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Sammanfattning
Den 25 september 2018 gav tekniska nämnden uppdraget till tekniska förvaltningen att
utreda parkeringssituationen i stadskärnan. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för
parkeringsfrågan efter sammanslagningen den 1 januari 2019. I Parkeringsutredning del 1
(25 februari 2019) förordade samhällsbyggnadskontoret införande av parkeringsavgifter. Den
15 april 2019 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att inte fortsätta utreda parkeringsavgifter. Nämnden beslutade att ge samhällsbyggnadskontoret fortsatta uppdraget att utreda
införande av parkeringsskiva i Alingsås stadskärna, utreda behov av boendeparkeringstillstånd, utreda införande av parkeringsledningssystem samt utföra parkeringsutredning del
2 (framtida parkeringsbehov, översyn av parkeringsnorm och parkeringsköp). Nu aktuell
utredning behandlar de tre områdena: parkeringsskiva, boendeparkeringstillstånd och
parkeringsledningssystem. Utredningen utgår från Alingsås stadskärnas lokala
förutsättningar samt resultatet från beläggningsgradstudien Parkeringsräkning Alingsås
stadskärna oktober 2019.
Införande av parkeringsskiva bedöms endast kunna underlätta för en effektivare
parkeringsövervakning. Det kommer dock sannolikhet inte bidra till att uppnå en jämnare
användning av befintliga parkeringsplatser, vilket behövs för att minska söktrafiken och öka
tillgängligheten för besökare till staden. Trycket på allmänna gratisplatser kommer troligen
fortsatt vara högt, medan privata avgiftsbelagda platser används i låg utsträckning. Grovt
uppskattad initial kostnad för ett införande bedöms uppgå till cirka 500 Tkr. Därutöver
tillkommer årliga kostnader för inköp, distribution och administration. Ett alternativ till
parkeringsskiva är att endast se över befintlig tidsreglering och utöka parkeringsövervakningen för att uppnå likande syfte till en lägre kostnad.
Om ett positivt politiskt beslut fattas om parkeringsskiva bör fokus i första hand ligga på
korttidsplatser inom parkeringsförbudsområdet i Alingsås stadskärna. Tidsregleringen
behöver ses över inför ett införande. Massutskick till kommunens samtliga hushåll och
informationsinsatser bör även göras. Löpande distributionsmöjligheter behöver utredas
ytterligare. Utökad parkeringsövervakning under den första perioden med parkeringsskiva
bör även övervägas för att införandet ska ge någon större effekt.
Gatu- och parkavdelningen bedömer att det inte finns behov av att införa boendeparkeringstillstånd i dagsläget. Parkeringsräkningen från 2019 visar att det finns lediga platser i
samtliga delområden av stadskärnan under nattetid. Det är inte heller fullbelagt varken under
dagtid på vardagar eller under lördag vid lunchtid. Det bör således finnas plats för boende att
kunna parkera under såväl kortare som längre tider, dock inte alltid i direkt anslutning till
bostaden. Dessutom är boendeparkeringstillstånd förknippat med en kostnad för tillståndsinnehavaren, vilket blir motsägelsefullt då det samtidigt är gratis parkering för övriga bilister.
Gatu- och parkavdelningen bedömer inte att uppskattad kostnad på cirka 1,5-2 Mkr för
införande av ett digitalt parkeringsledningssystem kan motiveras. Såväl avgiftsfria som
avgiftsbelagda platser behöver användas på ett mer optimalt sätt än vad de gör idag för att
förbättra parkeringssituationen i stadskärnan. Digital skyltning som visar främst lediga
avgiftsbelagda platser torde inte ha den övergripande genomslagseffekt som vi vill uppnå. Vi
bedömer att ett mindre kostsamt alternativ är rimligare; bättre placering av statiska skyltar till
utvalda anläggningar. Det tydliggör för externa besökare var de enklast hittar parkeringsplats
och i största möjliga mån undviks onödig trafik i de mest centrala delarna. Detta bör göras
tillsammans med insatser för tydligare information om parkeringssituationen och om andra
möjliga resealternativ, generellt och vid till exempel särskilda evenemang.
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1. Inledning
1.1. Bakgrund
Alingsås stad växer och det finns ett ökat tryck på mark i stadskärnan. Det finns önskemål
om förtätningar genom byggnation av bostäder och verksamheter samt önskemål om
användning av allmänna ytor för andra ändamål än vad de är ämnade för idag. Tillgången på
lämpliga områden för byggnation i stadskärnan är ytterst begränsad och behov finns därför
av att nyttja mark som idag används för bland annat parkeringsplatser. Stadskärnans
historiska utformning i sig med trångt gatunät sätter även begränsning för möjligheten att ta
emot biltrafik. Samtidigt är det viktigt att stadskärnan bibehålls som levande kommersiellt
centrum och att tillgängligheten inte försämras. Parkeringsfrågor är i detta sammanhang i
högsta grad av strategisk karaktär som har inverkan på Alingsås utveckling. Det är därför
angeläget att se över de befintliga parkeringsplatserna som finns idag och hur Alingsås
kommun kan påverka användningen av dessa.
Tekniska förvaltningen fick den 25 september 2018 i uppdrag av tekniska nämnden att
utreda parkeringssituationen i stadskärnan. Då en sammanslagning av tekniska nämnden
och samhällsbyggnadsnämnden har skett från och med den 1 januari 2019, ansvarar
nuvarande samhällsbyggnadsnämnden för fortsatta hanteringen av ärendet.
Gatu- och parkavdelningen (enheten för trafik och planering) på samhällsbyggnadskontoret
genomförde första delen av en parkeringsutredning under hösten 2018 och början av år
2019. Parkeringsutredning del 1 innefattar en nulägesbeskrivning av befintliga allmänna
gratisparkeringar och privata avgiftsbelagda parkeringsplatser samt en sammanställning av
övergripande konsekvenser vid införande av olika styrmedel i stadskärnan. De styrmedel
som berördes var parkeringsskiva, parkeringsavgifter, tidsreglering och
boendeparkeringstillstånd. Gatu- och parkavdelningen förespråkade fortsatt utredning av
införande av parkeringsavgifter samt behovet av boendeparkeringstillstånd. Likaså angavs
behov av att fortsatt utreda behovet av ett parkeringsledningssystem samt att göra en
översyn av nuvarande parkeringsnorm och parkeringsköp i ett senare skede. Syftet var att
erhålla ett politiskt beslut kring fortsatt inriktning av parkeringsutredningen.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 15 april 2019 att
parkeringsavgifter inte ska fortsätta utredas och gav samhällsbyggnadskontoret följande
fortsatta uppdrag:
1) Ta fram förslag till införande av parkeringsskiva i Alingsås stadskärna
2) Fortsatt utreda behov av boendeparkeringstillstånd
3) Utföra parkeringsutredning del 2 avseende framtida parkeringsbehov samt översyn
av parkeringsnorm och parkeringsköp
4) Utreda införande av parkeringsledningssystem

