
Parkering som styrmedel för att 
minska arbetspendling med bil
En undersökning av arbetet i tio svenska kommuner



Titel: Parkering som styrmedel för att minska arbetspendling med bil  
- En undersökning av arbetet i tio svenska kommuner 

Publikation: 2012:127

Utgivningsdatum: 2012-06-11

Utgivare: Trafikverket

Författare: Mihcael Koucky och Torunn Renhammar, Koucky & Partners AB

ISBN: 978-91-7467-326-5





Innehåll
1. Inledning och syfte ..................................................................................6

2. Tillvägagångssätt ....................................................................................7

3. Bakgrund – parkeringens betydelse för färdmedelsval ......................8

Resans upplevda pris ...............................................................................................9
Totala restiden ........................................................................................................ 16
bekvämlighet, komfort ............................................................................................9
Flexibilitet  ..................................................................................................................9
Social kompetens ................................................................................................... 16
Viktning av faktorerna .............................................................................................9
Informationen är inte perfekt ................................................................................9
Vad kan påverkas med parkering? ........................................................................9
Resans upplevda pris ...............................................................................................9
Prishöjningar för bilister har större  
effekt än prissänkningar på kollektivtrafiken ................................................... 16
Förmånsbeskattningens effekter i Stockholm ....................................................9
Avgiftssystem i Australien .....................................................................................9
Cash Out-system .................................................................................................... 16
Ett svenskt exempel på införandet av avgifter vid arbetsplatsparkering .....9
Tid tillgänglighet och komfort ...............................................................................9

Tid, tillgänglighet och komfort ............................................................................ 16

4. Parkering som styrmedel i tio svenska kommuner .......................... 20

Styrmedel som används i kommunerna ........................................................... 20
Kommunernas arbetssätt och svårigheter ........................................................24
Vad kan påverkas med parkering? ........................................................................9
Resans upplevda pris ...............................................................................................9
Tid, tillgänglighet och komfort ............................................................................ 16
Vad kan påverkas med parkering? ........................................................................9
Resans upplevda pris ...............................................................................................9
Tid, tillgänglighet och komfort ............................................................................ 16
Vad kan påverkas med parkering? ........................................................................9
Resans upplevda pris ...............................................................................................9

Tid, tillgänglighet och komfort ............................................................................ 16



Innehåll
1. Inledning och syfte ..................................................................................6

2. Tillvägagångssätt ....................................................................................7

3. Bakgrund – parkeringens betydelse för färdmedelsval ......................8

Resans upplevda pris ...............................................................................................9
Totala restiden ........................................................................................................ 16
bekvämlighet, komfort ............................................................................................9
Flexibilitet  ..................................................................................................................9
Social kompetens ................................................................................................... 16
Viktning av faktorerna .............................................................................................9
Informationen är inte perfekt ................................................................................9
Vad kan påverkas med parkering? ........................................................................9
Resans upplevda pris ...............................................................................................9
Prishöjningar för bilister har större  
effekt än prissänkningar på kollektivtrafiken ................................................... 16
Förmånsbeskattningens effekter i Stockholm ....................................................9
Avgiftssystem i Australien .....................................................................................9
Cash Out-system .................................................................................................... 16
Ett svenskt exempel på införandet av avgifter vid arbetsplatsparkering .....9
Tid tillgänglighet och komfort ...............................................................................9

Tid, tillgänglighet och komfort ............................................................................ 16

4. Parkering som styrmedel i tio svenska kommuner .......................... 20

Styrmedel som används i kommunerna ........................................................... 20
Kommunernas arbetssätt och svårigheter ........................................................24
Vad kan påverkas med parkering? ........................................................................9
Resans upplevda pris ...............................................................................................9
Tid, tillgänglighet och komfort ............................................................................ 16
Vad kan påverkas med parkering? ........................................................................9
Resans upplevda pris ...............................................................................................9
Tid, tillgänglighet och komfort ............................................................................ 16
Vad kan påverkas med parkering? ........................................................................9
Resans upplevda pris ...............................................................................................9

Tid, tillgänglighet och komfort ............................................................................ 16

5. Analys och diskussion ......................................................................... 28

Vad kan påverkas med parkering? ........................................................................9
Resans upplevda pris ...............................................................................................9
Tid, tillgänglighet och komfort ............................................................................ 16
Vad kan påverkas med parkering? ........................................................................9
Resans upplevda pris ...............................................................................................9
Tid, tillgänglighet och komfort ............................................................................ 16

6. Slutsatser och rekommendationer ..................................................... 31

Källförteckning ..........................................................................................33

Bilaga 1 .......................................................................................................37

Bilaga 2 .......................................................................................................39



6

1 Inledning och syfte
Synen på parkering i svenska städer håller på att förändras. I takt med ökad 
trängsel och miljöpåverkan har bilen och därmed även parkering, börjat ifråga-
sättas som självklara element i stadskärnorna. Med hållbar stadsplanering som 
utgångspunkt har många kommuner som mål att öka andelen gång- cykel- och kol-
lektivresenärer, samtidigt som andelen bilresenärer ska minska. I det arbetet kan 
parkering vara ett effektivt styrmedel, under förutsättning att rätt åtgärder införs 
vid rätt tidpunkt och på rätt plats. Sambanden mellan olika parkeringsåtgärder 
och dess effekter kan vara komplexa och svåra att förutse, vilket gör att behovet av 
kunskap inom området är stort. 

Denna rapport är författad av Koucky & Partners AB på uppdrag av Trafikver-
ket. Bakgrunden är en önskan från Trafikverket om att kunna stödja svenska 
kommuners arbete genom att utveckla effektsamband, alternativt bedömning av 
potentialer, när styrningsåtgärder för parkering genomförs. Undersökningen som 
presenteras i denna rapport har syftat till att ta reda på mer om tio svenska kom-
muners arbete med parkering som styrmedel för att minska bilanvändning vid ar-
betspendling. Målet har varit att öka kunskapen om parkering som styrmedel och 
vilka åtgärder som har visats ge god effekt i form av minskad andel bilresor och 
lägre klimatpåverkan. Studien har avgränsats till att fokusera på arbetspendling 
och arbetsplatsparkering, eftersom bilpendling vanligen är den största orsaken till 
trängsel och de problem som följer av den.

De konkreta frågorna som undersökningen har syftat till att besvara:

 − Vilka parkeringsåtgärder har genomförts i kommunerna i syfte att minska 
arbetspendling med bil?

 − Finns det tillräckligt med dokumenterade effekter för att kunna styrka sam-
banden mellan olika åtgärder och dess effekter på bilanvändning, kollektivtra-
fikutnyttjande och påverkan på miljön i form av koldioxidutsläpp?

 − Vilka parkeringsåtgärder i syfte att minska arbetspendling med bil planerar 
kommunerna att arbeta med i en nära framtid?

 − Vilket stöd önskar sig kommunerna i arbetet med parkering som styrmedel?

För att kunna sätta in kommunernas arbete i en kontext har undersökningen även 
inkluderat en mindre litteraturstudie. 
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2 Tillvägagångssätt
Undersökningens tyngdpunkt utgörs av telefonintervjuer som genomförts med 
representanter från tio svenska kommuner. Urvalet av de tio kommunerna har 
gjorts med syfte att välja de som med störst sannolikhet arbetar aktivt med parke-
ring som styrmedel för att minska biltrafiken. Sannolikheten har bedömts större i 
kommuner med stort antal invånare och hög befolkningstäthet. Urvalet har därför 
i första hand gjorts utifrån befolkningsmängd, men justerats något för att få en 
bredare geografisk spridning. Se avsnitt 4, Parkering som styrmedel i tio svenska 
kommuner, på s. 20 för en lista över de kommuner som ingått i undersökningen.

En representant från varje kommun har intervjuats. Intentionen har varit att det 
ska vara den person eller en av de personer i kommunen som arbetar mest med 
parkering på strategisk nivå, vanligtvis har det inneburit en tjänsteman på sam-
hällsbyggnads- eller tekniska förvaltningen. Intervjuerna har varit inbokade på 
förhand och respondenterna har fått bakgrundsinformation skickad till sig via 
e-post. Intervjuerna har tagit mellan 30-60 minuter och har i möjligaste mån 
utgått från en förutbestämd intervjumall (se bilaga 1). Metoden benämns oftast för 
semistrukturerad intervju, vilket innebär att intervjumallen mer används som en 
checklista för att se till att alla frågor som hade tänkt ställas på något sätt vidrörs. 
Intervjuerna har spelats in och sedan sammanfattats skriftligt. Samtliga respon-
denter har haft möjlighet att läsa sammanfattningen och lämna synpunkter eller 
förtydliganden i efterhand.

Utöver den empiriska undersökningen har en kortare litteraturstudie genomförts 
för att belysa andra svenska och internationella exempel och forskning om effekt-
samband inom parkeringsområdet.
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3 Bakgrund – parkeringens betydel-
se för färdmedelsval
Det finns rätt omfattande forskning som undersöker vilka faktorer som påverkar 
färdmedelsvalet och i vilken omfattning, främst inom transportekonomin och 
transportpsykologin.
Människor som arbetar i staden men inte bor på gångavstånd från arbetsplatsen 
har i praktiken endast fyra resmöjligheter: bil (som förare), samåkning i bil, kol-
lektivtrafik och cykel. 

Förutom tillgängligheten av olika färdmedel styrs färmdelsvalet av en rad faktorer 
som skiljer sig mellan olika färdsätt och vars betydelse viktas olika av olika indi-
vider. En grovt förenklad modell av vilka faktorer som kan påverka valet mellan 
dessa färdsätt illustreras i figur 1.

Figur 1: Faktorgrupper som påverkar färdmedelsvalet

Resans upplevda pris 
Faktorn omfattar t.ex. biljettpriset för kollektivtrafik, bensin- och parkeringskost-
naden för en bilresa. Det är den upplevda kostnaden för resan som är avgörande, 
d.v.s. det kan finnas underliggande kostnader som inte alls eller endast marginellt 
påverkar beslutet (t.ex. kostnaden för att äga en bil.) Det går även att se resans 
upplevda pris som resans marginalkostnad, d.v.s. merkostnaden för varje enskild 
resa. I vissa undersökningar och samhällsekonomiska bedömningar läggs även 
restiden in som monetär kostnad.

