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Förord 
 
Projektet ” Parkering i storstad ” dnr AL90 B 2008: 95744 ärendeid:4113, Trafikverket 
påbörjades 2009-04-01 med  syfte att analysera och vidareutveckla en metod för 
hantering av parkeringsutbud samt efterfrågan och plats för angöring från övergripande 
nivå till detaljnivå som rekommenderingsunderlag för frågans hantering i svenska 
storstäder. 
Projektarbetet indelades i följande etapper och moment: 
 
Projektet behandlar framför allt två typiska planeringsproblem: 
* hur parkering och angöring bör vägas mot framkomlighet mm. i täta storstadsmiljöer 
där parkering på tomtmark ej är möjlig 
* hantering av parkeringstal och ev. styrmedel vid tillskott till bebyggelsen i täta 
storstadsmiljöer 
 
Projektet är delat i fem etapper (A-E) och tre teman: 
 

- Etapp A: Litteraturstudier: inventering av befintlig kunskap (WSP, KTH) 
- Etapp B: Strategier för parkering och angöring: intervjuer med problemägare 

(WSP) 
- Etapp C: Workshop: Analys av kunskapsbrister och behov – fokusering (WSP, 

KTH) 
- ETAPP D: Arbete i teman 
- TEMA 1: Metodik för datainsamling samt utvärdering av olika mätetal för 

beskrivning av parkeringssituationen i ett område (WSP, KTH) 
- TEMA 2: Traffic management mht parkering och angöring (KTH) 
- TEMA 3: Samspel mellan parkerings- och bebyggelseplanering (WSP) 
- Etapp E: Slutrapportering och kondenserat resultat 

 
Denna rapport dokumenterar resultaten från KTH medverkan avseende Tema 2 som 
behandlar kunskapsunderlaget för avvägning mellan parkering, angöring och 
framkomlighet på gatumark i befintlig bebyggelse i storstad (huvudgator) där parkering 
på tomtmark ej kan anordnas. Temats bakgrund och utgångspunkt är att 
körbaneutrymmet längs kantsten på såväl huvudgator som lokalgator, såvida det inte 
utnyttjas för kollektivtrafik (reserverade körfält, hållplatser) eller cykelfält, i hög 
utsträckning utnyttjas för parkering eller angöring i samband med lastning och lossning. 
Såväl parkering som angöring inkl. dubbelparkering vid lastning/lossning kan ha stora 
negativa effekter på framkomlighet och trafiksäkerhet, effekter som är svåra att 
uppskatta och beakta vid planering och daglig trafikledning. 
 
Arbetet har genomförts med huvudsaklig medverkan av: 
Albania Nissan  
Karl-Lennart Bång 
Azhar Almudafar 
Ary Pezo silvano 
 

  



 
 

SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund 
Tema 2 behandlar kunskapsunderlaget för avvägning mellan parkering, angöring och 
framkomlighet på gatumark i befintlig bebyggelse i storstad (huvudgator) där parkering 
på tomtmark ej kan anordnas. Temats bakgrund och utgångspunkt är att 
körbaneutrymmet längs kantsten på såväl huvudgator som lokalgator, såvida det inte 
utnyttjas för kollektivtrafik (reserverade körfält, hållplatser) eller cykelfält, i hög 
utsträckning utnyttjas för parkering eller angöring i samband med lastning och lossning. 
Såväl parkering som angöring inkl. dubbelparkering vid lastning/lossning kan ha stora 
negativa effekter på framkomlighet och trafiksäkerhet, effekter som är svåra att 
uppskatta och beakta vid planering och daglig trafikledning. 
 
Syfte 
Syftet med forskningsarbetet inom Tema 2 är följande: 

• Genomföra fältstudier av trafikeffekter av parkering och angöring i olika typer av 
trafikmiljöer och gaturum. 

• Utveckla och tillämpa analysmetodik för uppskattning av effekter på kapacitet, 
restid och trafiksäkerhet av olika former av körbaneblockering pga. parkering. 

• Diskutera åtgärder för att begränsa problemets omfattning (t ex zon bestämmelser 
för parkering och angöring; omfattning av dispenser; anordnade och utnyttjande 
av lastzoner mm). 

• Ta fram underlag för dokumentation i VGU och TRAST 
 
Litteraturstudie 
En litteraturstudie fokuserad på det aktuella problemområdet har genomförts. 
Litteraturstudien omfattande parkering som angöring inkl. dubbelparkering vid 
lastning/lossning och dess negativa effekter på framkomlighet och trafiksäkerhet, 
effekter som är svåra att uppskatta och beakta vid planering och daglig trafikledning. 
 
Framkomlighet 
Flera relevanta studier som genomförts i Europa, USA och Asien visar att gatuparkering 
har en negativ effekt på intilliggande trafikströmmens hastighet och kapacitet. 
Hastighets- minskningen pga. gatuparkeringen låg i intervallet från 3 till 5km/timme. 
Vid parkering på bägge gatusidor förekom en minskning av hastigheten med 
8,9km/timme. Parkeringen ger också upphov till ökad ”sidofriktion” som reducerar 
kapaciteten, storleken på denna inverkan kan uppskattas med köteori. Resultatet av 
dessa litteraturstudier visar alltså att det finns en ganska god kunskap om 
framkomlighetseffekter av stationär parkering utmed den ena eller båda sidorna på olika 
typer av gator (Trivector AB: Självförklarande gator – en pilotstudie Rapport 2009:38). 
Däremot saknas dokumenterad kunskap av inverkan av parkeringsmanövrer, angöring 
för lastning och lossning samt dubbelparkering. De inom detta projekt genomförda 
fältmätningarna fokuserades därför på studier av effekten av sistnämnda typer av 
dynamiska händelser.  
 
Säkerhet 
Litteraturstudien visade också att gatuparkering påverkar trafiksäkerheten. Olycksrisken 
för barn ökar eftersom de kan rusa ut i gatan från gångbanan mellan parkerade bilar. 
Vuxna fotgängare använder däremot ofta parkerade bilar som ”sköldar” mot biltrafik 
när de korsar gatan. Cyklister känner sig mindre säkra vid förekomst av gatuparkering 



 
 

pga. risken för hastigt öppnade bildörrar i samband med parkeringsmanövrar. För 
bilförare ökar också olycksrisken i samband med manövrar vid in- resp. utfart från 
parkeringsplatser längs gatan, framförallt för gator med hastighetsgräns 50 km/timme 
eller högre.  
 
Metodik 
Parkering på gatumark är en bland de många faktorer som påverkar trafiken. Effekterna 
av parkeringsplatsmanövrer, lastning och lossning och dubbel parkering på trafikarbetet, 
restiden och på hastighetsmedelvärde i Stockholm studerades. För detta projekt 
samlades data för fyra olika gatusträckor under 8,5 timmar. Dessa data användes för att 
studera effekterna av in- och ut parkeringsmanöver, dubbelparkering och lastnings- och 
lossningsaktiviteter i två typer av studier, en mikro- och en makrostudie. I 
mikroanalysstudien studerades effekterna av enskilda fordon mot händelsen av intresse. 
Dessa händelser omfattar in- och ut parkeringsmanövrer, dubbelparkering och lastnings- 
och lossningsaktiviteter. Medan för makrostudien, studerades effekterna av alla 
händelser för alla mätplatser i en aggregerad strategi under fem minuters intervall om 
8,5 timmar och därefter utfördes en regressionsanalys. Påverkan på andra typer av 
manövrar eller några andra händelser uteslöts. 
 
Fältstudier 
Fältstudie utfördes på olika utvaldes sträckor som uppfyllde ett antal kriterier för att 
säkerställa en god kvalitet på resultaten. I studien har sträckor med 
gatuparkeringsplatser och som är lokaliserade på gator med höga flöden valts ut. Tio 
sträckor valdes ut. Efter inventering och genomgång av antal mätplatser analyserades 
data från följande sträckor: 

- Fleminggatan sträcka 1 
- Fleminggatan sträcka 2. 
- Hornsgatan 
- Folkungagatan, 

 
Resultat 
Analys av fältmätningsresultaten av olika typer av angöringshändelsers inverkan på 
framkomligheten gjordes på två olika sätt: 
 

1) Makroanalys genom multipel regression av effekt på medelhastigheten på 
studerade sträckor av frekvensen händelser av olika slag per 5min och 100m  

2) Mikroanalys av enskilda fria fordons hastighetsprofil och restid vid passage av de 
studerade sträckorna med eller utan förekomst av någon händelse.  

 
I makroanalysstudien redovisade regressionsanalysen på makronivå. Studien visar att 
många variabler som beskriver parkeringshändelser har en signifikant inverkan på 
hastighetsmedelvärde trots att modellens förklaringsgrad var låg (R2  = 0,42). Tyvärr 
innehåller mätmaterialet bara fyra mätsträckor, vilket beror på att vissa av de vid 
rekognoseringen identifierade potentiella mätsträckor saknade parkeringshändelser. 
Detta berodde troligen på att huvuddelen av parkeringsplatserna var upptagna för 
boendeparkering.  
 
Resultatet från makroanalysen visar att trafikflöde, parkeringsmanöver, dubbel-
parkering och lastning & lossning minskade hastigheten med 0,06; 2,1; 7,1; resp 3,3 



 
 

km/timme per händelse/100m,5min. Ökning av antalet körfält i den studerade 
riktningen från 1 till 2 ökade hastigheten med 7,7 km/timme. 
 
I mikroanalysen kategoriserades de intressanta händelserna för att studera dess effekt på 
hastighetsmedelvärde. Man försökte utesluta samverkan av vissa störande faktorer än de 
händelserna av intresse.  
 
Resultatet från mikroanalysen var att parkeringsmanövrer, dubbelparkering och 
lastning och lossning minskade hastigheten med 8,5; 9,2; resp 11 km/timme Minskning/ 
ökningen räknades för 100m sträcka. Lastning och lossningshändelserna  hade större 
effekt på hastighetsminskningen med 8 km/timme på Flemminggatan och 14 km/timme 
på Folkungagatan. Orsaken till de stora effekterna av lastning & lossning på 
Folkungagatan är att det saknas cykelfält som annars ofta utnyttjas vid manövreringen 
av lastbilar in i lastzonen för leverans av varor till butikerna mm, samt att på denna 
gatas studerade sträcka finns två lastzoner.  
 
I TRAST beskrivs uppbyggnaden av gaturumsbeskrivningen att den består av fyra 
delar: Karaktär, Nättillhörighet, Hastighet och Egenskaper. Begreppet karaktär används 
här som ett samlat begrepp för många olika faktorer som kan påverka vår bild av staden 
och dess olika kvaliteter. Bristen på parkeringsplatser, tillåten parkeringstid och 
avgiftens storlek kan påverka tillgängligheten till stadens centrum och andra viktiga 
besöksmål. I TRAST bör anges på vilka olika sätt man kan tillgodose angörings-
/parkerings- och hållplatsbehov. Användaren bör sammanställa de platsbehov som tagits 
fram och redovisa hur stort behovet är och var det uppstår på sträckan. Olika 
samnyttjandeformer bör också redovisas. 
 
Metodiken i VGU med byggstenarna gaturumsbeskrivning, övergripande funktionell 
vägklassbestämning, dimensionerande trafiksituation, separering av gång- och 
cykeltrafik, väg- och gatutyper behandlar parkering på uppställningsfält som ett särfall 
som bör undvikas om man vill verka för lösningar med god standard. Användning och 
utformning av uppställningsfält behandlas mera i detalj i kapitlet om dimensionerings-
principer, dock åtföljt av starka rekommendationer mot tillämpning av parkering på 
gatumark. Det är därför uppenbart av VGU är svår att tillämpa i storstäder med äldre 
centrumbebyggelse där parkering på tomtmark endast finns i begränsad utsträckning. 
Boendeparkering på gatumark även på gator som tillhör huvudnätet är i dessa miljöer en 
politiskt accepterad nödvändighet.  I rapporten föreslås ett antal kompletteringar i VGU 
avseende tillämpning av situationsmodellen mm. 
 
Angöring utmed kantstenen på gatumark innebär ofta behov av en eller flera 
backningsmanövrer för att komma in i en trång lucka mellan andra parkerade fordon. En 
sådan parkeringsmanöver innebär större fördröjning och ökad olycksrisk jämfört med 
parkering i fickor som är utformade för att garantera tillräcklig plats för två fordon. 
Lösningen med parkeringsfickor, som tillämpas på många nyanlagda gator innebär 
också kortare övergångsställen med bättre sikt för fotgängaren såväl som för bilföraren, 
och bättre möjligheter att korsa gatan på sträckan mellan gatukorsningarna av samma 
skäl som ovan. Lösningen med indragna fickor i uppställningsfältet kan också med 
fördel tillämpas för lastzoner. 
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1. INTRODUKTION 
1.1 BAKGRUND 
Offentliga organisationer har enligt PBL och Trafiklagstiftningen ett ansvar för att 
parkeringsfrågan löses på ett adekvat sätt vid trafik- och stadsplanering. Att ta detta 
ansvar är dock inte enkelt då kunskapen om effektsamband för olika åtgärder är relativt 
liten. Offentliga organisationer saknar idag sammanställda uppgifter om tillgängligt 
parkeringsutbud i ett område (ofta saknas t.ex. data nästan helt om utbudet av parkering 
på tomtmark). Till problembilden hör inte minst att det idag saknas metodik för att göra 
en empiriskt underbyggd rekommendation av optimala utbudsstrategier för parkering. 
Det bidrar i sin tur till att det är svårt att samlat hantera och belysa efterfrågan, 
platstillgång, avgifter, fördelning på tomt/gatumark, huvudmannaskap mm. 
Möjligheterna att tillhandhålla parkeringsplats på gatumark begränsas förutom av 
körbanans bredd också av behovet av plats för angöring (lastning & lossning m fl. 
ändamål). Problematiken accentueras i storstäder där konkurrensen om mark är stor 
(bl.a. p.g.a. många alternativa markanvändningsmöjligheter och behov att skapa balans 
mellan parkering, stadens karaktär, miljökriterier, angöring och framkomlighet för olika 
trafikslag). 
 
1.2 SYFTE 
Syftet med forskningsarbetet inom detta projekt är följande: 

• Genomföra fältstudier av trafikeffekter av parkering och angöring i olika typer av 
trafikmiljöer och gaturum. 

• Utveckla analysmetodik för uppskattning av effekter på hastighetsmedelvärde, 
restid och trafiksäkerhet av olika former av körbaneblockering pga. parkering. 

• Diskutera åtgärder för att begränsa problemets omfattning (t ex zon bestämmelser 
för parkering och angöring; omfattning av dispenser; anordnade och utnyttjande 
av lastzoner mm). 

• Ta fram underlag för dokumentation i VGU och TRAST 
 

1.3 OMFATTNING OCH BEGRÄNSNING 
I detta projekt har studien fokuserat på storstadsmiljö. Vidare har man utfört empiriska 
studier på inverkan av parkering på hastighetsmedelvärde och säkerhet på huvudgator i 
Stockholm. Avsikten med projektet är att analysera effekterna av parkeringsmanövrar 
och dubbla parkerade fordon på trafikens hastighet och säkerhet på gator i tätort.  
 
I början av detta projekt studerades effekterna av cyklister och fotgängare. Men i den 
preliminära bedömningen av dessa parametrar fann man att de ej var av signifikant 
värde. Cyklisterna använde cykelfält om de inte hindrades och antalet fotgängare som 
inte korsar gatan vid övergångsställen var få. Med denna anledning uteslöts dessa 
variabler från denna studie. Händelser som bilkön vid röd trafikljus analyserades inte 
heller i denna studie. 
 
Kö på grund av trafiksignal 
Ofta sänker bilarna hastigheten när de kör förbi en bil som manövrerar för att parkera. 
Så småningom hamnar dessa bilar i en bilkö vid tillfarten pga. röd signal. En 
kombination av händelser så som parkeringsmanöver och köbildning vid signalen kan 
förekomma. I dessa fall påverkas fordonen av båda händelserna. Således är minskning 
av trafikens hastighetsmedelvärde inte en ren effekt av parkeringsmanövern; av denna 
anledning avlägsnades fordon som påverkades av en sådan kombination av händelser 
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från studien. 
 
Korsande fotgängare 
På ej-signalreglerade övergångsställen har gående företräde att korsa gatan. En del 
gående korsar gatan på andra ställen än övergångsställen. Trafiksituationen där 
fordonen väntar i kö och det finns utrymme att passera mellan bilarna kan inbjuda för 
sådana händelser. Kombination av sådana händelser kan störa förarnas perception och 
påverka manövreringsaktiviteter, därför har sådana händelser exkluderat från studien. 
 