1.2. Syfte
Syftet med parkeringsutredningen som helhet är att skapa ett system för bättre
kapacitetsutnyttjande av befintliga parkeringsplatser, öka tillgängligheten och undvika
blockerande långtidsparkeringar på platser som är mest attraktiva, minimera söktrafiken
samt erhålla en effektivare parkeringsövervakning. Nu aktuell utredning syftar till att besvara
punkterna 1, 2 och 4 ovan om parkeringsskiva, boendeparkeringstillstånd och
parkeringsledningssystem utifrån det övergripande syftet.
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Utgångsläget är Alingsås stadskärnas lokala förutsättningar, befintligt antal parkeringsplatser
och resultatet från beläggningsgradstudien Parkeringsräkning Alingsås stadskärna oktober
2019 som utfördes för att ge aktuella uppgifter om parkeringssituationen.

1.3. Geografisk avgränsning
Utredningen avgränsas till stadskärnan enligt Alingsås kommuns lokala trafikföreskrifter om
parkeringsförbudsområde i centrala Alingsås (beslutade den 29 april 2009) med tillägg av
närliggande områden som kan ha betydelse för den centrala parkeringen, se karta 1 över
samtliga delområden.

Karta 1. Geografisk avgränsning för Alingsås stadskärna (A-D) med närliggande parkering (E-G)

2. Kort nulägesbeskrivning
2.1. Antalet parkeringsplatser
Antalet allmänna platser varierar något under olika veckodagar och tider på dygnet på grund
av att vissa lastplatser, särskilda besöksparkeringar till verksamheter och förhyrda platser
kan användas av allmänheten vid specifika tider. Under vardag förmiddag finns totalt 1 764
allmänna platser i det avgränsade geografiska området enligt karta 1 ovan. I summan ingår
gatuparkeringar, parkeringsanläggningar och pendelparkeringar (direkt norr och söder om
järnvägsspåren i område C och G). Fördelningen framgår av tabell 1 samt parkeringsanläggningar i karta 2.
I sifforna ovan ingår inte de 291 platserna i området som planeras att tas i anspråk för
byggnation av bostäder och verksamheter i Prästlyckan västra, Solen, Farkosten och
Hinden. Utöver de allmänna parkeringsplatserna finns även 588 privata avgiftsbelagda
platser som inte heller ingår i utredningen för parkeringsskiva och boendeparkeringstillstånd.
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Allmänna parkeringar