Totala restiden
Restiden med olika färdmedel påverkar valet kraftigt. Restiden omfattar hela re-
sans tidsåtgång, d.v.s. från ”dörr till dörr”. Vissa undersökningar lägger värderings-
faktorer i tidsåtgången för olika delar av resan, väntetid anses t.ex. vara jobbigare 
än färdtid och räknas därför upp med en viktningsfaktor. De flesta undersökningar 
bygger dock på verklig ”dörr till dörr-tid”. Även respriset skulle kunna ses som 
en indirekt tidsåtgång, den tiden som det tar att tjäna ihop utgiften för resan. Den 
kopplingen görs dock vanligtvis inte i undersökningar.
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Bekvämlighet, komfort
Under faktorn bekvämlighet samlas en hel rad underfaktorer som är delvis svår-
greppade och individuella. Exempel är fysisk ansträngning, utsatthet för väder, 
antal byten, upplevd risk för försening, upplevd risk, komfort, buller, möjlighet till 
avskildhet, möjlighet till musikval etc. I vissa undersökningar bakas bekvämlig-
hetsfaktorn ihop med tidsfaktorn genom att ge olika vikt åt tidsåtgången för olika 
aktiviteter.

Flexibilitet
Med flexibilitet avses här hur fri resenären är att välja tid och rutt för sin resa och 
vilka möjligheter för spontana ändringar som erbjuds. Individuella färdmedel 
som gång, cykel och bil (som förare) erbjuder hög flexibilitet i tid och rum. Flexi-
biliteten minskar för samåkning med bil och kollektivtrafik, eftersom resenären 
då måste anpassa sig till utbudet. För kollektivtrafiken är turtätheten den mest 
avgörande faktorn avseende flexibilitet. 

Social acceptans
Faktorn sammanfattar både resenärens attityd gentemot färdsättet, men även hur 
ett visst beteende tas emot av resenärens omgivning (arbetskollegor, familj, vän-
ner) och vad som anses som norm i denna grupp. 

Viktning av faktorerna
Hur starkt de olika faktorerna viktas varierar kraftigt individuellt – för högin-
komsttagare är t.ex. respriset sannolikt en mindre viktigt faktor än för låginkomst-
tagare. De flesta undersökningar baseras dock på en stor grupp individer så att en 
genomsnittlig viktning för befolkningen tas fram.

Informationen är inte perfekt
Självklart kräver ett rationellt färdmedelsval utifrån dessa faktorer även att rese-
nären har objektiv information om olika färdsätt, vilket inte alltid kan förutsättas. 
Det är då inte de faktiska, objektiva värden för de olika färdsätt som avgör valet, 
men snarare vad resenären tror.

Det är exempelvis inte givet att en vanebilist är medveten om priser och tidsåt-
gång för en resa med kollektivtrafik och att personen gör ett medvetet val baserat 
på den informationen. Det är ofta först vid en förändring av någon faktor i det 
invanda resmönstret som resenären skaffar sig information och överväger olika re-
sealternativ, t.ex. vid prishöjningar eller förlängd restid. Tydlig, helst individualise-
rad information om priser, restider, hållplatser och park-and-ride möjligheter kan 
därför också bidra till minskad bilanvändning och ökat kollektivtrafikutnyttjande.

Vad kan påverkas med parkering?
Genom olika parkeringsstrategier kan i första hand resans upplevda pris, tidsåt-
gången och i viss mån bekvämligheten påverkas. Därför belyses i första hand dessa 
faktorer närmare här. 

Parkeringsstrategier kan inte direkt öka andra färdmedels attraktivitet, däremot 
kan bilåkningens attraktivitet minskas. Därmed kan andra färdmedels relativa att-
raktivitet gentemot bilen ökas, till fördel för exempelvis kollektivtrafik, cykel och gång.
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Generellt kan sägas att prishöjningar eller andra försämringar för bilresenärer har 
som störst omflyttningseffekt, ju bättre kvalitet (i tid, utbud, turtäthet, komfort 
och pris) de alternativa färdmedlen erbjuder. Detta betonas även i Litman (2006:1) 
som anger att möjligheten att minska antalet bilresor ökar om det finns attraktiva 
alternativa resmöjligheter. Med andra ord – ju mindre resultatet av en helhetsbe-
dömning skiljer sig mellan två resealternativ, ju större påverkanseffekt har även 
små ändringar i pris eller andra faktorer – balansen tippar lättare över. 

Resans upplevda pris
Parkeringsstrategin kan kraftigt påverka bilresans upplevda pris och därigenom 
påverka bilens attraktivitet som färdmedel, i synnerhet om det finns andra attrak-
tiva alternativ.

Relevant i sammanhanget är den så kallade priselasticiteten. Priselasticitet är ett 
mått på hur mycket efterfrågan på en produkt eller tjänst påverkas vid prisföränd-
ringar. I det här fallet är det intressant att se hur bilresenärens efterfrågan på att 
använda sin bil påverkas om bilresans pris förändras.  Det kan också vara menings-
fullt att studera korspriselasticiteten mellan bilresans pris och andra färdmedel, 
d.v.s. exempelvis hur kraftigt en förändring av bilresans pris påverkar kollektivtra-
fikutnyttjandet. Det är förstås så att elasticiteten skiljer sig beroende på de givna 
förutsättningarna, men nedan presenteras några undersökningar där elasticiteten 
uppskattats.

I Kollektivtrafikkommittén (2003) anges en generell korspriselasticitet mellan 
reskostnad för bil och kollektivtrafiknyttjandet på 0,2, d.v.s. en höjning av priset 
på bilresor med 10% ökar kollektivtrafiknyttjandet med 2%. Det värdet är dock 
generellt och avser inte specifikt trafik i städer där kollektivtrafik är mer konkur-
renskraftigt. I städer och särskilt i stadskärnor kan därför en klart högre korsprise-
lasticitet förväntas.

Goodwin (1992), citerad i Litman (2006:1) anger korspriselasticiteten för bränsle-
pris och kollektivtrafik till 0,34 (för Storbritannien), d.v.s. en bränsleprishöjning på 
10 % höjer kollektivtrafiknyttjandet med 3,4 %.

DeJong & Gunn (2001) har undersökt priselasticitet i Europa för olika typer av 
resor, både på kort och på lång sikt. För arbetspendling med bil anger de en pri-
selasticitet gentemot bränslepriset på –0,2 på kort och –0,14 på lång sikt. Minsk-
ningen av elasticiteten på lång sikt förklaras med att en del förare anpassar sig till 
högre bränslepriser genom att välja snålare fordon. Bränslekostnaden utgör dock 
endast en del av en resans (och bilinnehavets) totala kostnad. För andra kostnader 
som inte kan påverkas genom t.ex. byte till en snålare bil, kan även den långsiktiga 
elasticiteten förväntas ligga på samma nivå som den kortsiktiga. 

Den totala upplevda kostnaden för resan betecknas i litteraturen som Vehicle 
Operating (Out of pocket) expenses och omfattar förutom bränslet bl.a. eventuella 
vägavgifter och parkeringskostnader. Däremot omfattas inte de mer fasta utgif-
terna för bilinnehavet som värdeminskning, skatt och försäkring.

Priselasticiteten för den totala upplevda kostnaden av bilresor kan antas ligga 
minst lika högt som elasticiteten gentemot bränslepriset. Button (1993) anger ett 
brett spann för arbetspendling med bil, från -0,3 till -2,9 (!).

Enligt Litman (2006:2) är bilister särskilt känsliga för parkeringsavgifter eftersom 
det är en så omedelbart upplevd kostnad om den betalas direkt på plats. Jämfört 
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med andra direkta kostnader för en bilresa, t.ex. bränslepriset, har parkerings-
avgifter en 1,5-2 gånger så stor påverkande effekt enligt Litman. Det innebär att 
en höjning av parkeringsavgiften med 5 kr har samma påverkanseffekt som en 
höjning av bensinkostnaden per resa med 7,5-10 kr. Detta gäller dock inte om kort 
för långtidsparkering, månadskort eller liknande utfärdas, då upplevs inte varje 
parkeringstillfälle som en direkt kostnad.

Henscher och King (2001) har i en undersökning för centrala Sydney mätt elastici-
teten för parkeringspriser i stadskärnan, se tabell 1.

Vad påverkas av prisändringen: Elasticitet

Antal bilar, populär, central parkering -0,541

Antal bilar, mindre populär parkering i centrum 0,837

Park & Ride-utnyttjande 0,363

Kollektivtrafiknyttjande 0,291

Undvika resan till centrum 0,469

Tabell 1: Priselasticiteten för populära parkeringsplatser i Sydneys innerstad (Hensher & King 2001)

En höjning av priset på en populär parkering i centrala Sydney med 10 % minskar 
således beläggningen där med 5,4 %; ökar beläggningen i mindre populära p-plat-
ser med 8,3 %; ökar nyttjandet av park-and-ride med 3,6 % samt kollektivtra-
fiknyttjandet med 2,9% (båda utifrån låga volymer). Hela 4,7 % av tidigare besö-
kare avstår helt från resan till centrum.

Henscher och King (2001) pekar också tydligt på problemet av förflyttning av bilar 
om priset endast höjs på enstaka platser. En del av bilisterna kommer att byta 
färdsätt, men en betydande del kan komma att parkera på andra, mindre attraktiva 
platser. Det är därför viktigt att parkeringspriser i innerstaden stäms av mot 
varandra om en tydlig effekt på biltrafiken önskas. 

Om målet i första hand är att motivera arbetspendlare att byta färdmedel men att 
bibehålla hög tillgänglighet och attraktivitet för inköp och besök i centrum, kan 
prissättningen anpassas därefter. Konstanta timpriser utan tidsrabatter eller till 
och med ökande timpriser med ökande parkeringstid gör parkeringsplatsen mer 
attraktiv och tillgänglig för inköpsbesökare och mindre attraktiv för arbetspend-
lare.

