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Förord

I denna rapport redovisas inspel till hur framtidens parke
ringsanläggningar kan se ut. Pilotprojektet ska illustrera
och föreslå en första utbyggnad av pendelparkeringar med
K2020:s ambition för att göra parkeringarna så attraktiva att
de bidrar till att öka marknadsandelen för kollektivtrafik.
Pilot 2 ska vara visionär men också ge förslag på lösningar
som är möjliga att genomföra på kort sikt. Två pilotprojekt
är utsedda i projektet: Kungälvs motorvägshållplats och
Hede station i Kungsbacka som visar på anslutning till både
buss och tåg. Objekten har stor potential att utvecklas och
kommer att ha viktiga roller i det framtida kollektivtrafik
systemet.
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Sammanfat tning

■ Varje dag ställer mer än 1 500 resenärer bilen
utanför Göteborg
I anslutning till de flesta större hållplatser och anlägg
ningar finns pendelparkeringar. Inom Göteborgsområdet
finns i dag cirka 3 800 parkeringsplatser för bil och 2 500
uppställningsplatser för cykel. Vid en inventering 2004
parkerades drygt 1 500 bilar i infartsstråken mot Göte
borg.

■ Pendelparkering – en viktig del
i det framtida kollektivtrafiksystemet
En hel rad faktorer talar för att pendelparkeringar är en
förutsättning för en konkurrenskraftig kollektivtrafik och
en viktig del av KomTill-systemet inom K2020:s målbild.
Det är bland bilisterna som kollektivtrafiken har sin
stora potential att få fler resenärer. Det som påverkar
bilisternas val av färdmedel är restid, linjesträckning,
turtäthet och kvalitet. Men det handlar också om mjuka
faktorer som kunskap och attityder.
K2020:s föreslagna kollektivtrafikstruktur bygger på
att fler ska byta vid knut- och bytespunkter för att nå ett
större antal målpunkter. Med den boendestruktur vi har
idag, speciellt i kommunernas ytterområden, är det svårt
att tillhandahålla kollektivtrafik i sådan omfattning att
den uppfyller en pendlares behov att resa från ’dörr till
dörr’ utan byte. Pendelparkeringar ökar tillgängligheten
till kollektivtrafiken och ger känslan av direktresa – något
som värderas högt av resenären.
Pendelparkeringar bidrar också till minskad belast
ning på infartsleder och i centrum, vilket i sin tur leder
till minskade miljöutsläpp. Genom att pendelparkera
kombineras bilens rörelsefrihet med kollektivtrafikens
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miljövänlighet och kostnadseffektivitet. Parkeringarna
kan också användas för samåkning.
Pendelparkeringar är flexibla och kan användas när
det passar resenären. De gör det också möjligt att kom
binera kollektivtrafiken med andra färdmedel. Med pen
delparkering avses parkering för både bil och cykel.

■ Kunderna vill ha trygga, säkra anläggningar
med service
Det är flera faktorer som kan komma att påverka arbetet
med framtidens pendelparkeringar. En kundundersök
ning initierades under hösten 2007 och visade att det
finns mycket att göra för att framtidens anläggningar
ska bli mer attraktiva. Det mest återkommande och vik
tigaste kravet från kunderna var att öka den personliga
tryggheten, men också att öka säkerheten för fordon och
cykel. Bättre skydd mot väder och vind var ett annat krav.
Resenärerna upplever ofta att pendelparkeringar inte är
speciellt trivsamma och att mycket kan göras för att för
bättra trevnaden. Enklare kringservice vid större anlägg
ningar vore mycket bra.
Kollektivtrafiken måste erbjuda fler av de fördelar som
bilen har om den ska bli konkurrenskraftig i framtiden.
Att kunna samordna olika tjänster och ärenden med
resan är därför ett framtida önskemål. Flera var också
intresserade av ersättningsbil och bevakning, även mot
betalning. Ju större knutpunkten är desto mer service bör
kunderna erbjudas.

■ Krav måste ställas på pendelparkeringarna
I tillägg till resenärernas krav och önskemål pekar fram
tida trender i samhället mot ökad otrygghet och mobili
tet samt utökade öppettider. Tillsammans med tidigare
erfarenheter kan dessa kunskaper samanfattats i den
ideala pendelparkeringen:
Framtidens anläggningar ska upplevas som trygga och
säkra, tillgängliga, användbara, behagliga, intelligenta och hållbara mötesplatser där det är enkelt att byta mellan olika linjer
och trafikslag!
För att kunna arbeta vidare med den ideala pendel
parkeringen är det viktigt att riktlinjer som formulerar de
tekniska och funktionella kraven finns som stöd i arbetet.
Följande punkter har sett som viktiga för att höja kva
litén och attraktionen för pendelparkeringar:
• Grundkravet är att det ska finnas lämpliga lediga plat
ser och öppettider som är anpassade efter framtida
behov. Platserna ska vara trygga och säkra.
• God design, enhetlig och tydlig.
• Lokaliseras i direkt anslutning till kollektivtrafiken,
i första hand i KomFort-stråken.
• Markparkeringar i första hand, därefter i flera plan. Vid
flerplanslösningar ska det alltid finnas någon form av
bevakning.
• Avgiftsfritt. Där det behövs ska avgiften kopplas till
kollektivtrafikens betalkort.
• Information om beläggning, kollektivtrafikutbud och
service ska finnas på trafikhuvudmannens hemsida.
• När bytespunkten ligger i anslutning till annan service
skapas mervärde för resenären.
• Cykelparkering ska finnas vid både större och min
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dre anläggningar. Placering så nära hållplatsen som
möjligt. Slutna förvaringar vid större anläggningar.
• Vid strategiska punkter bör system för lånecyklar
finnas.

■ Hur kan det se ut i framtiden?
För att visa idéer och goda exempel på hur en framtida
anläggning kan se ut valdes två platser som pilotobjekt:
Hede station i Kungsbacka och motorvägshållplatsen i
Kungälv.
Med utgångspunkt från platsernas förutsättningar
fick konsulter i uppdrag att skissa hur pendelparkering
arna ser ut år 2020. Dessa är dock genomförbara innan.
Pilotobjekten visar att det är möjligt att höja standar
den för resenärerna samtidigt som kriterierna för trygg
het och säkerhet kan uppfyllas. Konsulternas arbete
visar också att det finns skäl att arbeta vidare med olika
typer av service kring pendelparkeringar.

■ Svårt att dimensionera antalet platser
Det finns i dag ingen vedertagen metod för att dimen
sionera antalet platser som behövs. Pilotprojektet har
därför haft ambitionen att ta fram en metodik för att
lokalisera och beräkna behovet. Metodiken ska kunna
användas av berörda parter inom K2020-projektet och
vara enkel att använda.
Tester av metoden genomfördes på Hede station.
Dessa visade stora variationer, speciellt för antalet bil
platser, beroende på vilka ingångsfaktorerna var, till
exempel vilket upptagningsområde som valdes. Arbetet
med metoden måste därför ses som ett första test och
vidareutvecklas för att ge ett tillförlitligt resultat.
Pendelparkeringar | Underlagsrapport till K2020

■ Pendelparkeringar ger stor nytta
per investerad krona
För att klara K2020:s ambition är det viktigt att jämföra
investeringar i pendelparkeringar med andra åtgärder.
Pilotprojektet har därför tagit fram ett verktyg för att
göra samhällsekonomiska bedömningar. En rad effekter
som påverkar pendelparkeringar har identifierats, kvan
tifierats och värderats.
En första analys visar att det ur ett samhällsekono
miskt perspektiv är mycket lönsamt att bygga ut pendel
parkeringsplatser, speciellt i anslutning till infartsstråken
mot Göteborg med snabb och tät kollektivtrafik.
I en samhällsekonomisk kalkyl finns flera omdis
kuterade nyttor som inte ingår i en traditionell beräk
ning men som är relevanta att försöka beskriva och
kvantifiera i ett vidare arbete. Ett minskat behov av
parkeringsplatser i city och reducerade kostnader för
KomNära-trafiken skulle göra att den värderade nyttan
för pendelparkeringar blir mycket högre. Om resenären
dessutom anser att ett byte innebär mindre uppoffring
om det går att handla och uträtta andra ärenden under
tiden man väntar minskar effekten av bytessstraffet. Det
borde också beaktas i kalkylen.
Det har inte varit möjligt, att inom ramarna för pilot
projektet, analysera nyttan av cykelparkeringar. Men
eftersom investeringskostnaden är lägre bör resultatet
vara positivt på många platser.

■ Många nya platser behövs i infartsstråken

arbete så att de kan lokaliseras i rätt läge. Pendelpar
keringarna är inte bara ett komplement till kollektiv
trafiken utan en del i förustättningen för en utvecklad
kollektivtrafik.
För att möta framtida krav och behov i K2020 måste
satsningarna anpassas till de förutsättningar som finns i
de olika infartsstråken mot Göteborg för såväl tåg som
buss. Satsningen bör ske innan eller parallellt med att
K2020 bygger ut kollektivtrafiken. Pilotprojektet redo
visar två ambitionsnivåer. I en första ansats kan antalet
platser nästan tredubblas till cirka 12 000 till och med
år 2016. För att klara en ambitionsnivå på totalt 20 000
platser till 2025 behövs mer kostbara satsningar på fler
planslösningar och parkering under mark.
Satsningen innebär också en eller två större pen
delparkeringsanläggningar som håller högre standard
och kan erbjuda mer service i varje stråk. Även en mer
effektiv användning av platser bör ske genom samarbete
med intressenter när det gäller parkering vid handel och
knutpunkter. Samutnyttjande kan ske genom reglering
av platser via kollektivtrafikkortet.

■ Har vi uppnått mål och syfte i pilotprojektet?
Pilotprojektet har visat varför pendelparkering behövs
i det framtida kollektivtrafiksystemet. Riktlinjer och
illustrationer redovisar hur en framtida pendelparkering
kan utformas. Projektet har också bidragit till att höja
kunskapen om pendelparkeringar så att dessa betraktas
som en viktig del av det framtida kollektivtrafiksystemet.