Antal parkeringsplatser

Gatuparkeringar

703

Parkeringsanläggningar

728

Pendelparkeringar

333

Totalt

1 764

Tabell 1. Allmänna parkeringsplatser som berörs av utredningen (vardag förmiddag)

Karta 2. Parkeringsanläggningar. Antal platser anges inom parentes (vardag förmiddag)
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2.2. Dagens tidsreglering
Av karta 3 framgår dagens gällande parkeringstider på de allmänna parkeringsplatserna i
stadskärnan med omnejd. Gatuparkering på Järnvägsgatan mellan Bangatan och
Metallgatan (21 platser 24 h), på Sveagatan mellan Göteborgsvägen och Sveaplan (15
platser 30 min, 44 platser 24 h och 2 handikapplatser) och på anläggningen Filaren väster
om Ängsgatan (33 platser 2 h, 19 platser 24 h och 3 handikapplatser) är inte utmarkerade på
kartan, men ingår i antalet angivna platser i rutan till höger. Observera att parkeringsplatserna som planeras att tas bort i Prästlyckan västra, Solen, Farkosten och Hinden ingår i
denna sammanställning då de i dagsläget fortfarande är i bruk. Därav blir totala antalet
platser 2055 stycken.

Gul 30 min 161 platser
Grön 1 h 140 platser
Blå 2 h 255 platser
Brun 4 h 209 platser
Rosa 24h 1 242 platser
Röd Handikapp 48 platser

Karta 3. Dagens tidsreglering på totalt 2055 platser (vardag förmiddag)

2.3 Avstånd
Av karta 4 framgår uppgifter om gångavstånd från större parkeringsanläggningar (allmänna
avgiftsfria och privata avgiftsbelagda) till Gallerian Storken mitt på Kungsgatan (1).
Avstånden mäts som närmsta rimliga gångväg mellan parkering och målpunkt, det vill säga
inte fågelvägen. Endast Nolhaga parkering och pendelparkeringarna ligger på längre avstånd
än 490 meter. Avstånden till övriga parkeringsanläggningar är således relativt korta.
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Karta 4. Gångavstånd mellan parkeringsanläggningar och Gallerian Storken

2.4. Resultat från parkeringsräkning 2019
Under hösten 2019 genomfördes beläggningsgradsstudien Parkeringsräkning Alingsås
stadskärna oktober 2019 för att erhålla ett underlag för fortsatt behovsbedömning av
parkeringsskiva, boendeparkeringstillstånd samt parkeringsledningssystem.
Beläggningsgraden anger andelen av befintliga parkeringsplatser som nyttjas av parkerade
fordon under ett visst räkningstillfälle. Det visar således hur stort tryck det är på
parkeringsplatserna vid olika tider på dygnet och under olika dagar. Undersökningen gjordes
i stadskärnan och i områdena direkt norr, väster och öster om stadskärnan enligt karta 1 på
sida 4. Såväl allmänna gratisparkeringar som privata avgiftsbelagda parkeringar som kan
nyttjas av allmänheten ingick i studien.
Sammanfattningsvis visar undersökningen att beläggningsgraden var lägre generellt år 2019
jämfört med tidigare utförda parkeringsräkningar från år 1986 och 1993. Det tyder på att det
finns fler lediga platser idag än tidigare. Det var inte fullbelagt under någon av
räkningstillfällena år 2019. Det gäller både för avgiftsfria och avgiftsbelagda platser totalt sett,
i området som helhet och på delområdesnivå. Högst beläggning uppmättes under en tisdag
förmiddag; 59 % i stadskärnan respektive 66 % i hela området och lägst beläggning var
under en torsdag morgon; 31 % i stadskärnan respektive 29 % i hela området. Lördag vid
lunchtid, som potentiellt sett torde vara ett högbelastat tillfälle med högt besökstryck, hade
endast en beläggningsgrad på totalt 52 % både i stadskärnan och i hela området. Detta
jämfört med 105 % i stadskärnan respektive 96 % i hela området år 1993.
Allmänna avgiftsfria platser används dock i mycket högre utsträckning än de privata avgiftsbelagda platserna. Beläggningen i stadskärnan under samtliga räkningstillfällen uppgick
totalt på de allmänna avgiftsfria platserna till mellan 41-79 %, medan beläggningen på de
privata avgiftsbelagda platserna endast var mellan 8-22 %. Det fanns således gott om lediga
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platser i stort sett oavsett veckodag och tidpunkt på dygnet, men de flesta bilister väljer att
stå där det är gratis.
På specifika gatudelar eller anläggningar hade beläggningen nått 90-100 %, vilket indikerar
att vissa platser är mer attraktiva än andra. Detta gäller särskilt de mest centrala
gratisplatserna på eller i närheten av Kungsgatan, bland annat på Drottninggatan, Östra
Ringgatan vid Järtas park, Stora torget och Lilla torget. Samtidigt fanns ledig kapacitet i
parkeringshusen. Ett exempel: under tisdag förmiddag var det i stort sett fullbelagt på Stora
torget (97%) och på Lilla torget (84%), medan beläggningen i parkeringshus Estrad uppgick
till endast 21% vid samma tidpunkt.
Resultatet indikerar att avståndet från parkeringsplats till målpunkt troligen inte har lika hög
betydelse som kostnaden för bilisternas val av parkeringsplats. Exempelvis var
beläggningsgraden i avgiftsbelagda parkeringsgaraget Storken endast 15 – 49 % beroende
på dag och klockslag, trots sin centralt belägna placering med uppgång direkt in i gallerian
mitt på Kungsgatan. Avgiftsbelagda parkeringshuset Estrad, cirka 270 meter söder om
Kungsgatan, hade endast en maxbeläggning på 21 %. Samtidigt hade gratisparkering på
Kvarnlyckan, cirka 400 meter norr om Kungsgatans mitt, en maxbeläggning på 85 %.
Bilisternas val att främst parkera på ett fåtal avgiftsfria platser skapar söktrafik på stadens
trånga gatunät. Det bidrar troligtvis även till den allmänna uppfattningen om att det finns för
få parkeringsplatser i centrum. Parkeringsräkningen visar dock på att lediga platser finns och
lösningen finns i stor del i en jämnare användning av samtliga befintliga platser, både de
avgiftsfria och avgiftsbelagda platserna.