Prishöjningar för bilister har större  
effekt än prissänkningar på kollektivtrafik
Forskning om hur människor uppfattar utgifter visar att vi reagerar starkare på en 
kostnadshöjning än en kostnadssänkning. Det innebär att en kostnadshöjning har 
en starkare efterfrågedämpande effekt än vad en kostnadssänkning leder till ökad 
efterfråga. Litman (2006:1) anger en faktor 2,25 mellan effekten för prishöjningar 
och kostnadssänkningar i transportområdet. Således ger det sannolikt större effekt 
att fördyra bilresan genom höjda parkeringsavgifter än att sänka kollektivtrafikre-
san pris med motsvarande belopp.

En norsk studie (Rekdal 1999) som redovisas i Usterud Hanssen & Lerstang (2002) 
har undersökt kostnadsfri parkerings betydelse för färdmedelsvalet hos 2654 
yrkesverksamma personer i Osloområdet. Resultatet visar att om möjligheten till 
gratis och säker parkering (d.v.s. att platstillgången är garanterad) vid arbetsplat-
sen tas bort påverkar det färdmedelsvalet i storleksordningen 40-60 %. Det finns 
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således stora påverkansmöjligheter med att på olika sätt reglera parkering. Att 
använda parkering som verktyg för att minska biltrafiken är både effektivt och van-
ligen ekonomiskt fördelaktigt jämfört med andra åtgärder, exempelvis vägavgifter, 
menar Usterud Hanssen & Lerstang (2002). Författarna ser dock ett problem med 
att norska kommuner i stor utsträckning har frånsagt sig kontrollen över parkering 
genom att upplåta den till privata aktörer. Samma problem, om än i varierande 
grad, återfinns i svenska kommuner. 

Paralleller med Stockholmsförsöket
Väg- och trängselavgifter är ett annat sätt att förändra resans upplevda kostnad. 
Effekten av höjda parkeringskostnader skulle kunna vara jämförbar med effekten 
av trängselavgifter. 

Stockholmsförsöket är ett aktuellt och väldokumenterat svenskt exempel på 
effekten av en höjning av respriset i en storstadsmiljö. Resultaten därifrån 
borde även kunna ge en fingervisning om möjliga effekter av ändringar av 
parkeringskostnader.

Avgiften som togs ut under försöket varierade beroende på tiden, mellan 10-20 kr 
per passage av avgiftssnittet. För en vanlig bilpendlare innebar avgiften en mer-
kostnad mellan 20 och 40 kr per arbetsdag. Hur stor den procentuella höjningen 
av en bilpendlares totala upplevda reskostnad blev är mest beroende på parke-
ringskostnaden. För att illustrera en ungefärlig fördelning av bilistens upplevda 
kostnad uppskattas i tabell 2 nedan kostnadsandelar för en fiktiv pendlare med 
en resträcka på 2,5 mil enkel väg. Som parkeringskostnad används en uppgift om 
snittkostnad per parkering för Stockholm 2011 (Lindahl 2011).

Bränsle
kostnad

Parkerings-
kostnad

Trängselavgift Totalt

Komponentkostnad 55 kr 39  kr 40 kr 134

Komponentskostnad i % av totalkostnad 41% 29% 30%

% av endast bränslekostnad 71% 73%

Tabell 2. Kostnadskomponenter för en arbetsresa med bil till och från Stockholms innerstad under 
stockholmsförsöket. 2,5 mil enkel väg, förbrukning 0,96 l/mil (stadstrafik, 2 kallstarter), 11,50 kr/liter 
(år 2006), parkeringsavgift baserat på vad snittparkeraren i Stockholm betalar per parkering

Tabell 2 visar tydligt att parkeringsavgiften påverkar respriset i samma utsträck-
ning eller kraftigare än trängselavgiften i Stockholmsförsöket. Detta förstärker 
antagandet att den förväntade förändringen av trafikbeteendet vid en höjning av 
parkeringskostnaden kan jämföras med effekten av trängselavgiften.

Enligt Miljöavgiftskansliet (2006) har Stockholmsförsöket lett till en minskning av 
bilresandet över avgiftssnittet med 19 % när våren 2005 och våren 2006 jämförs, 
samtidigt ökade kollektivtrafikresandet till innerstaden med 6 %. En mindre del 
av effekten kan dock bero på höjda bensinpriser under perioden. Som en del av 
utvärderingsarbetet av Stockholmsförsöket genomfördes omfattande resvaneun-
dersökningar. Enligt undersökningen (Trivector 2006) minskade antalet bilresor 
till innerstaden bland resenärerna i Stockholms län med 20 %, samtidigt ökade 
gruppens kollektivtrafikresor till innerstaden med 10 %. Omkring hälften av tra-
fikminskningen kan kopplas till arbetspendlare. Tidigare bilpendlare har nästan 
uteslutande bytt till kollektivtrafik, d.v.s. förändringen i pendlingsbeteendet kan 
nästan helt förklara ökningen i kollektivtrafiknyttjandet.
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Det är därmed inte omöjligt att om Stockholm istället för trängselavgifter hade 
infört en generell höjning av parkeringsavgifterna i motsvarande grad, så hade det 
fått liknande effekt på biltrafiken. Det går förstås inte att applicera ett sådant an-
tagande rakt av på andra städer, men det ger en fingervisning om hur priskänsliga 
bilresenärer är och att en höjning av bilresans upplevda pris kan ha god effekt om 
syftet är att minska arbetspendling med bil. 

Förmånsbeskattningens effekter i Stockholm
Anställda med tillgång till kostnadsfri parkering i anslutning till sin arbetsplats ska 
utifrån dagens regelsystem förmånsbeskattas för ett belopp som motsvarar värdet 
av parkeringen. Stjärnekull & Widell (2008) har i en studie på uppdrag av Vägver-
ket undersökt hur företag i Stockholmsområdet förmånsbeskattar anställda för 
parkering vid arbetsplatsen, hur stor effekt förmånsbeskattningen hittills haft och 
vilken effekt den skulle ha om företagen hanterade den korrekt. Undersökningen 
visar att sedan redovisningskraven till Skatteverket skärptes 2004 har 19 % av de 
bilpendlare som intervjuats i studien minskat sitt bilresande till följd av parke-
ringskostnadsökningen. Motsvarande siffra för trängselskatteförsöket var 26 %. 
Effekterna av en korrekt efterlevnad av förmånsbeskattningen beräknas leda till en 
minskning av trafiken över avgiftssnittet i Stockholm med mellan 2-17 % över dyg-
net. Effekten vid rusningstid beräknas bli ännu större, mellan 5-40 %. Det innebär 
att även ett väldigt försiktigt antagande om beskattningens påverkan på biltrafi-
ken ger märkbar effekt på trafikintensiteten. Detta styrker antagandet om att en 
höjning av parkeringskostnaden vid arbetsplatser har stor påverkan på pendlares 
färdmedelsval, åtminstone i Stockholm.

Förmånsvärdet av en gratis eller subventionerad parkeringsplats bestäms av 
marknadsvärdet, d.v.s. priset av motsvarande parkering i närheten av arbetsplatsen 
(Skatteverket 2011).

Företagsegna arbetsplatsparkeringar
En kommun kan endast styra över kommunala parkeringsplatser. Många före-
tag erbjuder dock sin personal kostnadsfri eller subventionerad parkering i nära 
anslutning till arbetsplatsen. Även om arbetsplatsparkering är förmånsbeskattad 
är den fortfarande ett starkt incitament att använda bilen. Komfortfaktorn är hög, 
söktrafiken obefintlig och gångtiden från bilen till arbetet kort. Detta framgår t.ex. 
tydligt i den norska studien (Rekdal 1999, redovisad i Usterud Hanssen & Lerstang 
2002) som visar att tillgången till en egen parkering vid arbetsplatsen har stor 
betydelse för bilanvändningen vid arbetspendling. 

Dessutom upplevs kostnaden för parkeringen först långt senare (vid beskattning) 
och många undantas från beskattningen. Personer med gratis arbetsplatsparkering 
har med andra ord få incitament att byta till andra färdmedel.

Det finns en del internationella exempel på städer som angriper detta genom att 
avgifts- eller skattebelägga parkeringsplatser i staden.

Workplace Parking Levy, Nottingham
Mest känt i Europa är planer i engelska städer på att införa en så kallad Workplace 
Parking Levy. Möjligheten att införa en avgift på parkeringsplatser som en arbets-
givare tillhandahåller infördes år 2000 genom lagen Transport Act 2000, som 
gäller i England och Wales (men ej i Skottland). Trots att intresset var stort vid 
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införandet av lagen har endast få städer börjat arbeta med införandet av avgiften, 
mest på grund av lokalt politiskt motstånd. 

Nottingham är bland de första städerna att införa en Work Place Parking Levy. An-
ledningen är stadens trängselproblem som enligt Nottingham City (2011) beräknas 
kosta omkring £160 miljoner varje år. Målet med avgiften är att minska antalet 
parkeringsplatser, höja priset för bilpendling och därmed minska bilens attrakti-
vitet vid arbetsresor. Samtidigt ska avgiften vara en intäktskälla för kollektivtra-
fikinvesteringar. Det innebär att arbetsgivare i Nottingham från och med 1 april 
2012 måste betala en avgift för varje parkeringsplats som tillhandahålls en anställd. 
Arbetsgivaren kan välja att själv stå för kostnaden eller om den ska överföras till 
nyttjaren av parkeringsplatsen. Arbetsgivare med färre än 11 parkeringsplatser är 
undantagna från avgift. Den exakta avgiften är inte beslutad än, men uppskattas 
hamna på omkring £279 (ca 3 000 kr) per parkeringsplats och år (Nottingham City 2011).

Avgiftssystem i Australien
Mindre känt är att liknande system har införts i olika australiensiska städer så 
tidigt som 1992. Detta beskrivs i Enoch (2001) och Litman (2006:2). 

I Sydney infördes 1992 den s.k. Parking Space Levy (PSL) med målet att minska 
bilanvändandet i centrum. 