Innan det är möjligt att genomföra större utbyggnader
är det viktigt att pendelparkeringar får en högre status
och kommer med tidigt i kommunernas planerings
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inledning

n	Målbild K2020 – framtidens kollektivtrafik

n	Arbetsgrupper

K2020 – framtidens kollektivtrafik i Göteborgsområdet är en
benämning på en översyn av kollektivtrafiken som genomförs
i samverkan mellan Göteborgsregionens kommunalförbund
(GR), Göteborgs Stad, Västtrafik, Vägverket, Banverket och
Västra Götalandsregionen. K2020 syftar till att skapa en
gemensam framtidsbild för utvecklingen av kollektivtrafiken i
Göteborgsregionen.
För att nå en långsiktigt hållbar utveckling måste andelen
kollektivtrafikresor öka kraftigt. År 2025 ska minst 40 procent
av alla resor i Göteborgsregionen göras med kollektivtrafik.
Det innebär att antalet resor med kollektivtrafiken per dygn
kommer att växa från dagens 450 000 till drygt en miljon.
Detta ställer höga krav på kapaciteten i både den regionala
och lokala kollektivtrafiken samtidigt som det ger helt nya
förutsättningar för en attraktivare kollektivtrafik.
Målbilden för den framtida kollektivtrafiken bygger på en
struktur baserad på:
• koncentration till starka kollektivtrafikstråk
• komplettering med fler tvärstråk
• centrumbildningar som utgör större bytespunkter/knut
punkter i kollektivtrafiksystemet
• snabba förbindelser med tät trafik mellan större bytespunk
ter/knutpunkter
• utbyggd pendel- och regiontågstrafik med Västlänken som
ansluter till det lokala systemet i flera knutpunkter
• lokalt yttäckande linjenät som matar till knutpunkter.

Inom K2020 finns följande arbetsgrupper:
• Trafikering
• Infrastruktur
• Marknad
• Knutpunkter och bytespunkter
• Centrum
• Finansiering
• Pilotprojekt 1, Lilla Varholmen–Knutpunkt Hjalmar
• Pilotprojekt 2, Pendelparkeringar
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Pålitlighet, trygghet och säkerhet – baskrav
som måste fungera
Resenären måste kunna lita på att kollektivtrafiken
kommer fram i tid, att resan är trygg och säker, att
den är tillgänglig för resenärer med funktionshinder
och att informationen är tillgänglig och korrekt.
Detta är baskrav i tjänsten/produkten kollektivtrafik.

En hållbar regional struktur
Göteborgsregionen har med utgångspunkt i Västra
Götalandsregionens vision ’Det goda livet’ antagit
mål och strategier för att nå en uthållig tillväxt med
fokus på en hållbar regional struktur. Visionen är
att utveckla Göteborgsregionen till en stark och
tydlig tillväxtregion som är attraktiv att bo, leva och
verka i.

Knyt sam
man fler
områden

Gör resan
mellan dessa
snabbare

Från radiell
struktur till
nätstruktur

Prioritera
med egna
utrymmen

Erbjud tät
trafik

Utveckla
knutpunkterna

Hög turtät Kollektiv
trafiken en
het i
del av
huvud
stadsmiljön
stråken

Säkerställ
kvalitet och
service

Åtgärder
för kund-
tillfreds
ställelse

Fem huvudprinciper. Målbilden för kollektivtrafiken
i Göteborgsregionen baseras på fem huvudprinciper
som utgör grunden för framtidens kollektivtrafik.
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KomBort
KomLångt
KomFort
KomOfta
KomNära
KomTill

Kom-begreppen. Delarna i trafiksystemet
har olika funktioner.

Kom-begreppen
• KomBort utgörs av fjärrtrafik.
• KomLångt utgörs av trafik till och från Göteborgs
regionen.
• KomFort utgörs av snabb trafik med få stopp
mellan knutpunkter som förbinder olika delar av
Göteborgsregionen och ger korta restider.
• KomOfta utgörs av huvudsystemet med tät trafik
(spårvagn och stombuss ingår) och omfattar alla
de tyngre kollektivtrafikstråken i tätbebyggda delar
av Göteborgsregionen.
• KomNära utgörs av lokala linjer inom närområdet
och matarlinjer som ansluter till de mer övergri
pande näten.
• KomTill omfattar delar av trafiksystemet som
underlättar att komma till kollektivtrafiken. Bland
annat parkeringslösningar för bil och cykel samt
gångvägar och hållplatser.

Definition av pendlare
Pendlare kallas den som för arbete eller studier så
gott som dagligen åker fram och tillbaka mellan bo
stad och arbetsplats eller skola. För att av miljö- och
trafikmässiga skäl uppmuntra till gemensamt åkande
har det på många platser ordnats så kallade pendeleller infartsparkeringar. Dessa parkeringar kan
också användas för samåkning. Övergången mellan
det individuella och kollektiva färdsättet kan ske på
flera olika sätt: genom byte från bil till buss/tåg eller
genom byte mellan bilar för samåkning.
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n Kollektivtrafikprogram
Ett kollektivtrafikprogram för hur målbilden kan nås ska
redovisas hösten 2008. Syftet är att skapa en gemensam
framtidsbild som kan ligga till grund för planering och beslut i
respektive organisation. I programmet ingår både fysiska lös
ningar och påverkande åtgärder samt förslag på olika finan
sieringsformer. Arbetet omfattar Göteborgs lokala arbets
marknadsområde med en timmes pendlingsavstånd till och
från Göteborg. Projektet bedrivs med fokus på Göteborgs
tätortsområde (Göteborg, norra Mölndal, Partille och västra
Härryda).
Under arbetet har några grundläggande principer lagts
fast för utformning av ett framtida linjenät. Utgångspunkt är
de fem huvudstrategierna enligt målbilden och Kom-princi
perna som tillsammans ger riktlinjer för den framtida struk
turen. Framtidens kollektivtrafik utformas utifrån olika krav
beroende på vilken funktion den har. Genom Kom-begreppen
ska de funktionella kraven som ställs på trafiksystemet tydlig
göras.

n Pendelparkeringarna en del i KomTill

handahålla kollektivtrafik som uppfyller en pendlares behov
av att resa från ’dörr till dörr’ utan byte. Pendelparkeringar
ökar tillgängligheten till kollektivtrafiken och ger en känsla av
direktresa.
Pendelparkeringar är därför en viktig del av kollektivtrafi
ken. De bidrar också till mindre belastning på infartsleder och
i centrum med minskade miljöutsläpp som följd. Genom att
pendelparkera kombineras bilens rörelsefrihet med kollektiv
trafikens miljövänlighet och kostnadseffektivitet. Parkering
arna kan också användas för samåkning.

n Syfte Pilot 2
I samband med framtagandet av målbilden i K2020 besluta
des också att ta fram förtydligande exempel. Pilot 2 är en del i
detta arbete och har till syfte att illustrera och föreslå utbygg
nad av pendelparkeringar med K2020:s ambition.
Pilot 2 – pendelparkeringar ska visa på idéer hur parke
ringar kan se ut genom att erbjuda ett flexibelt och individan
passat system för dem som inte har nära till kollektivtrafiken
samt till resenärer med gång- och cykelavstånd. För att
illustrera lösningar och goda exempel har två platser valts ut:

Parkeringslösningar för bil- och cykel är vid sidan av gångoch cykelvägar samt hållplatsers utformning exempel på
åtgärder som förkortar, förenklar och förbättrar resenärernas
första del av kollektivtrafikresan. Pendelparkeringar är en
del i KomTill-systemet. Med målbildens föreslagna struktur
kommer parkeringarna att vara en del av bytespunkten och ha
en viktig roll för att underlätta för resenärerna att nå kollek
tivtrafiken. Tillgängligheten är ofta avgörande för om kollek
tivtrafiken ska uppfattas som ett bra resealternativ. För den
som pendelparkerar är parkeringsplatsen det första intrycket
av kollektivtrafiken under resan.
K2020:s föreslagna kollektivtrafikstruktur bygger på att
fler ska byta vid knut- och bytespunkter för att kunna nå ett
större antal målpunkter. Med den boendestruktur vi har idag,
speciellt i kommunernas ytterområden, är det svårt att till
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Hede station i Kungsbacka och motorvägshållplatsen i Kung
älv. Pilot 2 ska formulera de tekniska och funktionella kraven
för utformning av pendelparkeringar. Riktlinjer ska tillämpas
för att få attraktivare pendelparkeringar och bör eftersträvas
för både nya och befintliga parkeringar.
Slutligen ska Pilot 2 också föreslå en utbyggnadsstrategi
för att utveckla pendelparkeringarna och göra det lättare för
fler att resa med kollektivtrafiken. I arbetet har ett antal vik
tiga stråk samt knut- och bytespunkter lokaliserats.

Målet
Det övergripande målet i Pilot 2 har varit att ta fram förslag
som utvecklar pendelparkeringar och som kan bidra till ökad
marknadsandel för kollektivtrafiken. Genom att förbättra
och utveckla parkeringarna blir också fler resenärer nöjda.
Pilot 2-arbetet har efter genomförd kundundersökning gett
deltagarna bättre kunskap om vad resenärerna efterfrågar.
Projektet har också haft som mål att höja kunskapen om pen
delparkeringar för övriga medverkande i K2020-projektet och
att utveckla ett gemensamt synsätt och en strategi för fortsatt
utveckling av pendelparkeringar.

n	Avgränsningar
I K2020-arbetet har olika incitament beskrivits och diskute
rats som ett led i att uppnå visionen. En fråga som har disku
terats är eventuellt införande av brukaravgifter eller liknande,
något som kräver en helt ny satsning på pendelparkeringar.
Arbetsgruppen i Pilot 2 har inte fördjupat sig i frågan och är
av uppfattningen att en separat utredning måste genomföras
vid ett eventuellt införande av brukaravgifter.
I K2020 har också förändringar i taxesystemet diskuterats.
Systemet har stor betydelse för hur resorna genomförs och
påverkar utnyttjandet av pendelparkeringarna. Vilka konse
kvenser som eventuella förändringar i taxesystemet kan med
föra har inte analyserats i detta arbete. Troligtvis kommer ett
antal nuvarande pendelparkeringar vid taxegränserna få en
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minskad efterfrågan samtidigt som det sker en ökad efterfrå
gan på andra ställen.

n	Dagens situation
Inventering
I dag finns pendelparkeringar i anslutning till många kollek
tivtrafikanläggningar som större hållplatser, knutpunkter,
resecentrum och järnvägsstationer. Totalt finns cirka 5 300
parkeringsplatser fördelade på 157 ytor i hela Västra Götalands
regionen, VGR (december 2007). Cirka 3 800 platser finns i
Göteborgsregionen och cirka 1 500 platser i övriga kommuner.
Enligt en mätning gjord av Västtrafik 2004 är utnyttjandegra
den hög med en medelbeläggning på drygt 55 procent1. Ett
flertal av ytorna var fullt utnyttjade och särskilt belastade var
parkeringarna i anslutning till pendeltågen. I övriga kommuner
i VGR fanns 300 fordon på 880 räknade platser vilket motsva
rar en medelbeläggning på cirka 30 procent.
I anslutning till pendelparkeringar finns också uppställ
ningsplatser för cykel; två tredjedelar av alla ytor i Göteborgs
regionen har cykelparkering. I området finns cirka 2 500 cykel
platser och mätningen 2004 visade på en medelbeläggning på
cirka 50 procent. Information om antalet cykelparkeringar på
Västtrafiks hemsida saknas.
Idag reglerar ett aktieägaravtal ansvarsfördelningen för
investeringar i anläggningar för kollektivtrafiken i Västra Göta
landsregionen. Avtalet är mellan kollektivtrafikägarna, det vill
säga de 49 kommunerna i Västra Götaland och Västra Göta
landsregionen.
Enligt avtalet som gäller för pendelparkeringar är mark
ägaren, kommuner eller Vägverket ansvariga för markinves
teringar samt drift och underhåll. Västtrafiks uppgift är att
initiera, samverka och komplettera parkeringen med utrust
ning samt informera om och marknadsföra den gentemot
resenärerna.