3. Parkeringsskiva
3.1 Effekter av parkeringsskiva
Utgångspunkten är dagens förutsättningar med befintliga parkeringsplatser. Utredningen tar
inte hänsyn till eventuella tillkommande platser i framtiden eller användning av dagens
parkeringsytor för andra ändamål. Som tidigare nämnts är syftet med parkeringsutredningen
som helhet att:





skapa ett system för bättre kapacitetsutnyttjande av befintliga parkeringsplatser
minimera söktrafiken och öka tillgängligheten till stadskärnan
undvika blockerande långtidsparkeringar på de mest attraktiva platserna
erhålla en effektivare parkeringsövervakning

Införande av parkeringsskiva kan särskilt bidra till att uppnå de två sistnämnda syftena.
Parkeringsvakten kan på ett enklare sätt läsa av på parkeringsskivan när bilen har parkerats
jämfört med dagens system (kontroll av däckventil) och om tillåten parkeringstid då har
överskridits eller inte. Med parkeringsskivan, tillsammans med en väl genomtänkt
tidsreglering, kan troligen risken minska för att bilister felaktigt blockerar de mest attraktiva
centrala platserna under en längre tid än vad som är tillåtet. De bilister som behöver stanna
en längre tid i stadskärnan bör således välja parkeringsplatser som godkänner längre
parkeringstider. Systemet bygger på enskilt ansvarstagande hos bilisterna, precis på samma
sätt som när endast tidsreglering utan parkeringsskiva gäller. Det finns dock en risk att
systemet utnyttjas genom att parkeringsskivans ankomsttid successivt ställs fram för att
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kunna parkera en lägre tid än vad som gäller. Erfarenheter från andra kommuner som i
dagsläget använder parkeringsskiva visar att ett sådant förfarande förekommer (se
Parkeringsutredning del 1 Nulägesbeskrivning och olika styrmedel).
Parkeringsskivan kommer sannolikhet inte bidra till att uppnå de övriga syftena. Det behövs
en jämnare användning av samtliga befintliga parkeringsplatser, det vill säga att även de
avgiftsbelagda platserna nyttjas mer än vad de gör idag, för att avlasta trycket på
gratisparkeringarna. Användningen av attraktiva gratisplatser i de mest centrala delarna
kommer sannolikt fortsatt vara hög och bidra till söktrafik på våra trånga gator. Ett införande
av parkeringsskiva innebär troligen att flertalet även fortsättningsvis väljer att parkerar gratis
med parkeringsskivan (särskilt återkommande besökare) medan de privata avgiftsbelagda
parkeringarna fortfarande har en lägre beläggning. Det finns dock en möjlighet att vissa
bilister anser det vara smidigare att parkera på platser som betalas via en app eller SMS och
därmed enklare kan förlänga sin parkeringstid, istället för att hantera en parkeringsskiva. Det
gäller troligtvis främst de tillfälliga externa besökarna som kanske inte alltid har en
parkeringsskiva tillhands utan måste införskaffa en och inte har behov av skivan efter sitt
besök i Alingsås. Det beror även på om parkeringsskivan ska vara gratis eller inte. Om en
besökare måste köpa en parkeringsskiva innebär det en kostnad likväl som
parkeringsavgiften.