Enligt ”the Parking Space Levy Act, 1992” är målet ”…to discourage car use in bu-
siness districts by imposing a levy on off-street commercial and office parking spaces…
and by using the revenue to finance the development of infrastructure to encourage the 
use of public transport to and from these districts.”

Parkeringsplatser tillhörande handel- och kontorsfastigheter i stadskärnan beläggs 
sedan 1992 med en årlig avgift som stegvis har höjts och år 2011 uppgår till mel-
lan $A 740-2 100 (ca 5 000-14 500 kr) beroende på hur centralt området är (New 
South Wales Government, 2011). Avgiften gäller endast arbetsplatsparkering och 
fastighetsägarna måste betala oavsett om platsen används eller inte. 

Även Melbourne har infört avgiftssystem, men endast för långtidsparkering. Syftet 
med avgiften är att minska trängseln i de centrala delarna av staden samt att upp-
muntra till användning av kollektivtrafik. Avgiften belastas fastighetsägaren och 
ligger på $A880 (ca 6 100 kr) per parkeringsplats under 2011 (State Revenue Office 
Victoria 2011). 

En bredare ansats har valts i Perth. Där har staden sedan 1999 infört en så kallad 
Parking Licence Fee i stadskärnan och närliggande kvarter för att minska biltrafi-
ken, främst arbetspendling till centrum. Ägare av parkeringsplatser måste erlägga 
en årlig avgift till staden. Det finns en del undantag, men totalt beläggs ca 90 % av 
innerstadsparkeringar med avgiften. Avgiften gäller både parkering på gatu- och 
privatmark och ligger år 2011 på $A616,30 (ca 4 300 kr) per år för långtidsparke-
ring och $A584,30 (ca 4 050 kr) för korttidsparkeringar (Government of Western 
Australia, Department of Transport 2011). Totalt omfattas ca 60 000 platser. Även 
staden och statliga organisationer erlägger avgiften som är öronmärkt för inves-
teringar i kollektivtrafik. Fastighetsägare kan välja att avregistrera en parkerings-
plats om den inte längre används och därmed slippa avgiften. Första året efter 
införandet av avgiften minskade antalet tillgängliga parkeringsplatser i stadskär-
nan med ca 10 %, efter att fastighetsägare valde att avregistrera platserna.
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Cash Out-system
I USA har det sedan tidigt 1990-tal varit fokus på något som kallas Cash Out.  
Grundtanken är att företag med ekonomiska incitament ska synliggöra kostnaden 
för de anställdas parkering och därmed motivera dem att välja gång, cykel och kol-
lektivtrafik istället för bil. Det innebär vanligen att anställda som väljer att inte ta 
bilen till jobbet får en ekonomisk ersättning som betalas ut tillsammans med lönen 
varje månad. Storleken på ersättningen är direkt kopplad till kostnaden för att 
hyra, alternativt anlägga och tillhandahålla en parkeringsplats vid arbetsplatsen. 

Ridge (2010) beskriver hur företag i Storbritannien har gjort försök att införa Cash 
Out-system. Det har då implementeras enligt en överenskommelse med kommu-
nen redan i planprocessen vid anläggning av en ny arbetsplats, som en del av en 
grön resplan med en rad åtgärder. Dessa inkluderar vanligen åtgärder som upp-
muntrar kollektivtrafikresande (t.ex. nya busskurer eller busslinjer som går direkt 
till arbetsplatsen), samåkningsverktyg, goda förhållanden för cyklister (säkra 
cykelparkeringar, omklädningsrum och duschmöjligheter), bra gångvägar samt en 
struktur för att arbeta med resplanen och utvärdera åtgärderna.

Två företag som har infört systemet med goda resultat är Pfizer i Kent och Voda-
fone i Berkshire. Antal anställda på Pfizer som pendlar ensamma i bil minskade 
under tre år (1998-2001) med 8 %. För anställda på Vodafone var minskningen 10 
% under samma tidsperiod. En viktig anledning till att systemet fungerat bra är att 
det införts tillsammans med andra åtgärder som underlättar bytet från bil till mer 
hållbara färdmedel. Utan sådana åtgärder bedöms risken stor att arbetspendlarna 
endast skulle börja parkera på närliggande parkeringar istället. Trots att införan-
det av Cash Out systemen har ansetts som lyckade har det ännu inte fått stor sprid-
ning i Storbritannien. 

En annan studie (Watters m.fl. 2006) gjord bland drygt 400 arbetstagare i Dublin 
visar att 30 % är positiva till att avstå från sin parkeringsplats för en ekonomisk er-
sättning. Även Watters m.fl. (2006) pekar på vikten av att ett Cash Out-system inte 
införs ensamt, utan tillsammans med andra åtgärder som uppmuntrar alternativa 
färdmedel. 

Ett svenskt exempel på införandet  
av avgifter vid arbetsplatsparkering
Monfelt (2011) beskriver hur centralsjukhuset i Karlstad är ett exempel på en of-
fentlig arbetsgivare som har minskat andelen bilpendlare genom att införa avgif-
ter på arbetsplatsparkeringarna. Sjukhuset ligger i nära anslutning till Klarälven, 
vilket medför svårigheter att bygga ut och enkelt anlägga nya parkeringsplatser 
eller p-hus. Vid en resvaneundersökning bland sjukhusets anställda uppdagades 
i mitten på 2000-talet att ett stort antal anställda tog bilen till jobbet, trots att 
resvägen var kortare än fem kilometer. En stor anledning till det bedömdes vara att 
boendeparkeringen var avgiftsbelagd, medan sjukhusets arbetsplatsparkering var 
gratis, d.v.s. det lönade sig ekonomiskt att ta bilen till jobbet. Efter protester från 
de anställda och förhandlingar med den fackliga organisationen infördes avgifter 
om 0,95 kr/timme. Avgiftsnivån baserades på att en heltidsanställd som arbetade 
dagtid inte skulle behöva betala mer än omkring 150 kr/månad för sin parkering. 
Betalningssystemet utformades så att avgiften drogs på de anställdas lön. Trots 
den relativt måttliga avgiftsnivån har effekterna på de anställdas färdmedelsval va-
rit goda. Framförallt de som bor nära sjukhuset har i större utsträckning börjat gå, 
cykla och åka kollektivt. Dessutom har det blivit bättre ordning och mindre rörigt 
på själva parkeringen. Avgiften har sedan införandet höjts till 1,65 kr/timme. 
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Tid, tillgänglighet och komfort
Förutom priset spelar även den totala restiden och komfort en viktig roll i färd-
medelsvalet. Så länge tillgången till parkeringsplatser nära arbetsplatserna i staden 
är god, påverkar parkeringen inte restiden. Ofta (men inte alltid) tar kollektivtra-
fikresan längre tid än bilresan, särskilt om det finns en bilparkering i omedelbar 
närhet av arbetsplatsen. En jämförelse av litteraturdata om elasticitet kopplad till 
färdmedelsval visar att tidselasticiteten är högre än priselasticiteten. Det innebär 
att en förändring av resans tid har större betydelse än en förändring av resans pris. 
Att förändra restidskillnaden mellan bil och andra färdmedel är därmed en viktig 
strategi för att minska bilpendlingen. Betydelsen av restiden och komforten är 
dock mindre väl undersökt och dokumenterad än prisets roll. 

Parkeringsplatsutbudet kan påverka den totala restiden på två sätt: Söktiden samt 
tiden det tar att gå/resa från parkeringsplatsen till resans mål, t.ex. arbetsplatsen. 
En reserverad parkeringsplats i anslutning till arbetsplatsen innebär minimal 
söktid och transfertid. 

Tidselasticiteten för resor är relativt hög. I DeJong & Gunn (2001) anges tidselasti-
citeten för arbetspendling med bil till -0,62 på kort sikt och -0,41 på lång sikt, d.v.s. 
en förlängning av restiden med 10 % leder till 6,2 % respektive 4,1 % färre bilresor. 
Arbetspendling är enligt samma studie något mer känsligt för restiden, snittet för 
tidselasticiteten för samtliga restyper anges som -0,6 på kort och -0,29 på lång sikt. 

Tabell 3 visar en sammanställning av tidselasticiteten för resor från litteraturen.

Källa Vad Värde Kommentar

DeJong & Gunn 
(2001)

Arbetspendling med bil, kort sikt/lång sikt -0,62/-0,29 Europeiska värden

SACTRA (1994) Trafikvolym med bil kort sikt/lång sikt -0,5/-1 UK-värden

Goodwin (1996) Bilresor, stadsvägar (urban roads), kort sikt/lång sikt -0,27/-0,57

Bilresor, landsväg (rural roads), kort sikt/lång sikt -0,67/-1,33

TRACE (1999) Arbetspendling: Körsträcka med bil i regioner med 
hög biltäthet (>450 bilar/1000 inv.), långtidselastici-
tet

-0,96 Omfattande 
EU-studie

Arbetspendling: Kollektivtrafiknyttjande, i regioner 
med hög biltäthet (>450 bilar/1000 inv.), långtidse-
lasticitet

+0,70 Korspriselasticitet

Tabell 3: Tidselasticitet för bilresor (restid med bil)

Som jämförelse är den angivna bränslepriselasticiteten för arbetspendling med bil 
i DeJong & Gunn (2001) -0,2 på kort och -0,14 på lång sikt, d.v.s. en relativ ändring 
i restiden har mycket större betydelse än en ändring i (bränsle)priset.

Särskilt intressant i sammanhanget är den tydliga ökningen av arbetspendling med 
kollektivtrafik som TRACE (1999) anger. Enligt studien leder en tidsförlängning av 
bilresan med 10 % till en ökning av kollektivtrafikutnyttjandet med 7 %.

