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PM PENDLARPARKERING BURLÖV STATION                                   
FÄRDIG HANDLING 

1. Bakgrund 
Syftet med uppdraget är att utreda lämplig storlek, placering och funktioner för parkeringsanläggningar för cykel 
respektive bil för pendlare från framtida Burlöv station. Uppdraget ska svara på hur många bilparkeringsplatser som 
behövs för att uppnå 6 000 på- och avstigande per vardag år 2030. 

För bilparkering ingår även att studera reglering och möjliga innovativa lösningar. 

2. Förutsättningar 
Kommunen vill jobba med en målstyrd trafikplanering. I det här uppdraget görs därför antaganden för hur de framtida 
färdmedelsvalen för pendlare kan se ut som svarar mot kommunens ambitioner om ett hållbart resande. 

3. Efterfrågan och styrmedel 
För parkering går det inte att slå fast exakta siffror för en efterfrågan eller ett behov utan att samtidigt ta ställning till 
vad som är önskvärt. Exempelvis kan ett köpcenter säga att de har ett visst behov av bilparkering för att garantera 
sina bilburna kunder en god tillgänglighet. För köpcentret är det då önskvärt med många bilparkeringsplatser. 

I planeringen av en stadsmiljö måste frågan om antalet parkeringsplatser föregås av en diskussion om hur kommunen 
vill att invånare och besökare ska resa. Därefter måste planeringen även ta hänsyn till de, grovt sett, tre styrmedel 
som påverkar både färdmedelsval och efterfrågan på parkering1: 

- utbud (antal platser och lokalisering) 
- prissättning 
- tidsbegränsning. 

I det här uppdraget ser vi i ett första steg på utbudet i form av antalet platser. Därefter går vi vidare med att se på 
lokaliseringsalternativ, regleringsformer, för att avsluta med ett avsnitt om mer innovativa parkeringslösningar. 

  

                                                      
1 Hamilton och Thörn (2013) Parkering som styrmedel för en fossilfri fordonstrafik, slutrapport 20 maj 2013, CTS Stockholm 
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4. Antalet pendelparkeringsplatser 

Resenärsunderlag 
I uppdraget har vi genom intervjuer med Burlövs kommun sammanställt utvecklingen för natt- och dagbefolkningen i 
Kronetorpsstaden fram till årtalen 2025 (då den ombyggda stationen har öppnat), 2030, respektive 2040. 

Underlaget för nattbefolkningen i Kronetorpsstaden (se tabell 1) har baserats på uppgifter från kommunen. 
Uppskattningsvis ska det byggas bostäder för 700 personer mellan stationen och Burlöv center fram till 2024 (i 
sammanställningen antar vi att detta även gäller för år 2025) och bostäder för cirka 1400 personer i övriga 
Kronetorpsområdet fram till år 2025. Därefter förväntas takten på bostadsbyggandet ligga på 200 bostäder per år fram 
till år 2040. Befolkningsutvecklingen i övriga Arlöv har baserats på kommunens befolkningsprognos. 

Siffrorna har vi kombinerat med befolkningsdata för övriga Arlövs kommun (exklusive Åkarp eftersom de har en egen 
station), med demografisk data från SCB:s kommunfakta 2017, med data från Resvaneundersökningen (RVU) för 
Skåne från 2013, och med resenärsstatistik för Burlöv station för 2016. När vi vet storleken på resenärsunderlaget vet 
vi också antalet som pendlar ut från stationens upptagningsområde i Arlöv. 