Syfte och mål med Pilot 2
Syfte: att illustrera och föreslå utbyggnad av pendel
parkeringar med K2020:s ambition.
Mål: att framtidens pendelparkeringar är så attrak
tiva att de bidrar till K2020:s marknadsandel för
kollektivtrafiken.

Dagens situation
Varje dag parkeras cirka 1500 bilar på pendelpar
keringar. Dessa motsvarar en bilkö på tio kilometer
som annars skulle ha funnits på infartslederna till
Göteborg.

1 Inventering och översiktlig analys av pendelparkeringar
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Designmanual
Dagens situation
Det saknas cykelparkering på en tredjedel av alla pen
delparkeringsytor i Göteborgsregionen.

För att göra anläggningarna attraktiva är det viktigt att
redan vid planeringen ta hänsyn till design och utformning.
Västtrafik tog fram en designmanual år 20062. Den grundar
sig på Brottförebyggande rådets (BRÅ) handbok ’Säkrare
parkeringsplatser’ som syftar till att minska bilbrottslighe
ten i landet. Manualen är ett komplement till Västtrafiks
’Handbok för hållplatsers utformning och utrustning’ och
ska vara ett hjälpmedel för kommunerna vid planering och
utformning av nya anläggningar, men också för förbättringar
av befintliga.
2 Utformning av pendelparkeringar Västtrafik, 2006-03-30.

Pendelparkeringarnas läge finns på Västtrafiks hemsida
under ’Att resa’.

10		

Illustration från designmanualen: en mellanstor pendelparkering med 25–50
platser. En pendelparkerings utformning och utrustning ska harmoniera med
den hållplats den betjänar.
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Vad påverk ar fr amtidens anl äggningar ?

Det finns flera faktorer som kan komma att påverka utbygg
naden av pendelparkeringar i framtiden, exempelvis trender i
samhället, förtätning eller gles boendestruktur, inställningar
och attityder.

n Kundundersökning
Som en del i att förbättra kunskapen om inställningen till
pendelparkeringar genomfördes under hösten 2007 en kund
undersökning med hjälp av fokusgrupper. I denna utreddes
bil- och p-pendlares olika krav och önskemål på dagens och
framtidens pendelparkeringar. Bilpendlare och p-pendlare
från samtliga infartstråk mot Göteborg medverkade och
totalt deltog cirka 80 personer.

Krav och önskemål

att göra för att få framtidens anläggningar mer attraktiva.
Några förslag på förbättringar värderas högre än andra:
• Ökad säkerhet för den personliga tryggheten var det vikti
gaste och mest återkommande kravet. Detta skulle kunna
åstadkommas med bra belysning, låga buskage och an
lagda ytor vid platser där det rör sig många människor.
• Ökad säkerhet för parkerade fordon, någon form av över
vakning, en synlig plats och gärna befolkad.
• Bättre skydd mot väder och vind.
• Trivsammare pendelparkeringar.
• Lättillgänglig och pålitlig information.
• Enklare kringservice vid mindre bytespunkter.
• Utökad service vid större bytespunkter och samverkan med
andra aktörer.

morot/
piska

bensin-/
biljett
pris

Framtids
trender

tryggt
& säkert

pendel
parkering

boende
utveck
ling

kunskap/
teknik

komfort
& kom
ofta
Kundanpassade
system

attityder

Figuren visar vad som påverkar framtidens
anläggningar.

Från undersökningen framkom pendlares olika krav och öns
kemål för en pendelparkering och visade att det finns mycket
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Det vore
drömmen om det
fanns ett litet fik.

Jag skulle vilja ha
värme på perrongen.
Vill inte stå och
frysa.

Jag skulle kunna
tänka mig en
mataffär, så spar
jag tid.

Citat från kundundersökningen.
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Mer långtgående idéer
De flesta framförde att det vid större bytespunkter vore önsk
värt med någon typ av dagligvarubutik så att p-pendlaren
enkelt och på ett tidsbesparande sätt kan samordna dag
ligvaruinköpet med resan till och från arbetet. Att pendel
parkeringarna samordnas med andra typer av affärer som
Apotek, Pocket Shop, bibliotek och liknande skulle också
skapa mer liv och rörelse. När deltagarna fick tänka fritt fanns
flera åtgärder som de trodde skulle främja kollektivtrafiken
och användningen av pendelparkeringar. Ett sådant förslag
var att erbjuda självriskreducering och ersättningsfordon om
något händer med bilen eller cykeln. De flesta av deltagarna
var också beredda att betala för någon typ av bevakning som
skulle ge ökad trygghet för fodonet
Mer kostsamma förslag var att anlägga parkeringar under
mark eller i p-hus. Dessa lösningar sparar plats och ger bättre
väderskydd samtidigt som kommunerna och kollektivtrafiken
profleras på ett bra sätt.

Deltagarna var överens om att för att få fler bilister att åka
kollektivt behöver kollektivtrafiken erbjuda fler av de fördelar
som bilen har. Bilisterna i undersökningen hade önskemål om
förbättrat väderskydd vid byte från bil till kollektivtrafik. Ett
förslag var inglasade gångytor vid hållplatser och stationer.
En annan idé från deltagarna var att kunna reservera plats
så att det inte är fullt på pendelparkeringen när resenären
kommer på morgonen. Det fanns också önskemål om service
under tiden fordonet står parkerat på pendelparkeringen,
till exempel tillgång till motorvärmare och möjligheten att få
bilen eller cykeln tvättad och reparerad under dagen.
Fler förslag var att dagis skulle finnas i direkt anslutning
till pendelparkeringen så att föräldrarna inte behövde åka en
omväg för att lämna/hämta barnen.
Sammanfattningsvis tyckte både resenärer och bilister att
ju större knutpunkten är desto mer service ska erbjudas.
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n Framtidstrender
Arbetsgruppen för bytes- och knutpunkter i K2020 har tagit
fram rapporten ’Den ideala bytespunkten – med resenären i
fokus’. Den är en av grunderna för det fortsatta arbetet med
att skapa en kollektivtrafikstruktur som kan ta hand om och
attrahera fler resenärer.
Målet med denna rapport är att skapa visioner och kvali
tetsmål för bytespunkter samt att beskriva hur utformningen
på och kring bytespunkter kan medverka till att höja kvalitén
på kollektivtrafiken. Rapporten är tillämpbar på alla anlägg
ningar inom kollektivtrafiken och finns att ladda hem på
www.k2020.se.
Eftersom målet är att antalet kollektivtrafikresor ska mer
än fördubblas innebär det att många fler vid exempelvis en
pendelparkering kommer att gå av och på fordon samt vänta
och vistas i en bytespunkt.

Visionerna som redovisas i rapporten utgår från ett antal
framtidstrender som är baserade på tidigare studier kring
livsstilsförändringar, ’megatrender’ samt användning av det
offentliga rummet 3.
Framtidstrenderna i samhället sätter fokus på de föränd
ringar och nya krav som kommer att ställas på bytespunkten
i framtiden. Trenderna som redovisas nedan har fokus på
kollektivtrafiken och är viktiga att ha med i den fortsatta
planeringen för att kunna bidra till att öka kollektivtrafikens
marknadsandel och målen i K2020.

Den ideala bytespunkten
– med resenären i fokus

k 2020
Framtidens kollektivtraﬁk i Göteborgsområdet

1. DEN
TRYGGA BYTESPUNKTEN
Rapporten ’Den idelala bytespunkten’ redovisar visioner
Många upplever idag det offentliga rummet som otryggt; dels beroende på
monofunktionell bebyggelse som står tom under delar av dygnet, dels på grund
av en ökad medvetenhet kring brott och olyckor. Passiv övervakning, välutformad
belysning och förutsättningar för folkliv motverkar detta. En trygg bytespunkt måste
också kunna erbjuda en säker trafikmiljö för alla trafikanter.

och kvalitetsmål för framtidens bytespunkter.

3 Gehl Architects i Köpenhamn studie kring användningen av
det offentliga rummet och livsstilsförändringar samt forskning
1. DEN TRYGGA BYTESPUNKTEN
kring ’megatrender’ gjord av Institutionen för framtidsforskning
referenser
Många upplever idag det offentliga rummet som otryggt; dels beroende på
i Köpenhamn.
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tryggare och säkrare plats.
med en rumslig utformning som erbjuder god överblick både
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För att vi ska uppnå kvalitetsmålen måste vi arbeta vidare med att sä
kerställa ett antal olika kriterier. Arbetar vi med trygga bytespunkter
bör ovanstående kriterier vara uppfyllda. 9

Trafiksäker
Tung trafikbelastning vid bytespunkter kräver hög
trafiksäkerhet. Bytespunkten skall kunna erbjuda säker och
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BYTESPUNKTEN
bytespunkt.

KVALITETSMÅL – för framtidens bytespunkter.
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hur ser den ideal a pendelparkeringen ut ?

Den ideala pendelparkeringen
Framtidens anläggningar ska upplevas som trygga
och säkra, tillgängliga, användbara, behagliga, intel
ligenta och hållbara mötesplatser där det är enkelt
att byta mellan olika linjer och trafikslag.

Genom att nyttja erfarenheter från tidigare arbeten och lyssna
till önskemål från resenärer och framtida trender i samhället
har den ideala pendelparkeringen kunnat sammanfattas med
vidstående beskrivande ord. Beskrivningen utgår från p-pend
larens perspektiv och redogör för vad som bör eftersträvas
i anslutning till en parkering. Tankesättet är tillämpbart på
både små och stora pendelparkeringar.