Öka bilresans tidsåtgång genom minskat utbud av parkering
En minskning av antalet parkeringsplatser ökar sök- och gångtiden, vilket minskar 
bilresans attraktivitet. Genom att koncentrera långtidsparkering för pendlare till 
exempelvis några få parkeringshus frigörs korttidsparkering i staden samtidigt 
som arbetspendlarnas gångsträcka mellan bil och mål förlängs. För att undvika 
en ohållbar trafiksituation med stor andel söktrafik är det dock viktigt att en 
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väl avvägd minskning av parkeringsutbudet genomförs tillsammans med andra 
åtgärder som underlättar för bilresenärerna att byta färdmedel till gång, cykel eller 
kollektivtrafik.

Att omvandla långtidsparkering till korttidsparkering minskar inte stadens totala 
parkeringsutbud, men det blir svårare att använda bilen för arbetspendling. För-
ändringen gynnar innerstadshandeln, eftersom det blir enklare för besökare att 
hitta parkeringsplatser som inte längre blockeras av långtidsparkerare. Åtgärden 
har införts i många städer, både i Sverige och i övriga Europa. I Zürich i stort sett 
all gatumarksparkering omvandlats till s.k. blå zoner där parkering endast är tillå-
ten i 1,5 timmar under arbetstid. Boende med särskilt tillstånd undantas av regeln. 
Tidsbegränsningen gäller även avgiftsfria parkeringsplatser. Regeln har lett till 
högre tillgänglighet av parkering för boende och besökare samt minskat andelen 
bilpendling. Den totala biltrafiken i centrala Zürich har dock inte påverkats nämn-
värt – andelen inköps- och besöksresenärer har i stället ökat (Steinman 2007).

Parkeringstalen styr utbudet på lång sikt
Dagens parkeringstal (eller parkeringsnormer) används vid nybyggnation och 
föreskriver ett visst minimiantal parkeringsplatser beroende på fastighetens syfte 
(kontor, bostäder etc.). Den formen av parkeringstal har en förstärkande och 
bevarande tendens på mobilitetsmönster, eftersom den definierar en viss bilan-
vändning som normal och eftersträvansvärd genom att tillhandahålla infrastruktur. 
Parkeringstalen bygger vanligtvis på en prognos av framtida bilanvändning, som i 
sin tur utgår från dagens nivåer eller högre. 

På det viset blir prognosen lätt till en självuppfyllande profetia, inte minst om par-
keringstalen anger minimivärden som bygger på dagens bilanvändning. Då utgår 
talen från att framtidens bilanvändning är lika med dagens eller ökande. Litman 
(2006:2) kallar detta planeringssätt för predict and provide med en självförstär-
kande trend till ökad bilanvändning.

Maxtal är dock ett bra komplement för att arbeta med trafik- och miljöpolitiska 
mål. Göteborgs Stad har nyligen beslutat om att införa en form av maxtal för 
verksamheter som är lätta att nå med kollektivtrafik. På liknande sätt arbetar man 
redan i andra städer. I Zürich och Bern korrigeras parkeringstalen utifrån byggna-
dens funktion med en lägesfaktor som tar hänsyn till standarden på kollektivtra-
fiken i området samt avståndet till närmaste hållplats. I Zürich är staden indelad 
i ett antal s.k. reduktionszoner med olika reduktionsgrad för parkeringstalen. För 
stadens historiska innerstad innebär detta t.ex. att parkeringstalen korrigeras 
nedåt med 90 %, för stora delar av centrum med 75-55 % (Zürich 2006). 

Ett sätt att långsiktigt minska antalet arbetsplatsparkeringar är därmed att se över 
parkeringstalen för företags- och kontorsfastigheter. Ett första steg är att införa 
maxtal, helst kopplat till fastighetens läge och tillgänglighet med kollektivtrafik.

Sätta ett tak på antalet parkeringsplatser i stadsområden
En möjlighet att långsiktigt minska parkeringstäthet i centrala stadsdelar är att 
bestämma ett absolut tak för antalet parkeringsplatser eller antalet av en viss sorts 
p-platser. Med en ökande förtätning av staden minskar därmed automatiskt p-
platstätheten. I Zürich har t.ex. staden i en politisk kompromiss beslutat att antalet 
offentliga besöksparkeringar i centrum ska frysas på 1990-års nivå, men stegvis 
flyttas från gatuparkering till p-hus (Tiefbauamt 2004). Detta för att stoppa ök-
ningen av biltrafiken i staden, men samtidigt bibehålla god tillgänglighet till affärer 
för besökare. Långtidsparkeringsplatser, även på privat mark, omvandlas inom 
strategin stegvis till korttidsparkering.
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4 Parkering som styrmedel i tio 
svenska kommuner
I följande avsnitt redogörs för resultatet av intervjuerna med representanter från 
tio svenska kommuner. Kommunerna som deltagit i studien redovisas i tabell 4. 
Tabell 4. Kommuner som har ingått i undersökningen.

Kommun Antal invånare1

Stockholm 845 777

Göteborg 513 338

Malmö 298 503

Uppsala 197 646

Linköping 146 422

Örebro 135 458

Jönköping 127 334

Umeå 115 229

Lund 110 332

Sundsvall 95 794

1Befolkning 1 november 2010. Källa: SCB.

En sammanställning av resultaten återfinns även i bilaga 2.

Styrmedel som används i kommunerna
Nedan följer en redogörelse för de styrmedel som respondenterna angett att deras 
kommun arbetar eller har arbetat med i syfte att minska arbetspendling med bil. 

Avgifter
Genom att höja avgifter på arbetsplatsparkeringar (långtidsparkeringar) kan 
bilen som färdmedel minska i attraktivitet jämfört med andra alternativ. Samtliga 
kommuner som arbetar med parkering som styrmedel för att minska bilpendling 
uppger att avgifter på kommunägda parkeringsplatser är ett av de styrmedel som 
används. I Malmö fördubblades nyligen parkeringsavgifterna på gator i vissa 
områden efter att en undersökning visat att var tredje bil som stod parkerad där 
tillhörde en pendlare från en annan kommun. Effekten av höjningen har inte 
dokumenterats, men troligen har pendlarna blivit färre på dessa gator. Om de har 
bytt färdsätt eller helt enkelt parkerar på kostnadsfria parkeringar längre ut från 
centrum är inte fastställt. 

Umeå kommun har gått från att i praktiken prioritera parkering för arbetspend-
lare till att prioritera parkering för besökande. Från att för tio år sedan ha erbjudit 
relativt billiga månadskort för parkering i kommunala p-hus, till att successivt ha 
fördubblat priset samtidigt som avgiften för besöksparkering sänkts. 

Tidsreglering
Tidsreglering kan användas för att minska utbudet av arbetsplatsparkering, utan 
att behöva minska det totala utbudet av parkeringsplatser. Genom att göra om 
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långtidsparkeringar till korttidsparkeringar tvingas arbetspendlare att söka sig 
till parkeringar lägre bort alternativt byta färdmedel. Samtidigt blir det lättare för 
besökare som endast ska göra korta ärenden att hitta parkering, vilket anses gynna 
centrumhandeln. 

Respondenterna i Göteborg, Malmö och Lund anger att deras kommun arbetar 
med tidsreglering av parkering i syfte att minska bilpendling. I första hand görs 
detta genom att parkeringarna i centrum tidsregleras för att styra undan arbets-
pendlare och prioritera besökande. I Lund används tidsreglering ibland också 
för att lösa trafikproblem som uppstår när arbetsgivare inför parkeringsavgifter 
för arbetsplatsparkeringar på tomtmark. Vanligtvis innebär det att de anställda 
flyttar ut till gatuparkeringar i området runt arbetsplatsen, med trängsel som följd. 
Kommunen har i sådana lägen infört korta parkeringstider eller parkeringsfria 
zoner i syfte att minska bilpendlingen eller åtminstone styra tillbaka pendlarna till 
parkeringarna på tomtmark.

Parkeringstal
Parkeringstal (eller parkeringsnorm) är kommunens sätt att styra hur många par-
keringsplatser som anläggs vid nybyggnation. Respondenterna i Göteborg, Malmö 
och Umeå anger att deras kommun aktivt använder parkeringstal för att på sikt 
minska utbudet av arbetsplatsparkeringar och, i förlängningen, antalet bilpendlare. 

Malmö har sedan länge haft ett parkeringstal om 0,2 bilar per anställd i stadens 
centrala delar. Nu har området där parkeringstalet gäller nyligen utvidgats till att 
gälla i princip hela staden. Ett parkeringstal om 0,2 bilar per anställd innebär såle-
des att 80 % måste sig till sin arbetsplats på annat sätt än med egen bil. 

Umeå är enligt respondenten först i Sverige med så kallade ”Gröna parkeringsköp” 
eller ”Gröna friköpsavtal”, ett system som erbjuder fastighetsägare rabatt på par-
keringstalen om vissa villkor uppfylls. Syftet är att ge fastighetsägare i centrala om-
råden incitament att skapa hållbara resmönster hos verksamma hyresgäster i nya 
fastigheter. Ett grönt friköpsavtal ska innehålla följande krav på fastighetsägaren:

 − Öronmärkta bidrag till kollektivtrafiken genom en fond som kan användas av 
verksamma i fastigheten för kollektivtrafikbiljetter till reducerat pris