Tabell 1 Befolkningsökning i stationens upptagningsområde 

Tillkommande nattbefolkning 2025 2030 2040 

Kronetorpsstaden 2 100 3 100 5 100 

Övriga Arlöv 1 400 1 400 1 400 

Totalt 3 500 4 500 6 500 

 

Ökat resande med kollektivtrafik, cykel och gång 
I huvudsak kommer tre saker att hända som kommer att påverka färdmedelsvalen bort från bil till förmån för 
kollektivtrafik, cykel och gång. För det första kommer stationen att trafikeras med långt fler tåg än idag, bland annat 
kommer Öresundstågen att stanna i Burlöv. För det andra kommer tillgängligheten till stationen att förbättras med 
buss. För det tredje kommer Kronetorpsstaden att planeras bilsnålt med en högre tillgänglighet för cykel och gång. 
Sammantaget ger detta förutsättningar för andra färdmedelsval i framtiden. 

 

Antaganden för att få fram antalet tågpendlare som vill parkera vid stationen 
I utredningen har vi antagit färdmedelsandelar för pendlares huvudresor respektive deras anslutningsresor till 
stationen. I kombination med varandra ger antagandena en grund för att få fram antalet tågpendlare från kommunen 
som tar bilen eller cykeln till stationen. 
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Figur 1 Antaganden om färdmedelsval för pendlarnas huvudresor och anslutningsresor till stationen ger underlag för att beräkna parkeringsbehovet 

 

För att kommentera rimligheten i de antagna färdmedelsandelarna går det att jämföra med pendlarnas huvudresor ut 
från kommunen idag. Enligt RVU Skåne från 2013 sker drygt 70 % av resorna med bil, drygt 20 % med kollektivtrafik, 
och 5-10 % med cykel. Antagandena i figuren ovan innebär alltså att pendlare som bor i övriga Arlöv antas minska 
valet av bil som huvudsakligt färdmedel med några få procent (från 70 % till 65 %) till förmån för kollektivtrafiken. 
Pendlare från Kronetorpsstaden kommer i sin tur att ha en färdmedelsfördelning som motsvarar en central stadsmiljö. 

 



 

 

 
 
 

 

 

UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE  
Parkeringsutredning Burlövs station Henrik Silfverstolpe, Ebba Gröndahl, Anna Persson och Per 

Solér 
 

UPPDRAGSNUMMER DATUM  
10253943 2017-10-27  

 4 (14) 
 

  

 U:\Burlov\Kommunledningskontoret\Planeringsavdelningen\DETALJPLANER\1. PÅGÅENDE PLANER\KRONETORP\KS 2016_665 Dp Burlöv C\11 UNDERLAG\Parkering\parkeringsutredning 
wsp\PM Pendlarparkering Burlöv station 20171027.docx 

Efterfrågan på parkering från pendlare från kommunen  
Genom att kombinera resenärsunderlaget i kommunen med antagna färdmedelsandelar för pendlarnas huvudresor 
och anslutningsresor till stationen får vi fram en möjlig efterfrågan på parkering. 

 

Tabell 2 Möjlig efterfrågan på parkering för cykel och bil 

Färdmedel 2025 2030 2040 

Cykel 370 400 470 

Bil 300 310 340 

 

Antaganden för att för att få fram antalet tågpendlare i stationens upptagningsområde 
Genom samma antaganden som ovan får vi också fram ett underlag för att uppskatta antalet pendlare från 
Kronetorpsstaden och övriga Arlöv som väljer att åka tåg som huvudsakligt färdmedel. 

 
Figur 2 Antaganden om färdmedelsval för pendlarnas huvudresor ger underlag för att beräkna antalet tågpendlare 

 

Antal på- och avstigande Burlöv station natt- och dagbefolkning 
Samma underlag och antaganden ger oss också antalet på- och avstigande på stationen som utgörs av 

- Befintligt resenärsunderlag som ökar sitt tågresande tack vare utökad trafikering 
- Tillkommande nya invånare i Kronetorpsstaden och i övriga Arlöv, utpendling och övriga resor 
- Tillkommande inpendling till nya arbetsplatser i Kronetorpsstaden 

 

Tabell 3 Fördelning av på- och avstigande vid Burlöv station 

På- och avstigande 2025 2030 2040 

Befintligt resenärsunderlag 2 000 

Ökning i befintligt 
resenärsunderlag, ökad 

800 
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trafik 

Nya invånare, tillkommande 
utpendling 690 890 1 280 

Nya invånare, övriga resor 560 720 1 050 

Nya arbetsplatser, 
tillkommande inpendling 140 200 270 

Totalt (avrundat) 4 200 4 600 5 400 

 

I beräkningen antar vi att alla pendlare både stiger på och av på stationen på samma dag. 