3.2. Förslag vid införande
Om ett positivt politiskt beslut att införa parkeringsskiva fattas, ser gatu- och parkavdelningen
att det i ett första skede införs på de allmänna korttidsparkeringarna inom området för
Alingsås kommuns Lokala trafikföreskrifter om parkeringsförbudsområde i centrala Alingsås,
se karta 5. Det avser därmed både gatuparkeringar och parkeringsanläggningar som i
dagsläget har tidsreglering på 30 min, 1 h, 2 h och 4 h.
Fokus läggs på de mest centrala platserna nära målpunkter i stadskärnan och
parkeringsövervakningen kan effektiviseras där behovet är som störst. Dessa platser bör i
första hand finnas tillgängliga för besökare för att på så sätt bidra till stadskärnans funktion
som kommersiellt handelscentrum. Dessa mest attraktiva platser bör inte blockeras av
felaktiga långtidsparkeringar. Möjlighet till långtidsparkering (24 h) utan parkeringsskiva ska
finnas i något mer perifera lägen i ytterområdena av stadskärnan. Dessa platser kan
används av boende, sysselsatta och besökare som vill stanna en längre tid i centrum.
Observera att avståndet mellan parkeringsanläggningar med 24 h-platser och mitten av
Kungsgatan (Gallerian Storken) endast är cirka 400-490 meter (exklusive Nolhaga och
pendelparkeringar). Notera att det i sammanhanget även finns möjlighet att långtidsparkera
på än mer centralt belägna parkeringar mot en avgift i de privata anläggningarna.
För att erhålla ett så effektivt system som möjligt bör ett helhetsgrepp tas om tidsregleringen
samtidigt med införandet av parkeringsskiva. En översyn av dagens reglering kommer
därmed att behöva göras för att fastställa eventuell ändring av parkeringstider på vissa
parkeringsplatser. Gatu- och parkavdelningen ser även ett behov av att utreda införande av
datumparkering på utvalda sträckor under sommar- och vintertid för effektivare gatusopning
och snöröjning. Om införandet av parkeringsskiva ska ha någon större påverkan på
parkeringssituationen bör kommunen också överväga att utöka antalet
parkeringsövervakningstimmar jämfört med idag.

9

Förslaget utgår från att behålla samma tider för parkeringsskiva som tidsregleringen är idag i
stadskärnan, det vill säga måndag-fredag kl. 08.00-18.00 och dag före helgdag kl. 08.0015.00. Övrig tid är det fri parkering. Vissa undantag i tidsregleringen som gäller idag för
utvalda platser kan fortsatt finnas kvar där behovet av parkering skiljer sig från det generella
behovet i stadskärnan.

Karta 5. Geografisk avgränsning. (Källa: Lokala trafikföreskrifter om parkeringsförbudsområde i centrala
Alingsås)

3.2. Distribution av parkeringsskiva
Det finns olika sätt för hur parkeringsskivor kan tillhandahållas. Vissa kommuner som
använder dessa idag har valt att vid införandet skicka ut skivor gratis till alla hushåll inom
kommungränsen. Andra kommuner låter samtliga användare (både kommuninvånare och
externa besökare) själva bekosta ett inköp. Skivorna kan finnas till försäljning alternativt
hämtas gratis hos utpekade butiker eller på offentliga platser som exempelvis i kommunhus,
på bibliotek eller turistbyrå. Det finns redan idag även möjlighet för den enskilde att köpa en
parkeringsskiva via Internet och i vissa fysiska butiker (även automatisk parkeringsskiva med
display).
Gatu- och parkavdelningen bedömer att ett massutskick med gratis parkeringsskivor till
samtliga hushåll i Alingsås kommun bör göras i ett första läge tillsammans med
informationsmaterial om hur parkeringsskivan fungerar. Detta för att minska risken för
feltolkningar och missförstånd. Tydlig information behöver finnas på kommunens webbsida
och information om införandet bör även framgå i kommunens sociala medier samt
lokalpressen. Kommunen ansvarar därefter för att löpande tillhandahålla parkeringsskivor för
bland annat besökare till staden. Parkeringsskivorna bör finnas tillgängliga på lämpliga
platser utifrån närhet till de aktuella parkeringarna och med hänsyn till öppettider som passar
parkeringstidsregleringen. Det innebär att parkeringsskivor måste finnas att tillgå före kl.
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08.00 och fram till kl. 18.00 på vardagar samt före kl. 08.00 och fram till kl. 15.00 på lördagar
och dag före helgdag. Detta föranleder ett eventuellt samarbete och avtal med handeln i
Alingsås stadskärna. Hur de löpande distributionsmöjligheterna ska se ut och huruvida
parkeringsskivorna ska vara gratis eller avgiftsbelagda behöver utredas vidare, om politiken
beslutar om ett införande.