 − Medlemskap i bilpool för hyresgästerna

 − Omklädningsrum och uppvärmda parkeringsytor väl anpassade för 
cykelpendlare

 − Framtagande av Mobility Management program för fastigheten

Gröna parkeringsköp är således ett sätt för fastighetsägaren att tillgodose hyres-
gästernas transportbehov på andra sätt än genom att tillhandahålla parkering. 
Om fastighetsägaren genomför samtliga åtgärder ges en rabatt på parkeringstalet 
med 40 %. Kommunen uppskattar att åtgärderna medför att parkeringsbehovet i 
anslutning till fastigheten minskar med omkring 25 %. Rabatten är alltså större än 
det minskade behovet, vilket i första hand beror på att kommunen vill att det ska 
vara ekonomiskt lönsamt för fastighetsägaren att genomföra åtgärderna. Kostna-
den för åtgärderna beräknas till omkring 20 % av de totala kostnaderna för parke-
ring om parkeringstalen följs utan rabatt. Med rabatt på parkeringstalen minskas 
kostnaden med 40 %, vilket ger fastighetsägaren en nettorabatt på den totala 
parkeringskostnaden med omkring 20 %. Just nu pågår ett stort centralt byggpro-
jekt där byggherren har beslutat sig för att vara först med att genomföra Gröna 
parkeringsköp.
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Göteborgs Stad har under 2011 beslutat om nya parkeringstal i linje med kom-
munens parkeringspolicy. Till skillnad mot de tidigare parkeringstalen, som var 
baserade på en äldre områdesindelning av staden, tar de nya hänsyn till den sam-
manvägda tillgängligheten vid varje fastighet. Bedömning av lämpligt utrymme för 
parkering skiljer sig åt i detaljplaneskedet och bygglovsskedet. I detaljplaneskedet 
anger parkeringstalen rekommenderat antal parkeringsplatser som en detaljplan 
bör möjliggöra. Om detaljplanen rör verksamheter och ligger i ett område med 
god tillgänglighet med kollektivtrafik anger talen maximalt antal bilplatser som 
detaljplanen bör möjliggöra. Begränsade möjligheter till parkering vid arbetsplat-
ser syftar, enligt kommunens Vägledning till parkeringstal vid detaljplaner och 
bygglov (Göteborgs Stad 2011), till att minska arbetspendlingen med bil. Detaljpla-
neskedets maximinivåer är lägre än dagens efterfrågan på parkering. I bygglovs-
skedet anger parkeringstalen minsta parkeringsplatser som fastighetsägaren måste 
anordna. Dessa miniminivåer utgör i princip 80 % av detaljplanens rekommen-
derade eller maximala nivå. Intervallet upp till detaljplanens nivå utgör en reserv 
inför framtida efterfrågan eller en flexibilitet utifrån bygglovssökandes anspråk.

Arbetsplatsparkering för kommunanställda
Arbetsplatsparkering är delvis svår att reglera för kommunerna, eftersom sådan 
parkering ofta är förlagd på privat tomtmark i anslutning till arbetsplatsfastigheter. 
Då kommunerna själva är en stor arbetsgivare har respondenterna fått svara på 
frågan hur parkeringsmöjligheterna ser ut för kommunens egna anställda. Sju av 
de tio kommunerna anger att arbetsplatsparkeringen i anslutning till kommunala 
arbetsplatser är begränsad (i fråga om utbud) eller avgiftsbelagd med marknads-
mässiga priser. Det gäller framförallt vid de kommunala förvaltningarna, eftersom 
flera kommuner anger att arbetsplatsparkeringen är kostnadsfri vid skolor och 
vårdinrättningar. Tre av respondenterna har inte kunnat redogöra för i vilken 
utsträckning parkeringen för kommunanställda är begränsad eller inte.

I flertalet av kommunerna har begränsningen av anställdas parkeringsmöjligheter 
skett under de senaste fem åren. Exempelvis har Umeå de senaste fyra åren mer 
än fyrdubblat månadskostnaden för att parkera i anslutning till stadshuset. Det har 
inte gjorts någon dokumenterad utvärdering av effekten, men respondenten upp-
skattar att antalet bilar på parkeringen har minskat med omkring 40 %. I samband 
med höjningen förändrades också betalningssättet från att vara ett löneavdrag 
till att vara en månadsavgift som går lätt att säga upp för den som exempelvis vill 
cykla till jobbet under sommarmånaderna. En annan kommun kommer från och 
med 2012 att begränsa anställdas tillgång till parkering genom en policy som säger 
att en anställd måste använda bil i tjänsten minst 110 dagar per år för att få ha en 
parkeringsplats i kommunhusets parkeringsgarage. Det uttalade syftet är att fler 
ska ta sig till jobbet med andra färdmedel än bil, alternativt parkera längre ut från 
centrum.

Långtidsparkering koncentreras och besökare prioriteras i stadskär-
norna
Samtliga kommuner, oavsett om de arbetar med parkering som styrmedel i syfte 
att minska arbetspendling, försöker styra arbetsplatsparkeringar från gatumark in 
i p-hus samt från stadskärnan ut till ytterområden. Detta görs vanligen inte i syfte 
att minska bilpendlingen utan snarare i syfte att prioritera besöksparkering nära 
centrumhandeln samt för att minska trängseln i innerstaden. Flera respondenter 
anger också att det är svårt att påverka bilpendlingen enbart genom åtgärder som 
berör kommunens parkeringsplatser eftersom många arbetsplatser förser sina 
anställda med fri eller subventionerad parkering på tomtmark.
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Vilka styrmedel planerar kommunerna att arbeta mer med framöver?
Sju av de tio respondenterna i undersökningen uppger att deras kommun i fram-
tiden kommer att arbeta mer med parkering som styrmedel för att minska arbets-
pendling med bil. Utöver Göteborg, Malmö, Umeå och Lund som redan arbetar 
med det idag, planerar alltså även Stockholm, Jönköping och Sundsvall att arbeta 
med parkering som styrmedel. Sammanställningen i figur 2 visar att arbetet med 
parkering som styrmedel i syfte att minska bilpendling kommer att öka, åtminsto-
ne enligt kommunernas nuvarande planer. Flest kommuner, fem av sju, uppger att 
de kommer använda avgifter i syfte att minska bilpendlingen. Avgifter omnämns av 
flera respondenter som ett kraftigt verktyg, mer effektivt och precist än att exem-
pelvis minska parkeringsutbudet. Flera kommuner planerar också att använda 
såväl tidsreglering som parkeringstal, utbudsminskning och infartsparkering i 
syfte att påverka arbetspendlingen med bil. 

Figur 2. Antal kommuner som arbetar/har arbetat respektive kommer att arbeta med olika parkerings-
åtgärder i syfte att minska arbetspendling med bil.

En konkret åtgärd som planeras i Umeå är en så kallad ”Park-and-Bike”-parkering. 
Omkring en kilometer utanför centrum kommer det anläggas parkeringsplatser 
med bra möjligheter att parkera och förvara cyklar. Det innebär förmodligen 
någon form av väderskyddad anläggning där cyklar kan ställas för minsta möjliga 
avgift. Förhoppningen är att Park-and-Bike kan fungera som ett bra alternativ till 
Park-and-Ride, eftersom kommunen bedömer att staden är för liten för att kunna 
ha täta kollektivtrafikturer från en särskild parkering. Av samma anledning anses 
inte lånecykelsystem vara lämpligt, utan tanken är att pendlare istället ska kunna 
ta sina egna cyklar och ha dem parkerade på ett tryggt och säkert sätt.

Kommunernas arbetssätt och svårigheter
Nedan följer en redogörelse för de arbetssätt och svårigheter inom kommunernas 
arbete med parkeringsfrågor som har framkommit under intervjuerna.

Parkeringsstyrning som medveten strategi
Av de respondenter som intervjuats anger fyra av tio att deras kommun - Göteborg, 
Malmö, Umeå och Lund - arbetar med parkering som styrmedel för att minska 
arbetspendling med bil. Samma respondenter anger också att kommunen har 
en uttalad policy som hanterar och prioriterar mellan olika gruppers behov av 
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parkering (besökare, boende och arbetspendlare). Fem av kommunerna – Stock-
holm, Uppsala, Linköping, Örebro och Jönköping - saknar helt eller delvis en 
sådan policy och arbetar heller inte med parkering som styrmedel för att minska 
bilpendling. Se även bilaga 2 för en sammanställning över resultaten. 

I de fall kommunen har en policy som prioriterar mellan olika typer av parke-
ring är det i samtliga fall så att besöksparkering prioriteras i första hand, därefter 
boendeparkering och sist arbetsplatsparkering. Det är framförallt på gatumark 
i stadskärnorna som denna prioritering görs och det skiljer sig en aning åt hur 
den uttrycks i kommunernas policy, men innebörden är densamma. I Göteborg 
används exempelvis begreppen korttids-, halvdags-, heldags-, och dygnsparkering 
istället för besöks-, arbetsplats-, och boendeparkering. 

Figur 3. Prioriteringsordning av olika sorters parkering i fyra av de undersökta kommunerna.

Var tas besluten om parkeringsåtgärder?

Beslut om parkeringsåtgärder fattas oftast på politisk snarare än på förvaltningsni-
vå. Var inom organisationen besluten tas skiljer sig mellan olika kommuner. Figur 
4 visar antal respondenter som angett vilken instans som fattar beslut om avgifter, 
tidsreglering och parkeringstal i kommunen. 

Det skiljer sig en aning åt mellan kommunerna och mellan de olika parkerings-
åtgärderna, men i de flesta av de undersökta kommunerna är parkering en fråga 
som beslutas på nämndnivå. Avgifter och parkeringstal är i något större utsträck-
ning en fråga för fullmäktige, alternativt fullmäktige och nämnd. Det sistnämnda 
innebär att fullmäktige fattar beslut om ramarna, exempelvis maxavgifter, medan 
nämnden kan fatta beslut som håller sig inom de ramarna. Tidsreglering är den 
enda åtgärd som i två av kommunerna kan beslutas om på förvaltningsnivå. Det 
ska dock tilläggas att flera av respondenterna även har angett att förvaltningarna 
ibland tar beslut om avgiftsregleringar, men att det då handlar om mindre omfat-
tande beslut som berör enstaka gator eller liknande. Det är också så att de politiska 
nämnderna rådgör med sina förvaltningar och får underlag från dem, även om de 
faktiska besluten tas av politikerna i nämnden. 

      1 Besöksparkering

      2 Boendeparkering

      3 Arbetsplatsparkering
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Figur 4. Här tas besluten. Figuren visar antal respondenter som har angett vilken kommunal instans 
som fattar beslut om olika parkeringsåtgärder.