Efterfrågan på att resa med tåg till eller från Burlöv station från natt- och dagbefolkningen i stationens 
upptagningsområde innebär med bedömd exploateringsutveckling och antagandena om färdmedelsval ovan ca 4 600 
på- och avstigande per vardag år 2030. Siffran innebär att det saknas ca 1 400 på- och avstigande för att nå upp till 
målsättningen om 6 000 på- och avstigande år 2030. 

Parkering för pendlare som reser genom kommunen 
Det kan finnas olika möjliga scenarier som innebär att ytterligare tågresenärer stiger på eller av på Burlöv station. I 
den här utredningen har vi gjort enkla överslagsberäkningar med relativt försiktiga antaganden utifrån tillgänglig 
kunskap om den planerade exploateringen. Vi har därför inte tagit med eventuella tågresor för resenärer till/från den 
nya skolan eller det nya badhuset i Kronetorpsstaden. Vi har heller inte tagit med möjligheten att antalet besökande till 
det befintliga Burlöv Center ökar i absoluta tal eller att besökare i en större omfattning väljer att hellre resa med tåg än 
med bil (idag är antalet som reser till Burlöv Center med tåg sannolikt rätt litet i förhållande till de bilburna besökarna). 

I den här utredningen har vi valt ett scenario där vi tänker oss att pendlare som reser genom kommunen (nedan 
kallade externa pendlare) och som använder Burlöv station som bytespunkt kommer att generera de ytterligare 1 400 
på- och avstigande som ”saknas”. Med ett antagande om färdmedelsfördelningen för anslutningsresorna till stationen 
kan vi få fram hur många parkeringsplatser som skulle kunna rikta sig till externa pendlare. Här har vi valt att anta att 
cirka 60 % reser till stationen med bil, cirka 30 % med buss och ca 10 % med cykel. 

Tabell 4 Färdmedelsval för externa pendlare som använder Burlöv station som bytespunkt 

Färdmedel 2030 

Bil 420 

Buss 210 

Cykel 70 

 

Summering 
I summeringen kombinerar vi den beräknade efterfrågan på parkering hos utpendlare från kommunen med 
önskemålet om att attrahera externa pendlare. 

Tabell 5 Efterfrågan på parkering för cykel och bil för tidpunkterna 2025, 2030 och 2040 

Färdmedel 2025 2030 2040 

Cykel 440 470 540 
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Bil 720 730 760 

 

Förändringen i antalet bilparkeringsplatser mellan årtalen är liten eftersom andelen av de som flyttar in i 
Kronetorpsstaden som väljer att köra bil till stationen antas vara låg. Vi har också valt att ange att platserna som riktar 
sig till externa pendlare finns på plats redan när stationen öppnar. 

Eftersom siffrorna ovan speglar en möjlig efterfrågan kan det finnas anledning att räkna med ett visst överutbud, det 
vill säga att det faktiska antalet platser bör vara något större. Inom parkeringsplaneringen är en tumregel att 
beläggningen maximalt bör vara 80 % för att ta hand om tillfälliga variationer och samtidigt kunna garantera en 
tillgänglighet. För pendlare är det extra viktigt att det alltid finns plats för att de ska kunna etablera en önskvärd vana. 

I och med utökade möjligheter med digital parkeringsvägledning ökar möjligheten att styra efterfrågan till rätt 
parkeringsplats vilket skulle kunna minska behovet av ett överutbud över den normala efterfrågan. 