Cyklister 
På vissa av de utvalda undersökningssträckorna finns det ett cykelfält och på andra 
separeras cyklisterna med cykelbana. Men i vissa fall hänvisas cyklisterna att cykla 
bland trafiken. Närvaro av cykelfält medför smidigare parkeringsmanöver som minskar 
effekten av parkeringsmanöver på trafiken. Cykelfält blockeras ibland genom 
dubbelparkering, därför studeras detta under dubbelparkeringsavsnittet, medan cykelns 
påverkan på trafiken uteslöts. 
 
De oberoende variabler som ansågs vara signifikanta och som används i makroanalys är 
antal körfält, flöde, manöveraktiviteter, dubbel parkering och lastning och lossning av 
varor.  
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2. LITTERATURSTUDIE 
För att söka efter relevant litteratur har ett antal nyckelord först identifierats för att 
begränsa sökningen från de olika tillgängliga källorna. Identifieringen resulterar i 
följande ord: 
 
Gatuparkering, Trafiksäkerhet, Fotgängare/cyklister, framkomlighet, Tillgänglighet 
Trafikarbetet, hastighet, kapacitet, utformning, Logistik (lastning/ lossning) 
 
En sökning av tillgänglig litteratur utfördes för att få kunskap för att klargöra sambandet 
mellan trafikens hastighet, trafiksäkerhet och parkeringsmanöver och de effekter och 
problem som uppstår i samband med parkering och angöring vid gatuparkeringen i 
tätort. Effekter på hastighet, säkerhet av intilliggande trafikström, kapacitet på vägen 
och andra potentiella påverkan och storleken av sådana effekter. 
 
2.1 ÖVERSIKT 
En resa oavsett vilket trafikslag som väljs har en start och en målpunkt. Privata resor har 
oftast sitt ursprung hemma och deras destination är i de flesta fallen en central stadsdel. 
Bilar måste parkeras någonstans i städer som redan är överbelastade av bilar med tanke 
på att bilar står parkerade större delen av tiden; drygt 90 %. Parkering är en uppställning 
av ett fordon med eller utan förare av någon annan anledning än som 

- föranleds av trafikförhållandena, 
- sker för att undvika fara, eller 
- sker för på- eller avstigning eller på- eller avlastning av gods. Detta kallas för 

angöring 
 

För att parkera bilarna har olika konstruktioner och typer av anordningar införts. Enligt 
litteraturen kan en allmän klassificering av parkeringsplatser vara som följer: 

- Inomhusparkering 
- Utomhusparkering 
- Gatuparkering 

 
Inomhusparkering är en typ av anläggning avsedd att förvara bilar ur vägnätet. De kan 
byggas under jord eller över mark som brukar kallas garage i litteraturen. För det mesta 
är de belägna i centrala affärsområden med en hög efterfrågan på parkeringsplatser 
 
Utomhusparkering är i princip parkeringsplatser på marknivå. Denna typ av anläggning 
är ganska vanlig i köpcentra, arbetsplatser, bostadsområden. Även om bilar är parkerade 
på marknivå, samspelar de inte i omedelbar interaktion med trafikströmmen. 
 
Gatuparkering är parkeringen av bilar vid kantstenen där de gränsar en rörlig 
trafikström. Vid bostadsområden är det mycket vanligt att parkeringen är avgiftsfri. 
Medan i centrala områden är det vanligt att parkeringsplatser utrustas med 
parkeringstidmätare för att betala parkeringsavgifter. 
 
I litteraturen omfattar parkeringsfrågor om ämnet relaterade till parkeringspolitik, 
beteende vid parkering, ekonomiska analys av garage, optimering av garage, etc. Det 
saknas litteratur om hur gatuparkering påverkar trafikens hastighet, trafiksäkerhet, 
tillgänglighet, logistiken (lastning/lossning) och miljö. 
Problemen existerar i många Europeiska storstäder. De negativa effekterna av trängseln 
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är många; trafikanterna får ökade färdtider och ökade kostnader, lokaltrafiken som 
kollektivtrafiken blir opålitlig samt risken för olyckor ökar. Samhället får negativa 
miljöeffekter p.g.a. ökade utsläpp och även affärsaktiviteten påverkas. 
 
En del av dessa problem är relaterade till parkering. Parkeringsmanövrar är en bland 
många faktorer som påverkar trafiken. Effekterna av parkeringsmanövrar och 
dubbelparkering på trafikarbetet i städerna är viktiga. 
 
2.2 GATUPARKERING OCH FRAMKOMLIGHET 
Det främsta målet för tema 2 är att undersöka hur gatuparkering påverkar hastigheten på 
den angränsande trafikströmmen liksom väg kapaciteten. Gatuparkering påverkar 
hastighet och kapacitet av vägarna. Dessutom, sambandet mellan hastighet och 
kapacitet är påtagligt så att när hastigheten sänks så minskar kapaciteten. En noggrann 
sökning på källorna ovan gjordes på båda punkterna (hastighet och kapacitet) och 
resultaten anges nedan 
 
2.2.1 Kapacitet 
Bland vägkant karakteristiska är det som kallas sidofriktion; ”side friction”. Studier 
visar att dessa minskar trafikens hastighet på en väg, (Bång, K-L mf. 1995; Bång, K-L 
1997). Gatuparkeringen är en typ av sidofriktion som har en effekt på genomgående 
trafikens hastighet och kapacitet. Gatuparkering begränsar gatans kapacitet på två sätt; 
först övertar det körfält som annars skulle användas för trafiken. För det andra, 
parkerings- och angöringsmanövreringen minskar ofta kapaciteten för det angränsande 
körfältet. Även ett enda parkerat fordon vid kantstenen kan på ett effektivt sätt stänga ett 
körfält för trafiken. 
 
Enligt Bång (1995), har aktiviteterna vid vägkanten signifikant påverkan på sambandet 
hastighet - flöde. Resultatet visar en minskning av kapacitet på grund av sidofriktion, se 
figur 1, nedan. 
 

 
Figur 1, Sambandet hastighet och kapacitet vid sidofriktion, Källa: Bång, K.L (1995) 
 
 

Legend: Curve A0-D0-E0 : No side friction 
              Curve A - D -E :  High side friction 
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En annan studie (Webster F.V. and Cobbe B.M., 1966), visar att ett enda parkerade 
fordon vid eller inom 7,6 m från stopplinje leder till minskning av det effektiva körfältet 
motsvarande fordonets bredd. När avståndet mellan stopplinje och den närmaste 
parkerade fordonet ökade, den effektiva körfälts bredd förlusten vid stopplinjen kunde 
uttryckas som: 
 
Effektiv minskning av körfälts bredd vid stopplinje kan uttryckas som 

följande: 
 

1.68 �
0.9�	 � 7.72�


 

där:  
- Z är avståndet i meter mellan den närmaste parkerade fordonet och stopplinjen. 

Värdet skalla vara >7.62m 
- K är gröntiden i sekunder 

 
AASHTO (1994) bekräftar också att gatuparkeringen minskar kapaciteten och stör det 
fria flödet på angränsande trafik. Eliminering av gatuparkeringen kan öka kapaciteten 
vid fyra till sex körfält från 50 % till 80 %. Mer specifikt, viss litteratur rapporterar att 
eliminering av gatuparkeringen vid fyrakörfält gator kan fördubbla gatans kapacitet 
(Weant R.A. mfl. 1990). På sexfiliga gator ökar kapaciteten med 67 %  
 
Tabellen nedan visar effekten av gatuparkeringen på kapaciteten av de närliggande 
körfälten. 
Man kan observera att kapacitet minskning är stört vid hög antal parkeringsmanöverer 
och smala körfält. 
 
Tabell 1, Effekt av parkering på kapaciteten av närliggande körfält. 

 
*: Korrigerings faktor för parkeringen 
Källa: Transportation Research Board, 1994 
 
I Highway Kapacitet Manual (HCM 2010-kapitell 17) tillämpade en metodik där väg 
geometrin, trafik och styrningsegenskaper för gatusegment i tätort användes för att 
beräkna gatans prestanda, det som kallas ”Level of Service (LOS)”. Fyra trafikslag 
beaktades i metodiken: gångtrafik, motorfordon, cyklister och kollektivtrafik. I HCM 
(2010) har man tagit hänsyn till kantstenparkeringen vid beräkningen av trafikprestanda 
för gående och cyklister. Dock har man inte tagit hänsyn till gatuparkeringens effekt på 
trafikprestanda för fordonen. Valet att tillämpa typiska metoder lämnats till analytikern 
för att beräkna effekten av kantstenparkeringen på trafikprestanda.  
 
Microsimulerings modellen AIMSUN, användes av Ibeas-Portilla, A. et.al (2009) för att 
utvärdera gatuparkeringseffekter på trafikens prestanda. För att kvantifiera påverkan av 
parkeringsmanövrar och felparkerade bilar på den genomsnittliga restiden som funktion 
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av varaktighet av händelserna och flöde tillämpades M/M/∞ kö modellen. För att 
kalibrera modellen samlades data i staden Santander i Spanien. Valideringen gjordes 
med mikrosimuleringsmodellen AIMSUN. 
 
Parkeringsmanövrar och felparkerade bilar introducerades som händelser där körfälten 
inte fungerar eller fungerar vid en lägre normal servicenivå. Parkeringsmanövrering 
infördes som en högfrekvent, kort varaktig händelse (10, 20 och 30 manövrer per 
timme) och felparkerade bilar infördes som tidshändelser (15 min, 30 min, 45 min och 
60 min).  
 
Resultaten visar en minskning av kapaciteten med 13 % respektive 27 %. för 
felparkerade fordon för 15 och 30 minuter respektive. När händelsen varade 60 minuter 
minskar kapaciteten med 55 %. 
 
2.2.2 Hastighet 
Studier av Shoup, D.C. (2006), och Childs, M.C. (1999), visar att hastigheten minskar 
vid närvaron och mängden av gatuparkering i stadsgator. Båda studierna genomförde 
regressionsanalyser för att hitta den genomsnittliga hastigheten på de studerade gatorna. 
Studierna tog hänsyn till vägens egenskaper som underlag för den beroende variabeln, 
hastighetsmedelvärde. I dessa studier visade det sig att förekomsten av gatuparkering är 
en viktig faktor i minskningen av motorfordonens hastighet. 
 
I en studie tog Nordström, A. (2006) hänsyn till blandad trafik i stadskärnor och 
tillämpade multi regressionsmodell för att uppskatta hastighetsmedelvärde som en 
beroende variabel. Enligt studien visat effekten av förekomsten av gatuparkering en 
minskning av den genomsnittliga hastigheten med 3 km/tim. 
 

���� = 45,431 − 6,309 ∗ ����� − 0,171 ∗ ��ö�� −  , ! " ∗ #$%& 
där:  
����	=observerad medelhastighets tidsintervall (5min) 
�����=separerad cykelbana (nej=1; ja=0) 
��ö��=observerat medelflöde i tidsintervall (5min) i vald riktning 
()*�	=parkering utmed länk tillåten på gata tillåtet (ja=1; nej=0) 

 
Wang et al (2006) byggde en modell för att beräkna gatans verkliga hastighet. Olika 
vägars egenskaper användes i regressionsanalysen för att uppskatta parametrarna 
sekund för sekund i fordon GPS-data från två hundra slumpvis utvalda fordon i Atlanta, 
Georgia, USA. Resultatet visar att gatuparkering minskar hastigheten med 3.19 mil/tim, 
eller 4,83km/timme se tabell 2. 
Tabell 2, Hastighet modell som utvecklats av Wang (mil / timme). 
 

Mean Speed-Urban Streets  
Intercept 31.56 
Number of lanes 6.46 
Number of roadside objects/mile -0.1 
Number of intersection/mile -0.08 
Number of driveways/mile -0.05 
Kerb indicator 3.01 
Pavement indicator -4.26 
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Parking indicator -3.19 
Land use 1 3.31 
Land use 2 3.27 

 
Hansen (2007) genomförde en liknande studie i USA för att ta reda på effekten av 
vägkantens påverkan på hastigheten. Data samlades in från 272 vägsträckor, 
klassificerade i landsvägar och motorvägar. Linjär regression användes för att analysera 
data, analys av varians användes också för att identifiera de signifikanta variablerna. De 
oberoende variablerna var vägens bredd, körfälts bredd, trottoarens bredd, 
planteringsremsor, byggnadshinder, tillgänglig densitet och markanvändning. 
 
Tabell 3 visar resultaten för modellen, gatuparkering har delats i två beläggningsgrader 
som högt och lågt belagd. Utnyttjande variationen är 30 %. När parkeringen är belagd 
av parkerade bilar (mer än 30 %) kallas den hög belagd parkering, annars låg belagd 
parkering. Resultatet visar att den hög belagd parkeringsplats har en signifikant 
inverkan i minskning av hastigheten med 2.3 mil/h, eller 3,5 km/timme. Tabell 4 nedan 
visar uppskattningar av den modell som utvecklats av Hansen (2007). 
Table 3, Speed Model by Hansen (2007) (miles/h) 
 

Mean Speed-Urban Streets 
Predictors Estimates 
Intercept 29.94 
Speed limit 35 mph 2.53 
Speed limit 30 mph 2.09 
Suburban residential 7.32 
Urban residential 5.75 
General urban 4.83 
Parking >30% -2.33 

 
Tivector (2009) tillämpade en annan metod för att studera inverkan av gatuparkering på 
den genomsnittliga hastigheten i tätort. I studien utvärderades ensidig och tvåsidig 
gatuparkeringsgata. Resultaten av studien överensstämmer med resultaten från studierna 
ovan som visar en högre hastighetsminskning för dubbelsidig gatuparkering. För 
tvåsidig gatuparkering minskar hastigheten med 8.9 km/timme medan en ensidig 
gatuparkering minskar hastigheten med 4,5 km/timme. Av resultaten är det uppenbart 
att effekten fördubblas på två sidor på gatuparkering jämfört med den ensidiga 
gatuparkeringen. Tabell 4 visar hastighet modellen som utvecklats av Trivector. 
 
Table 4, Hastighetsmodellen utvecklat av Trivector (2009) (Hastighetsgränser= 50 
km/timme) 

Mean Speed-Urban Streets (50 km/timme) 
Predictors Estimates 
Intercept 38.7 
Street 
type 

Local 0 
Main 7.6 

Parking 
One-sided -4.5 
Two-sided -8.9 
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Bång, K-L och Pezo-Silvano, A. (2012) har analyserat inverkan av hastighetsgräns och 
”självförklarande” utformning, där en multipel, linjär regression utfördes med 
frifordonshastigheten som beroende variabel och hastighetsgräns och utformnings-
variabler som oberoende variabler. Följande samband för bestämning av frifordons-
hastigheten VF med R2 = 0,774 och 8 signifikanta oberoende variabler erhölls: 
 
VF (km/timme) = 31,0 + 0,184*Hastighetsgräns + 0,011*Länklängd (m) + 3,5*Nättyp 
+ 0,814*Körbanebredd – 4,6*Områdestyp – 4,6*Parkering – 4,7*Gångbana 
 
I tabellen nedan visas de angivna signifikanta variablerna  
 
Tabell 5, Resulterande variabler och kodning. 

Variabel Definition och kodning för studerad länk och färdriktning  
(Konstant) Konstant (km/timme) 
Hastighetsgräns Skyltad hastighet (40, 50 eller 60 km/timme) 
Länklängd Sträcka med ”right-of-way” (m) 
Områdestyp
  

Stenstad (1) eller villaområde (0) 

Nättyp Övergripande H-nät= 2, Övrigt H-nät = 1; Lokalnät = 
0 

Körbanebredd Körbanebredd per riktning  
Gatuparkering  Ja (1) eller nej (0) 
Gångbana Ja (1) eller nej (0) 

 
Modellen visar att gatuparkerings ger sänkt frifordonshastighet med 4,6 km/timme. 
 
2.3 GATUPARKERING OCH TRAFIKSÄKERHET 
Tillkomsten av motorfordon medförde inte bara kortare restider och högre hastigheter 
på vägarna, men även tillkomst av trafikolyckor. Enligt WHO (2012) är det ungefär 1 
till 1.3 miljoner dödsolyckor per år i hela världen och trafikolyckor förväntas vara på 
tredje plats år 2020 som en viktig orsak till dödsfall i världen, se tabell 6. 
 