3.3. Alternativ: översyn tidsreglering och utökad parkeringsövervakning
Ett alternativ är att i detta skede endast se över den tidsreglering som gäller idag och göra
justeringar där behov finns. Tillsammans med en sådan förändring kan parkeringsövervakningen behöva utökas ytterligare för att ge någon effekt på parkeringssituationen. En
välgenomtänkt tidsreglering tillsammans med fler övervakningstimmar bör minska risken för
blockerande långtidsparkeringar på de mest attraktiva gratisplatserna. Parkeringsskivan är,
som redan nämnts ovan, endast ett hjälpmedel för parkeringsvakten att bli ännu effektivare i
sin övervakning.

3.4. Ekonomisk bedömning
Parkeringsskiva och tidsreglering
Grovt uppskattad kostnad för införande av parkeringsskiva, inklusive ändrad tidsreglering:
ca 500 Tkr. I summan ingår kostnader för:





Upphandling av parkeringsskivor för första utskick
Distribution (massutskick till cirka 18 500 hushåll) och informationsinsatser
Utredning och handläggning för beslut om ändrade lokala trafikföreskrifter
Omskyltning med tilläggstavlor, inklusive inköp av skyltar samt nedmonteringsarbete
av befintliga skyltar

Eventuellt tillägg av utökad parkeringsövervakning via Securitas (+1000 timmar/år):
ca 290 Tkr.
Utöver ovanstående tillkommer kostnader för:



Fortsatt utredning av platser för löpande distributionsmöjligheter samt om
parkeringsskivan ska vara avgiftsbelagd
Löpande inköp årligen av parkeringsskivor inklusive administrationskostnader

Det ska även tilläggas att utöver ovanstående erhålls intäkter i samband med
parkeringsövervakning. Uppskattad intäkt i samband med utökat antal övervakningstimmar
ingår inte i bedömd kostnadssumma. Upphandlad parkeringsövervakning via Securitas sker
sedan februari år 2017. För kännedom visar resultaträkningen under år 2018 och 2019 en
nettointäkt på 114 035 kronor respektive 152 148 kronor.
Översyn tidsreglering och utökad parkeringsövervakning
Grovt uppskattad kostnad för ändrad tidsreglering: ca 60 Tkr. I summan ingår kostnader för:



Utredning och handläggning för beslut om ändrade lokala trafikföreskrifter
Omskyltning med tilläggstavlor, inklusive inköp av skyltar samt nedmonteringsarbete
av befintliga skyltar
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Uppskattad kostnad för utökad parkeringsövervakning via Securitas (+1000 timmar):
ca 290 Tkr. Se resonemang ovan om intäkter i samband med parkeringsövervakning.

3.5. Motivering
Med hänsyn till ovanstående resonemang om parkeringsskivans begränsade effekter på
parkeringssituationen i Alingsås stadskärna och den höga kostnad som ett införande medför
samt ytterligare kostnader för den löpande distributionen, bedömer gatu- och
parkavdelningen att ett införande av parkeringsskiva inte är rimligt. Vi bedömer att
alternativet med översyn av befintlig tidsreglering och utökad parkeringsövervakning är mer
lämpligt i dagsläget.

4. Boendeparkeringstillstånd
4.1. Vad är boendeparkeringstillstånd?
Boendeparkeringstillstånd innebär att tillståndsinnehavaren har rätt till dygnetrunt-parkering
för att undvika att bilen måste flyttas. Mot en fast avgift får boende parkera på platser som
finns tillgängliga inom ett visst bestämt område under en längre parkeringstid än övriga
bilister. Boendeparkeringstillstånd är dock inte någon garanti för att de boende ska få en
parkeringsplats. På samtliga parkeringsplatser är det också tillåtet för andra att parkera
utifrån angiven tidsreglering.