Trygg och säker
En pendelparkering måste kännas trygg och säker. Med rätt
lokalisering behöver insatserna inte vara så stora. Passiv över
vakning kan åstadkommas från fönster eller passerande gångcykel-, bil- eller kollektivtrafik. Med bra belysning och en väl
utformad parkering blir trafikmiljön säker för alla.

behagligt byte
tåg

god tillgänglighet

korta avstånd vid
byte av färdsätt

väg
mötesplats med service
Trygg &
Säker

P+R

levande & identitetsskapande resecentrum

god framkomlighet
för kollektivtrafiken

Skiss från ett av Norge/Vänerbanans resecentrum,
F&S Arkitekter.
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Levande

Informativ

Genom att erbjuda resenärer vid större anläggningar möjlig
het till blandade funktioner och aktiviteter skapas en levande
miljö vid olika tider på dygnet.

Genom att lokalisera pendelparkering nära service och aktivi
teter samlas funktioner och människor. Samtidigt kan parke
ringar samutnyttjas och effektiviseras.

Utveckling av tekniken möjliggör lättillgänglig, interaktiv
och korrekt information via till exempel sms, mobilteknologi
och smarta system. En bemannad bytespunkt kommer dock
fortfarande att vara en uppskattad, effektiv och interaktiv
informationskälla. I framtiden kommer efterfrågan av tjänster
omfatta mer än bara information om transporten. Samhälls
information och underhållning kan skapa mervärden och
korta den upplevda väntetiden.

Tillgänglig

Hållbar utformning

Ytorna ska vara tillgängliga för alla användare samt vara av
hög kvalitet och plana med tydliga markeringar och anvis
ningar. Det ska vara enkla byten och finnas ledig kapacitet för
att säkra att resenärerna stannar kvar.

Att stärka kollektivtrafiken genom att erbjuda tillgänglighet
och flexibilitet med till exempel pendelparkeringar för bil och
cykel är ett steg i rätt riktning mot en mer hållbar utveckling.
Material som används ska vara anpassade till miljön.

Behaglig

Stark identitet

Ett byte ska göras så behagligt som möjligt för att minimera
upplevelsen av lång väntetid. Pendelparkeringen ska vara en
plats att vistas på där det finns erbjudande om ett behagligt
klimat som ger skydd för väder och vind. Kvalitén är avgör
ande för hur människor väljer att utnyttja anläggningen och
det är också viktigt att den är väl omhändertagen.

Att platserna har identitet och stärker kollektivtrafikens varu
märke kommer att bli allt viktigare. Samtidigt som de ska ha
en gemensam nämnare ska de vara anpassade till omgivningen
och dess ordning i kollektivtrafiksystemet.

Koncentrerad

Landskrona station med cykelparkering
har stark identitet.

Mötesplats
Många människor passerar förbi och det ska vara möjligt att
se varandra, finnas platser att mötas på och uppehålla sig i.

Förslag till integrerad lösning med pendelparkering
under mark, Lerums framtida resecentrum, skiss
Sweco.
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Grundkraven som ska uppfyllas är lämpliga och
lediga platser, öppettider som är anpassade efter
framtida behov och säkerhet för bilen och cykeln.

Framtidens anläggningar ska lokaliseras i anslutning
till KomFort-nätet för både buss och järnväg.

I första hand ska en pendelparkering anläggas som
markparkering.

Pendelparkeringar ska i huvudsak vara avgiftsfria för
kollektivtrafikens resenärer. Reglering med hjälp av
kollektivtrafikkort kan dock behövas på platser där
pendelparkeringen används av andra än kollektivtra
fikpendlare.

n	Riktlinjer för framtidens pendelparkeringar

n Service

Riktlinjerna formulerar de funktionella krav som erfordras för
en attraktiv pendelparkering idag och i framtiden. Dessa bör
eftersträvas för både nya och befintliga parkeringar. Förslag till
tekniska riktlinjer finns i Bilaga 1 .

Pendelparkeringar kan med fördel ligga i anslutning till annan
service. Där förhållanden medger ska samarbetande parter
verka för ett lämpligt serviceutbud. Samverkan mellan resenä
rer och serviceutbud bidrar till ett mer effektivt utnyttjande av
parkeringsplatserna under en större del av dygnet.
Av kundundersökningar framgår önskemål om att kunna
göra ärenden i samband med bytet mellan olika transport
slag. På så sätt kan resenären enkelt och på ett tidsbespa
rande sätt samordna inköp med resan till och från jobbet.
Annan lämplig service är tjänster som kan utföras då rese
nären lämnat ifrån sig sitt fordon, till exempel olika former av
reparation, tvätt och underhåll för både bil och cykel.

Lokalisering
Det övergripande målet är att eftersträva så effektiva färdsätt
som möjligt genom att lokalisera lämpliga uppsamlingspunk
ter. Pendelparkeringar är mest fördelaktiga i anslutning till
KomFort-nätet längs infartsstråken eftersom det leder till
färre byten, vilket är attraktivt för resenärerna. Beläggnings
studier visar att dessa platser är mest utnyttjade.
Pendelparkeringar ska också lokaliseras vid viktiga bytes-/
knutpunkter och resecentrum med lämpligt pendlingsav
stånd, främst på platser i utkanten av Göteborg och i krans
kommunerna. I dessa punkter strålar kollektivtrafiklinjer
samman eller korsar varandra och erbjuder resenären flera
resmöjligheter. Mindre pendelparkeringar kan också lokalise
ras i områden med utspridd boendestruktur där det kan vara
svårt att få en lönsam och effektiv KomNära-trafik.

Utformning
Standarden kan skilja sig åt beroende på typen av anläggning
eftersom bytespunkter i stads- och landsbygdsmiljöer ofta har
olika utformning. En strävan ska vara att anlägga markparke
ringar och dessa ska kännas trygga att vistas på.
Brist på tillgänglig mark tvingar dock fram lösningar med
parkering i flera plan, vilka ofta är kostsamma.
Vid utformning av flerplanslösningar är det extra viktigt
att säkerställa en trygg miljö med god insyn och överblick.
Resecentrum med integrerad parkering är en servicefunktion
för resenärerna men också en viktig knutpunkt i tätorten. Stor
vikt bör därför läggas på design, arkitektur och anpassning till
den lokala miljön.
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n	Trygghet och säkerhet
Idag upplever många att det är otryggt och osäkert att par
kera på en pendelparkering. Upplevelserna hänger till stor del
ihop med parkeringens lokalisering och utformning. Pendel
parkeringar är i regel mer utsatta eftersom det ofta är liten
omsättning på platser mitt på dagen och förövare kan ostört
begå brott under denna tid. Avsaknaden av rörelse ger också
känsla av otrygghet och under kvällstid finns en större rädsla
för överfall. Trygghet och säkerhet för person och egendom
kommer därför att bli allt viktigare för att få fler att använda
kollektivtrafiken.
Genom en väl genomtänkt utformning skapas tryggare
parkeringar. Att pendelparkeringarna har rätt belysning är
viktigt då det höjer trygghets- och säkerhetskänslan samtidigt
som parkeringen blir mer trivsam och tilltalande. Vid anlägg
ning av nya parkeringar ska platser som ligger avsides och
undanskymda undvikas. För befintliga markparkeringar som
upplevs otrygga bör någon typ av bevakning eller säkerhets
utrustning övervägas. Flerplanslösningar ska alltid ha någon
form av bevakning.
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n	Marknadsföring och information
Begreppet pendelparkering är vedertaget men det finns flera
andra namn: infartsparkering i Stockholm och pendlarparke
ring i Skåne. Internationellt används Park&Ride (P+R). Det
är en fördel att ha ett gemensamt begrepp och ett förslag vid
marknadsföring skulle kunna vara ’Parkera & Res’.
Det ska vara möjligt för resenären att hitta information
om pendelparkeringar på olika sätt. Idag finns information
om bilplatser bland annat på Västtrafiks hemsida tillsammans
med kartor. Kompletterande information bör också finnas på
respektive kommuns hemsida och andra informationskanaler
som berör kollektivtrafiken. Det är också viktigt att ge tydlig
och enkel information till resenärerna genom skyltning på
plats.
Resenärer efterfrågar mer information vid de större par
keringarna som ger dem större möjligheter att anpassa sitt
färdsätt utifrån antal tillgängliga platser. Detta skulle kunna
ske genom att i framtiden satsa på realtidsinformation med

upplysning om antalet tillgängliga platser. Ett liknande
system skulle kunna införas längs de stora infartsstråken och
särskilt kunna användas om köer uppstår. På så sätt kan en
pendelparkering eller annan kollektivtrafikanslutning fungera
som alternativ resväg. Liknande information bör också finnas
att tillgå via internet och som sms-meddelande.
På själva pendelparkeringen ska kollektivtrafikhuvudman
nen tillhandahålla en enhetlig skyltning. Hänvisningsskyltar
ska finnas från anslutande vägar och fungera som marknads
föring och underlätta för resenärer att hitta rätt.
Samtidigt går teknikutvecklingen snabbt framåt och det
blir allt vanligare att bilar utrustas med Global Positioning
System (gps) som hjälper oss att hitta. Inom detta område
finns stora möjligheter att underlätta för resenärer, mark
nadsföra och ge enkel information. Idag finns ett fåtal gpssystem där pendelparkeringar är utmärkta och det borde
ligga i både kollektivtrafikens och kartleverantörernas intresse
att utveckla detta system.

Pendelparkering i anslutning till annan service skapar
mervärde för resenären. Kollektivtrafikhuvudmannen
och respektive kommun ska verka för att markparke
ringar bevakas vid behov och att parkeringar i flera
plan alltid ska ha bevakning i form av rondering eller
kameraövervakning.

Parkera & Res
Pilotprojektet föreslår att begreppet ’Parkera & Res’
lanseras vid marknadsföring.

Pendelparkeringar ska vara av god design och
inge trygghet och säkerhet.
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n	Cykelparkering
Framtida anläggningar ska ge den information som
passar resenären bäst

Cykelparkeringar ska alltid beaktas i samband med
investering i en pendelparkering.