I den slutgiltiga dimensioneringen av antalet platser måste vi även ta hänsyn till möjligheterna med samnyttjande i 
området och till driftsfrågor som prissättning och tidsreglering. Mer om detta i kommande avsnitt. 
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5. Lokalisering 

Fotavtryck och flexibilitet parkeringshus 
Ytbehovet för en bilparkeringsplats i ett parkeringshus är cirka 30 kvm inklusive körvägar, husets själva konstruktion 
samt schakt för trappor, hissar och ventilation (motsvarande bruttototalarea, BTA). 

Det totala ytbehovet för pendelparkeringsplatserna blir då ca 22 500 kvm BTA. Med en vanlig kvartersstorlek på 50 x 
70 meter innebär detta ett parkeringshus med mellan sex till sju våningar vilket kanske inte är önskvärd höjd för ett 
parkeringshus i området. 

För att ta hänsyn till en förändrad mobilitet i framtiden, till exempel med effekterna av autonoma fordon, bör 
parkeringshusen i området utformas för att vara möjliga att omvandla till en annan användning. 

Alternativ 
I utredningen har vi översiktligt tittat på några av de möjliga placeringsalternativ för ett parkeringshus som Burlövs 
kommun har pekat ut. Vi har valt att inte ta med alternativ nr 5 som är badhusets parkering då det ligger alltför långt 
från stationen. Inte heller är det en lämplig plats för långtidsparkering eftersom det då uppstår en konflikt med 
parkeringsefterfrågan från besökande till badhuset. 

 
Figur 3 Kartbild över lokaliseringsalternativ för pendelparkering 
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Vi har i korthet jämfört alternativen i fyra önskemål eller aspekter, varav tre stycken redovisas i tabellen.  

Tabell 6 Jämförelse av lokaliseringsalternativen 

Önskemål 1 2 3 4 

Närhet stationsentrén 250 m 200 m 50 m 250 m 

Närhet Burlöv C 50 m 0 m 275 m 350 m 

Möjlighet att samnyttja med andra ändamål ja ja nej nej 

 

Vi kan inte i den här utredningen besluta exakta om var parkeringshuset för pendelparkering bör ligga. För att ta ett 
sådant beslut behövs en diskussion med berörda markägare som inkluderar möjligheterna eller önskemålen om att 
samnyttja platserna med andra ändamål. Förutom pendelparkering ska det i området finnas parkeringsmöjligheter för 
besökare till Burlöv Center, till de framtida bostäderna och övriga arbetsplatser. Alternativ 1 och 2 som ligger på den 
södra sidan av spåren har en uppenbar fördel i möjligheten att samnyttja platserna med andra ändamål. Samtidigt ger 
det en möjlighet att skapa mervärden för pendelparkerarna i samarbete med aktörerna inom Burlöv Center. 

Parkeringshus nära stationen söder om spåren har dock nackdelen att det genererar bilrörelser centralt i 
exploateringsområdet. För ökad flexibilitet i att hantera efterfrågan på parkering i det framtida området skulle det vara 
intressant att se på parkeringslösningar ur ett helhetsperspektiv för alla ändamål i området runt Burlöv Center. 
Sannolikt kommer det att byggas fler parkeringshus i området. Dessa bör då ligga i ytterkanterna av området nära 
Lundavägen respektive Kronetorpsvägen. 
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6. Parkeringsreglering 

Parkeringshuset 
Pendlare brukar ofta förvänta sig att pendlarparkeringen skall vara gratis. Det finns dock troligen en liten 
betalningsvilja för att vara säker på att få en plats. Storleken på betalningsviljan beror i stort på kostnaden (i tid och 
pengar) för alternativen. Som alternativ räknas både övrig parkering i närområdet och de alternativa färdsätten till 
arbetsplatsen.  