Tabell 6,Världens över döda efter dödsorsak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Världs rapport om vägtrafik Skador och förebyggande. (WHO 2004) 
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En tidig studie visar frekvensen av trafikolyckor där parkering var inblandad; kollision 
av fordon i rörelse med parkerade bilar står för 2 % av alla dödsolyckor, 6% av alla 
kollisionsskador och 26 % av alla egendomsskador (Chicago Police Departement, 1974) 
 
I Storbritannien utfördes en analys av 1994 kollisioner (London Accident Analyses 
Unit, 1995). Analysen visade att nästan 6 % av alla kollisioner i London var relaterade 
till parkerade fordon. 
 
Som det framgår av tabellen ovan, är trafikskador ett stort problem i hela världen. 
Mycket resurser och insatser har satts in för att minska antalet trafikolyckor och många 
förbättringar har uppnåtts, men trenden går sällan ner. För att få mer omfattande 
förståelse, olika trafikanter var klassificerade att se över hur gatuparkering påverkar 
trafiksäkerheten; fotgängare, cyklister och bilförare klassificerades. 
 
2.3.1 Gångtrafik 
Barnfotgängare (1-11 år) har alltid varit ett stort problem för trafikingenjörer då de beter 
sig på ett helt annat sätt än vuxna. Faktum är att ett barn lätt kan dyka upp plötsligt från 
eller mellan parkerade bilar utan att uppmärksamma från fordon i trafikströmmen. 
 
Utvärderingen av trafikolyckor där barn var inblandade hittades från tidigt 60-tal, Read, 
JR. mfl. (1963). En statistisk analys gjordes under åren 1958-1960 i staden Vancouver. 
Analysen innefattade 713 trafikolyckor där barn var inblandade. Det visade sig att 
gatuparkeringen är en viktig faktor för olyckor där barnfotgängare är inblandade. De 
fann att barnfotgängarolyckor inträffar mest mellan kl 16:00 och 17:00 och de 
gatuegenskaper som har ökad betydelse var antalet körfält och på gatuparkering i 
bostadsområden. 
 
Cirka 5 % av alla fotgängares dödsfall involverar de som passerar vägen från utrymme 
mellan parkerade bilar (Weant R.Amfl. 1990).  
 
Hine, J. mfl. (1993) genomförde en studie i förort av Edinburgh där beteendet vid 
övergångsställe och trafikflödes data samlades med hjälp av video. En undersökning vid 
gatan genomfördes för att få fotgängares uppfattningar. De fann att parkerade bilar är en 
viktig faktor när de passerar vägen som till exempel 62 % av övergångarna gjordes 
bakom en parkerad bil. Dessutom använder fotgängare de parkerade bilarna som skydd 
mot mötande trafik. 
 
I en studie av Dowswell, T. mfl. (1996), har en internationell litteraturgenomgång 
genomförts för att erbjuda de bättre åtgärderna för att minska barns (1-14 år) oavsiktliga 
skador. Det har rapporterats att trafikolycka är den första orsaken till barnens död i 
utvecklade länder och de flesta olyckorna inträffar i bebyggda områden. De har också 
funnit att gatans egenskaper som smala gator med gatuparkering ökar andel skadade 
barn jämfört med gator där barn separeras från trafikströmmen. 
 
Landis, B.W. et al (2001) utvecklade en modell för att uppskatta fotgängares 
framkomlighet vid gator med gatuparkering. I hans modell, ingick fotgängares komfort 
och en upplevd säkerhets index, vilket är ett steg längre från HCM (2000). Inverkan av 
gatuparkering på fotgängares framkomlighet betraktas som en procentsats gatusegment 
med parkerade bilar som multiplicerar en konstant (0,20), som sedan sammanställs för 
laterala separation variabler mellan fotgängare och biltrafik. 
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I studie av Mullan, E. (2003) gjordes en undersökning om ungdomars hälsa vid skolor i 
Wales, Storbritannien. Detta gällde för unga tonåringar (11-16 år) vid skolorna. Ett 
frågeformulär introducerades där gatuparkering var bland de aspekter som utvärderades.  
Resultatet visade att de som bodde vid en högt trafikerad väg med gatuparkerade bilar 
betraktades som sannolikt mindre säker lekplats för barn (0,87) och kände mindre trygg 
(0,75) i allmänhet.  
 
Mycket forskning har gjorts för att förbättra trafiksäkerheten och många olika modeller 
har utvecklats för att uppskatta olycksriskindex eller förväntade antalet olyckor, till 
exempel Greibe, P. (2003) utvecklade en enkel flödesfunktion modell för att beräkna 
förväntade antalet olyckor per km per år enligt följande: 
 

+�,� = 2,44 × 10./01,23 
där: 
E�μ�:förväntade antalet olyckor per km per år 
Q: är trafikflödet uttryckt i den årliga genomsnittliga dagliga trafiken (ÅDT).  
 
Dessutom utvecklade författaren en modell för väg länkar i tätort där olika förklarande 
variabler ingick som t.ex. hastighet, vägbredd, markanvändning, gatuparkering, etc. Han 
fann att väglänkar med gatuparkering har en viktig olycksrisks faktor, speciellt för 
fotgängare. Modellen presenteras nedan: 
 
+�,� = )�07� ∗ 89 ∗ 8: ∗ 8/ ∗ 8; ∗ 83 ∗ 8< 
 
Där parametrar ()) och (p) uppskattas från data och Q är den genomsnittliga årliga 
dagliga trafiken (ÅDT). Tabellen nedan visar de uppskattade parametrarna som 
beräknas från modellen där gatuparkerings uppskattning går från 1,0 (sällan parkering) 
till 1,77 (gatuparkering), se tabell 5. 

 
Tabell 7, olycksmodell genom Greibe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estimates

6,09

0,80

b1 speed limit 50 km/h 2,25

60 km/h 2,85

70 km/h 1,00

b2 road width 5,0-7,5 m 0,83

8,0-8,5 m 0,68

9,0-15,0 m 0,80

b3 exits per km 0 and >40 1,00

5-40 1,00

b4 minor side roads per km 0 0,72

0-5 0,75

(5-10) 1,00

>10 1,25

b5 parking prohibited 1,19

rarely 1,00

bays at kerb 1,77

b6 land use shops 2,44

block of flats 1,56

ind/resd 1,58

scattered housing 1,00

a

p

Predictors

Accident Prediction Model
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En annan viktig aspekt som anges av Hodgson, F.C. mf. (2004) är att övergångsställen 
är avsedda utrymmen som ska användas av gående för att korsa vägarna på ett säkert 
sätt, och därför, när en bil parkerar på övergångställen anses det som ett hinder och 
olägenheter för fotgängare. 
 
Gatuparkeringsvariabeln användes ganska ofta för att utveckla modeller för fotgängares 
framkomlighet. Till exempel HCM (2000) metoden och senare upplagan 2010, som är 
den mest accepterade metoden, den australiska metoden, Trip Quality Method, Landis 
Metod och Conjoint Analysis Method, en kortfattad beskrivning av alla dessa metoder 
kan hittas i Sisiopiku , V.P. mfl. (2007). 
 
2.3.2 Cyklister 
Nilsson, A. (2001) genomförde en undersökning i alla svenska kommuner i Sverige 
med syfte att utveckla egenskaper hos cykelväg inom landet. Frågeformulär sändes till 
trafikplanerare vid varje kommun. Det rapporterades att endast 8 % av cykelvägnätet i 
Sverige har gatuparkering på bägge sidor som huvudsakligen är tvåfiliga gator med ett 
körfält per riktning i tätort. I motsats till en ensidig gatuparkering enkelriktade gator är 
cykelvägar mer frekventa (60 %) och huvudsakligen på lokala gator.  
 
Dessutom är cykelvägar säkrare på gator utan parkerade bilar på gatan och låg 
efterfrågan på "angöring", men det tyder också på att cykelväg kan placeras till vänster 
om gatuparkering med ett utrymme på 0,75 m från parkerade bilar. Enligt Nilsson, 
A.(2001) reduceras fordonshastigheten när ett cykelfält införs. Bilförare respekterar inte 
cykelfält när de parkerade över dem och när förare parkerar på lastnings- och lossnings 
zoner blir det ett hinder för cyklister och för levereringsbilar som tvingas att 
dubbelparkera på gatan. 
 
Krizek, K.J. mfl. (2004) genomförde en studie där diskontinuiteter i cykelnät 
utvärderas. De har tillämpat flera multivariatanalyser för att uppskatta cyklisters 
komfortnivå i staden Minneapolis, USA. Cyklisterna uppfattade att dessa 
diskontinuiteter tillsammans med gatuparkering bidrog till minskning av komfortnivån. 
Dessutom påverkar parkerings manövrar och öppning av bilars dörrar kraftigt 
cyklisternas perception för säkerhet. 
 
2.3.3 Biltrafik 
Det antas i allmänt att gatuparkering kan öka antalet olyckor på grund av minskning av 
förarnas minskade perception vid parkeringsmanöver som kan leda till att öka risken för 
olyckor, Elvik, R. mfl. (2009). Handboken för ”Road Safety Measurements” visar att i 
Norge har antalet parkeringsrelaterade olyckor under 1991-1995 varit 2,4 % av det 
totala antalet skadade olyckor. En uppdelning av olyckstyp på gatuparkering visas 
nedan: 
 
- En kollision med parkerade fordon (30%) 
- En kollision med fotgängare när de korsar vägen mellan parkerade bilar (25%) 
- Kollision vid omkörning av parkerade bilar (15%) 
- Olyckor vid avlämnandet parkeringsplatsen (8%) 
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Författarna genomförde en jämförelse av olika studier (metaanalys) om åtgärder för en 
parkeringsstrategi där en före och efter utvärdering gjordes för att upprätta en 
parkeringspolicy främst för tidsbegränsade parkeringsrestriktioner, förbud mot 
parkering på gatan, parkeringsutformning och ensidig parkering. Författarna fann att 
förbud mot parkering på gatan och tidsbegränsade parkering minskar antalet olyckor, 
likaså en övergång från diagonal till fickparkering. I motsats, ensidigt parkeringsförbud 
visade sig öka antalet olyckor i förhållande till dubbelsidig gatuparkering men effekten 
var inte signifikant. Vidare tycks markerade parkeringsplatser öka antalet olyckor. 
 
Författarna var till viss del skeptiska till studiernas resultat, eftersom de tillämpade 
metoderna av före och efter jämförelser och regression till medelvärdet och long-term 
effekter i antalet olyckor inte kontrollerades i studierna. Dessutom infördes andra 
åtgärder på samma tid och därmed isolerades effekten av en särskild parkeringsåtgärd 
inte tydligt.  
 
Marshall, W.E. mfl. (2008) genomförde en grundlig analys av gatuparkeringen i USA. 
Egentligen har de gjort två olika studier, i den första jämförde de 6 städer i New 
England där 3 städer har en traditionell markanvändningsbestämmelse och de andra 3 
har en mer modern markanvändningsdesign. I den första studien har de funnit att 
gatuparkering gav planerarna möjlighet att maximera markanvändningen jämfört med 
planeringen av stora parkeringsplatser där mer än hälften av parkeringsområdet måste 
ägnas åt refuger parkeringsgata och uppfarter. I den andra studien utvärderades 
hastighet och trafiksäkerhet med hänsyn till gatuparkering. 
 
För att utvärdera säkerheten genomfördes studien i stadsgator där gatornas hastighet 
klassificerades med hastighet lägre eller högre än 35 mph (56 km/timme) och 
gatuparkeringsbeläggningen med mindre eller mer än 30 %. Denna klassificering 
gjordes eftersom de ansåg att olika olycksmönster för låg- jämförd med 
höghastighetsgator, där alla dödsolyckor hittades i höghastighetsgator (> 56 km/t). 
Friflödeshastighet registrerades i 250 platser med och utan gatuparkering. Metoden som 
användes för att analysera data var variansanalys och generaliserad linjär regression.  
 
De oberoende variabler som användes var gatutyp, markanvändning, skyltad hastighet, 
körfältsbredd, vägrens bredd, gatuparkering, planteringsremsor, vägkantens 
avgränsning, trottoarer samt trottoarkanter och refuger. Även om vissa studier visar 
olika resultat, har de funnit att gatuparkering i stadsgator där hastigheten är lägre än 56 
km/t bidrar till en säkrare trafikmiljö och att förare tenderar att köra långsammare vid 
förekomst av gatuparkering i sådana gator.  
 
Studiens slutsats var att gatuparkering bör användas oftare, men särskilt i situationer där 
gatan är en del av målet och avsikten är att gatuparkeringen ska leda till att förarna 
saktar ner och inser att de har nått en plats. Resultaten med gatuparkering tenderar att 
vara säkrare och mer promenerbar samt kräver mindre utrymme och har mycket mer 
vitalitet. "Tabell 8 visar antalet olyckor/km/platser uppskattats av författarna. 
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Tabell 8, Kollisions andel/mil/plats by Marshall 

Källa: Marshall, W.E. mfl. (2008) 
 
2.4 MILJÖ 
Hur gatuparkering ökar eller minskar transportrelaterade gasutsläpp har inte studerats 
grundligt. Även där finns mycket få studier som behandlar detta problem och framför 
allt de studerade ökningen av utsläppen som orsakas av att förare söker 
parkeringsplatser det som kallas söktrafik. Detta definieras som en förare som köra runt 
sökande efter en ledig parkeringsplats i huvudsak på gatan, men det kan vara också på 
parkeringshus. 
 
Höglund (2004) genomfördes emissionsanalys med hjälp av en makromodell som kallas 
Brahe och en mikromodell som kallas SimPark för att jämföra olika 
parkeringsanläggningar. Brahes Modellen beräknar regionala miljöpåverkan (dvs. 
luftföroreningar) och jämför förändringar i lokala parkeringsmöjligheter som skillnader 
i reseavstånd där utsläppen kan uppskattas och jämföras. SimPark modellen bygger 
främst på olika körbeteendes mönster. En pilotstudie genomfördes av författaren där en 
jämförelse gjordes mellan parkering på ett garage mot parkering på en gata. Ett vägnät 
byggdes med samma mängd av trafikflödet som antingen sökte efter en ledig 
parkeringsplats längs gatorna eller körde direkt till garaget. 
 
Modellerna var i tidiga stadier av utveckling där kalibrering och validering studier 
behövdes göras. Resultaten visar att på makronivå finns inga signifikanta skillnader i 
utsläppen vare sig vid parkering i garaget eller på gatuparkering. Mikromodellen visar 
en skillnad på 40 % mindre utsläpp för parkering i ett garage. 
Tabell 9, utsläpp Skillnader 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5 LOGISTIK 
Bland andra faktorer beror stadens ekonomi på hur effektivt varorna levereras inom 
staden och godstransporter brukar ses som ett problem, eftersom den inte har 
anläggningen (zoner) för att effektivt leverera varorna. Lastning/lossning av gods på 
gatan i städerna har blivit ett problem på grund av brist på parkeringsplatser (zoner) 
eller att privata bilar parkerar på sådana platser. Detta leder till att leveransfordon 

No. Of Total

Actual Speed Sites Miles Fatal Severe Minor Property All

Parking low speed (<56km/h) 13 3,06 0 11,1 47,7 231,1 286,9

0% 3,8% 16,5% 79,7% 100%

high speed (>56km/h) 5 1,45 0,7 29,0 89,7 222,8 342,1

0,2% 8,5% 26,2% 65,1% 100%

No parking low speed (<56km/h) 13 2,36 0 28,0 48,3 192,0 268,2

0% 10,4% 18,0% 71,6% 100%

high speed (>56km/h) 24 5,12 0,2 17,2 44,7 114,8 177,0

0,1% 9,7% 25,3% 64,9% 100%

Crash Rate/Mile/Site (1998 - 2003)

CO Nox CO2 FuelCons

(g/vhl) (g/vhl) (g/vhl) (g/vhl)

Garage 4,00 0,14 149,00 73,00

On-street 6,70 0,25 267,00 130,00

Difference (g/vhl) 2,70 0,11 118,00 57,00

% difference 40,30 44,00 44,20 43,30

source: Höglund (2004)
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tvingas dubbelparkera på gatorna för att lasta/lossa, vilket minskar kapaciteten och ökar 
olycksrisken (OECD 2003). Dessa problem har inte kvantifierat i en statistisk modell då 
de kan vara mycket svåra att uppskatta. 
 