Till skillnad från pendelparkering för bil gäller vissa specifika
riktlinjer för cykelparkering. Ett riktmått är att lika många
platser som investeras för bil investeras för cykel. En enhetlig
standard ska gälla för cykelparkeringar såväl med som utan
väderskydd.
Cykelparkeringar ska anläggas vid både större och mindre
pendelparkeringar oberoende av typ av anläggning. Place
ringen ska vara i nära anslutning till det färdmedel man ska
byta till för att erbjuda så kort gångväg som möjligt.
Vid dimensionering av antalet cykelplatser bör i en första

satsning minst hälften av platserna vara under tak. Att cyk
larna kan låsas fast i ramen och inte bara i framhjulet gör att
fler väljer att äga en bättre cykel.
Slutna utrymmen för cykelförvaring bör också erbjudas vid
de större pendelparkeringsanläggningarna vilket motiverar
fler att cykla under en större del av året. Vid viktiga knutpunk
ter bör system för lånecykel kunna utvecklas. Information
om cykelparkeringar bör finnas på Västtrafiks hemsida, kom
munernas hemsida och andra informationskanaler som berör
kollektivtrafiken.

Vägverkets skylt för infarts
parkering.

Fler cykelplatser med tak behövs.
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studier av t vå pilotobjek t
Förutsättningar för pilotstudierna med
K2020-ambition:

För att visa på idéer och goda exempel på hur en första
utbyggnad av pendelparkeringar med K2020:s ambition kan
uppnås har två platser valts ut som pilotobjekt. Med utgångs
punkt från platsernas förutsättningar visas hur framtidens
anläggning kan se ut år 2020. Utbyggnaden är dock möjlig
att genomföra i den av K2020 definierade etapp 1 eller 2 under
2008–2015.
Den första platsen som valts ut är Hede station i Kungs
backa. Den utgör ett exempel på hur en pendelparkering som
ligger i anslutning till pendeltåg kan utformas. Parkeringen
är redan idag förhållandevis stor med cirka 200 p-platser och
har en stor potential att utvecklas då antalet pendlare från

Kungsbacka in till Göteborg och Mölndal är många och ökar
för varje år.
Den andra platsen är motorvägshållplatsen i Kungälv som
byggdes 2006. Denna valdes ut som exempel på anslutning
till busstrafik. Efter att motorvägshållplatsen stod klar visade
det sig att resenärerna utnyttjade en befintlig, intilliggande
yta för pendelparkering vars syfte egentligen var gästparkering
för boende i området. Motorvägshållplatsen ligger strategiskt
med stort upptagningsområde i ett av de största infartsstrå
ken till Göteborg. Utbyggda busskörfält på delar av sträckan
gör denna plats mycket attraktivt att p-pendla ifrån.

Översiktsbild Hede pendelparkering. Förslag till ny utformning.

Förslaget sett från sidan.
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• Garantera snabba resvägar och prioritet för
kollektivtrafiken.
• Ta kortast och mest komfortabel resväg med mini
malt antal skarpa svängar.
• Utveckla bytespunkten att bli attraktiv både för
resenärer och för etableringar av verksamheter.
• Minimera uppoffringen av bytestiden och göra det
till en naturlig del av resan.
• Ge en säker och trygg plats för både resenärer och
fordon.
• Dimensionera utbyggnad med tillräckligt antal
platser för både bil och cykel i etapper.
• Anpassa för att ge tillgänglighet för alla resenärer
och så korta gångavstånd som möjligt till viktiga
målpunkter i omgivningen.
• Ge information som är tydlig och enkel att an
vända.
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MÅL	MEDEL
Trygghet
(överfall och
stölder)

1. Korta gångavstånd
2. Bra belysning/ljus miljö
3. Siktlinjer/rumsligheter utan hinder
och prång
4. Ökad koncentration av folk (fler
verksamheter)
5. Hög nivå på underhåll av anlägg
ningen
6. Låsbarhet, övervakning (med eller
utan kamera)

Trivsel

1. Väderskydd, uppvärmd väntmiljö
mot Göteborg
2. Snygg och välvårdad miljö
3. Sittplatser
4. Möjligheter till fika, mat och dryck
5. Väderskyddade gångstråk
6. Väderskyddad parkering av fordon

Hög tillit

1. Garanti att få plats
2. Pålitlig och god resandeinforma
tion på flera platser

God
tillgänglighet

1. Minska nackdelarna med nivå
skillnader
2. Lämpliga beläggningar
3. Ledstråk, taktila tavlor etc
4. Lätt att köra och parkera

God service-
nivå

1. Toaletter
2. Bankomat
3. Internet

Mål och medel för en attraktivare pendelparkering i Hede.
Konsulternas sätt att arbeta med frågan.
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n Konsultuppdrag

Konsultarbete Hede station

Uppdragen syftade till att ta fram konkreta utformningsför
slag som är möjliga att genomföra inom några år och gärna
i etapper. Ett antal aspekter fanns med som förutsättningar
i arbetet, bland annat ett antal kvalitetsmål från den ideala
bytespunkten och att lösningarna skulle hålla hög kvalité.

Med utgångspunkt från K2020:s ambition presenterades ett
antal mål och hur dessa skulle uppnås för att göra det mer
attraktivt att pendelparkera (se tabell i marginalen). Tabellen
är en sammanställning av några av de kvalitetsfaktorer som
ska prägla lösningar med K2020-kvalitet.
Förslaget ger en överblickbar plats och därmed också ökad
trygghet. Detta erhålls genom att utnyttja befintliga nivå
skillnader och ta bort skymmande buskage som minskar kon
takten mellan plattform och parkering. En enkel och tydlig
struktur ger ett samlat intryck som är lättbegripligt och där de
flesta resenärer känner igen sig. Belysning förstärker platsens
karaktär kvällstid samtidigt som den ökar tryggheten.
Anläggningen ska vara tillgänglig för alla genom att den
anpassas för funktionshindrade och erbjuder bra lösningar
för resenärer som väljer att cykla. Nära och goda förbindelser skapas genom fler anslutningar till plattformen. Det ökar
tillgängligheten mellan parkering och perrong samtidigt som
resenärerna sprids över en större sträcka.
Förslaget på ny byggnad gör att ytor kan samutnyttjas
och att platsen blir befolkad. Reserelaterad service i anslut
ning till plattformen ger ökad service och blir en mötespunkt
med möjlighet att samordna aktiviteter och handel med
resan. Ökad information i form av skyltar och realtidsinfor
mation underlättar resan och marknadsför kollektivtrafiken.
Ett behagligt klimat skapas tack vare ett utökat antal
väderskydd med hög komfort och skärmtak mellan busshåll
plats och perrong.
Med gröna ytor och god utformning i mänsklig skala
erhålls också trivsel och ett ekologiskt intryck.

Hede station i Kungsbacka
Med den glesa boendestruktur som finns i Kungsbacka
kommun är det viktigt att hitta lösningar för att nå en snabb
och frekvent kollektivtrafik. Hede station är redan idag en
sådan plats som många väljer för att komma till kollektivtra
fiken. I framtiden får Hede en ännu viktigare roll som Kungs
backas största parkering för pendlare.
I dag ligger parkeringen ganska ensligt och obevakat. Där
har därför tidvis varit problem med bilinbrott och bilstölder,
men dessa har minskat i takt med att etableringar i områ
det har ökat. Med ytterligare expansion av både handel och
bostäder kommer platsens karaktär att förändras och bli en
viktig del av Kungsbacka.
I maj 2008 invigdes en ny handelsetablering med bland
annat Ica Maxi cirka 500 meter från Hede station. Planering
pågår också för ett nytt bostadsområde med 450 bostäder
cirka 800 meter från stationen. Ambitionen är att en ny bygg
nad med verksamheter ska etableras på själva parkeringen.
Denna utveckling är positiv för att höja säkerheten vid statio
nen genom att fler människor rör sig i området. Det är dock
lämpligt att studera ytterligare typer av lösningar för att öka
säkerheten.
Antalet platser på Hede station är inte tillräckligt och en
utbyggnad till totalt 300 platser pågår under våren 2008. På
lång sikt behöver troligtvis parkeringen på den östra sidan av
järnvägen också byggas ut.
Pendeltåget till Göteborgs central tar cirka 20 minuter.
Utöver dagens busstrafik planeras utökad matningstrafik för
att avlasta Kungsbacka centrum.
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Motorvägshållplatsen i Kungälv
Kungälvs motorvägshållplats byggdes år 2006 och medförde
både snabbare resor och fler förbindelser såväl norrut som
söderut för ett stort antal boende och människor som arbe
tar i närområdet. Siffror visar att antalet resenärer hela tiden
ökar. Fler och fler upptäcker hur snabbt man kommer in till
Göteborg samt att hållplatsen inte ligger särskilt långt från
centrum.
Ett antal busslinjer angör idag motorvägshållplatsen.
Några linjer angör inte centrala Kungälv medan andra, som
Grön Express har två hållplatslägen uppe på Kongahällagatan
och korsar väg E6 planskilt för att sedan köra genom centrala
Kungälv. Hållplatsen har ett flertal cykelparkeringar på båda
sidor om motorvägen och det är 7–8 minuters gångväg till
centrala Kungälv (Västra Tullen). I nära anslutning finns också
en parkeringsplats som till stor del används av pendlare och
som har en stor potential att utvecklas.
Motorvägshållplatsen kommer att få en ännu viktigare roll
i framtiden då ambitionen är att koppla samman de lokala
och regionala linjesystemen med hjälp av en ny terminalfunk
tion. Detta arbete krävde att en ny struktur för linjetrafiken
studerades utifrån pågående stadsplanering och framtida
behov i Kungälv. I stråket har kollektivtrafiken stora möjlighe
ter att avlasta den starkt trafikerade E6 till och från Göteborg.
Restiden kan konkurrera med bilen då stora delar av sträckan
är utbyggd med separata busskörfält. Arbetet bestod också
i att samordna en ny terminallösning med utveckling av pen
delparkering där förslaget skulle vara en symbol för att mark
nadsföra kollektivtrafiken.

Förslag till motorvägshållplats
i Kungälv.