För en attraktiv pendelparkering är det viktigt att betalningsfunktionen verkligen fungerar så att den som har betalat 
säg ett pendlarkort verkligen får en plats och inte väljer att ge upp och kör hela vägen till jobbet. 

Omvänt så kan det vara ett problem med pendlare som låter bilen stå väldigt lång tid. Det kan vara mycket svårt att 
skilja på den som parkerar dagligen och den som parkerar och låter bilen stå i flera dygn. Här kan man med 
parkeringsavgifter styra så att flerdygnsparkeringen hålls nere genom att använda olika typer av progressiva 
parkeringstaxor. Ju längre en person parkerar desto högre blir dygnstaxan, och vid en viss punkt så blir det för dyrt att 
parkera länge.  

För att förhindra att någon långtidsparkerar (mer än 24 timmar) är alternativen därför att införa en 24 timmars 
begränsning, eller att dygnspriset från och med andra dygnet kraftigt sätts upp. Om man jämför med P-hus Hyllie, så 
upplyser P Malmö att det kostar 140 kr/dygn de första fyra dygnen och därefter 35 kr/dygn. Här tycks det vara 
önskvärt att tvärtom premiera långtidsparkering.  

Prissättningen av ett parkeringshus för pendelparkering i Burlöv bör prissättas eller tidsregleras för att få den funktion 
som parterna önskar. Är det till exempel önskvärt att attrahera bara vardagspendlare eller ska parkeringen även 
vända sig mot veckopendlare? (I beräkningen av antalet platser ovan förutsätts att alla pendlare är dagspendlare.) 
Valet att även attrahera veckopendlare påverkar i sin tur möjligheten att samnyttja parkeringen med andra ändamål 
negativt. 

Omkringliggande parkering 
För att parkering i parkeringshus skall fungera som tänkt, är det viktigt att omkringliggande parkering ”samspelar” med 
parkeringshuset. Beroende på hur man vill utnyttja parkeringshuset kan man utforma omkringliggande parkering på 
olika sätt. Övrig tillgänglig parkering i närområdet måste dock regleras för att den inte ska bli ett intressant alternativ 
för pendelparkerare. 

Med ständigt parkeringsförbud på omkringliggande parkeringar, så tvingas bilisterna att välja parkeringshuset. 
Parkeringshuset bör då alltid vara tillgänglig och parkeringshuset skall ta hand om alla typer av parkering.  

Man kan också välja att dela upp så att långtidsparkering sker i parkeringshuset, medan korttidsparkering kan ske runt 
omkring. Det är kanske lämpligt att tillåta tidsbegränsad (exempelvis 30 min – 2 timmar) parkering runt 
parkeringshuset. Tidsbegränsningen kan gälla dagtid för att möjliggöra nattparkering i området.  

Med parkeringsavgifter finns också möjligheter att styra parkering mellan parkeringshus och omkringliggande 
parkering. En lägre och mer fördelaktig taxa i parkeringshuset kommer locka till sig fler bilister. 

Om den omkringliggande parkeringen huvudsakligen består av allmän platsmark, så finns det vissa begränsningar i 
utformning av parkeringsregleringen. Mycket förenklat kan man säga att på allmän platsmark  kan parkering:  

- Förbjudas 
- Tillåtas (max 24 tim måndag-fredag enligt generella regler) 
- Tillåtas med villkor:  

o Tidsbegränsas, exempelvis max 10 min, 30 min eller två timmar 
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o Avgiftsbeläggas (här måste syftet vara att reglera trafiken enligt lagen) 

På kvartersmark finns större möjligheter. Till exempel går det att reservera platser för vissa bilister (personal som 
jobbar, bilar med olika typer av tillstånd o.s.v.). 