2.6 SLUTSATSER 
Som anges i syftet med föreliggande litteraturstudie relateras gatuparkering främst med 
trafikframkomlighet och säkerhet samt miljö, olika relevanta artiklar hittades för varje 
objekt men det var mycket svårt att hitta studier för vissa områden så som miljö och 
logistik. Från flera studier som finns på de sökta källorna kan följande slutsatser dras: 
 
2.6.1 Trafikframkomlighet 
Flera relevanta studier som hittades visade att gatuparkering har en negativ effekt på 
kapacitet och hastighet av den angränsande trafikströmmen. Studier som genomförts i 
Europa, USA och Asien visar att hastighet och kapacitet reduceras på grund av 
gatuparkeringen. De uppskattade parametrarna beräknades med multi 
regressionsanalysmodeller där hastighetsmedelvärde var den beroende variabeln och de 
olika vägegenskaperna användes som oberoende variabler.  
 
Trafikdata samlas in från fordon vid fri flödeshastighet, dvs. fordon som inte är bundna 
av ett annat fordon och kan välja sin egen önskade hastighet. Hastighetsminskningen 
pga. gatuparkering låg i intervallet från -2,9 till -9 km/t på landsvägar. För kapaciteter i 
stadsgator är den s.k. ”side frictions factor” 30% högre jämfört med landsvägar. Detta 
beskriver den stora påverkan av olika aktiviteter längs vägarna på vägens kapacitet.  
 
2.6.2 Trafiksäkerhet 
Studierna visar att gatuparkering är en viktig faktor som påverkar trafiksäkerheten. För 
till exempel barnfotgängare rapporterades det att de lätt dyker upp från parkerade bilar 
in i trafikströmmen liksom de döljs av de parkerade bilarna så det verkar som om 
gatuparkering ökar olyckorna bland barnfotgängare. Å andra sidan använder vuxna 
fotgängare parkerade bilar som sköldskärmar mot mötande trafik när de passerar 
vägarna. Cyklister känner sig mindre säkra vid gatuparkering pga. parkeringsmanöver 
som äger rum samt när bildörrarna öppnas. För bilförare ökar olycksrisken också på 
grund av gatuparkering. Generellt finns en enighet bland forskarna att gatuparkering 
tycks öka olycksrisken för alla trafikanter, trots att det redovisas i en nyligen studie att 
gatuparkering verkar öka trafiksäkerheten på stadsgator med låghastighet (mindre än 56 
km/t) med speciella zonindelningsegenskaper. 
 
2.6.3 Miljö 
Konsekventa studier om hur gatuparkering påverkar miljön hittades inte. Det är allmänt 
känt att söktrafik för parkering ökar bränsleförbrukningen och därmed utsläppen, men 
det finns inte någon modell som uppskattar mängden utsläpp. En pilotstudie i 
Stockholm gjordes för att jämföra söktrafik för parkering i ett garage mot gatuparkering. 
Modellen som tillämpades var i ett tidigt utvecklingsstadium, därför måste resultatet tas 
med noggrannhet. 
 
2.6.4 Logistik 
Lastning och lossning av varor är mycket viktiga för städernas ekonomi. Tyvärr hittades 
inte några studier som kvantifierar dess påverkan på trafikens framkomlighet och 
säkerhet.  
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3. METODIK 
 

3.1 ÖVERSIKT 
En förutsättning för att kunna göra trovärdig bedömning av parkeringseffekter på 
kapacitet, hastighet och säkerhet är att observera alla händelser som sker vid parkerings- 
och angöringsmanövrar För detta projekt utfördes detta genom att samla in data 
omfattande videofilmning av ett antal sträckor i tätort. Intensiva observationer gjordes 
genom databearbetning av insamlade data.  
 
Syftet med studien förverkligas genom två typer av undersökningar: 

• Mikrostudie av individuell fordonshastighet och parkeringsmanöverns påverkan 

• Makrostudien av restidens medelvärde och parkeringsmanöverns påverkan 
 
3.2 DATAINSAMLING OCH KLASSIFICERING 
3.2.1 Mätmetoder: 

• Platsutformning, trafikanordningar: Manuelmätning  
• Trafikflöde, fordonssammansättning och hastighet: Stationär mätning med 

slangar – dataloggar och Videofilmning 

• Restid: Från Videofilmning 
• Beläggning av p-platser, lastzoner och hållplatser; dubbelparkering: 

Videofilmning 

• Parkerings - och angöringsmanövrar; dubbelparkering: Videofilmning 
• Konflikter fordon – gående, fordon – fordon/cykel: Videofilmning för avgränsad 

zon  
 
3.2.2 Kriterier för val av mätplatser 

• Läge: Innerstad eller halvcentral miljö, antal platser: > 10 
• Mätperiod: Dagtid på vardagar ca 10 timmar per plats, mellan 7:00-17:00. 
 

Valet av mätplatser baserades i första hand på följande kriterier: 
1) Huvudgator (dubbelriktade) med förekomst av: 

- parkering (enkel eller dubbelsidig) 
- lastzon(er)  
- busshållplats(er) 

2) Sträcka som ej beläggs av köande fordon från nedströms korsning 
3) Tvärsektion: 

- Ett eller två körfält per riktning 
- Ej reserverade körfält för kollektivtrafik 
- Med eller utan förekomst av cykelfält & separat cykelbana  

Förslag: Gator i Stockholm 
• Hornsgatan, flera segment möjliga 

• Fleminggatan 
• Folkungatan  

• Dalagatan  



16 
 

• Birger Jarlsgatan 
• Kungsgatan 

• Odengatan (Odenplan – St Eriksplan) 
• St Eriksgatan (väster om St Eriksbron) 
• Hantverkargatan 

• Scheelegatan 
 
Resultat av inventering på de tänkbara mätplatserna i Stockholm med omnejd redovisas 
nedan. 
 

• Birger Jarlsgatan mellan Frejgatan och Valhallavägen (pilotstudie)  
• Fleminggatan mellan Inedalsgatan och Polhemsgatan (västgående riktning) 
• Fleminggatan mellan Wargentinsgatan och Norra Agnegatan(östgående riktning) 

• Hornsgatan mellan Torkel Knutssonsgatan och Timmermansgatan (östgående 
riktning) 

• Folkungagatan mellan Borgmästargatan och Ersta trappor(östgående riktning) 

• Karlbergsvägen mellan Dalagatan och S.t Eriksgatan 
 
Med stöd av denna inventering utfördes fältmätningar under högtrafiktid under en dag 
per plats, där hålls mätningen på fyra och en halv timme på förmiddag och fyra timmar 
på efter middag på följande gatusträckor: 
 
De mätplatser som valdes ut hade ett antal kriterier uppfylla för att säkerställa en god 
kvalitet på resultaten, se tabell 10. I studien har sträckor med gatuparkeringsplatser som 
är lokaliserade på gator med höga flöden valts ut. Efter inventering och genomgång av 
antal mätplatser analyserades data från: 
 
Tabell 10, Samanställning över mätplatser 

Gata Gatusträcka Sträckans längd 

Fleminggatan 
sträcka 1  

gatusträckan mellan Inedalsgatan och 
Polhemsgatan 

100m 

Fleminggatan 
sträcka 2. 

gatusträckan mellan Wargentinsgatan och 
Norra Agnegatan. 

100m 

Hornsgatan  gatusträckan mellan Torkel Knutssonsgatan 
och Timmermansgatan. 

100m 

Folkungagatan Gatusträckan mellan Borgmästargatan och 
Ersta trappor 

100 m 

 
Beskrivning av egenskaper av varje vald och analyserad mätsträcka finns i bilaga 1. 
 
3.2.3 Klassificering och inventering av valda mätsnitt 
Samtliga mätplatser är gator i centrumområdet i Stockholm. Dessa har besökts och 
noggrant dokumenterats med inmätning av den geometriska utformningen. Vidare har 
samtliga mätplatser dokumenterat med videofilmning. 
 
Gatorna karakteriseras med bebyggelse på ömse sidor, andra lokala gatuanslutningar, 
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gångbanor och cykelkörfält eller cykelbana, frekventa korsande GC-trafik och parkering 
på ömse sidor med hastighetsgränser 50 km/timme. 
 
Gällande den geometriska utformningen, för varje mätsnitt uppmättes bredd på 
körbanan på bägge körriktningar. Även bredd på cykelfält, gångbana och skiljeremsor 
dokumenterades, se bilaga 1. 
 
Mätningarna utfördes under september 2009 
Databearbetning omfattar följande: 

- Restiden 
- Hastighetssträckmedelvärde  
- Den genomsnittliga, medelvärdet av alla observationer vid successivt 10 meter 

beräknas för varje kategori. 
- Den genomsnittliga hastigheten vid varje intervall beräknades. 
- Slutligen hastighetsprofil diagram för varje typ av händelse plottades med det 

fria flödet tillstånd som en bas för hastighetsprofilen. 

 
Mätmetodik 
Eftersom parkerings- och angöringsmanövrar kan inträffa längs med hela eller delar av 
de studerade gatusträckorna krävs en areell metod för datainsamling. KTH har därför 
valt att genomföra fältstudierna med videofilmning med utnyttjande av KTHs utrustning 
med två fjärrstyrda kameror placerade på en teleskoperande mast med max höjd 16 
meter, se figur 2. Under mätningarnas gång insamlas också data avseende 
gatuutformning, trafikanordningar m.fl. faktorer av betydelse för framkomlighet och 
trafiksäkerhet. 
 

 
Figur 2: KTHs mätutrustning för videofilmning av trafik 
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Databearbetning 
Mätresultaten lagras automatiskt på hårddisk i matvägen och konverteras därefter i ett 
mindre utrymmeskrävande format för semi-automatisk bildanalys med dataprogrammet 
(SAVA) Semi Automated Vehicle Analysis, (Archer, J. 2003), framtaget vid 
avdelningen för Trafik och logistik på KTH. Med hjälp av SAVA registreras sedan tid, 
position, hastighet, typ av händelse mm. för beräkning av följande variabler för varje 
passerande fordon: 

- Fria resp. bundna fordon (baseras på tidsavstånd till framförvarande fordon)  
- Hastighet beräknad för varje 10-m gatusegment 
- Restid för var 10:e meter. 
- Tidpunkt, varaktighet och position för följande parkerings- och angörings-

händelser 
- Parkeringsmanöver (in resp. ut med eller utan backning) 
- Angöring för lastning och lossning 
- Dubbelparkering 

 
3.2.4 Trafikdata 
Data samlades in genom videoinspelning under åtta och en halv timme mellan 7:00 och 
17:00. Från dessa rådata har antalet manövrar under varje kategori räknats ut. Med hjälp 
av (SAVA), se figur 3, räknades antalet passerande fordon och alla restider av de fordon 
som inte stördes av trafikljusen under femminuters intervall. De situationer där röd 
trafiksignal påverkade trafiken exkluderades från analysen.  
 

 

 
Figur 3, Analys av videofilm med hjälp av SAVA (Birger Jarlsgatan) 
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Analysmetodik 
 
Analysarbetet har omfattat följande metoder:  
 

A) Makroanalys av medelhastighet (space-mean speed) för samtliga fordons 
passage av studerad gatusträcka för 5-minutersperioder som funktion av  

- trafikflöde 
- antal under tidsperioden inträffade parkerings- och angöringshändelser av 

olika typ 
- förekomst av dylika händelser under föregående 5-minutersperiod 

 
B) Mikroanalys av enstaka fordons hastighetsprofil och restid vid passage av den 

studerade gatusträckan under olika förhållanden: 
- fritt respektive bundet flöde 
- med respektive utan samtidig förekomst av parkerings- och angöringshändelser 
- Fordon vars hastighetsval kan ha påverkats av köbildning från nedströms 

korsning har exkluderats 
- Mätdata där köer från trafiksignaler, korsande gående och cyklister har 

påverkat effekten av parkering och angöring har exkluderats i mikrostudien.  
 
3.3 DATABEARBETNING 
 
3.3.1 MAKRO STUDIEN 
Analysarbetet har omfattat av hastighetsmedelvärde (space-meanspeed) för samtliga 
fordons passage av studerad gatusträcka för 5-minutersintervall som funktion av: 

- trafikflöde 
- antal under tidsperioden inträffade parkerings- och angöringshändelser av olika 

typ 
- förekomst av dylika händelser under föregående 5-minutersperiod 

 
För makrostudie alla förekommande parkeringsmanövrar under mättiden beaktades i 
dataanalysen. Restid mättes for alla fordon som påverkades och inte påverkades av 
parkeringsmanöver, dubbelparkering eller lastning- och lossningsmanöver eller andra 
hastighetsreducerande faktorer som passerade, fotgängare, cyklister och andra ovanliga 
händelser såsom hastighetsöverträdelse för utryckningsfordon. Dessa sammanställdes i 
femminuters intervall. De intervallen med mindre intressanta manöverhändelse 
exkluderades. 
 
Data för alla fordon som passerar genom gatans sträcka samlades in för att beräkna: 

• Flödet 
• Den genomsnittliga restiden 
• Den genomsnittliga hastigheten. 
• De olika typerna av manöver klassificerades under respektive kategori, in-och 

ut-parkeringsmanöver togs under kategorin manövrering. Förekomsten av 
dubbelparkering och lastning-och lossningsmanöver kontrollerades för varje 
tidsintervall. 

• För makrostudien analyserades medelvärdet av restiden under fem minuters 
intervall för vidare analyser för regressionsanalys. 
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3.3.2 Mikrostudie 
Analysarbetet har omfattat fordonens hastighetsprofil och restid vid passage av den 
studerade gatusträckan under olika förhållanden: 

- fritt resp. bundet flöde 
- med resp. utan samtidig förekomst av parkerings- och angöringshändelser 
 

Projektets huvudfokus var att studera effekterna av följande aktiviteter som sker vid 
vägkanten: parkeringsmanöver, dubbelparkering, lastning- och lossningsmanöver 
(kallas händelse i den fortsätta texten) på förbipasserande fordon. Effekterna är svåra att 
bedöma pga att man inte kan isolera effekterna av parkeringsmanöver från effekter av 
andra dynamiska förlopp av händelser som uppkommer på gatan. Det behövs noggranna 
observationer över ett valt segment. För detta samlades data genom videofilmning, där 
olika händelser som skedde på den studerade sträckan registrerades. 
 
Från observationerna har data för alla fordon samlats in för att identifiera så väl ostörda 
fordon som de som störs av händelser som parkeringsplatsmanövrar, dubbelparkering 
eller lastning-och lossningsmanöver. Detta för att beräkna hastighetsmedelvärde och 
därmed effekten av olika händelser. 
 
För de fordon som endast påverkade av parkeringsmanöver genomfördes följande 
databearbetning: 

1. Tiden att resa var 10:e meter segment registrerades 
2. Hastigheten vid varje 10:e meters snitt beräknades 
3. Den genomsnittliga hastigheten vid varje intervall beräknades 
4. Den genomsnittliga restiden vid var 10:e meters segment beräknades, 

medelvärdet av alla observationer vid efterföljande 10 meter beräknas för varje 
kategori. 

5. Slutligen plottades hastighetsprofilsdiagrammet. 
 
Friflödeshastighet  
Friflödeshastighet (fria fordon) kan definieras som den hastighet med vilket ett fordon 
framförs som ej begränsas av interaktion med andra fordon under rådande förhållanden. 
Förarens önskade hastighet vid givna förutsättningar (vägens utformning, gällande 
hastighetsgränsning, fordonets prestanda mm.). Övriga fordon betecknas som bundna. I 
trafiksituationer med bundentrafik är tidsavstånd mellan två efterföljande fordonen är 
intressanta ur såväl framkomlighets- som trafiksäkerhetssynpunkt. För bundentrafik är 
tidsavstånd (framhjulspassage till framhjuls-passage) till framförvarande bil mindre än 5 
sekunder (Vadeby, A. och Forsman, Å 2010). 
 
For att bedöma fri flödeshastighet, några utvalda segment av 100 m studerades. Data 
under ca tio timmar samlades in genom videofilmning för att fånga dynamiken av olika 
händelser och nödvändiga information på den studerade gatusträckan. Ett minimum 
antal av 20 fordon valdes under ideal fri flödes förhållanden under olika tidsintervall. 
Mätningarna omfattade data för varje 10 m segment under femminuters intervall enligt 
nedan: 
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3.4 ANALYS OCH MODELLUTVECKLING 
 
3.4.1 Makrostudie (Regressionsanalys) 
Den modell som är lämplig för att analysera effekten av parkeringsmanöver är 
regressionsanalys (Chatterjee,S. mfl. 2006). Enligt Chatterjee, S. mfl. (2006) i boken 
"Regression Analysis by example" nämnas några faser som måste ingå i en 
regressionsanalys, bland annat, identifiering av problemet, val av de relevanta 
variablerna, datainsamling, modellspecifikation, val av anpassande metod, 
modellanpassningen, modellvalidering och kritik. Vanligtvis är formulering av 
problemet det första steget i regressionsanalysen. Under detta steg formuleras frågan 
(or) som skall behandlas av analysen.  
 
