trafiken, väljs istället anläggningar och tidpunkter då

parkeringskapaciteten förväntas inte räcka till.
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BILAGA 1,SID 1(1)

Parkeringsplatserna som ingick i studien, läge och antal
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BILAGA 2,SID 1(6)

Intervjuunderlag

Underlag vid intervju avparkerare i Göteborg hösten 1998.

          

Enkät nummer:| I Veckodag: :3 Månad: r

Plats: I I Klockslag: L I I

Väder: I I Intervjuare: I

  

1. Är du man eller kvinna?

Cl Man Cl Kvinna

2. Hur gammal är du?
018-24 år Cl25-30 år CI 31-60 år CI >60 år

3. Hur länge har du haft körkort?
D<5år CIS-10år EI>10år

4. Hur länge har du för avsikt attparkera?
EI 0-10 minuter

El 11 minuter-30 minuter

El 31 minuter - 60 minuter

C] 61 minuter - 3 timmar

Cl > 3timmar

5. Vilken är din bostadsort? Om detär i Göteborg, i vilken stadsdel?

 

  

 

6. Hur ofta kör du bil till Göteborgs city?
El Flera gånger/vecka
CI 1 gång/vecka

CI En gång per månad
CI En gång per år

7. Om du får markera på en skala från 1-5, hur väl känner du till olika

parkeringsalternativ i Göteborg, vad markerar du? (5 är bra och 1 är dåligt)

DåligtCIElClClD Bra
12345
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BILAGA 2, SID 2 (6)

8. Varifrån kommer du närmast? (adress eller område)

(Skriv ner svaret samt låt den tillfrågde markera på kartan. För markering av
varifrån de kommer använd bokstaven Om han/hon kommer från områden
utanför Sökonirådet markera var de kom in i Sökornrådet. om trafikanté'n' här för
avsikt att besöka flera målområden notera det första.)

    

Vart' iir du på' vägjnsi nu?

( Skriv ner svaret samt låt den tillfrågade markera på en karta vilken plats/område
som hon har för avsikt att i första h_and besög. Markera målområdet/platsen

  

    

10. Vilken typ av ärenden ska du utföra? (Rangordna svaren)

EI Arbete

C] Tjänstresa

C] Inköp

CI Service t ex frisör

El Hälso- och sjukvård

E] Barntillsyn

Cl Besöka släkt eller vänner

.Cl Fritidssysselsättning
EI Skola, utbildning

CI Annat, vad?

    

11. Om vi utgår från just den här resai' är denna parkeringsplats

(parkeringsrutan) dittförsta försök att parkera?

 

Ja ' Ne]

CI CI

Om nej:
Vilken i ordningen är det?

02:a 03:e [14:e 05:e CI Annat
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BILAGA 2, SID 3 (6)

Vid vilka platser och i vilken ordning har d  

 

försök osv. Lät

för att nå de olika
alternativen)

 

1:a

           

Hur lång tid har du sökt efter en parkeringsplats, från det att du intefann en
där duförst försökte? (Låt den tillfrågade uppskatta tiden i minuter)

    

Medfördeproblemet att finnaparkeringsplats att du ändrade slutmålet ?

Ja CI Nej El

Omja; på vilket sätt?

     

12. Vadpåverkade dig när du valde vilken parkeringsplats som du skulle börja
att leta vid?

E] Gångavstånd till destinationen

EI Priset för att parkera

EI Tid'sbegränsningen för parkering

El Parkeringstypen (t ex p-hus)

CI Betalningssättet

CI Ofta lediga platser
EI Trygghet (personlig eller bil

CI Manövrering

Cl Annat

ens)
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13. Förutsatt att det fanns lediga platser överallt, var skulle du då parkera?

(Oberoende pris, tidsbegränsning etc)

    

14. När bestämde du, var du skulle söka efter en parkeringsplats?

EI Före avresan

El På väg till centrum

El I centrum

Cl Annat, vad?

    

15. Hur sökte du parkeringsplats här i centrum?

CI I en förutbestämd ordning

CI I en ej förutbestämd ordning

0 Genom cirkulering runt målplatsen/målområdet

Cl Annat, vad?

    

16. Använde du någon information, förutom din erfarenhet, för att hitta en
parkeringsplats?

Cl Ja DNej

Om ja: Om nej:

Cl Vägvisningspilar på skyltar Varför inte?
Cl Parkeringsplatsnamn

Cl Ingen

CI Annat, vad
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17. Var det någon information som du saknade och som skulle ha underlättat
för dig att hitta en plats att parkera på?

CIJa DNej CI Vet ej

Om ja, vad vill du har information om? (Rangordna svarsalternativen)
CI Gångavstånd till destinationen
Cl Priset för att parkera
E] Tidsbegränsningen för parkering
CI Parkeringstypen (t ex p-hus)
CI Betalningssättet
EI Ofta lediga platser
CI Trygghet (personlig eller bilens)
Cl Manövreringskrav
Cl Annat...

    

18. Vilken typ av parkering föredrar du? (Rangordna svarsalternativen)

El Gatuparkering/kantstensparkering
EI Parkeringsyta utomhus
EI P-hus
CI Garage _
CI Spelar ingen roll
El Annat

19. Det är inte helt ovanligt att trafikanter parkerar olagligt, händer det att
du parkerar olagligt?

EI Aldrig
EI ca 1 av 100 gånger
Cl ca 1 av 20 gånger
El ca 1 av 10 gånger
E] ca 2-5 av 10 gånger
CI ca 6-9 av 10 gånger
Cl Alltid
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20. Om det fanns ett informationssyStem som Visade var det fanns lediga

platser och hur du skulle köra för att komma dit, skulle du använda det?

D Ja CI Nej CI Vet ej

Om nej, varför inte?

    

21. Hur länge är du beredd att promenera från parkeringen till din första

målplats/målområde? D

 

minuter D vet ej

   

Tackför att du medverkade!
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BILAGA 4, SID 1 (1)

Översiktskarta över Göteborg
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