Oavsett hur man väljer att reglera parkering, är det viktigt att fastighetsägare och kommun är överens om 
förutsättningarna och att förutsättningarna inte ändras. Ändrade förutsättningar kan helt slå undan affärsmodellen för 
ett parkeringshus. Börjar kommunen lätta på parkeringsreglerna, så finns risken att bilisterna söker sig från 
parkeringshuset, vilket leder till svårigheter att räkna hem en satsning. Omvänt så kan det bli problem att uppnå den 
önskvärda funktionen med parkeringshuset om reglerna för omkringliggande parkering skärps och fler bilister söker 
sig till parkeringshuset, som då kanske upptas av boende i området och spärrar för pendlare eller kunder. 
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7. Parkeringsvägledning 
Ett parkeringsledningssystem har som primär uppgift att visa bilister var det finns parkeringsplatser och ofta också hur 
många lediga platser som finns. Sekundärt kan parkeringsledningssystem synliggöra för bilister att det finns 
parkeringsmöjligheter och var dessa finns.  

En större parkeringsanläggning vid Burlöv kan med fördel kompletteras med dynamiska skyltar ute vid motorvägen vid 
lämpliga avfarter. Här får bilisterna information om att det finns parkeringsmöjligheter och hur många 
parkeringsplatser som är tillgängliga.  

För att ett parkeringsledningssystem ska fungera väl, så krävs det att det finns möjlighet att registrera hur många 
fordon som åker in och hur många som lämnar. Systemet behöver kunna hålla koll på hur beläggningen av 
parkeringsanläggningen ser ut. Det behövs ofta också någon form av manuell kalibrering av systemet, då inte alla 
fordonspassagerar registreras korrekt. Om det är gemensam in- och utfart till en parkeringsanläggning inom vilken där 
publika och icke-publika platser är blandade, kan systemet för att hålla reda på antalet upptagna parkeringsplatser bli 
komplicerat.  

 
Figur 4 Parkeringsledningssystem vid Mobilia i Malmö. Skylten sitter så den är synlig för trafik in mot Malmö från Trelleborg 

Som komplettering till ett parkeringsledningssystem i nära anslutning till en järnvägsstation, kan det vara lämpligt att 
också informera bilisterna om när nästa avgång med tåg är. Informationen synliggör att det finns bytesmöjligheter 
mellan bil och tåg, men informationen om tid till nästa avgång kan också underlätta för bilisterna att planera för att 
parkera och ta sig till perrongen. Informationen om nästa avgång ska givetvis vara så utformad att bilisterna inte blir 
stressade och känner sig tvingade till vårdslös körning eller parkering.  
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Figur 5 Bilden visar variabel skylt på Värmdöleden, Stockholm. Här visas både tid för nästa och nästnästa avgång samt antalet lediga 
parkeringsplatser på pendelparkeringen vid Sickla. Bilden kommer från rapporten "Smart infartsparkering", 2010, Trafikverket. 

För att öka servicen till bilisterna finns det möjlighet att erbjuda bokning av parkeringsplats, så att bilisten inte riskerar 
att komma fram till en överfull parkeringsplats. Den osäkerhet som kan finnas runt huruvida det finns parkering eller 
inte,  kan bidra till att bilisterna inte väljer att parkera på en pendelparkering och resa vidare kollektivt.  

Bokningsbara parkeringsplatser har testats i Sickla inom projektet SmartInfart. De bokningsbara parkeringsplatserna 
utrustades med sensorer och digitala skyltar som visade på om platserna var bokade eller inte.  

 

Figur 6 Bild från www.smartinfart.se som visar en lösning i Sickla, Stockholm, där bilisterna får information om pendelparkering och där möjlighet 
finns att boka parkeringsplats. 
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8. Innovativa lösningar 

Pendlarparkering i världsklass 
En vanlig pendlarparkering är ofta endast en plats där en bil förvaras medan föraren tar bussen eller tåg till jobbet, 
skolan eller motsvarande. Under tiden bilen är parkerad så händer inget. Tiden utnyttjas inte på något sätt.  

Många människor upplever att det s.k. livspusslet kan vara svårt att få ihop. Den stora bristvaran är tid.  