Variabeldefinition 
För regressionsanalys har man antagit att hastigheten är den beroende variabeln medan 
flöde, parkeringsmanöver, dubbel parkering, lastning- och lossning, körfälts bredd och 
antal körfält är de oberoende variablerna. 
 
Hastighetsträckmedelvärde  
Fordonens körsätt och hastighet kan bli störda av olika skäl t.ex. en signaljus i 
korsningen i nedström. Här står man inför stor utmaning att välja de fordonen som inte 
störs av röd signal i korsningen i uppström. Det förekommer ibland att en kö växer 
uppström och inte hinner avvecklas under gröntiden. Därför valde man att mäta restiden 
för alla fordon som passerar korsningen vid grön trafiksignalljus. Medelrestiden 
sammanställdes om fem minuters intervall där 481 intervaller beräknades. De fordonen 
som körde sträckan i en tidsintervall och lämnade sträckan i följande tidsintervall 
uteslöts från analysen. 
 
Flöde 
Flödet på en väg är en dynamisk faktor som ändrar under tiden. I denna studie är flödet 
en av de faktorer som förväntas påverka hastigheten. För denna studie alla fordon som 
passerade gatusegmentet räknades för varje fem minuters intervall. 
 
Parkeringsmanövrering 
Den andra variabeln som anses påverka fordonets hastighet av är parkeringsmanöver. 
Det är aktiviteten där fordon lämnar trafikströmmen för att parkera eller lämnar 
parkeringsplatsen för att ansluta sig till trafikströmmen. Parkeringsmanöver omfattar 
olika typer av händelser, in – och ut parkeringsmanöver. Dessa aktiviteter har olika 
effekter på restiden eller på hastigheten av de förbipasserande fordonen. Enligt visuell 
inspektion ökar fordonen, som medför in-parkeringsmanöver, restiden lite mer än ut- 
parkeringsmanöver. Medan backningsparkeringen kräver mer tid för att manövrera. 
Från observationerna kan man lätt konstatera att föraren har tillräckligt med tid för att 
välja en tidslucka i trafikströmmen när de kör ut ur parkeringsplatsen (ut- 
parkeringsmanöver). Detta är inte fallet för in-parkeringsmanöver eller 
backningsparkera. 
 
Vanligen, ger närvaro av cykelkörfält som avgränsar parkeringsplatserna en smidigare 
ut- parkeringsmanöver. Fordonen lämnar sin parkeringsplats och väntar i ett vinkelläge 
på en acceptabel lucka mellan fordonen i trafikströmmen. Alla de observerade 
händelserna räknades för fem minuters intervall. I vissa intervall utan några 
observationer av händelser ett nollvärde tilldelades. 
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Lastning- och lossningsmanöver (angöring) 
Lastning- och lossningsmanöver är de manöver av leveransfordonen som parkerar i 
lastzoner för att leverera olika dagligvaror för vissa butiker. Vanligtvis markeras 
trottoarerna vid lastzoner med gul färg. Dessa lastzoner är reserverade endast för 
leveranslastbilar och skåpbilar. Vanligtvis finns skyltar med information om tider mm. 
Parkering av andra fordon i lastzonen är förbjudet.  
Angöring aktiviteter är inte särskilt olikt vanlig parkeringsmanöver. Utmärkande med 
lastning- och lossningsmanövern är att det sker vid en angiven plats och det verkställs 
av skåpbilar och lätta lastbilar bara. Denna oberoende variabel tas som en dummy 
variabel. 
 
Dubbel parkering 
Trots att lastzoner är reserverade för leveransfordon parkerar vissa personbilar på dessa 
platser. När lastzonen är upptagen stannar leveransfordonen bredvid en parkerad bil - 
dubbelparkering. Detta händer när någon skåpbil eller lastbil måste parkera framför en 
specifik butik eller ibland när någon privatbil eller taxibil måste släppa passagerare.  
 
Vanligtvis ledar detta till att den angränsade cykelfält blockeras och då tvingas 
cyklisterna att köra blandtrafik. I de flesta fall ger fordonen företräde för cyklisterna 
genom att minska sin hastighet som leder till långa restider. Dessutom, dubbelparkerade 
lastbil eller större transportbilar kan överträda på utrymme från angränsade körfältet 
utöver cykelfältet eller vid saknaden av cykelfält.  
 
Förekomsten av dubbelparkerade fordon registrerades under femminuters intervall. 
Observationer av dubbelparkerade fordon som varade mer än femminuter räknades i 
båda intervallen. De tidsintervallen som saknade dubbelparkeringshändelser tilldelades 
ett noll värde, med andra ord dubbelparkering analyseras som en dummyvariabel 
 
Antal körfält 
Datamängden består av ett och två körfält gator. Denna variabel valdes ut för att fånga 
effekten som uppkommer på grund av ökningen av antalet körfält. 
 
3.4.2 Mikrostudie 
Konsekvenserna av parkeringsmanöver och dess effekter på den potentiella kapaciteten, 
trafikens hastighet och restid studerades. Restiden av fordon varierar beroende på olika 
faktorer. För denna studie beaktas situationer där hastigheten påverkas av vissa utvalda 
variabler. Dessa variabler kan inkludera parkeringsplatsmanövrer, dubbla parkerade 
fordon och lastning- och lossning. Manövern omfattar in- och ut parkeringsmanöver 
samt backningsparkering. Utöver dessa anses flöde, körfält bredd och antal körfält vara 
de oberoende variablerna. Cyklister och fotgängare ansågs som relevanta parametrar, 
men i en preliminär analys ansågs dessa variabler som ej signifikanta. 
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3.4.3 Hypoteser 
Från beskrivningen ovan uppstår några inledande hypoteser som skulle kunna testas 
med analysen av modellen. Dessa hypoteser är: 
 

1. Med ökningen av flödet minskar hastighetsmedelvärdet. Av detta skäl förväntas 
flödets koefficient vara negativ. 

2. Vid förekomst av parkeringsmanövrar minskar hastigheten av följande fordon. 
Detta leder till att koefficienten för parkeringsmanöver är negativ. 

3. Dubbelparkering minskar körfältsbredden och blockerar cykelbanan. Detta 
medför en hastighetssänkning. Så dubbelparkering förväntas också ha en negativ 
koefficient. 

4. Vanligtvis liknar lastnings- och lossningsmanöver de andra typerna av 
parkeringsmanöver förutom att de äger rum vid planeradelastzoner. Dessa 
förväntas också ha en hög negativ koefficient. 

5. Vid flerfiliga gator kommer fordonen att ha tillräckligt med utrymme för att 
undvika störningar och behålla sin hastighet. Med detta förväntas att variabeln 
antal körfält förväntas ha en positiv koefficient 

6. Lätta lastbilar och skåpbilar som dubbelparkerar var som helst längs gatan för att 
leverera varor till butiker och stormarknader faller under kategorin av 
dubbelparkering. Dessa fordon förväntas normalt att ha en högre reducerande 
effekt. Den dubbla parkeringsplatsvariabeln förväntas ha en högre magnitud än 
de andra variablerna. 

7. Eftersom den beroende variabeln (interceptet) är hastighetsmedelvärde så 
förväntas denna variabel vara positiv.  
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4. RESULTAT OCH DISKUSSION 
 

4.1 MAKROANALYS 
I makroanalysen har effekten på hastigheten av de olika studerade variablerna 
analyserats med hjälp av multipel regressionsanalys med hastighet eller restid som 
oberoende variabel och trafikflöde, antal händelser av olika typer (parkering, 
dubbelparkering,  lastnings- och lossning), körfältsbredd och antal körfält som 
oberoende variabler. 
 
Cyklister och gående exkluderades från studier för att de ansågs vara ej signifikanta för 
denna studie.  
 
4.1.1 Utvärdering av regressionsanalysen 
Analysen har utförts som stegvis multipel regression med utgångspunkt från samtliga 
ingående variabler som anses förmodades kunna påverka hastighetsmedelvärde och 
därmed restid.  
 
Resulterande modell: 
Analysen resulterade i en modell med i tabell 14 nedan angivna signifikanta variabler 
och en korrelationskoefficient R2 = 0,42 
Tabell 14 Regressionsmodell 1 baserad på analys av hela mätmaterialet 

 

Variabel Beteckn. Koefficient Standardfel t-kvot p-värde 

Hastighet V 40,00 1,65 32,76 0,00 

Trafikflöde F -0,06 0,03 -2,30 0,02 

Parkeringsmanöver PM -2,13 0,23 -9,23 0,00 

Dubbelparkering DP -7,14 0,80 -8,88 0,00 

Lastning & lossning La/L0 -3,31 0,98 -3,39 0,00 

Antal körfält Ln 7,72 0,75 10,34 0,00 

 
Där 
 
V =  Hastighet km/timme 
F =  Trafikflöde (fordon/5 min) 
PM = Antal parkeringsmanövrer (in + ut) per 5 min och 100 m 
DP = Antal dubbelparkeringar                        ”                    ” 
La/Lo = Antal lastnings- o. lossningsmanövrer    ”                    ” 
Ln = Antal körfält i studerad färdriktning 
 
I ekvationsform blir modellen för hastighetsmedelvärde (V) som följande: 
 

� = 40,00 − 0,06 ∗ � − 2.13 ∗ (= − 7,14 ∗ >( − 3,31 ∗ ?)/?A + 7,72 ∗ ?C 
 
Konstanten + 7,72 (ett körfält) i modellen motsvarar fordonshastigheten för 
referensfallet utan några händelser (dvs PM, DP och La/Lo = 0). Enligt modellen ger 
parkeringsmanövrer, dubbelparkering och lastning/lossningsmanöver ett minskat 
hastighetsmedelvärde med 2,13, 7,14 respektive 3.31 km/timme. Ökning av antalet 
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körfält från 1 till 2 leder till en ökning av hastighetsmedelvärdet med 7,72 km/timme, 
medan ökat trafikflödet med 100 fordon/5 min ger sänkt hastighetsmedelvärde med 0,06 
km/timme.  
 

 
Samtliga oberoende variablerna hade en signifikant effekt på hastighetsmedelvärdet. 
Modellen visar att dubbelparkering hade störst effekt på hastighetsmedelvärdet. 
 
Värdet för R2 var 0,42, dvs modellen förklarar 42% av variansen i hastighets-
observationerna. Anledning till detta låga värde är förutom det begränsade antalet 
observationer att det andra variabler som inte ingår i modellen också påverkar 
hastigheten.  

ANOVA 
 
 
 
 
 
Enligt ANOVA-tabellen ovan  med  p<0,0005 så är modellen signifikant 
 
4.2 MIKROANALYS 
Mikroanalyser på huvudgator har utförts för två gatusträckor på Fleminggatan samt en 
sträcka vardera på Hornsgatan och Folkungagatan. Samtliga sträckor har ett rörligt 
körfält i studerad körriktning med olika förekomst och placering av cykelfält (utan cf, cf 
utanför parkeringsfält, cf innanför parkeringsfält). Analysen har utförts för fria fordon 
som passerat mätsträckan med eller utan påverkan av samtidiga parkerings- eller 
angöringshändelser. Fordon vars hastighetsval kan ha påverkats av köbildning från 
nedströms korsning har exkluderats.   
 
I mikroanalysen kategoriserades de intressanta händelserna för att se deras effekt på 
frifordonshastighetens medelvärde.. Effekterna som studerades var desamma som för 
makroanalysen, dvs trafikflöde, antal körfält, parkeringsmanövrer, dubbelparkering, 
lastning och lossning. Dessa effekter visas i diagrammen för hastighetsprofiler nedan  
för alla de studerade gatusträckorna.  
 
Effekten av in-parkeringsmanöver 
Effekten av in-parkeringsmanöver på trafiken i flera gatusträckor studerades. 
Hastighetsprofiler för fordon som påverkats av in-parkeringsmanöver illustreras i en 
väg-tidsdiagram, en minskning av hastighetsmedelvärde pga. in-parkeringsmanöver, se 
figur 4. 
 
 

Regression Statistics 
Multiple 
R 

R 
kvadrat  

Justerad 
R-
kvadrat 

Standardfel Observationer 

0,65 0,42 0,42 6,23 481,00 

 F p-värde för F 
Regression 69,34 <0,0005 
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Figur 4, Hastighetsprofiler för ostörda och störda fordon pga. in-parkeringsmanöver för 
olika sträckor.  
 
I figur 5 illustreras medelvärdet av observationer avseende ackumulerad restiden för 
ostörd samt störd trafiken pga. in-parkeringsmanövrer   

 
Figur 5, Restider för ostörda och störda fordon pga. in-parkeringsmanövrer (medelvärde 
för alla sträckorna).  
 
Den ackumulerade restiden för ostörd trafik (33 observationer av fria fordon) på 
Flemminggatan är baserad på ett hastighetsmedelvärde av 40 km/timme. In-parkerings-
manövrerna minskade hastighetsmedelvärdet till 32 km/timme vilket medförde en 
ökning av restiden med ca 3 sekunder på mätsträckan som var 120 m lång. 
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Att samla bra data på sträckan Fleminggatan var en utmaning. Gatan är högt belastad 
och ett stort antal av manövreringsaktiviteter sker längs gatan. Problemet är att gatan 
upptas för det mesta av köande fordon som gör det svårt att isolera andra 
händelseeffekter på trafikströmmen än parkeringsmanövrer m fl händelser av intresse. 
Gatan är smal och långa köer genereras ofta av de trafiksignalerna strax bortom 
mätsträckans slut. Av denna anledning måste en hög andel fordon undantas från 
datamängden. 
 
Hornsgatan var den andra studerade sträckan. Gatan har ett körfält med varierande brett. 
Körfältet börjar med ett bredd på 3m som fortsätter till mitt av sträckan sedan ökar 
bredden till 5,2 m och kan användas som två körfält. Fördelen med denna sträcka är att 
effekten av signaler var relativt mindre än den föregående sträckan. Dessutom var 
mindre antal händelser och då ökar möjligheten att välja de händelser av intresse utan 
påverkan av andra händelser. På denna sträcka saknades lastzoner. Ackumulerade 
restiden av 25 fordon i fri flödessituation som köra på Hornsgatan illustreras i figuren 
ovan där hastighetsmedelvärde är 43 km/timme. In-parkeringsmanövreringen minskade 
hastighetsmedelvärde till 33 km/timme, därmed ökade restiden för samma sträcka med 
ett medelvärde av ca 3 sekunder. 
 
Den tredje studerade sträckan var Folkungagatan. Gatan är också högt belastad och är 
en viktig rutt för flera busslinjer inklusive den blåa busslinjen. Gatan har ett körfält på 
3m. Lyckligtvis var effekten av signaler i denna gata relativt mindre. Cykelbana låg 
mellan parkerade bilar och trottoaren. Saknaden av cykelfält ledde till minskning av 
uppkomst av dubbelparkering och där med saknade data för att studera effekten av 
dubbelparkering på hastigheten. 
 
På Folkungagatan studerades den ackumulerade restiden av 27 fordon i fri 
flödessituation. Hastighetsmedelvärde var 43 km/timme. Samma mönster i 
hastighetsprofil kan ses i detta fall som fallet Fleminggatan där hastigheten ökade 
gradvis till ett avstånd sedan minskas. In-parkeringsmanövreringen minskade 
hastighetsmedelvärde till 33 km/timme, därmed ökade restiden för samma sträcka med 
ett medelvärde av ca 3 sekunder. 
 
Sammanfattningsvis så minskade observerade in-parkeringsmanövrer  
hastighetsmedelvärdet med 9 km/timme och restiden ökade härigenom med 3 sekunder 
per 100m. 
 
Effekten av ut- parkeringsmanöver 
Effekten av ut- parkeringsmanöver på trafiken i flera gatusträckor studerades. 
Hastighetsprofiler för fordon som påverkats av ut- parkeringsmanöver illustreras i en 
väg-tidsdiagram, se figur 6, samtidigt illustreras det ackumulerade restiden för ostörda 
samt störda trafiken pga. in-parkeringsmanöver, se figur 7. 
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Figur 6, Hastighetsprofiler för ostörda och störda fordon pga ut- parkeringsmanöver för 
olika sträckor.  
 

 
Figur 7, Restider för ostörda och störda fordon pga ut- parkeringsmanöver för olika 
sträckor.  
 