Parkering en känslig fråga
Sex respondenter menar att deras kommun inte arbetar med parkering som 
styrmedel för att minska bilpendling. Orsakerna till varför det inte görs varierar 
mellan kommunerna. Tre av respondenterna anger att politikerna i kommunen 
har valt att förbättra alternativen till bilen, d.v.s. möjligheter till kollektivtrafik, 
cykel och gång, snarare än att göra inskränkningar i möjligheterna att använda bil 
vid pendling. Tre av respondenterna anger att brist på kunskap, både hos politiker 
och hos tjänstemän, är en av de största orsakerna till att parkering inte används 
som styrmedel för att minska bilpendling. Det som enligt respondenterna saknas 
är framförallt kunskap om effekter av olika parkeringsåtgärder samt en generell 
brist på politisk insikt kring hur parkering fungerar som en del av övrig strategisk 
planering. I flera av kommunerna upplevs parkering som en mycket känslig fråga. 
Politikerna är tveksamma till åtgärder som kan uppfattas som inskränkningar av 
möjligheten att använda bil.

Flera av respondenterna, även de som redan idag arbetar med parkering som styr-
medel, anger också att det finns en särskilt tydlig intressekonflikt mellan behovet 
av parkering för att bibehålla en levande handel i innerstaden och behovet av att 
begränsa parkering för att undvika trängsel.  

Brist på utvärdering av effekter
Ingen av de tio kommuner som ingått i studien har gjort någon utvärdering av 
vilka effekter som uppnåtts när olika parkeringsåtgärder genomförts i syfte att 
minska bilpendling. Flera respondenter har angett vad de tror eller tycker sig ha 
sett för effekter, men ingen har kunnat hänvisa till dokumenterade uppgifter. 

Kommunerna efterfrågar mer kunskap
På frågan om vad som skulle underlätta kommunernas arbete med parkering som 
styrmedel svarar en stor majoritet, åtta av tio respondenter, att mer kunskap och 
information hade varit värdefullt. Många uppger att det saknas forskning och 
vetenskapliga studier att hänvisa till när det gäller parkering. Eftersom parkering 
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är en känslig fråga finns det ett stort behov hos politikerna att ha omfattande och 
tillförlitliga kunskapsunderlag när beslut ska fattas. Information om effekter av 
olika åtgärder är det som i första hand efterlyses av kommunerna. Exempel på 
frågeställningar som respondenterna vill se mer forskning kring:

 − Hur fungerar parkering som en del av det övriga trafiksystemet?

 − Hur samspelar trängselavgift, parkeringsavgift och kollektivtrafiktaxa med 
varandra?

 − Vilka andra åtgärder är lämpliga att genomföra tillsammans med parkeringsåt-
gärder så att effekterna på biltrafiken blir så stora som möjligt?

 − Hur viktigt är det med ett stort centralt parkeringsutbud för att upprätthålla 
en levande innerstad med konkurrenskraftig handel?

 − Vad får det för effekt på behovet av parkering i en fastighet om det införs 
bilpool?

 − Vad blir effekterna på centrumhandeln när gatuparkering tas bort till förmån 
för gång- och cykelbana?

 − Hur effektiva är infartsparkeringar i syfte att minska biltrafiken?

 − Vilka lagändringar skulle behövas för att kommunerna ska kunna införa s.k. 
Workplace Parking Levy?

Fem av respondenterna menar att det hade varit bra med ett större kunskapsutby-
te kring strategiska parkeringsfrågor, exempelvis i någon form av nätverk. Ingen av 
kommunerna i undersökningen ingår idag i en sådan sammanslutning, däremot tas 
parkering upp ibland i andra nätverk som inte bara har fokus på parkering. De tre 
stora städerna har ett nätverk för parkering, men det har hittills endast behandlat 
praktiska och juridiska frågor – inte strategiska. En synpunkt som framkommer 
från en av respondenterna är att det vore bra med ett parkeringsnätverk där perso-
ner som arbetar både på strategisk och på praktisk nivå deltar.
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5 Analys och diskussion
Undersökningen har fokuserat på tio svenska kommuners arbete med parke-
ring som styrmedel för att minska arbetspendling med bil. Det är på intet sätt en 
heltäckande kartläggning, men intervjuerna med kommunernas representanter 
har gett en god bild och en fingervisning om hur arbetet med parkering ser ut i de 
kommuner som undersökts. 

Parkering är ett nytt styrmedel
Fyra av tio kommuner menar att de arbetar med parkering som styrmedel i syfte 
att minska arbetspendling, ytterligare tre anger att de kommer att arbeta med det 
i framtiden. Av de kommuner som redan har infört olika åtgärder har det mesta 
skett förhållandevis nyligen, i huvudsak de senaste fem åren. Detsamma gäller 
för införandet av parkeringspolicy eller parkeringsrestriktioner för kommuner-
nas egna anställda. Det innebär att arbetet med parkering som styrmedel för att 
minska bilpendling är en relativt ny företeelse. 

Parkering är ett område där det just nu händer mycket, både i kommunerna och på 
kunskapsområdet i stort.

Brist på kunskap försvårar
Att parkering är ett kunskapsområde med utvecklingspotential är också en bild 
som ges av kommunernas representanter. Flera av de intervjuade kommunerna 
efterfrågar mer kunskap om effekterna av parkeringsåtgärder.

I viss utsträckning saknas det även vetenskapliga studier och erfarenheter av vilka 
åtgärder som har god effekt. Detta bekräftas också av svårigheten att i litteraturen 
finna effektsamband och tydliga riktlinjer för hur ett framgångsrikt strategiskt 
parkeringsarbete bör eller kan bedrivas. En annan svårighet är att överföra exakta 
effektsamband från internationella studier eller andra svenska städer till en 
specifik stad. Effekten av en specifik parkeringsåtgärd påverkas även av platsens 
förutsättningar som t.ex. kvaliteten och tillgängligheten av alternativ till bil, social 
acceptans m.fl. Vidare är de flesta internationella studierna genomförda i städer 
som är betydligt större än de flesta svenska städer.

Undersökningen visar att besluten om parkeringsåtgärder i stor utsträckning tas 
av politiker på nämndnivå. Att arbeta med parkering i syfte att minska biltrafiken 
är inte bara nytt, det är också politiskt känsligt. Flera av kommunernas represen-
tanter pekar på politiskt mod (eller bristen på detsamma) som en kritisk faktor. 
Det är lätt att förstå hur bristen på kunskap här spelar viss roll för avsaknaden av 
kontroversiella beslut på parkeringsområdet. Eftersom parkering anses vara en 
känslig fråga krävs det att så många osäkerheter som möjligt elimineras, i första 
hand genom omfattande kunskapsunderlag. Utan att kunna peka på säkra sam-
band mellan effekter och åtgärder blir det svårare att ta beslut som dessutom är 
politiskt obekväma.

Trots att fyra kommuner anser sig arbeta med parkering som styrmedel är det 
ingen som kan visa på vilka effekter det arbetet har gett. Kommunerna är på så vis 
själva ytterst delaktiga i bristen på kunskap. Det tyder också på att parkeringsarbe-
tet inte är så strukturerat, det vill säga att det saknas mål och uppföljning när olika 
parkeringsåtgärder genomförs. I takt med att kommunerna börjar arbeta mer stra-
tegiskt med parkering blir det också mer formaliserat. Undersökningen visar att 
de kommuner som har en policy för parkering också uttalat arbetar med parkering 
som styrmedel. 
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Vilka parkeringsåtgärder ger bäst effekt?
Undersökningen visar att kommunerna, i den mån det görs överhuvudtaget, arbe-
tar med de styrmedel som i litteraturen anses ha effekt på biltrafiken. Det handlar 
framförallt om avgifter, men också om minskat utbud, tidsreglering, parkeringstal 
och infartsparkeringar. Intressant är att endast två av tio kommuner planerar att 
arbeta mer med tidsreglering i syfte att minska bilpendling, medan fyra av tio pla-
nerar att anlägga fler infartsparkeringar. Infartsparkeringar ses ofta som en positiv 
åtgärd eftersom de kan bidra till ökat kollektivtrafikutnyttjande i större städer 
med stor inpendling. Det är dock inte fastställt i vilken omfattning som infartspar-
keringar reducerar transportarbetet eller bilanvändningen i staden som helhet 
(Svensson & Hedström 2010).

Parkering är ingen avgränsad företeelse utan i högsta grad en del av det övriga tra-
fiksystemet. Det gör parkering till ett effektivt styrmedel samtidigt som det också 
blir mer komplext. Effekten av en parkeringsåtgärd i ett visst område är beroende 
av flera andra faktorer, såsom närliggande parkeringsutbud och tillgänglighet med 
gång, cykel och kollektivtrafik.  Det är därför svårt att fastslå generella effektsam-
band för olika åtgärder. Att bedriva ett framgångsrikt parkeringsarbete handlar 
således i stor utsträckning om att se till helheten och hur olika faktorer samspelar 
med varandra. Det tycks finnas en efterfrågan i kommunerna på just sådana kun-
skaper, så att effekten av de parkeringsåtgärder som görs kan förstärkas genom att 
andra åtgärder genomförs parallellt.

En utmaning att påverka arbetsplatsparkering
För att kunna genomföra åtgärder som förstärker varandra och samverkar på ett 
positivt sätt är det i det närmaste en förutsättning att kommunen har kontroll över 
majoriteten av parkeringsplatserna. Det är med andra ord en försvårande omstän-
dighet om det finns många privata arbetsplatsparkeringar eller privata parkerings-
aktörer med anläggningar som inte kommunen har mandat att fatta beslut om. 

Arbetsplatsparkering är extra svårt för kommunerna att styra över, då många 
företag tillhandahåller kostnadsfri parkering till sina anställda på privat mark. I 
dagsläget är det endast genom parkeringstal som kommunerna på sikt kan påverka 
det privatägda parkeringsutbudet vid arbetsplatser. Något som skulle kunna ge 
effekt mycket snabbare är om det blev möjligt för kommunerna att avgiftsbelägga 
fastighetsägare som tillhandahåller centrala parkeringsplatser för arbetspendlare. 
Sådana system finns i bland annat England och Australien, men skulle kräva lag-
ändringar innan de kan införas i Sverige. 

Mycket pekar också på att bilpendlingen skulle minska om företag verkligen 
följde reglerna om förmånsbeskattning för fri arbetsplatsparkering. I områden 
där kommunen kontrollerar en betydande del av parkeringsplatser finns det en 
möjlighet att indirekt även påverka parkeringsplatser på privat mark. Förmåns-
värdet av parkering som tillhandahålls av arbetsgivare styrs av marknadsvärdet i 
omgivningen, därmed kan kommunen genom sin prissättning även fördyra privata 
arbetsplatsparkeringar.