4.2. Motivering
Parkeringsräkningen från oktober år 2019 visar tydligt på att det finns lediga platser i
samtliga delområden av stadskärnan med omnejd under tidig morgon (kl. 06-07) och sen
kväll (kl. 22-23). Beläggningsgraden uppgick totalt till 29 % för hela undersökningsområdet
på vardag morgon och 32 % på vardag kväll. Det visar att det inte är platsbrist för de boende
under nattetid då övervägande antalet har behov av boendeparkering. Parkeringsräkningen
visar även att det inte är fullbelagt varken i stadskärnan eller i hela undersökningsområdet
under dagtid på vardagar eller under lördag vid lunchtid. Det bör således finnas plats för
boende att parkera, dock inte nödvändigtvis i direkt anslutning till bostaden. Det ska dock
även påpekas att flertalet boende har tillgång till förhyrda platser på kvartersmark idag,
utöver de allmänna parkeringsplatserna. I bland annat parkeringshus Estrad finns det även
möjlighet till månadsparkering eller fast dygnet-runt-plats inom inhägnat område mot en
avgift.
Då boendeparkeringstillstånd är förknippat med en kostnad för tillståndsinnehavaren är det
även motsägelsefullt att införa ett sådant system samtidigt som det är gratis för övriga bilister
att parkera såväl dag- som nattetid på samma allmänna platser. Övervägande
parkeringsanläggningar och platser längs gatorna har endast tidsreglering (30 min, 1 h, 2 h,
4 h) mellan kl. 08.00-18.00 under vardagar och mellan kl. 08.00 – 15.00 under dag före
helgdag. Övrig tid finns således möjlighet att parkera under en längre tidsperiod. Flera 24 hparkeringar finns att tillgå i utkanten av stadskärnan samt på de privata parkeringsplatserna
mot avgift som för övriga bilister.
Gatu- och parkavdelningen bedömer sammantaget att det i dagsläget inte finns behov av att
införa boendeparkeringstillstånd.
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5. Parkeringsledningssystem
5.1. Bakgrund
Tydlig information om var bilister kan hitta olika parkeringsplatser är en del i att försöka
minska söktrafiken i de mest centrala delarna och öka tillgängligheten till stadskärnan. Bland
annat kan en genomtänkt skyltning i Alingsås med hänvisning till de större anläggningarna,
såväl de allmänna uteparkeringarna i ytterområdena av centrum som de privata
parkeringshusen och garagen, bidra till att fler väljer att undvika att leta parkering längs
trånga gator.
Representanter från Alingsås Handel och Fastighetsägarna har även framfört till Alingsås
kommun att det är av stor vikt att skyltningen till främst de större parkeringsanläggningarna
förbättras. Enligt dem efterfrågar speciellt externa kunder tydligare skyltning då de idag har
svårt att hitta lediga parkeringsplatser när de besöker Alingsås centrum. Uppfattningen är att
externa kunder särskilt är vana vid digital hänvisning från närliggande städer (till exempel
Göteborg) och de förespråkar därmed ett sådant system.
Digital parkeringsledning består av skyltar som är sammankopplade till ett räknesystem för
att i realtid ge bilisterna information om antalet lediga platser i en parkeringsanläggning eller
längs gatan. Fordonen räknas med hjälp av till exempel magnetremsor, IR-detektorer,
sensorer eller kameror vid in- och utfarterna till parkeringen. Informationen samlas in,
bearbetas och distribueras till skyltarna som är placerade i strategiskt utvalda geografiska
lägen. Det går även att koppla till en app för mobiltelefon så att bilburna kan söka upp
informationen redan innan de anländer till staden. Digitala parkeringsledningssystem
används i dagsläget i ett flertal svenska städer, varav övervägagande har större
befolkningsmängd än Alingsås.
Ett alternativ till det digitala systemet är vägvisning med statiska skyltar, som Alingsås
kommun använder idag. Det finns dock ett behov av att se över dagens placering av skyltar
för att på ett effektivare sätt hänvisa bilisterna till utvalda parkeringar. Denna typ av skyltning
visar således inte antalet lediga platser, men beroende på hur kommunen väljer att hänvisa
bilisten kan det tydliggöras var man med största sannolikhet kan finna ledig parkering.

5.2. Placering av skyltar
Oavsett om valet ligger på digitalt eller statiskt system bör skyltning hänvisa bilisterna till
främst parkeringsanläggningar i ytterområdena: Kvarnlyckan i norr, Mjölnaren och Centrum
1:19 i sydöst, Estrad och Åkanten i söder och Nolhaga i nordväst (ligger egentligen utanför
den geografiska avgränsningen för denna utredning). Om fler bilister väljer att parkera på
dessa anläggningar kan såväl trycket på de mest attraktiva platserna som söktrafiken på
gatorna minska.
Skyltning bör ske från respektive infart till stadskärnan och vidare mot anläggningarna, vilket
innebär ca 8-9 skyltar enligt förslaget i karta 6 nedan. Observera att vid ett konkret införande
behöver dock placeringen ses över ytterligare. För ett digitalt system tillkommer skyltar direkt
vid de sex anläggningarna inklusive skyltar för flera våningar i Estrads parkeringshus. Skyltar
på parkeringsanläggningarna Estrad och Åkanten kräver även ett samarbete med berörda
privata aktörer för anslutning till det kommunala systemet. För att systemet ska ge fullgod
effekt bör eventuellt digital skyltning finnas vid de mest attraktiva platserna, som till exempel
på Stora Torget men även vissa gator, för att visa bilisten om det är fullt i de centrala
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delarna. Det kan även vara lämpligt att komplettera med tydliga hänvisningsskyltar för
fotgängare från samtliga parkeringsanläggningar till viktiga målpunkter. Detta då bilburna
besökare efter parkering övergår till att bli gångtrafikanter.

