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INNEHÅLL

• Ett gott exempel

• Information, med förändring kommer klagomål

• Betalningsstrategi

• Utformning, tryggt och vackert

• Göteborgs Stads Parkering AB

• Rapporten
- dagsläget
- att tänka på
- priser
- nästa steg



• Gratis parkering övergår till avgift 1 dec 2015

• Målet att göra det lättare för boende att hitta p-plats. 
Reglera trafiken, ej skapa intäkter till kommunen.

• Före: infarts och långtidsparkering problem. Gratis, 
dvs. inget incitament att flytta bilen. P-hus tomma. 
Nu: ökat tryck pga. ökad bebyggelse.

• P-automater, skyltning och information för 1100 p-
platser i tre steg.

• Avgiftens storlek har betydelser för 
beläggningsgraden. Vid start 8 kr/tim.  kl. 8-17.

• Efter införande: ökad omsättning på platser och 
förbättrad trafiksituation. Positiva reaktioner från 
boende. Handhavandefrågor. Uppnått mål samt 
underlättat  för kollektivtrafiken. 
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AVGIFTSPARKERING INFÖRS



Många är arga på nya parkeringsregler

Nya parkeringsregler upprör både handlare 
och besökare i Angered centrum. Bötfällda 
menar att skyltningen är otydlig och att det är 
svårt att komma i kontakt med 
parkeringsbolaget Angereds parkering AB.
Hemsidan.com-FB-hemsida.se-sida kan ej visas
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INFORMATION

Skavsta flygplats sänker pris i P-hus
I går 800 kr /vecka och dålig beläggning.

Utredd orsak: pris och  dålig skyltning. 
Nu: sänkt pris och bättre skyltning till alla parkeringsplatser



”P-huset gapar tomt trots klagomål om 
parkeringsbrist” 
Blekinge Läns Tidning / Karlskrona

Skärgårdsfesten var det brist på parkeringsplatser i 
centrum,– Vi har alltid minst 100 lediga 
parkeringsplatser i parkeringshuset  Urmakaren.
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   Enkla regler
   Tydlig information på plats
   Informera via flera vägar
   Informera i god tid och varför

Viktigt!

INFORMATION



Nu slipper du kö vid bommen!
Vårt nya parkeringssystem är bomlöst, istället läser en kamera av din 
registreringsskylt vid in-och utfart. Du behöver inte hålla reda på någon 
biljett utan vill du betala för din parkering i betalautomaten i trapphuset 
skriver du in ditt registreringsnummer.

Betalningsalternativ:
• Betalautomat i trapphusen
• Automatisk betalning, anslut ditt betalkort på www.parkman.nu
• Mobil, med EasyPark appen, ladda ner appen och starta appen när du 

parkerar bilen
• Betala inom 48 h på www.parkman.nu
• Faktura, fakturan skickas till fordonets ägare, fakturaavgift 30 kr 

tillkommer.

Taxa: 15 kr per påbörjad timme, dygnet runt. Min taxa 1 h.

På helger 2 timmar fri parkering. 

Kontakta Parkmans kundtjänst för frågor:
Tlf: 08-734 90 00
E-post: info@parkman.nu
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INFORMATION

Hämtat från Google Maps

http://www.parkman.nu/
http://www.parkman.nu/
mailto:info@parkman.nu


7

                   BETALNINGSSTRATEGI
P-HUS MJÖLKUDDEN

• NSD  -”Hyresgästerna nobbar nya p-huset.  
        - ”850 kronor i månaden – uppror mot ny p-avgift” 

• Lulebo tvingades bygga P-hus. Dimensionering 1,1 plats/lgh. 400 p-platser i kallgarage. 
Mindre än hälften uthyrda.

• Pris 278 kr/mån utomhus      850 kr/mån exkl. el       550 kr/mån      850 kr/mån på sikt

• Kämpar än med prissättningen. ”Prissättningen måste 
hänga ihop inne som utomhus.” 

• I övrigt nöjda med utformningen. 

• Pris för att täcka investeringen 
1200 kr/mån och plats.

   



Hallands Nyheter ”Dyra biljetter ger tomt 
parkeringshus dagtid”

• Enhetlig prissättning 10 kr/ tim.