En pendlarparkering i världsklass använder just den tomma tiden till att förenkla vardagen. När bilisten kommer 
tillbaka till pendlarparkeringen efter arbetsdagens slut, så är några av uppgifterna lösta.  

Runt pendlarparkeringen kan det byggas upp en rad olika tjänster som förenklar och tillför parkeringen 
(parkeringstiden) mervärde. I anslutning till pendlarparkeringen kan varor hämtas och lämnas. Vem skulle inte vilja 
kunna lämna in tvätt på väg till jobbet och hämta ut nystrukna skjortor på vägen hem? Varor som köpts på internet 
levereras och står klara för avhämtning i närheten av bilen när man kommer tillbaka. När man lämnar sin bil på 
pendlarparkeringen så lämnar man samtidigt in bilen på service, för tvätt eller för däckbyte. 

På en pendlarparkering i världsklass har själva parkeringen blivit något sekundärt. Hit åker man för att få tjänster 
utförda, samtidigt som bilen är parkerad. 

På en pendlarparkering i världsklass finns förutsättningar för många företag att kunna erbjuda tjänster i anslutning till 
parkeringen.  

En möjlighet är att erbjuda olika utlämningstjänster av paket och försändelser, så att pendlaren kan hämta upp ett 
paket på vägen hem. Genom att få paket levererade till pendelparkeringen behöver man inte uppsöka annat 
utlämningsställe, utan kan ordna med pakethämtning samtidigt som bilen hämtas.  

Det finns vissa typer av tjänster, som gör det möjligt att få paket levererade direkt till bilen. Volvo har Volvo In-car-
delivery, där bilägaren ger en annan person tidsbegränsad tillgång till att öppna bilen och ställa in beställda varor. 
Denna typ av leveranstjänster finns dock inte för alla bilmärken och det kan därför vara lämpligt att bygga upp ett 
system med utlämningsställen, som ofta är manuella, men inget hindrar att automatiska system för utlämning skapas. 
I Danmark finns den s.k. ”pakkeboksen” som är förvaringsboxar dit paket lämnas och där mottagare får ett SMS eller 
ett mejl med koder för att öppna en viss given förvaringsbox.  

Varianter på paketutlämning är möjligheten att erbjuda färdiga matkassar. Bilisten kan hämta upp en matkasse på 
vägen hem från tåget till bilen. Matkassen kan behöva förvaras i kylda utrymmen.  

Mobilitetstjänster och autonoma fordon 
Runt om i världen sker det en snabb utveckling av teknik och nya plattformar inriktade på att förenkla resandet och 
minska beroendet av att köra sin egen bil. Lösningarna kan innebära en möjlighet att i framtiden drastiskt minska 
behovet av parkering. 

För autonoma fordon finns det vittskilda prognoser för när detta kommer att få ett genomslag och kunna förändra 
bilägandet och färdmedelsvalen i en större omfattning. De mest teknikoptimistiska scenarierna säger att förändringen 
kommer att ha ägt rum 5-10 år efter att vi börjat tillåta självkörande fordon i städerna. Andra bedömare säger 
förändringen kommer att ske först någon gång efter år 2040. Den stora frågan är om självkörande fordon även 
kommer att ersätta det privata bilägandet eller inte. 

Om det privata bilägandet fortsatt kommer att dominera kommer behovet av parkering inte att ändras i antal. Det som 
kan förändras är att parkeringen kan flytta till mindre värdefull mark en bit utanför den centrala stadsmiljön.  

Om mobilitetstjänster eller delade fordon ersätter privata fordon kommer behovet av parkering att ersättas av ett 
behov av angöring vid start- och målpunkter. Här bör kommunen i framtiden se över frågan om angöring ska ske på 
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kvartersmark eller på allmän platsmark. Exempelvis skulle markplanet i en parkeringsanläggning (om den ligger 
centralt) kunna omvandlas till en attraktiv angöringsplats. 
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