Karta 6. Förslag på placering av skyltar med hänvisning till parkeringsanläggningar

5.3. Ekonomisk bedömning
Digitalt parkeringsledningssystem
Grovt uppskattad kostnad för inköp av digitalt system (8-9 skyltar) enligt karta 6: ca 1,5 – 2
Mkr. I summan ingår kostnader för:




Upphandling av skyltar och digitalt system
Installation/driftsättning av system
Markarbete och framdragning av el-servis till samtliga skyltar

Utöver ovanstående tillkommer kostnader för:





Skyltar direkt på privata parkeringshusen
Löpande kostnad per år för digitalt system, driftövervakning och underhåll av skyltar
Eventuellt ytterligare skyltar till centrala platser som Stora Torget, Lilla Torget,
parkeringshus Storken och gatuparkeringar
Eventuell hänvisningsskyltning för gångtrafikanter från parkeringarna

Statisk skyltning
Grovt uppskattad kostnad för ändrad statisk skyltning: ca 25 Tkr. I summan ingår kostnader
för: inköp och kostnader i samband med uppsättning av nya/flyttade skyltar.
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5.4. Motivering
Som tidigare nämnts visar parkeringsräkningen som utfördes i oktober år 2019 tydligt att det
var hög beläggning på gratisparkeringar, särskilt i de mest centrala delarna. Parkering mot
avgift har däremot mycket låg beläggning och det är således främst där det finns lediga
platser. För att minska söktrafiken som uppstår i de mest centrala delarna, öka
tillgängligheten till stadskärnan och förändra den generella uppfattningen om att det är brist
på lediga parkeringsplatser, behövs en jämnare fördelning av hur samtliga befintliga platser
används. Det kan dock ifrågasättas om det är rimligt att införa ett mycket kostsamt digitalt
informationssystem som troligen främst kommer visa lediga platser i de privata
avgiftsbelagda parkeringshusen. Ger ett sådant system den övergripande genomslagseffekt
som eftersträvas?
Det är svårt att uppskatta om enbart information om var lediga platser finns vid det aktuella
parkeringstillfället är tillräckligt för att förändra bilisters vanebeteenden eller benägenheten att
börja betala för sin parkering. Digital information kan sannolikt vara en hjälp för i första hand
vissa externa besökare som inte har kännedom om stadens parkeringsmöjligheter. Det
påverkar dock troligtvis inte i lika hög grad den lokala kommuninvånarens val av
parkeringsplats. Resonemanget gäller oavsett om parkeringsskiva införs eller inte. Med
parkeringsskivan står bilisterna även fortsättningsvis gratis (efter eventuellt inköp) på de
allmänna parkeringsplatserna.
Ett mindre kostsamt alternativ är en satsning på mer lämpligt placerade statiska skyltar
jämfört med den skyltning som finns idag. Trafiken leds då i första hand till
parkeringsanläggningarna i ytterområdena av stadskärnan. På så sätt erhålls en ökad
tydlighet för externa besökare var de enklast hittar en parkeringsplats och därmed i största
möjliga mån undviks onödig trafik mitt i de centrala delarna. Utöver skyltning kan förslagsvis
satsningar göras för utökad information generellt om var parkeringsplatser finns och om
andra möjliga resalternativ i form av gång, cykel eller kollektivtrafik. Det kan till exempel ske
på kommunens webbsida men även eventuellt via lokalpressen vid specifika evenemang och
i samarbete med handelsorganisationerna i Alingsås. Informationsinsatser kan även
kombineras med diverse kampanjer och beteendepåverkande åtgärder för att få fler att välja
just andra färdsätt än bilen till centrum. Det sistnämnda kan ha effekt på såväl den rådande
parkeringssituationen som ge ökade hälsovinster och minskad miljöpåverkan.
Sammanfattningsvis bedömer gatu- och parkavdelningen att kostnaden för införande av ett
digitalt parkeringsledningssystem i dagsläget inte kan motiveras. Förbättrad hänvisning med
statisk skyltning förordas och fortsatt planering för detta kommer att ske.
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