Konsultarbete Kungälvs motorvägshållplats
Förslaget som presenterades var en ny integrerad lösning
med terminalbyggnad i ett övre plan och pendelparkering i ett
undre plan. Terminalen placeras på den östra sidan av motor
vägen och ligger i direkt anslutning till motorvägshållplatsen.
Med denna lokalisering blir upptagningsområdet stort och
förbättrar framförallt tillgängligheten för dem som bor väster
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Förslag till motorvägshållplats
i Kungälv. Situationsplan.
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om motorvägen samtidigt som det pågår planer att utveckla
en ny stadsdel, Kongahälla, strax öster om motorvägshåll
platsen. Lokaliseringen gör också att kollektivtrafiken blir
välexponerad mot motorvägen vilket ger en stark identitet.
Förslagets gestaltning med glasad fasad visar anläggningens
innehåll. Att anläggningen är transparent och öppen mot
omgivningen skapar också en trygg miljö och trivsel.
Genom att utnyttja nivåskillnaderna i ’rummet’ som bildas
mellan cykelbron och Kongahällagatan finns möjlighet att
utforma en anläggning i två plan. Detta innebär att ytor kan
samutnyttjas vilket minskar ytbehoven och ger en koncen
trerad bytespunkt. Pendelparkeringen i ett undre plan ligger
väl skyddad för väder och vind och bytet kan ske bekvämt i
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ett behagligt klimat. Detsamma gäller för cykeluppställning.
Dessutom får gående och cyklister ett förbättrat GC-stråk i
öst-västlig riktning.
Genom att alla byten sker planskilt skapas en trafiksäker
anläggning. Utformningen av körvägar är sådan att trafike
ringen sker effektivt för kollektivtrafiken med korta körtider
vid in- och utfart.
Den integrerade lösningen ’Motorvägshållplatsen’ knyter
samman det lokala och regionala linjesystemet enligt princi
pen i K2020.
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dimensionering och samhällsekonomi

Det finns idag ingen vedertagen metod för att dimensionera
antalet platser som behövs på en pendelparkering. Överslags
mässiga beräkningar har gjorts utifrån antal påstigande på
närmaste hållplats eller station (enligt genomförda resvane
undersökningar). Detta har gett övergripande riktvärden men
metoden är dock för generell eftersom också andra faktorer
påverkar behovet av platser.
Inför det framtida planeringsarbetet efterfrågas en meto
dik som förenklat och konsekvent beskriver behovet av anta
let pendelparkeringsplatser. Metoden skulle vara ett hjälpme
del för en gemensam och långsiktig utbyggnadsstrategi för
pendelparkeringar.
För att möjliggöra en sådan strategi måste också nyttan
av pendelparkeringar utvärderas eftersom det råder viss
osäkerhet kring pendelparkeringars samhällsekonomiska
lönsamhet. För att få mer kunskap har två fördjupade studier
genomförts.

n	Metodik för dimensionering
av pendelparkeringar
Uppdragets syfte var att ta fram en bättre och mer utvecklad
metod för att lokalisera och beräkna pendelparkeringsbeho
vet enligt K2020:s ambition. Utgångspunkten var att hitta en
enkel arbetsgång som bygger på lättillgänglig information

och som kan användas hela vägen från idé till genomförande.
Ambitionen var också att samma arbetsgång ska kunna till
lämpas oavsett om det gäller pendelparkeringar i bostadsom
råden eller pendelparkeringar längs infartsstråken (metoden
presenteras i sin helhet i en egen rapport, ’Pendelparkeringar
i K2020 perspektiv’, Sweco). Den framtagna metoden genom
förs stegvis där varje del beskrivs utförligt.
Ett test av metoden genomfördes på pilotobjektet Hede
station och utgick från resenärer som arbetspendlar till
Göteborg och Mölndal. En uppskattning av andelen som
pendelparkerar på Hede station gjordes utifrån ett definierat
upptagningsområde.
För att genomföra arbetsstegen krävdes god kännedom
om upptagningsområdet och det framtida kollektivtrafikut
budet. Beroende på ingående förutsättningar visade testet på
mycket stora variationer av behovet av bilplatser.
Eftersom metoden är ny måste den vidareutvecklas och
testas på fler ställen för att ge ett tillförlitligt resultat. Behovet
av platser vid Hede påverkas också av utbyggnad av pendel
parkeringar i andra infartsstråk som inte har varit möjliga att
beakta i denna studie. Därför borde metoden provas i längre
kollektivtrafikstråk som har flera pendelparkeringar för att ge
en helhetsbild och göra det möjligt att jämföra olika infarts
stråk.

Var ska pendelparkeringarna ligga?

Infartsstråk

Bostadsområde

Infartsparkering

Pendelparkering

Hur många platser behövs och vilken potential
finns i olika stråk och områden?
Definiera upptagningsområde
Ta fram befolkningsstatistik inom avsett
upptagningsområde
Antal arbetspendlare totalt

Antag andel kollektivtrafikresenärer

Antag andel p-pendlare av kollektivtrafikresenärer
(ovan)
Justering antal platser utifrån lokala förutsättning
ar (taxegräns, tillgång till service mm)
Föreslagen schematisk beskrivning och arbetsgången för
att lokalisera och beräkna pendelparkeringsbehovet.
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Effekter som kvantifierats och värderats
i bedömningen av pendelparkeringar:
• Minskade utsläpp av luftföroreningar och klimat
gaser, minskat buller, minskat vägslitage, färre
trafikolyckor och minskad trängsel för övriga
trafikanter.
• Förändrad restid för de som utnyttjar pendelparke
ringen. Det vill säga den tid som går åt att ta sig till
pendelparkeringen, eventuellt bytesstraff och res
tiden från pendelparkeringen till målet. Beroende
på framkomligheten jämförs restiden mellan att
p-pendla och det alternativa färdsättet.
• Förbättrad komfort genom möjlighet att parkera
på högklassig parkering nära station eller hållplats.
• Hälsoeffekter beroende på val av färdmedel som
gör att resenärer går eller cyklar mer.
• Investerings- och driftkostnad för pendelparkering.
• Fler resor med kollektivtrafiken ger ökade biljett
intäkter.
• Trafikkostnad för kollektivtrafik. Fler resenärer ger
ökade kapitalkostnader och högre driftkostnad för
buss- eller tågtrafik.
• Trafikkostnader för bil, exempelvis slitage och
drivmedel.

n Samhällsekonomiska konsekvenser
Vid planering och beslut gällande nya investeringar för kol
lektivtrafik kan det vara avgörande vilken nytta de bidrar med.
Samhällsekonomiska beräkningar är ett hjälpmedel för att
bedöma pendelparkeringars nytta jämfört med andra åtgär
der, eller för att bedöma var pendelparkeringar ska anläggas.
Beräkningarna sker vanligtvis i tre steg: definiera, kvantifiera
och värdera effekter som väntas uppkomma av en viss åtgärd,
som till exempel att bygga en pendelparkering. Effekter som
är möjliga att värdera i kronor räknas samman och jämförs
för olika alternativ. Alla effekter går dock inte att värdera i
kronor och ören och dessa får då vägas in och jämföras i en
helhetsbedömning.
Resultatet av samhällsekonomiska beräkningar presente
ras ofta i form av en nettonuvärdeskvot som är ett mått på
hur mycket man får tillbaka per satsad krona. Om kvoten är
större än noll är nyttan större än kostnaden och objektet är
’lönsamt’. Ju större kvoten är desto bättre är objektet ur ett
samhällsekonomiskt perspektiv.

Förutsättningar
För att studera lönsamheten av utbyggnad av pendelparke
ringar har ett beräkningsverktyg tagits fram som kan applice
ras på både befintliga och nya anläggningar (metoden presen
teras i sin helhet i en egen rapport, ’Pendelparkeringar
i K2020 perspektiv’, Sweco).
I samhällsekonomiska kalkyler görs alltid beräkningarna
genom en jämförelse mellan ett utredningsalternativ och ett
jämförelsealternativ. I detta fall görs jämförelsen utifrån hur
pendelparkeringsresenärerna skulle ha rest om pendelparke
ringen inte funnits. Resenären hade:
• parkerat sin bil/cykel på platsen ändå, men i vägrenen
• kört bil hela vägen mellan bostaden och arbetsplatsen
• cyklat hela vägen mellan bostaden och arbetsplatsen
• åkt kollektivt mellan bostaden och pendelparkeringen
• parkerat på en annan pendelparkering
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• cyklat mellan bostaden och pendelparkeringen
• promenerat mellan bostaden och pendelparkeringen
• inte rest alls

Beräkningar
Beräkningsverktyget har testats på pilotobjekten Hede station
och motorvägshållplatsen i Kungälv, samt på knutpunkten
Frölunda Torg i Göteborg. Beräkningarna krävde indata i
form av reseavstånd, restider och hastigheter med olika färd
sätt (se tabell sid 25).

Resultat och analys
Eftersom beräkningsmodellen är nyutvecklad får redovi
sade nettonuvärdeskvoter ses med viss försiktighet och kan
komma att justeras då beräkningarna förfinas.
En första analys av resultatet visar att både Hede station
och Kungälvs motorvägshållplats skulle vara mycket lön
samma att bygga ut ur ett samhällsekonomiskt perspektiv; se
diagram på sid 25. Resultatet pekar på att pendelparkeringar
som ligger utanför centrum och som har snabb och tät kollek
tivtrafik ger stor nytta per investerad krona. Det beror framför
allt på minskade olycks- och trafikkostnader med kollektivtra
fiken, jämfört med att åka bil, och att ett ökat resande med
kollektivtrafiken ger större marginalintäkter.
Frölunda Torg får ett mindre positivt resultat framför allt
på grund det korta avståndet till centrum och att resan med
kollektivtrafiken ändå tar relativt lång tid. Det som också
påverkar kalkylen är bytesstraffet mellan bil och kollektivtra
fik. Det skulle eventuellt kunna reduceras eftersom uppoff
ringen är mindre när det finns många möjligheter att utnyttja
service och handel. Pendelparkering vid centrumnära anlägg
ningar behöver därför utredas vidare.
En analys av beräkningarna visar att valet av färdsätt i
jämförelsealternativet påverkar kalkylen i stor grad. I det
vidare arbetet är det lämpligt att göra en känslighetsanalys av
ingående faktorer i beräkningarna för att se hur de värderade
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effekterna påverkas. Beräkningar kan också göras för att testa
alternativa kalkylförutsättningar såsom exempelvis anlägg
ningskostnad för parkeringshus, resandeökning och antal
pendelparkeringsplatser.