Samma metodik användes för att studera effekten av in-parkeringsmanöver på 
hastighetsmedelvärde användes för att studera effekten av ut- parkeringsmanöver på 
hastighetsmedelvärde. Skillnaden mellan in-och ut- parkeringsmanöver är att den senare 
tar tillräckligt med tid i väntan på en accepterad tidslucka för att konvergera med den 
rörliga trafikströmmen. Effekten av ut- parkeringsmanöver på hastighetsmedelvärde är 
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en minskning av hastighetsmedelvärde från 40 km/timme till 31 km/timme för 
Fleminggatan och från 43 km/timme till 34 km/timme för Hornsgatan och från 41 
km/timme till 34 km/timme för Folkungagatan, se figur 6. medan restiden ökade med 
3,7 sekunder, 2,9 och 2,4 sekunder för Fleminggatan, Hornsgatan och Folkungagatan 
respektive, se figur 7. 
 
Sammanfattningsvis så har ut- parkeringsmanöver minskad hastighetsmedelvärde med 8 
km/timme och därmed ökade den ackumulerade restiden med 3 sekunder per 100m. 
 
Effekten av dubbelparkering 
Vidare har effekten av dubbelparkering studerats i de utvalda gatusträckorna. Som det 
nämndes tidigare att på Folkungagatan finns en cykelbana mellan parkeringsplatser och 
trottoaren och med det saknar cykelfält som medförde att det inte varit möjligt för 
bilarna att dubbel parkera på denna gata, därför kunde man samla data om 
dubbelparkerings händelse bara på Fleminggatan och Hornsgatan. Dubbelparkering 
leder vanligtvis till att cykelfält blockeras och då tvingas cyklisterna att köra 
blandtrafik. I de flesta fall ger fordonen företräde för cyklisterna genom att minska sin 
hastighet som leder till långa restider. Dessutom, dubbelparkerad lastbil eller större 
transportbilar kan överträda på utrymme från angränsade körfältet utöver cykelfältet. 
Detta kommer att tvinga förarna till låga hastigheter. I figur 8, illustreras hastigheten i 
en i väg-tidsdiagram och i figur 9 illustreras restiden för alla bilar som passerar ett 
segment av 10m för de olika mät sträckorna. 
 

 
Figur 8, Hastighetsprofiler för ostörda och störda fordon pga. dubbelparkering för olika 
sträckor. 
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Figur 9, Restider för ostörda och störda fordon pga. dubbelparkering för olika sträckor. 
 
I samband med dubbelparkeringsaktiviteter har hastighetsmedelvärde på Fleminggatan 
minskat från 40 km/timme till 33 km/timme och på Hornsgatan har hastighetsminskning 
varit större, där hastigheten minskade från 43 km/timme till 32 km/timme. Detta 
medförde en ökning av de ackumulerade restiderna med 2 sekunder och 3 sekunder på 
Fleminggatan respektive Hornsgatan. 
 
Sammanfattningsvis så har dubbelparkering minskad hastighetsmedelvärde med 9 
km/timme och därmed ökade den ackumulerade restiden med 2,6 sekunder per 100m. 
 
Effekten av lastning och lossning 
Effekter av lastning och lossning vid lastzoner på trafikens hastighetsmedelvärde och 
restider studerades bara på gatorna Fleminggatan och Folkungagatan då lastzoner 
saknades på den sträcka som studerades på Hornsgatan. 
 
Figuren nedan illustrerar ackumulerade restid hastighetsprofiler. För ostörd trafik 
märker man en hastighetsminskning vid 40 m för Folkungagatan och hastighets 
minskning vid 60m för Flemminggatan. Dessa två platser är markerade som lastzoner. 
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Figur 10, Hastighetsprofiler för ostörda och störda fordon pga. lastning och lossning för 
olika sträckor. 
 

 
Figur 11, Restider för ostörda och störda fordon pga. lastning och lossning för olika 
sträckor. 

 
Effekten av lastning och lossning på restid och hastighetsmedelvärde illustreras i 
figurerna ovan. I samband med lastnings- och lossningsaktiviteter har 
hastighetsmedelvärde på Fleminggatan minskat från 40 km/timme till 32 km/timme och 
på Folkungagatan har hastighetsminskning varit större, där hastigheten minskade från 
41 km/timme till 27 km/timme. Anledningen till den störa minskning i hastigheten kan 
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vara pga. saknaden av cykelfält. Hastighetsminskning medförde en ökning av de 
ackumulerade restiderna med ca 3 sekunder och 6 sekunder på Fleminggatan respektive 
Folkungagatan. 
 
Sammanfattningsvis så har dubbelparkering minskad hastighetsmedelvärde med 11 
km/timme och därmed ökade den ackumulerade restiden med 5,5 sekunder per 100m. 
 
En redovisning av resultatet av mikroanalysen och effekter av alla parkeringsaktiviteter 
så som in- och utparkeringsmanöver, dubbelparkering och lastning och lossning kan 
illustreras i tabellerna nedan. Tabell 11 och 12 redovisar resultat på 
hastighetsmedelvärde för frifordon samt för varje fall avseende in- och ut- 
parkeringsmanöver (med eller utan backning på körbanan), dubbelparkering, lastning 
och lossning och dess effekter på hastigheten.  
 
Tabell, 11 Hastighetsmedelvärde (km/timme) för ostörda- och störda fordon pga. 
Parkeringshändelser 
 

 
 
Från resultatet av hastighetsminskning pga. parkeringsaktiviteter se tabell 11, kan man 
se att på Folkungagatan har de studerade effekterna av lastning och lossnings varit stora. 
Orsaken till detta kan igen vara som tidigare nämnts, att på denna gata finns två 
lastzoner på en den studerade sträckan, samt att det saknas cykelfält som ofta utnyttjas 
vid manövreringen av lastbilar som manövrerar in i lastzonen för leverans av varor till 
butikerna mm. 
 
Sammanfattningsvis ledde de i mätningarna studerade effekterna av alla parkerings-
händelser till en minskning av hastighetsmedelvärde med 9 km/timme (se tabell 1) och 
en ökning av restidsmedelvärdet med 3,3 sekunder per 100m av gatusträcka med 
parkerade platser, se tabell 12. 
 
Tabell, 12 Förändring i restidsmedelvärde (minuter per 100m) för ostörda- och störda 
fordon pga parkeringshändelser 
 

 
 
Fallstudierna skiljer sig genom skillnader i förutsättningarna som karakteriserade de 
olika platserna. I studiefall 1 var antalet parkeringsmanövrer inte så många som i de 
andra fallen. I studiefall 2 saknas lastzon i den studerade gatan, därför saknar analyser 

Studerade effekter Folkungagatan Fleminggatan Hornsgatan

In-parkering 3 3 3

Ut-parkering 2 4 3

Dubbelparkering 2 3

Lasstning och lossning 6 3
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av lastning och lossning i detta fall. I det sista fallstudie saknas cykelfält som medförde 
en mindre möjlighet för dubbelparkeringsmanövrer i detta fall. Resultaten är alltså inte 
generella utan exemplifierar bara faktiska förhållanden under de aktuella mätningarna 
på resp plats. 
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4.3 TRAFIKSÄKERHET 
För att utvärdera effekten av parkeringsmanöver, dubbelparkering och lastning och 
lossning på trafiksäkerhet genomfördes en analys av trafiksäkerhet genom att hämta 
olycksstatistik från STRADA. Data samlades från STRADA för tidsperioden mellan 
2007-2012 för de studerade gatusträckorna. Analysen visade att få olyckor hade hänt på 
grund av parkerade bilar eller pga. manövreringen. Olyckorna redovisas nedan. 
 
Fleminggatan 
Föraren av personbil 1 ska köra iväg efter att ha parkerat, då kommer cyklist 2 som 
bilföraren inte ser och en kollision uppstår. Personbil - cykel Lindrig olycka 2010 
 
Personbil 1 var tvungen att passera en bil som stod dubbelparkerad i cykelfältet. 
Motorcykel 2 körde in i personbil 1 bakifrån. Personbil-cykel Svår olycka 2010 
 
Personbil 1 ska svänga över korsande körfält för att komma till parkeringsgarage. En bil 
stannar för att släppa över Personbil, bakom denna står en buss. Bakom denna kommer 
cyklist cyklandes i cykelbana. Cyklist blir påkörd av pb 1. En bil skulle backa ut där han 
stod parkerad vid Fleminggatan . I samband med detta så har cyklisten flugit in i bilen. 
Personbil Motorcykel Svår olycka 2011 
 
Folkungagatan 
Personbil 1 har genomfört en U-sväng tvärs över två körfält och dubbelheldragen linje, 
då personbil 2 ej kunnat stanna och kolliderat med bil 1. Varpå bil 1 kolliderat med 
personbil 3 som stod parkerad. 
Lindrig olycka 2009 
 
Hornsgatan 
Personbil med släp står dubbelparkerad på cykelbana, när cyklist skall ta sig förbi 
öppnar föraren dörren till pb, cyklist kör rakt in i dörren. Lindrig olycka 2008 
 
Personbil 1 gör en u- sväng och ska parkera, enligt gångtrafikanten 2, backade bilen in i 
honom när han kom gåendes. Lindrig olycka 2009 
 
Man bör hålla i minnet att antalet olyckor kan vara mycket högre än ovan nämnda 
olyckor eftersom det finns också många incidenter där ett parkerat fordonet är inblandat 
men att det inte leder till en allvarlig olycka varför den ej registreras. 
 
Olycksstatistiken är ett viktigt underlag för trafiksäkerhets arbete men olycksstatistiken 
har dock brister såsom mycket stora mörkertal som följd. För god överblick över 
trafiksäkerhet i samband mad parkeringshändelser behövs ofta flera års olycksstatistik. 
Dessutom ger kartläggningen baserat på STRADA ger exempel på olyckor i samband 
med parkering, men ger ej möjlighet till bestämning av risk för denna typ av olyckor. 
 
Sammanfattningsvis är gatuparkering känd för att vara en bidragande orsak i olyckor i 
trafiken. Effekten av gatuparkering på olycksfrekvenser och svårighetsgrad varierar från 
plats till plats beroende på funktionell klassificering av gatan, utnyttjande av parkering 
och angränsande aktiviteter. Att det inte förekommer många olyckor där parkeringen är 
en orsakande faktor kan fortfarande vara pga. bra utformning av parkeringsplatser längs 
gata. Parkerade bilar kan vara en barriär mellan biltrafiken och fotgängare samt att det 
verkar som en hastighetsdämpande åtgärd. 
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5. TÄNKBARA ÅTGÄRDER 
 

5.1 BEGRÄNSNING AV PROBLEMETS OMFATTNING 
 
Identifiering av problem: 
 
Parkering: 

- Stor omfattning av boendeparkering till låg kostnad, vilket leder till låg 
omsättning och möjlighet till utnyttjande av parkeringsplatserna för kortare 
tidsperioder. 

- Låg tillgång och hög kostnad för parkering i P-hus, garage mm. jämfört med 
- P-automater på gatan. 
- Låg tillgång till arbetsplatsparkering på privat mark 
- Brist på infartsparkeringar som alternativ till bilpendling. 

Angöring, lastning och lossning: 
- Möjlighet för angöring är nödvändig för såväl privatpersoner som service, och måste i 

äldre bebyggelse oftast ske på gatumark. 
- Tillgång till reserverade utrymmen för lastning och lossning är till företag med 

omfattande behov av varutransporter en nödvändig förutsättning för deras verksamhet. 
Hög omfattning av parkering på gatumark 

- Den stora omfattningen av gatumarksparkering leder till härmed 
sammanhängande miljö-, trafiksäkerhet- och framkomlighetsproblem. 

- Bristen på parkeringsplatser leder till omfattande söktrafik. 
 
Problemen ovan är mest uttalade i större tätorters centrala delar i äldre områden som 
inte varit föremål för trafiksanering eller andra biltrafikdämpande åtgärder. 
 
Kommer bilismen att minska?  
I slutet på 1960-talet ändrades trafikplaneringens fokus på god tillgänglighet och 
framkomlighet för biltrafik till satsning på kollektivtrafik, cykling och gångtrafik. De 
senaste 20 åren har ”uthållig stadsplanering” varit allenarådande med satsningar på 
attraktiva städer med lågt beroende av biltrafik. Hammarby sjöstad i Stockholm är ett 
exempel på ett område som utformats med förhoppningen att de som bor där i stor 
utsträckning har valt bort bilen som transportmedel.  
 
Tyvärr har detta inte infriats, det finns heller inga generella tecken på att bilen håller på 
att ersättas med kollektiva transportmedel eller cykling. I Stockholmsregionen leder den 
snabba befolkningsökningen och den allt större geografiska utbredningen snarare till ett 
ökat bilberoende som är svårt att tillgodose med nuvarande trafiksystem. Cyklingen 
ökar starkt men inte i den utsträckningen att den påtagligt kan minska biltrafiken utom 
möjligtvis lokalt vid gynnsam väderlek. Dessutom är olycksrisken vid cykling avsevärt 
större per km resa än för biltrafik. 
 
Slutsatsen blir därför att det förutom mera långsiktiga åtgärder för att främja en uthållig 
stadsmiljö också krävs kortsiktiga och tillämpade åtgärder för att hantera problemen 
med parkering på gatumark i befintliga, centrala tätortsområden. 
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Tänkbara åtgärder 
 
Långsiktiga åtgärder 

1. Minska efterfrågan för boendeparkering på gatumark genom att höja månads-
avgifterna samt begränsa tillåten varaktighet i form av antal timmar på dagtid. 
Denna åtgärd ökar också förutsättningarna för att öka utnyttjandet av 
garageplatser i befintliga hus samt att etablera kommersiella parkerings-
anläggningar på tomtmark. 

2. Öka snarare än minska antalet parkeringsplatser som krävs enligt normerna för 
nybebyggelse för bostäder, arbetsplatser och kommersiella verksamheter i den 
aktuella typen av innerstadsområden.  

3. Ta fram råd i TRAST som behandlar hållbar trafikplanering mht 
förutsättningarna för boendeparkering på gatumark  

Kortsiktiga åtgärder 
4. Genomför en större studie angående trafiksäkerhet- och miljöeffekter av 

parkering och angöring på gatumark vid olika tvärsektioner och cykeltrafik-
lösningar. 

5. Genomför en översyn av befintliga gatusträckor med tillåten parkering samt 
föreslå trafikreglerings- och utformningsåtgärder för olika typer av gator 
/miljöer. 

6. Ta fram föreskrifter i ”Vägars och gators utformning (VGU)” angående säker 
och effektiv utformning av gaturummet mht parkeringsplatser på basis av pkt 4 
och 5 ovan. 
 

5.2 DOKUMENTATION I TRAST OCH VGU 
 

5.2.1 Trafik för en attraktiv stad (TRAST) 
 
Befintlig dokumentation 
Syftet med TRAST boken är att vägleda planerare och beslutfattare i processen med att 
upprätta en kommunal trafikstrategi. Trafikstrategin ska ge kommunen stöd i den 
fysiska planeringen så att trafikfrågorna kan integreras i planeringen. Planering för en 
attraktiv och hållbar stad kan därmed stödjas i riktning mot ett hållbart trafiksystem. 
 
TRAST boken fokuserar på stadsutveckling där trafiksystemet ska stödja stadens 
utveckling. På senare år har stadsutvecklingen fokuserat på att ge staden ett ökat innehåll 
av mänsklig aktivitet. Detta leder till ökat konkurrens t ex om mark. 
 
Dokumentation om parkering i TRAST  
 
Kapitel 3 Analys av trafiksystemet (sid 70) beskriver följande: 
Bristen på parkeringsplatser kan påverka tillgängligheten till stadens centrum och andra 
viktiga besöksmål. Antalet parkeringsplatser kan mätas for ett särskilt geografiskt 
område t ex centrum eller vid viktiga målpunkter. Det kan också vara intressant att mäta 
beläggningsgrad vid olika tidpunkter under dygnet. Tillåten parkeringstid och avgiftens 
storlek påverkar tillgängligheten. Detta blir särskilt tydligt i större stader där avgifterna 
ar höga, bland annat i syfte att prioritera besöksparkering framför arbetsparkering. 
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Kapitel 7 Ett trafiksystem i balans med staden (sid 173) Gaturumsbeskrivning 
I detta kapitel beskrivs användning av gaturmsbeskrivningen som ett sätt att illustrera 
hur övergripande principer kan överföras till utformningen av den enskilda gatan 
(gaturum). Den är tänkt att fungera både som planeringsunderlag och som styrmedel vid 
detaljutformningen. Delar av beskrivningen används som ingångsvärden i VGU. 
 