Parkeringens betydelse för konkurrenskraftig handel
En fråga som är aktuell i flera av kommunerna när det gäller parkering i innersta-
den är hur avgörande tillgången på besöksparkering är för centrumhandeln. Det 
tycks finnas en konflikt mellan behovet av att reducera antalet bilar (och parke-
ringsplatser) i stadskärnor och butiksägares rädsla för att tappa kunder om det 
inte finns tillräckligt med parkering i centrum. 
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Det är egentligen en fråga som inte berör arbetsplatsparkering direkt, utan mer 
indirekt eftersom det har betydelse för det totala utbudet av centrala parkerings-
platser. Respondenterna i undersökningen efterfrågar mer kunskap och studier 
om hur centrumhandeln påverkas av att det centrala parkeringsutbudet minskas.

Betydelsen av stadens storlek
De kommuner som undersökts kan inte anses vara representativa för samtliga 
kommuner i Sverige, snarare är det troligt att de kommuner som deltagit i un-
dersökningen är mer aktiva och har kommit längre i parkeringsarbetet än andra, 
mindre kommuner. Resultatet antyder därmed att arbetet med parkering som 
styrmedel i Sverige är relativt underutvecklat. 

Studien har koncentrerat sig på Sveriges största kommuner eftersom det ansågs 
som mest troligt att parkeringsåtgärder har genomförts där. Det är även troligt att 
tillgången till parkeringsplatser är mer begränsad i stora städer och värdet högre, 
vilket ökar möjligheten att använda ekonomiska styrmedel. Det innebär dock inte 
att parkeringsåtgärder som påverkar bilpendling inte kan vara aktuella och verk-
ningsfulla även i mindre orter, exempelvis vid större arbetsplatser.
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6 Slutsatser och rekommendationer
Utifrån de resultat som presenterats i denna rapport dras följande slutsatser kring 
undersökta kommunernas arbete med parkering som styrmedel i syfte att minska 
arbetspendling med bil.

Parkering är ett effektivt styrmedel
Även om det finns få utvärderingar från Sverige visar internationell forskning och 
svenska erfarenheter att parkering kan användas som ett effektivt styrmedel för 
att minska arbetspendling med bil, samtidigt som det är ett av de få styrmedel 
som kommuner förfogar över. Både styrning genom pris, tillgänglighet och tid kan 
användas.

Jämfört med andra alternativ, exempelvis trängselavgifter, är parkeringsåtgärder 
troligen ekonomiskt fördelaktiga att införa. Det måste dock beaktas att effekterna 
är situationsberoende. Troligen är styreffekten som störst när det finns goda alter-
nativ till bilpendling. 

Kommuner saknar delvis kunskap och förståelse om möjligheter och 
effekter
Kunskapsnivån om parkering som styrmedel varierar i de undersökta kommu-
nerna. I flera av kommunerna finns det behov av kompetensuppbyggnad, både på 
politisk nivå och på tjänstemannanivå. 

Effekterna av parkeringsåtgärder är situationsberoende
Kunskaper om effekterna av parkeringsåtgärder är begränsad och det är inte givet 
att resultat från undersökningar i en stad är direkt överförbara till andra städer. På-
verkanseffekten av olika parkeringsåtgärder kan förväntas bero på en rad faktorer 
som kan skilja sig avsevärt mellan städer men även mellan olika platser i samma 
stad, t.ex. tillgänglighet till kollektivtrafik. Sambanden och hur starkt yttre faktorer 
påverkar effekten av parkeringsåtgärder är inte väl undersökta. 

Utvärdering saknas
I den mån det genomförs åtgärder i syfte att minska bilpendlingen är det ingen av 
de undersökta kommunerna som har utvärderat effekterna av sådana åtgärder. För 
att öka kunskaperna om parkeringsåtgärder och dess effekter skulle kommunerna 
behöva arbeta mer strukturerat och dokumentera effekter av olika åtgärder. Ett 
sådant arbete skulle även möjliggöra ett mer omfattande kunskaps- och erfaren-
hetsutbyte mellan olika kommuner.
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Rekommendationer för Trafikverket
Parkeringsåtgärder har stor potential att påverka arbetspendling med bil i svenska 
kommuner. Därför rekommenderas Trafikverket att fördjupa insatserna inom 
detta område enligt följande: 

•	 Stötta kommuner med kunskapsuppbyggnad och kunskapsöverföring samt att 
initiera nätverk kommuner emellan för erfarenhetsutbyte.

•	 Effekterna av parkeringsåtgärder är situationsberoende och sambanden inte 
väl beskrivna. Trafikverket rekommenderas att stötta eller initiera fördjupad 
forskning inom detta område.

•	 När parkeringsåtgärder ska beslutas och genomföras är det en osäkerhets-
faktor att åtgärderna är situationsberoende. Ett första steg för att minska 
osäkerheten är att så väl som möjligt beskriva kringliggande faktorer när en 
parkeringsåtgärd utvärderas, så att slutsatserna kan överföras till platser med 
liknande omständigheter. Därför rekommenderas att Trafikverket verkar 
för att utvärderingar av parkeringsåtgärder även omfattar en beskrivning av 
kringfaktorer.

•	 Systematisk utvärdering av effekterna av parkeringsåtgärder i svenska städer 
saknas i stor utsträckning. Trafikverket rekommenderas därför att stötta kom-
muner med utvärderingsarbete och med att planera parkeringsprojekt på ett 
sätt som möjliggör systematisk utvärdering.

•	 Arbetsplatsparkeringar på privat mark utgör en betydande del av parkerings-
utbudet för bilpendlare och är idag svåra att påverka för kommuner. Trafikver-
ket rekommenderas att undersöka vilka möjligheter som ges med befintliga 
lagar samt vilka lagändringar som skulle behövas för att möjliggöra införandet 
av kommunala styrmedel som påverkar privata arbetsplatsparkeringar.
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Bilaga 1

Intervjufrågor

1. Vad är din roll i kommunen? Beskriv dina arbetsuppgifter.

2. Användare av bilparkering i tätort kan grovt delas in i tre olika grupper: arbetspendlare, besö-
kare och boende. Har din kommun en uttalad policy för att hantera dessa gruppers olika behov 
av parkeringsplatser?  
Är det någon grupps behov som prioriteras före de andra? 

3. Arbetar er kommun med parkering som ett styrmedel för att minska bilpendling?
a: Om Nej, varför jobbar inte kommunen med sådana åtgärder?

4. Det finns flera tänkbara styrningsåtgärder för bilparkering som kan påverka bilanvändningen 
vid arbetspendling. Exempelvis minskat utbud av parkeringsplatser, höjd nivå på p-avgifter och 
tidsreglering av parkeringsplatser. Jobbar din kommun med någon av dessa eller andra åtgärder 
som kan påverka bilanvändning vid arbetspendling? 
a: Kan du beskriva dessa åtgärder? (Om inte du, vem kan?)

5. Om ni har genomfört åtgärder enligt fråga 3, har kommunen gjort någon utvärdering av 
effekterna? 
a: Påverkan på beläggning eller vem som parkerar var?
b: Överföring av bilresenärer till gång, cykel eller kollektivtrafik?
c: Utsläpp av koldioxid?
d: Annan effekt?

6. Vilken instans fattar beslut när det gäller reglering av bilparkering (avgifter/
tidsreglering/p-tal)?

7. Har kommunen en bilparkeringspolicy för egna anställda som pendlar till jobbet?

8. Om ni har genomfört åtgärder enligt fråga 7, har kommunen gjort någon utvärdering av 
effekterna? 
a: Påverkan på beläggning eller vem som parkerar var?
b: Överföring av bilresenärer till gång, cykel eller kollektivtrafik?
c: Utsläpp av koldioxid?
d: Annan effekt?

9. Scenario
a: En privat fastighetsägare av ett kontorshus ringer till kommunen och säger att hon har ett pro-
blem: Vi behöver fler cykelparkeringar utanför vårt kontorshus, men förfogar inte själva över lämplig 
yta. Det finns kommunal gatumark i närheten där problemet skulle kunna lösas. Hur hanterar kom-
munen det?
b: Hur hanteras motsvarande problem om det hade gällt bilparkering?

10. Planerar din kommun att arbeta mer med parkering som styrmedel för att minska bilanvänd-
ning vid arbetspendling? 
a: Vilket/vilka åtgärder är aktuella?

11.  Vilket stöd är kommunen intresserad av i arbetet med parkering som styrmedel?

Är det något du vill tillägga när det gäller parkering som styrmedel för att minska bilanvändningen som 
du inte tycker framkommit hittills i intervjun? Vi tänker främst på arbetspendling.
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Bilaga 2

Sammanställning över kommunernas arbete med parkering som styrmedel i syfte att minska  
arbetspendling med bil.
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Policy som prioriterar mellan 
besöks-, boende-, arbetsplats-
parkering

Nej Ja Ja Nej Delvis Nej Ja Ja Ja Delvis

Arbetar/har arbetat med 
parkering som styrmedel i syfte 
att minska bilpendling

Nej Ja Ja Nej Nej Nej Nej Ja Ja Nej

Utbud

Avgifter X X X X

Tidsreglering X X X

P-tal X X X

Infartsparkering

Utvärdering av åtgärders 
effekter Nej Vet ej/

ej svar Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej

Planerar att arbeta mer med 
parkering som styrmedel i syfte 
att minska bilpendling

Ja Ja Ja Nej Nej Nej Ja Ja Ja Ja

Utbud X X

Avgifter X X X X X

Tidsreglering X X

P-tal X X X X

Infartsparkering X X X X

Begränsad/avgiftsbelagd 
parkering för anställda Ja Delvis/

Vet ej
Delvis/
vet ej

Delvis/
vet ej Ja Ja Ja Ja Ja Ja
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Trafikverket, 781 89 Borlänge, Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00
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