Diskussion
Det finns flera omdiskuterade nyttor som inte ingår i den
traditionella kalkylmetoden för samhällsekonomiska beräk
ningar men som ändå är relevanta att försöka beskriva och
värdera. En sådan nytta är behovet av parkering för biltrafik i
innerstaden där en parkeringsplats krävs för varje bilpendlare
in till centrum. Om bilisterna istället väljer att parkera på en
pendelparkering utanför staden minskar behovet av p-platser
i centrum och mark frigörs motsvarande värdet för alternativ
användning, till exempel bostäder eller andra verksamheter.
Om detta resonemang beaktas i kalkylen skulle den vär
derade nyttan för pendelparkeringar bli mycket större. Men
ett resonemang kan också föras om att det goda resultatet
på enskilda objekt erhålls genom en oändlig kapacitet på
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Hede

exempelvis järnvägsnätet och att kalkylerna inte belastas med
de investeringskostnader som krävs. Detta är en större fråga
som berör all investeringsplanering och diskussionerna lär
fortsätta om vilka rekommendationer som ska gälla för sam
hällsekonomiska beräkningar.
Tyvärr har en liknade nyttoberäkning för cykelparkeringar
inte varit möjlig inom angivna tidsramar. Men med en lägre
investeringskostnad per plats jämfört med en bilparkering
borde resultatet vara positivt på många platser. Hur utnytt
jandegraden för dessa anläggningar kommer att se ut är svå
rare att bedöma då valet av färdmedel till pendelparkeringen
kan variera under året.

	Hede
Kungälvs
station motorvägshpl
Antal platser
200
200
Investeringskostnad 5,5 Mkr
5 Mkr
Kalkylperiod
20 år
20 år
Resandeökning
4%
4%

Kungälv

Nettonuvärdeskvot för beräknade pendelparkeringar.
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Beräkningsförutsättningar för de olika utredningsalternativen.
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Utbyggnadsstr ategi

Utbyggnadsstrategi totalt i Göteborgsregionen
Nuvarande antal platser
Tillkommande platser i infartsstråken t.o.m. 2016
Tillkommande platser i infartsstråken t.o.m. 2025
Övriga tillkommande platser i Göteborgsregionen
Summa

3 800
6 400
7 700
2 100
≈ 20 000

Utbyggnadsstrategi i infartsstråken till Göteborg
Nuvarande Behov/tillskott t.o.m.
antal platser
2016
2025

Totalt

443

925

900

2 268

Kungsbackapendeln 600

800

570

1 970

Bohusbanan

230

570

700

1 500

Boråsbanan

90

300

1 000

1 390

Väg 45/NVB

226

640

1 130

1 996

E6 Norr

420

710

900

2 030

Väg 190

136

320

400

856

Väg 158

195

1 005

1 000

2 200

Väg 155

255

540

400

1 195

Väg 40

132

590

700

1 422

2 727

6 400

7 700

16 827

Alingsåspendeln

SUMMA	

Infartsparkeringar i Stockholms län
Totalt cirka 12 000 platser. Precis utanför tull
gränserna cirka 3 000 platser.

26		

De samhällsekonomiska beräkningarna i pilotprojektet har
visat att det kan vara mycket kostnadseffektivt att utveckla
befintliga pendelparkeringar samt att bygga nya ytor. Att
enas om en utbyggnadsstrategi är därför viktigt. Idag finns
pendelparkeringsplatser i de flesta infartsstråk mot Göteborg
men dessa har ofta tillkommit genom att ytor blivit över.
Byggnationerna har också skett med förhållandevis små
resurser.
Arbetsgruppen Marknad, Incitament och Tjänster, MIIT
har studerat vilka områden eller stråk som har bäst förutsätt
ningar för ett ökat kollektivtrafikresande och var satsningar
ger störst lönsamhet. Pilotprojektets förslag till utbyggnads
strategi, som redovisas på nästa sida har anpassats till dessa
förutsättningar.
Antalet platser som behöver byggas ut är dock svårbe
dömt och strategin redovisas därför i olika etapper.
I en första ansats till och med år 2016 behövs antalet plat
ser nästan tredubblas till 1 2 000 platser. En del av ytorna
finns redan med i pågående projekt, men merparten av
utbyggnaden måste ske genom ytterligare satsningar. Den
första ansatsen bygger i huvudsak på att det är markpar
keringar som tillkommer. Förslag till vilka projekt samt när
dessa bör genomföras redovisas i bilaga 2.
För att uppnå ambitionen om minst 20000 platser innan
år 2025 kommer det att krävas flerplanslösningar eller parke
ring under mark. I de flesta stråk handlar det om en fördubb
ling eller mera jämfört med första ansatsen. Hur dessa platser
fördelar sig mellan de olika stråken redovisas i vidstående
tabell.
En satsning behövs för att kunna ta emot fler resenärer
och den bör ske innan eller parallellt med att K2020 bygger

ut kollektivtrafiken och framkomligheten i infartsstråken.
De snabba pendlingsstråken i K2020 består av både pendel
tågslinjer och busslinjer. Framför allt behövs nya pendelpar
keringar i busstråk där efterfrågan är större än tillgången och
i stråk som ska utvecklas i avvaktan på att järnvägen byggs ut.
Det ställer nya krav på utformning av bytespunkter som möj
liggör snabba och korta byten.
I varje stråk föreslås en eller två större pendelparkeringar
som håller en högre standard och kan erbjuda service.
Befintliga eller nya bytespunkter behöver också utvecklas
och byggas ut för såväl bil som cykel. Detta bör göras sam
tidigt med en satsning på service och andra åtgärder som
minskar uppoffringen av att byta färdmedel. Många knut
punkter i K2020-området kan erbjuda resenären ett sådant
mervärde.
För att resenären ska kunna utnyttja kollektivtrafiksyste
met så effektivt och flexibelt som möjligt krävs en liknande
satsning för cyklisterna. Det finns stora möjligheter att få fler
resenärer genom att förbättra för dem som väljer att cykla
den första sträckan till kollektivtrafiken. Befintliga ytor behö
ver kompletteras med nya och standardhöjande cykelställ
varav minst hälften har tak. På sikt bör alla tillkommande
platser förses med tak.
För att komplettera ytor som i dag inte har cykelparkering
krävs det i många fall att även cykelbanor till och från pen
delparkeringen byggs ut. Här har kommunen/väghållaren en
viktig roll.
Utöver utbyggnad av pendelparkeringar i infartsstråken
behövs satsningar i anslutning till de lokala bytespunkterna.
Arbetet finns beskrivet i K2020 Lokalt (se separata rapporter
på www.k2020.se).
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P

E6 Norra
Bohusbanan

Föreslagen utbyggnadsstrategi skulle erbjuda motsvarande
cirka tio procent av dagens pendlare med bil i infartsstråken
en plats på pendelparkering (utifrån statistik år 2003 frånTra
fikkontoret och andel bilresenärer kommungränssnittet år
2000 från Vägverket).
Utvecklingen av pendelparkeringar innebär inte alltid fler
platser utan kan också ske genom effektivare användning av
ytor där olika former för samutnyttjande kan tillämpas. Exem
pelvis kan detta göras genom att samarbeta med intressenter
som har behov av parkeringsplatser på sena eftermiddagar,
kvällar och helger. Resenärer som pendelparkerar kan då
använda parkeringen för andra ärenden och aktiviteter efter
arbetstid.

230

570

420

710

900

P

700

P

P

Väg 45/NVB

P

226

640 1130

P

Väg 190
136

320

P

P

P

P

P

Alingsåspendeln
443

P

P
P

P
P

P

P

P

P

P

P

P

400

925

P

P

P

P

900

P

P

P

Väg 155

Väg 40

255 540 400

132 590 700

P

P

P

Boråsbanan
90

P

P

P

300

1000

P

Nuvarande antal platser
Tillskott av platser t.o.m. 2016
Tillskott av platser t.o.m. 2025

Utbyggnadsstrategi i infartsstråken
Komfortnätet med pendeltåg (svart linje), ett antal busslinjer (blå linje) samt
befintliga och planerade pendelparkeringar.

P
P

Befintliga pendelparkeringar
Förslag till pendelparkering

P

P

Kungsbackapendeln

Väg 158

P
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slutsatser

K2020:s arbetsgrupp MIIT har studerat det som styr valet av
färdmedel, vilka åtgärder som ger bäst effekt och hur förut
sättningarna ser ut för att öka resandet med kollektivtrafi
ken. Underlaget är viktigt i planeringsarbetet för att uppnå
K2020:s mål. Från MIITs underlagsrapport ’Förutsättningar
för ett ökat resande med kollektivtrafiken i Göteborgsregio
nen’ framkommer att det är bland bilisterna som kollektiv
trafiken har sin stora potential. Rapporten beskriver vad som
styr valet av färdmedel och vilka faktorer som är avgörande
för att fler ska välja kollektivtrafiken framför bilen. Framfö
rallt påverkar restid, linjesträckning, turtäthet och kvalitet
men även mjuka faktorer med fokus på individen som kun
skap och sociala attityder.

Påverkar bilisternas val av färdmedel
Flera av ovanstående faktorer talar för att pendelparkering
arna kan påverka bilisternas val av färdmedel. Pendelparke
ringar är flexibla, kan användas när det passar resenären och
gör det möjligt att kombinera kollektivtrafiken med andra
färdmedel. Känslan av direktresa är ett annat argument för
pendelparkeringar eftersom resenären efterfrågar färre byten.
Kan vi i tillägg erbjuda resenärerna service och handel utnytt
jas resan och bytet effektivt. Sådana samarbeten minskar
också de starkt ökande fritids- och inköpsresorna.
Ett utvecklat kollektivtrafiksystem för att nå målet om kol
lektivtrafikresandet i K2020 måste byggas stegvis. Med den
boendestruktur som finns i Göteborgsområdet kan det till en
början vara svårt att erbjuda en lösning som passar alla rese
närer. Men med en strategiskt placerad pendelparkering kan
resenären ta sig till ett stråk där kollektivtrafiken har en hög
turtäthet.
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Utbyggnad mycket lönsam
En första analys av pendelparkeringar ur ett samhällsekono
miskt perspektiv visar att det skulle vara mycket lönsamt att
bygga ut eller bygga nya platser. Resultatet pekar åt att ytor
som ligger utanför centrum och som har snabb och tät kollek
tivtrafik ger stor nytta per investerad krona. Det beror till stor
del på minskade olyckskostnader för kollektivtrafikresor samt
ökade marginalintäkter för trafiken då det blir fler resenärer
på fordonen. Om dessutom nyttan av minskat behov av par
keringsplatser i Göteborgs centrum, mindre KomNära-trafik
och förbättrade bytesmöjligheter beaktas i kalkylen blir den
värderade nyttan för pendelparkeringar mycket större. Där
nyttan är mycket stor visar beräkningarna att det är möjligt
att anlägga flerplanslösningar, särskilt där bristen på mark
är stor och markkostnaden hög. Utifrån K2020:s målbild
kommer nyttan hela tiden att bli större eftersom antalet rese
närer med kollektivtrafiken ökar samtidigt som restidskvoten
gentemot bilen successivt förbättras.