Vidare beskrivs uppbyggnaden av gaturumsbeskrivningen att den består av fyra delar: 
Karaktär, Nättillhörighet, Hastighet och Egenskaper. Begreppet karaktär används här 
som ett samlat begrepp för många olika faktorer som kan påverka vår bild av staden och 
dess olika kvaliteter. I delarna Karaktär och egenskaper ingår material om hur trafikens 
behov måste avvägas mot stadsliv. I beskrivnings av alla dessa fyra delar saknas 
diskussion om parkering. 
 
På sida 202, beskrivs hur tillgång till bilparkering styr färdmedelsvalet, där visar 
erfarenheter från arbetsplatser som kostnadsbelagt parkeringen är att bilresandet 
minskar. 
 
Kapitel 7.6 Biltrafik Sid 287 
En viktig faktor för tillgängligheten och bilnätets funktion är att det finns tillgång till 
ändamålsenlig bilparkering vid olika verksamheter. Tillgången på parkeringsplatser är 
en av de faktorer som har störst betydelse för resmönstret. Detta anspråk kan uttryckas 
genom behovstal ”parkeringsnormer”. Behovstalen beskrivs ofta i antal bilplatser per 1 
000 m2 våningsyta. 
 
Kommunerna kan således använda parkeringen som ett aktivt styrmedel i planeringen. 
Avvägningen mellan olika intressen bör hanteras genom en sammanhållen 
parkeringspolicy som utgår från områdesvisa bedömningar av tillgång och efterfrågan 
samt anspråk från övriga intressen. 
 
Förslag till utökad dokumentation i TRAST 
Det saknas beskrivningen av Dimensionerande trafiksituation (DTS). På sid 168 
hänvisar TRAST till beskrivning av DTS i VGU . Det saknas också behandling av 
parkering på gatumark, uppställningsfält. Lastning och lossning mm 

 
Under vilka förutsättningar ska parkering anordnas utmed gatusträckor, vilka anspråk 
finns och hur kan de tillgodoses utmed sträckan?  I VGU bör sedan anges om behoven 
finns punktvis, på ena eller bägge sidor utmed sträckan.  Angöring och parkering kräver 
särskild faktainsamling. Info om hållplats kan ofta hämtas från linjenätsutredning. 
 
I TRAST bör anges på vilka olika sätt man kan tillgodose angörings-/parkerings- och 
hållplatsbehov.  Användaren bör sammanställa de platsbehov som tagits fram och 
redovisa hur stort behovet är och var det uppstår på sträckan. Olika samnyttjandeformer 
bör också redovisas. 
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5.2.2  Vägar och gators utformning (VGU); Sektion tätort – gaturum 
 

Befintlig dokumentation (Trafikverket,  SKL, VV Publikation 2004:80)   
 
(Text hämtad från VGU är markerad med kursiv stil, och information ang. 
uppställningsfält har markerats med gul bakgrund) 
 
I del Gaturum beskrivs utformning av vägar och gator i tätort. Utgångspunkt för arbetet 
är trafikplanering enligt handboken TRAST och övergripande funktionell väg- och 
gatuklassificering. Från planeringsarbetet enligt ”TRAST” överförs en 
gaturumsbeskrivning till projekteringen som sker enligt VGU. 

 
Kapitel 1 Arbetsmetodik 
I kapitel 1 Arbetsmetodik beskrivs skillnaden mellan gaturum och vägrum samt mellan 
olika typer av gaturum/vägrum och den övergipande funktionella väg och 
gatuklassificeringen. I kapitlet beskrivs både en övergripande och en mer detaljerad 
(steg för steg) projekteringsgång. De övriga kapitlen i del ”Gaturum” beskriver 
trafikeringsområdets och sidoområdenas olika element som gaturummet byggs upp av. 
 
Kommentar:   
VGU behandlar nybyggnation och förbättringsåtgärder generellt, men är inte anpassad 
för äldre stadsområden. 
 
Avsnitt 1.3 Gaturumsbeskrivning (VGU sid 11-12) 
Utgångspunkten för utformning av gaturummet eller det urbana vägrummet är 
gaturumsbeskrivningen som tas fram i trafikplanen (enligt TRAST). Om ingen trafikplan 
finns inleds arbetet med gatuutformningen med att en gaturumsbeskrivning tas fram. 
Gaturumsbeskrivningen och den övergripande funktionella väg- och 
gatuklassificeringen är länken mellan planeringsskedet och projekteringsskedet. 
Gaturumsbeskrivningen är ett sätt att beskriva gatans olika delar/funktioner. Den 
består av fyra delar: karaktär, trafiknät, hastighet och övriga egenskaper att beakta. 
Gaturumsbeskrivningen ska fungera som ett planeringsunderlag och styrmedel vid 
detaljutformningen. 
 
Kommentar:  
Gaturumsbeskrivningen utförs med samma metodik i TRAST och i VGU om den 
utförts tidigare.  Förekomsten av parkering på gatumark behandlas inte specifikt i 
kapitel 1, utan sker i VGU främst i kapitel 6 Dimensioneringsprinciper.  
 
Avsnitt 1.4 Övergripande funktionell väg- och gatuklassificering (VGU sid 12) 
Utgångspunkt för användning av VGU är förutom gaturumsbeskrivningen en 
kompletterande övergripande väg- och gatuklassificering. Vägar och gator i en tätort 
har olika trafikfunktioner. I TRAST redovisas ur ett tätortsperspektiv för biltrafik 
huvudnät och lokalnät och motsvarande för gång-, cykel-, kollektiv-, utrycknings- och 
godstrafik. Vägar och gator kan också ingå i det övergripande huvudnätet vars syfte är 
att förbinda landsdelar, regioner och dess centra med varandra. 
 
Kommentar:  
Tema 2 i parkeringsprojektet har fokuserats på huvudgator där tillfarter från korsningar 
med lokalgator har väjningsplikt. 
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Avsnitt 1.5  Projekteringsgång (sid 13) 
Gaturummets principutformning sker med utgångspunkt från gaturumsbeskrivningen 
och den övergripande funktionella väg- och gatuklassificeringen. Den omfattar val av 
separeringsform och indelning i trafikbanor, antal körfält inklusive specialfält och 
bussanordningar m fl faktorer. ……..Gaturummets detaljutformning omfattar 
bestämning av sektionselementens bredder, utformning av skiljeremsor, placering och 
utformning av trafikanordningar, miljöåtgärder, utrustning etc. 
Gaturum ska utformas med hänsyn till: 

• omgivningens nuvarande eller planerade karaktär 
• trafiktekniska krav baserade på samtliga trafikanters behov av tillgänglighet,  
  trafiksäkerhet och trygghet 
• gatans eller vägens funktion i det övergripande vägnätet 
• omgivningens krav på en god livsmiljö och godtagbara miljöstörningar 
• anläggnings-, drifts- och underhållskostnader 
• övriga effekter för de transportpolitiska målen 

 
Uppbyggnaden av gaturummet eller det urbana vägrummet omfattar en rad 
element för: 
• rummets eftersträvade karaktär - form, skala, ytmaterial m.m. 
• trafik, varvid bestämmelserna i trafikförordningen (1998:1276) om trafikanters plats  
  på vägen och användning av olika banor ska beaktas 
• behov av körfält, vägrenar, gång- och cykelbanor 
• uppställning av fordon 
• m fl element  

 
Kommentar: 
I detta avsnitt omnämns ”uppställning av fordon” för första gången. Utrymmet ingår i 
gatans trafikeringsområde, medan sidoområdet innefattar övrigt område som behövs 
för snölagring, bullerskydd, slänter mm.  

 
Avsnitt 1.5.2  Projekteringsgång steg för steg (sid 14-18) 
Detta avsnitt redovisar en arbetsgång med ett 11 steg för att analysera och bestämma 
gatusektionens sammansättning, indelning och detaljutformning, se steg 1-5 nedan.  

Steg 1 Bestäm gatukaraktär samt nättillhörighet för gatans trafikanter 
Steg 2 Bestäm trafikförutsättningarna 
Steg 3 Välj referenshastighet för biltrafik 
Steg 4 Välj separeringsform för att skilja gång- och cykeltrafik från biltrafik  
           och gående från cyklister 
Steg 5 Bestäm möjliga indelningar av gatu- eller vägrummet. 
          Välj dimensionerande trafiksituationer för vägbana/-or och övriga  
          trafikbanor 
 

Kommentarer:  
I steg 5 behandlas också behov av utrymme för uppställning samt utformning av 
uppställningsfält med hänvisning till avsnitt 6,4,5 (se nedan). 
 

Kapitel 3. Dimensionerande trafikanter och trafiksituationer 
 
Avsnitt 3.1 Dimensionerande trafikanter 
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Karaktäristika för typfordon samt gående och cyklister finns i del ”Grundvärden”. 
För dimensionering av körbanebredder bör vanligtvis typfordonen Pb och LBn, dvs. 
personbil och normal buss eller lastbil användas. …….Uppställningsfält bör normalt 
dimensioneras för Pb, men lastzoner etc. för LBn.  

 
Avsnitt 3.4 Trafiksituationsmodellen (sid 24-31) 
Olika trafiksituationer kräver olika utrymmen. Utrymmesbehovet är beroende av vilken 
servicenivå - säkerhet/trygghet och komfort - trafikanterna erbjuds i de olika 
trafiksituationerna. Servicenivån beskrivs med grundvärdena utrymmesklasser och 
utrymmesbehov, se avsnitt 3.3 Utrymmesklasser och del Grundvärden. Grundvärdena 
breddmått för typfordon (bilar, bussar etc.), gående och cyklister samt utrymmesklasser 
ger en modell för att tillsammans med breddbehovet i olika situationer och hastigheter 
beskriva vilken banbredd olika trafiksituationer erfordrar vid olika servicenivåer. 
Omvänt kan modellen användas för att för en given banbredd beskriva med vilken 
servicenivå olika trafiksituationer kan hanteras. Valet av dimensionerande situation – 
DTS - görs med hänsyn till hur ofta en viss situation uppstår, t.ex. möte mellan två 
lastbilar eller cyklist omkörd av buss. 
Exempel 3  
För att en väg med VR 30 ska klara ett möte med god utrymmesstandard (utrymmesklass A) 
mellan två personbilar vid samtidig omkörning av en cyklist krävs utrymme enligt FIGUR 3-5.  
 
FIGUR 3-5 Möte mellan två personbilar vid omkörning av cyklist med god utrymmesstandard (utrymmesklass 
A) vid VR30 (refernshastighet) 
 

 
 
Kommentar: Situationsmodellen saknar exempel med uppställningsfält, men 
personbilen till höger i figuren ovan kan antas representera en uppställd personbil. 
 
Kapitel 4 Separering av gång och cykeltrafik 
 
Avsnitt 4.2 Separering av gående från cyklar (sid 33-39) 
…………… 
Människans tålighet mot krockvåld innebär att gående och cyklister bör separeras från 
bilar vars hastighet är högre än 30 km/h. Vid bedömning av om separering ska ske eller 
inte måste emellertid även andra faktorer vägas in, t.ex.:  
• hur stor risk det är att en olycka ska inträffa. Risken påverkas bl.a. av antalet gående, 
cyklande och bilar  
• högsta tillåten hastighet och möjligheten att sänka hastigheten genom vägens 
utformning  
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…………………………. 
• övriga konsekvenser för alla trafikanter, t.ex. tillgänglighet eller möjligheter att 
tillgodose behov för utryckningsfordon, bussar, på- och avstigning, lastning och 
lossning längs gatan  
……………………….. 
Behovet av separering ska också värderas med hänsyn till gåendes och cyklisters behov 
av trygghet och deras möjligheter att använda den planerade utformningen. 
 
4.4 Val av GC separeringsform på sträcka  
I detta avsnitt presenteras olika separeringsformer för cykeltrafik varav ett med cykelfält 
på vägbanan, se figur nedan. 

 

 
Vilka separeringsformer som ger god, mindre god och låg kvalitet för cykeltrafik längs 
körbanor i biltrafikens huvudnät och lokalnät beroende på biltrafikens flöde och 
referenshastighet visas i FIGUR 4-2. Vid mindre flöde än ca 30 c/Dh, kan man 
överväga att sänka standardkraven ett steg.  

 
CYKELTRAFIK  
Kvalitet  VR  Separeringsform vid angivet bilflöde  
God  Avskild bana

1) 
 

Mindre god  70  Cykelbana  
Låg  Cykelfält  Cykelbana  
God  Cykelbana  
Mindre god  50  Cykelfält  
Låg  Blandtrafik  Cykelfält  
God  Bland trafik  Cykelfält  
Mindre god  <30  Blandtrafik  
Låg  
Bilflöde  0 100 200 300 400 500 600 b/Dh 

 
Kommentar: Cykelfält bedöms ge mindre god kvalitet enligt tabellen ovan. 
Standardlösning på de studerade gatusträckorna i Stockholms innerstad är att cykelfältet 
placeras utanför ett uppställningsfält för parkering eller lastning & lossning, vilket torde 
minska kvaliteten ytterligare. 

 
Kapitel 5 Väg- och gatutyper  
I detta kapitel redovisas typsektioner som namngivits efter deras utförande vad avser 
mötes- och omkörningsmöjligheter, antal körfält m.m. som länk i huvud- eller lokalnät för 
biltrafik:  
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Övergripande huvudnät Övrigt huvudnät Lokalnät 
Motorväg  Flerfältsväg eller gata Normal tvåfältsgata 
Flerfältsväg  Normal tvåfältsväg/gata  Smal gata 
Normal tvåfältsväg/gata    

 
Kommentar: 
Beskrivningen av typsektionerna innehåller inget fall med uppställningsfält i ena eller 
båda riktningarna. 
 
Kapitel 6 Dimensioneringsprinciper  
 
 Avsnitt 6.1 Gator i huvudnätet för biltrafik (sid 45) 
Anger bl a att ”Biluppställning längs vägbanekanten tillåts bara där vägbanebredden 
dimensionerats med hänsyn till detta. Normalt bör biluppställning inte tillåtas i det 
övergripande huvudnätet”. 
 
Avsnitt 6.2 Gator i lokalnäten för biltrafik (sid 46)  
Anger bl a att ”Åtkomligheten med bil bör vara god. Vissa transporttyper måste kunna 
komma nära entréer”, vilket kan tolkas som att möjlighet till biluppställning för kortare 
tidsperioder skall tillgodoses.  

 
Avsnitt 6.3  Hastighetssäkring av gator 
Anger bl a följande:  
Gator med VR 30 km/h förekommer vanligast som lokalnätsgator för biltrafik men kan 
förekomma som huvudnätsgator där det motiveras av hänsyn till miljön och/eller 
förekomsten av korsande gående och cyklister. 
……………………….. 

Längs gator med VR 30 ska trafikens hastighet vara högst 30 km/h både på sträcka och 
 i korsningar. Gående och cyklister ska kunna korsa körbanan var som helst. 
Parkerings/uppställningsfält kan finnas längs gatan. Dessa kan vara tydliggjorda med 
avvikande beläggning, avskiljande lågt kantstöd o.dyl.  
Längs gator med VR 50/30 ska trafikens hastighet vara högst 50 km/h på sträcka och 30 
km/h i korsningar och andra konfliktpunkter. Gående och cyklister ska normalt korsa 
körbanan vid korsningarna och vid övergångsställen som är hastighetssäkrade till 30 
km/h. Uppställningsfält finns normalt inte men ytor för angöring som kan vara 
tydliggjorda med avvikande beläggning, o.dyl förekommer. 
 
Kommentar: 
Avsnittet föreskriver en avsevärt restriktivare hållning när det gäller uppställningsfält än 
vad som tillämpas på de studerade huvudgatorna med VR 50 km/h i Stockholm.  
 
Avsnitt 6.4 Dimensionering av trafikbanor (sid 49 ..) 
I tabell 6-6 (sid 55) anges (p+P+P)C som exceptionell dimensionerande trafiksituation 
med mindre god standard för tvåfältig huvudnätsväg där p representerar stillastående 
personbil. 
 
Avsnitt 6.4.5 Specialfält på huvudnäts- och lokalnätsgator (sid 57). 
I detta avsnitt behandlas bussfält, cykelfält och uppställningsfält (sid 59) där det bl a står 
följande: 
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Cykelfält:  ….Om det finns behov för biltrafik att angöra längs körbanekanten för t.ex. 
av- och påstigning kan man överväga att i stället för cykelfält markera vägrenar med 
motsvarande bredd. Lösningen är inte bra och bör om möjligt undvikas. 
 