Pensionärer tycker det är dyrt för 
parkering 2-3 ggr/vecka. Mötesplats 
Mölle med daglig seniorverksamhet.
Viktigt att göra uppföljning för att se om 
några grupper kommit i kläm. 
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Intervju med 2 kommunanställda

• Kommunägd p-hus sköts av Q-park med 
avgift. Kallgarage med motorvärmare. 6-
24. 13 kr/tim. Max 80 kr /dygn

• Kommunägd utomhusparkering mitt 
emot sköts av Q-park med avgift. 

• Stor utomhusparkering ägs av Coop 
Forum och är avgiftsfri.
Detta är den störta orsaken 
till att inte P-huset nyttjas 
fullt ut trots motorvärmare

                   BETALNINGSSTRATEGI
    HELHETSTÄNK PRISSÄTTNING

https://www.boden.se/
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Helhetstänk prissättning 
både inom och utomhus 
förespråkar alla och 
stöds av forskning 

                   BETALNINGSSTRATEGI
                BODEN CENTRUM



Trots designat P-hus finns det orsaker till varför det är lite 
bilar i garaget. Se vidare ”Trygghetsvandring Stadsberget”
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                 P-HUS STADSBERGET

Tomma parkeringar i Stadsberget
PITEÅ Få parkerar i Stadsberget. Som mest är beläggningen 25 procent 
och nu ska kommunen hyra ut en stor del till arbetsplatser. ”Det är inte en 
permanent lösning”, säger kommunalrådet Peter Roslund.
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                  INFORMATION HEMSIDA

Kundportal Parkering Göteborg
Tydliga instruktioner och instruktionsfilm 
finns på hur man parkerar och betalar.



Kvinnor känner sig mer otrygga än män på offentliga plaster, 
vilket gör parkering till en fråga om jämställdhet.

• Varför kör du inte in? Inventering och analys gjordes.

• Resultat: 
Projektrapport Jämställd parkering med 5 teman:
    fysisk planering
    invändig miljö
    närmiljö
    omgivande miljö
    skötsel och underhåll
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                  JÄMSTÄLLD PARKERING

Trygghet
sinvente

ring av 
parkerin

gshus

Checklis
ta finns
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GÄLLIVARE GALLERIAN

Saknar infartsinformation men se vad mycket ny belysning gör



• Information är superviktig – tre steg:

1. Informera på individnivå, enkla regler.

2. Montera P-skyltar/ev. parkeringsutrustning och info på plats.

3. Låt gå en tid och sen informera att fr.o.m nu gäller det nya.

Ha personal redo som kan hantera frågor.

• Tydlig information så man hittar till parkeringar och i P-hus. 

• Helhetstänk om prissättning både inom och utomhus, som även tar 
hänsyn till omgivande faktorer som t.ex. mellanområdet .

• Behandla alla parkeringsplatser tillsammans och informera som om 
det vore ett parkeringsområde i hela triangeln. 

• Utformning av P-hus är utslagsgivande. Ska vara enkelt, tryggt och 
säkert! 
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SUMMERING
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RAPPORTEN - DAGSLÄGET
Reglering? Ja det finns.
Datumparkering, Varannan sida
Inom tätbebyggt omr. 24 tim. med eller utan P-tavla.
Men det räcker inte. 

Gatans signal-bred gata är parkeringsvänlig
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RAPPORTEN - DAGSLÄGET
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RAPPORTEN – ATT TÄNKA PÅ

Gångavstånd

Varje bilresa börjar och slutar på en parkeringsplats

BV:s snickeri

Shopping

Angöring
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RAPPORTEN – ATT TÄNKA PÅ

Samutnyttjande om det går, men inte med 
boendeparkering

Cykelparkering ska alltid ses över. Exempel 
från Eskilstuna, Luleå och Piteå
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RAPPORTEN – ATT TÄNKA PÅ

Utformning P-hus viktigt för det är 
inte bara prisrelaterat då folk 
hellre väljer att parker på gatan

Anläggningens entré i gaturummet
Anläggningens inre miljö för bilisten
Gångtrafik i, från och till anläggningen
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RAPPORTEN – STYRA FLÖDET
- Enhetlig information för enkelhet
- Vägvisning så ”söktrafiken” minskas
- Information om ”lediga platser” via P-
ledningssystem minskar diskussionen
om att ”det aldrig finns lediga platser”

https://f.nordiskemedier.dk/2i4b809f77dcf2eb.jpg
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RAPPORTEN - LÖSNINGAR

Reglera på samma sätt som man gjort i flertalet städer. 
Generellt P-förbud i hela triangeln, 
dvs man får bara parkera där det är skyltat. 