Uppställningsfält:  
Körbanor är främst avsedda för rörlig fordonstrafik. Utrymme för uppställning av bilar 
längs körbanor bör därför i första hand ordnas för verksamheter med behov av 
uppställning för korta ärenden eller högfrekventa besök. Detta kan ske i form av 
uppställningsfält…. Uppställningsfält är en del av vägbana avsedd för längsgående 
parkering eller annan uppställning av fordon eller på vissa avsnitt för busshållplats, 
taxi, lastplats eller motsvarande. God standard förutsätter uppställningsfält inte 
förekommer.  
…………………….. 
Uppställningen bör ordnas så att behov av backning i angränsande körfält minimeras. 
Utformning av uppställning som medför behov av backning för att angöra i 
uppställningsfältet ger låg standard på huvudnätsgator. Breddbehovet för 
uppställningsfält styrs av vilken typ av uppställning som planeras, vilka fordon som ska 
rymmas, hur stort utrymme angränsande körfält ger den passerande trafiken och med 
vilken hastighet den framförs…..(sid 60: minimimått för god standard = 2.1 m). ……. 
Vid val av bredd ska också hänsyn tas till behovet av parkeringsplatser reserverade för 
rörelsehindrade med parkeringstillstånd. Bredden bör vara minst 5,0 m för att t.ex. en 
person med rullstol ska kunna ta sig in och ut ur bilen.  
Ju större bilflöde gatan har och ju högre angöringsfrekvens i uppställningsfältet, desto 
rymligare bör utrymmet vara mellan uppställda och passerande fordon. 
Minimiutrymme kan användas vid t.ex. långtidsparkering och litet trafikflöde medan 
önskvärt utrymme är lämpligt vid t ex korttidsparkering på centrala affärsgator. Vid val 
av bredd ska hänsyn även tas till behov av utrymme för att öppna bildörrar mot trafik i 
angränsande körfält, cykelfält samt gång- och cykelbana. 
 
Kommentar:  
Som framgår av texten ovan intar VGU en mycket restriktiv hållning till anordnade av 
uppställningsfält.  Icke desto mindre tillåts boendeparkering längs kantstenen på 
flertalet huvudnätsgator i Stockholm.   
 
Kapitel 12 Biluppställning på gatumark (sid 98-99) 
 
Körbanor är främst avsedda för rörlig fordonstrafik. Angöring och parkering 
komplicerar trafiksituationen och kan ge negativ effekt på trafiksäkerhet och 
tillgänglighet. Även stadsbilden påverkas. Allmänt bör man ha en restriktiv hållning till 
parkering på gata. Särskilt boende- och arbetsplatsparkering bör i första hand lösas på 
annat sätt. 

 
Beträffande utrymme för uppställningsfält i anslutning till gångbanan hänvisas till 
avsnitt 6.4.5. Kapitel 12 redovisar mått för olika former av tvärställd parkering. 

 
Förslag till utökad dokumentation i VGU 
 
Allmänt 
Genomgången av VGU med fokus på behandlingen av parkering på gatumark har 
resulterat i följande observationer: 
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• Metodiken i VGU med byggstenarna gaturumsbeskrivning, övergripande 
funktionell vägklassbestämning, dimensionerande trafiksituation, separering av 
gång- och cykeltrafik, väg- och gatutyper behandlar parkering på uppställningsfält 
som ett särfall som bör undvikas om man vill verka för lösningar med god 
standard.  

•  Användning och utformning av uppställningsfält behandlas mera i detalj i kapitlet 
om dimensioneringsprinciper, dock åtföljt av starka rekommendationer mot 
tillämpning av parkering på gatumark. 

 
Det är därför uppenbart av VGU är svår att tillämpa i storstäder med äldre 
centrumbebyggelse där parkering på tomtmark endast finns i begränsad utsträckning. 
Boendeparkering på gatumark även på gator som tillhör huvudnätet är i dessa miljöer en 
politiskt accepterad nödvändighet.  Följande övergripande kompletteringar av VGU 
föreslås för att hantera detta problem: 

1. Beskrivning av problematiken med tillämpning av VGU för olika trafikmiljöer 
enligt ovan. 

2. Komplettering av kapitel 3 Bestämning av dimensionerande trafiksituation med 
fall där parkering är tillåten i ena eller bägge riktningarna. 

3. Komplettering av kapitel 4 Separering av gång- och cykeltrafik för gatutyper 
med tillåten uppställning, samt kapitel 4 Väg- och gatutyper i 
överensstämmelse härmed.  

 
Utformning av uppställningsfält med parkeringsfickor 
Angöring utmed kantstenen på gatumark innebär ofta behov av en eller flera 
backningsmanövrer för att komma in i en trång lucka mellan andra parkerade fordon. 
En sådan parkeringsmanöver innebär större fördröjning och ökad olycksrisk jämfört 
med parkering i fickor som är utformade för att garantera tillräcklig plats för två fordon, 
se figuren nedan.  

 
Figur:   Skiss till utformning av uppställningsfält med parkeringsfickor 
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Lösningen med parkeringsfickor, som tillämpas på många nyanlagda gator innebär 
också andra fördelar som 

• Kortare övergångsställen med bättre sikt för fotgängaren såväl som för 
bilföraren 

• Bättre möjligheter att korsa gatan på sträckan mellan gatukorsningarna av 
samma skäl som ovan. 

 
Lastzoner 
Reserverade zoner platser för lastning och lossning kan också med fördel utföras som 
fickor där så är möjligt. 
 
Placering av cykelfält 
Enligt VGU ger cykelfält placerade utanför ett uppställningsfält mindre god standard. 
Cyklisterna riskerar att skadas av öppnade bildörrar, och kan tvingas ut i vägbanan av 
dubbelparkerade fordon som blockerar cykelfältet. Alternativt kan cykelfältet placeras 
på en breddad gångbana, vilket dock leder till ökad risk för kollisioner mellan cyklister 
och gångtrafikanter. Ett tredje alternativ är att bredda körfältet närmast kantstenen för 
att möjliggöra säkrare omkörning av cyklister. 
 
5.3 TRAFIKREGLERINGSÅTGÄRDER 

 
Parkering utmed kantstenen förutsätter att sträckan inte är skyltad med P-förbud. Även 
om så skulle vara fallet är kortare angöring tillåten för på- och avstigning, lastning & 
lossning m.fl. ärenden med kort varaktighet. Fordon med särskild dispens mht 
handikapp eller olika servicefunktioner får också angöra sträckan.   

 
För att i görligaste mån säkra att fordon inte angör en sträcka krävs att den är skyltad 
med stoppförbud. Detta kan med fördel begränsas till tidsperioder på körfältet av 
kapacitetsskäl måste utnyttjas av den rörliga trafiken. För att vara effektivt måste 
stoppförbudet övervakas och felande fordon bötfällas & bortforslas. 
 
Dubbelparkering för lastning och lossning eller annan angöring är heller inte förbjuden 
under förutsättning att det fortfarande finns möjlighet att passera det dubbelparkerade 
fordonet. 
 

6. SLUTSATSER 
Analys av fältmätningsresultaten av olika typer av angöringshändelsers inverkan på 
framkomligheten gjordes på två olika sätt: 
 
3) Makroanalys genom multipel regression av effekt på medelhastigheten på studerade 

sträckor av frekvensen händelser av olika slag per 5min och 100m  
4) Mikroanalys av enskilda fria fordons hastighetsprofil och restid vid passage av de 

studerade sträckor med eller utan förekomst av någon händelse.  
 
Den i avsnitt 4.1 redovisade regressionsanalysen på makronivå visar att många variabler 
som beskriver parkeringshändelser har en signifikant inverkan på hastighetsmedelvärde 
trots att modellens förklaringsgrad var låg (R2  = 0,42). Tyvärr innehåller mätmaterialet 
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bara fyra mätsträckor, vilket beror på att vissa av de vid rekognoseringen identifierade 
potentiella mätsträckor saknade parkeringshändelser. Detta berodde troligen på att 
huvuddelen av parkeringsplatserna var upptagna för boendeparkering.  
 
Makroanalysen visar att trafikflöde, parkeringsmanöver, dubbelparkering och lastning 
& lossning minskade hastigheten med 0,06; 2,1; 7,1; resp 3,3 km/timme per 
händelse/100m,5min. Ökning av antalet körfält i den studerade riktningen från 1 till 2 
ökade hastigheten med 7,7 km/timme. . 
 
Resultatet från mikroanalysen var att parkeringsmanövrer, dubbelparkering och 
lastning och lossning minskade hastigheten med 8,5;  9,2; resp 11 km/timme   
Minskning/ ökningen räknades för 100m sträcka. Lastning och lossningshändelserna  
hade större effekt på hastighetsminskningen med 8 km/timme på Flemminggatan och 14 
km/timme på Folkungagatan. Orsaken till de stora effekterna av lastning & lossning på 
Folkungagatan är att det saknas cykelfält som annars ofta utnyttjas vid manövreringen 
av lastbilar in i lastzonen för leverans av varor till butikerna mm, samt att på denna 
gatas studerade sträcka finns två lastzoner.  
 
Internationella och svenska studier som är redovisade i litteraturstudien bestyrker att 
gatuparkering har stor inverkan på frifordonshastigheten i tätortsmiljö. Enligt Ibeas-
Portilla, A. et.al (2009), sker en ökning av den genomsnittliga restiden med 15%, 24% 
och 39% för 10, 20 och 30 manövrar per timme respektive och en minskning med 6, 10 
och 16% för manövrar på 10, 20 och 30 per timme respektive. Enligt Bång och Pezo 
Silvano (2012) minskar gatuparkering medelhastigheten för fria fordon med 4,6 
km/timme. En liknande studie av Nordström (2006) visade på en minskning av 
medelhastigheten med 3km/timme som effekt av parkeringen.  Enligt Wang et al (2006) 
leder förekomsten av gatuparkering till minskning av hastigheten med 3.19 mil/h och ett 
intercept av 32km/timme. Trivector (2009) studerade inverkan av gatuparkering på den 
genomsnittliga hastigheten på olika gator i städerna. I studien utvärderades hastigheten 
för en ensidig och dubbelsidig gatuparkering. För två-sidig parkering observerades en 
hastighetsminskning på  8,9 km/timme och för ensidig en minskning med 4,5 
km/timme. 
 
I TRAST beskrivs uppbyggnaden av gaturumsbeskrivningen att den består av fyra 
delar: Karaktär, Nättillhörighet, Hastighet och Egenskaper. Begreppet karaktär används 
här som ett samlat begrepp för många olika faktorer som kan påverka vår bild av staden 
och dess olika kvaliteter. Bristen på parkeringsplatser, tillåten parkeringstid och 
avgiftens storlek kan påverka tillgängligheten till stadens centrum och andra viktiga 
besöksmål. I TRAST bör anges på vilka olika sätt man kan tillgodose angörings-
/parkerings- och hållplatsbehov. Användaren bör sammanställa de platsbehov som tagits 
fram och redovisa hur stort behovet är och var det uppstår på sträckan. Olika 
samnyttjandeformer bör också redovisas. 
 
Metodiken i VGU med byggstenarna gaturumsbeskrivning, övergripande funktionell 
vägklassbestämning, dimensionerande trafiksituation, separering av gång- och 
cykeltrafik, väg- och gatutyper behandlar parkering på uppställningsfält som ett särfall 
som bör undvikas om man vill verka för lösningar med god standard. Användning och 
utformning av uppställningsfält behandlas mera i detalj i kapitlet om dimensionerings-
principer, dock åtföljt av starka rekommendationer mot tillämpning av parkering på 
gatumark. Det är därför uppenbart av VGU är svår att tillämpa i storstäder med äldre 
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centrumbebyggelse där parkering på tomtmark endast finns i begränsad utsträckning. 
Boendeparkering på gatumark även på gator som tillhör huvudnätet är i dessa miljöer en 
politiskt accepterad nödvändighet.  I rapporten föreslås ett antal kompletteringar i VGU 
avseende tillämpning av situationsmodellen mm. 
 
Angöring utmed kantstenen på gatumark innebär ofta behov av en eller flera 
backningsmanövrer för att komma in i en trång lucka mellan andra parkerade fordon. 
En sådan parkeringsmanöver innebär större fördröjning och ökad olycksrisk jämfört 
med parkering i fickor som är utformade för att garantera tillräcklig plats för två fordon. 
Lösningen med parkeringsfickor, som tillämpas på många nyanlagda gator innebär 
också kortare övergångsställen med bättre sikt för fotgängaren såväl som för bilföraren, 
och bättre möjligheter att korsa gatan på sträckan mellan gatukorsningarna av samma 
skäl som ovan. Lösningen med indragna fickor i uppställningsfältet kan också med 
fördel tillämpas för lastzoner. 
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Bilaga 1 
 
Beskrivning av fallstudier  
 
Huvudsakligen har tre fallstudier genomfördes. Som det redan nämnts i metod avsnittet 
3.2.2, två metoder användes i denna studie: Micro -och makroanalysen. I den första tre 
fallstudier utföras. För Macrostudien två olika vägsträckor används från varje fallstudie 
utom den sista.  

 
Fallstudie 1 
 
I den här fallstudien två gatusträckor av 120 meter studerade, Fleminggatan sträcka 1 
och Fleminggatan sträcka 2. Fleminggatan sträcka 1 är gatusträckan mellan 
Inedalsgatan och Polhemsgatan. I detta område finns ett sjukhus och många butiker som 
ökar aktiviteten vid vägkanten. Denna sträcka har olika aktiviteter och inkluderar 
särskilda zoner som är avsedda till parkeringsaktiviteten av specifika fordon. Dessa 
inkluderar lastzoner som är avsedda endast för leverans fordon och ett begränsat antal 
parkering för handikappade.  
 
Den allmänna vägsgeometrin består av ett körfält. Gatusträckan ligger mellan två 
signalerade korsningar. Körfälts bredd är 3,3 meter och har ett cykelfält 1,5 meter bred 
och ligger mellan parkeringen körfält och andra trafik. Parkeringsfält är 2,6 m brett. 
Denna sträcka leder in mot centrum och är relativt trafikerad gata med högt flöde. På 
vägkanten kan ca 20 fordon parkeras exklusive lastzonen. 
 
 
 

 
Figur 1, Karta över Fleminggatan sträckan 1 
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Figur 2, Väg geometrin för Fleminggatan sträckan 1 
 
Fleminggatan sträcka 2 är det segment som ligger mellan Wargentinsgatan och Norra 
Agenegatan. Denna sträcka har också olika aktiviteter. Det finns en lastzon som är ett 
reserverat område endast för leverans lastbilar och skåpbilar. Väg geometrin skiljer sig 
inte på något sätt från sträcka 1. Körfälts bredd är 3,8 meter och har ett cykelfält på 1,5 
m brett som ligger mellan parkeringsplatserna och andra trafiken. Parkeringsplatserna är 
2,6 meter breda. På denna gata en 140 meter lång ansågs för studien. På denna sträcka 
kommer trafiken från centrumet och därför är den en relativt trafikerad gata med högt 
flöde. På vägens kantsten finns parkeringsplats för ca 22 fordon exklusivt lastzonen. 
 
 
 

 
 

Figur 3, Karta över Fleminggatan sträckan 2 
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Figur 4,: Väg geometrin för Fleminggatan sträckan 2 
 
Fallstudie 2 
En vägsträcka på Hornsgatan som ligger mellan Torkel Knutssonsgatan och 
Timmermansgatan. Sträckan karakteriseras med en varierande körfälts bredd. Bredden 
på halva sträckan, 55 m lång har ett körfält, 3m bredd sedan ökar bredden signifikant till 
5.2m som motsvarar två körfältet vid korsningen. Det finns ett antal parkeringsplatser 
2,6 m breda samt ett cykelfält 1,5 meter bred. En stor efterfrågan på parkeringsplatser 
leder till uppkomst av dubbelparkering (visualiseras genom videon). Gatan har ett 
lagom flöde än föregående fallstudie men det förekommer många aktiviteter. 
 
 
 
I denna studie behandlades sträckas två delar separat (för makroanalys).  

 
Figur 5, Karta över Hornsgatan 
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Figur 6, Väg geometrin för Hornsgatan 
 
Fallstudie 3 
För denna fallstudie valdes en vägsträcka på Folkungagatan, En vägsträcka av 110m 
mellan Borgmästargatan och Ersta trappor som ligger mellan två korsningar där trafiken 
kör mot centrumet. Sträcka består av ett körfält 3,3m brett och är avsedd med ett antal 
parkeringsplatser 2,6 m bredd och lastzon. En cykelbana 1,5m brett ligger mellan 
parkeringsplatser och trottoaren. Sträckan är högtrafikbelastad. 
 
 

 
 
Figur 7, Karta över Folkungagatan 
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Figur 8, Väg geometrin för Folkungagatan 

 