P-skiva införes.
Enkel att hantera, enklare
övervakning.

Tidsbegränsning för cirkulation 2, 3 eller 4 tim. 
Beroende på önskemål från handel/besökare, längd på 
teaterföreställningar/sportaktiviteter, företagsbesök etc. BV:s snickeri
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RAPPORTEN - LÖSNINGAR

Om man önskar införa avgift:
• bör det vara för att reglera ytterligare
• föreslår att göra det med appar 

och inte automater
• samma eller billigare pris i P-huset

jämfört med på gatan. Inget annat 
alternativ är bra. 

När är det läge att införa avgift?

Biljetta
utomat 7

0-100 kk
r

Nacka pr
is, Mell

anområde
t
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PRISER GATOR ELLER P-HUS

Ex. några kommuner har infört P-tian som begrepp oavsett om man betalar
i automat eller via app. 

Boden: P-skiva, 13 kr/tim, maxpris 80 kr/dygn
Luleå: 8-15 kr/tim, 40-60 kr/dygn
Piteå: 2 tim gratis därefter 13 kr/tim 9-18 
Nacka: 8 kr/tim  kl. 8-17 
Älvsbyn: P-skiva
Kiruna: P-skiva
Stockholm: 8 – 50 kr/tim Priser långtidshyra i p-hus

Boden Q-park: 450 kr/mån
Luleå kommun: 448 kr/ mån (årsavgift 5375 kr 
samma som för gatuparkering. 
Nacka: 400 kr/mån (ingen P-kort behövs i rutan)
Övrigt se exemplet från Mjölkudden



• Informera om förändrad parkering 

• Oskyltat = ingen parkering 

• Massor av upprörda medborgare

• Fel sida skylten

• Skolavslutningar

• Hyrda parkeringar ska visa p-kort, delad parkering?

• Budget för skyltning

• Behövs administratör upprätthålla skyltning, nya 
områden etc. hanteras gärna med uthyrare.

• Administratör hanterar arga bilister

• VD/kommunchef hanterar arga bilister

Det blir ordning till slut…

om något år
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VÄLJ PARKERINGSBOLAG MED OMSORG
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KOMMER PARKERINGARNA ATT RÄCKA TILL?
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NÄSTA STEG

Steg 1    Få helhetsgrepp på triangeln
Inventera boendeparkering utanför gatumark och beläggningsberäkning.
Förankra med handeln om P-längd för shopping. 
Behovsinventera företagsparkering och hotell/pensionat.
Är det något strax utanför triangeln som påverkar gatuparkeringen? 

Steg 2    Besluta tidplan med aktiviteter
Besluta om vilka gator/del av gator ska skyltas.
Besluta om vilka skyltar och vars de ska placeras och om P-skiva ska införas.
Besluta avgift/inte avgift, samma strategi utomhus och inomhus.

Steg 3     Inför ny reglering
Informera allmänheten före, info vid uppsättning skyltar, info när reglerna börjar gälla.
Beredd på hantera frågor vid start
Bevaka och utvärdera med jämna mellanrum och eventuellt ta nya beslut 
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LÖSNINGAR FÖR I MORGON
Affärernas öppettider - Långlördag eller kvällsöppet löningsdag
Bussen till butiken – åk hem inom 3 timmar är hemresan gratis med samma biljett
Bussen hockeymatcher – koppla entréavgift till att bussbiljett ingår. 
Subventionerat busskort för anställda
Fler cykelparkeringsplatser med service pump, väderskydd, kort gångavstånd.

Tack för mig!