Kräver högre status
För att en utbyggnadsstrategi ska vara möjlig måste pendel
parkeringar få en högre status. De är inte bara ett komple
ment till kollektivtrafiken utan en förutsättning för en utveck
lad kollektivtrafik. En högre status skulle innebära att nya
pendelparkeringar kommer med tidigare i planeringsarbetet
och kan lokaliseras i rätt läge.
En större satsning på pendelparkeringar bör genomföras
utmed alla infartsstråken för såväl tåg som buss. Fördelen
med pendelparkering i anslutning till tåg och andra resecen
trumanläggningar är att kollektivtrafikutbudet är säkerställt
under en lång tid framöver till skillnad från busstrafiken
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som är lättare att lägga om. Satsningar bör därför göras på
anläggningar som kommer att ha bra kollektivtrafikutbud en
lång tid framöver. Utbyggnad ska också ske genom att bytes
punkterna utvecklas för både bil och cykel.
Pilotprojektet har utifrån studier och bedömningar ansett
det vara möjligt att fördubbla antalet platser till totalt 12 000
till år 2016. För att kunna bemöta MIITs ambitionsnivå på
totalt 20 000 platser krävs andra insatser och mer kostbara
som till exempel flerplanslösningar och parkering under mark.

Avgiftsfritt
Merparten av alla pendelparkeringar är idag avgiftsfria och
målet är att det även i fortsättningen ska förbli så. Vid anläg
gandet av mer kostsamma parkeringslösningar som exempel
vis flerplanslösningar kan andra finansieringsformer undersö
kas exempelvis samutnyttjande eller samfinansiering.
Pilotprojektet är av den uppfattningen att någon form
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av reglering kommer att krävas på en del ytor framöver. Det
ger bättre kontroll av att det är kollektivtrafikresenären som
använder pendelparkeringarna. Dessutom kan de mest att
raktiva platserna reserveras för resenärerna.

Tydligare ansvar
För att genomföra strategin behövs ett övergripande ansvar
då det idag råder vissa tveksamheter i ansvarsfrågan. Enskilda
kommuner har svårt att se egna fördelar med att satsa på
pendelparkeringar. Det beror på att de inte upplever de
direkta vinsterna med minskad trängsel och minskade utsläpp
eftersom de i regel sker någon annanstans. Dilemmat är att
kommunerna, som ofta är markägare, har små medel avsatta
för denna typ av investeringar. Samtidigt har Västtrafik inte
har några skyldigheter att göra markinvesteringar. Ett för
tydligande av detta system är nödvändigt för att förverkliga
ambitionen om pendelparkeringar i K2020.

Vidare arbete
Marknadsföring, skyltning
Anslutning till Västtrafikkortet
Samutnyttja med handel
Kameraövervakning
Reservera plats
Tekniklösningar som förenklar för resenären
Utveckla informationen på hemsidan
Affären pendelparkering
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Bilaga 1 kr avspecifik ation

Kollektivtrafik anslutning
Typ av anläggning

Hållplats
X

Trafik

Utformning

Antalet platser

Bilparkering

Belysning, enligt norm
Ytskick av asfalt & uppmålning
Handikapps anpassade gångvägar

Utformning

Antal cykelplatser totalt

Cykelparkering

Låsbara cykelställ

1

2

Bytespunkt
Större bytespkt

P+R anl.

Gbg nära anl.

Kommuncentra

Integr.lösning

Kom

Kom

Kom

Kom

Kom

KomFort/Bort/l
ångt

25-100
X
X
X

50-150
X
X
X

300-600
X
X
X

100-300
X
X
X

100-400
X
X
X

200-500
X
X
X

25-100
X

50-150
X
50%
(X)

300-600
X
50%
X

100-300
X
50%

200-400
X
50%

400
X

Antal cykelplatser med tak
Cykelboxar
Cykeluthyrning
Cykelförvaring inomhus/sep. byggnad

Trygghet och
säkerhet

Avskilld mot yttre omgivning genom staket
och bom eller liknande
Naturlig övervakning

X

X

(X)

X
X
X
X
X

X
X
X

X

Kamera övervakning
Bemanning
Rondering

Användbarhet

Tillgängligt
Hc-anpassat

Service

X
X

Väderskyddat väntutrymme

(X)

X
(X)

Ingen övrig service

Mellan nivå

Kiosk

(X)

x
X
X
(X)

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X
X

X

X

X
X
X
X
X

Biljettförsäljning
Hög nivå

Biljettförsäljning
Service för bilen

X
X
X
X
X

Annan resrelaterat service
Informations- och

Skylt pendelparkering

teknikutrustning

Hänvisningsskylt från väg

X
vid behov

Avisering i biljettautomat
Bommar/portar med föravisering

X
vid behov
vid behov
vid behov

Dynamiska informationsskyltar
Realtidsinformation

Marknad och

Registrerad på hemsidan (placering)

information

Uppgifter om anslutande kollektivtrafik
Information om antal platser
Realtidsinfo ang lediga platser

X
X
X

X
X
X

Boka plats

X
X
X
X
X

X
vid behov
X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
(X)
X
X
(X)

X
X
X
(X)
X
X
(X)

X
X
X
X
X
X
X

Personlig info via mobilen
Information om beläggning

(X)
X

X
X
(X)

Uppvärmt väntutrymme
Låg nivå

n	Definitioner

Knutpunkt - GR området

X
(X)

X

Hållplats: En hållplats kan bestå av flera hållplatslägen.
Bytespunkt: Hållplats vid vilken resenären kan göra ett byte
såväl mellan samma trafikslag som till ett annat, med två eller
flera korsvisa linjer.
Knutpunkt/Terminal: En bytespunkt med visst utbud av
service för reserelaterade behov som exempelvis biljettför
säljning. Knutpunkterna bör om möjligt samlokaliseras med
andra, för staden viktiga målpunkter såsom arbetsplatser,
handel och bostäder.
Resecentrum: Ett resecentrum (RC) innebär en fysisk sam
mankoppling av olika trafikslag. Färdmedlen kan vara olika
kollektiva färdmedel, taxi, bil och cykel. Hela resekedjan
måste representeras vid RC. Ett RC innehåller ofta ett stort
utbud av service till resenärerna.
Pendelparkering kallas en parkeringsplats avsedd för pend
lare. Här strålar man samman från olika håll, ställer sina
fordon och fortsätter gemensamt mot bestämmelseorten.
Infarts-/utfartsparkering används också och syftar på rena
infartsparkeringar mot en större målpunkt som till exempel
stadskärnan.
Flerplanslösning, parkeringshus eller parkeringsgarage är
en speciell byggnad som är försedd med parkeringsplatser
för bilar. En del större parkeringshus består helt och hållet
av parkeringsplatser. I andra fall kan några våningsplan inne
hålla till exempel butiker. Parkeringshus är ofta byggda
i anslutning till större varuhus.
P&R: Internationellt begrepp för pendelparkeringar.
Integrerade lösningar: Möjlighet till parkering i resecentrum.
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Förslag i K2020 lokalt
Förslag i K2020 lokalt
Förslag i K2020 lokalt

Nybyggnad
Nybyggnad
Nybyggnad

Detaljplan senarelagd
Detaljplan höst 2008

Mölndal
Mölndal
Mölndal

Reservera mark för framtida bytespunkt
Reservera mark för framtida bytespunkt
Utbyggnad
Ersätta platser (utöka) som försvinner i DP, inte officiell

Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg

Förslag i K2020 lokalt men ej antal platser
Förslag i K2020 lokalt men ej antal platser
Förslag i K2020 lokalt men ej antal platser

Förslag i K2020 lokalt
Förslag i K2020 lokalt

Nybyggnad
Nybyggnad
Nybyggnad

Alingsås
Alingsås
Alingsås

Utbyggnad med 51 platser 2008

Planering av nytt trafikmot
Kommer med nytt RC 2010

Partille
Partille

Nybyggnad
Flytt nytt läge lokaliserat
Förslag på ny pendelparkering, nytt läge ej lokaliserat
Utbyggnad

Härryda
Härryda
Härryda
Göteborg

Upprustning cykelparkering 2008
Upprustning asfaltering 2008
Upprustning asfaltering 2009

Utökning 20 platser 2008
Delaljplan höst 08, klart tidigast 2010
Ny väganslutning 20XX

Förslag i K2020 lokalt
Förslag i K2020 lokalt
Förslag i K2020 lokalt

Utbyggnad, inte officiell på VT-sida
Förslag på ny pendelparkering
Förslag på ny pendelparkering
Förslag på ny pendelparkering i nytt läge
Förslag på ny pendelparkering
Utbyggnad
Utbyggnad
Upprustning

Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Öckerö

Kommunen undersöker nytt läge

Upprustning planerad 2008

Klart dec 2012
Klart dec 2012
Klart dec 2012
Klart dec 2012

Klar vid driftstart NVB 2012

Ombyggnad hösten 2008

Utökning med 44 platser 2008

Utbyggd till 300 platser 2008

Kommer med nytt RC 2010

Status

Kungälv
Kungälv
Kungälv

Utbyggnad, brist på mark
Förslag på ny pendelparkering, samutnyttjan
Ev. flytt. Nytt läge ej lokaliserat
Ev. flytt. Nytt läge ej lokaliserat
Ev. flytt. Nytt läge ej lokaliserat
Förslag på ny pendelparkering

Göteborg
Göteborg
Kungsbacka
Kungsbacka
Kungsbacka
Kungsbacka

Förslag på ny pendelparkering
Befintlig
Flytt, nytt läge lokaliserat
Flytt, nytt läge lokaliserat
Flytt, nytt läge lokaliserat
Flytt, nytt läge lokaliserat

Lilla Edet
Ale
Ale
Ale
Ale
Ale

Nybyggnad, nytt läge ej lokaliserat
Utbyggnad + upprustning
Utbyggnad
Utbyggnad. Nytt läge närmare hpl?
Utbyggnad, nytt läge ej lokaliserat

Utbyggnad, nytt läge ej lokaliserat
Utbyggnad, nytt läge ej lokaliserat

Bollebyggd
Mölnlycke

Lerum
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Alingsås

Ersätta platser (utökar) ombyggnad Bohusbanan
Utbyggnad

Förslag på ny pendelparkering

Utbyggnad, brist på mark
Utbyggnad

Stenungsund
Stenungsund
Stenungsund
Kungälvs
Kungälvs

Utbyggnad inte officiell

Nybyggnad, nytt läge ej lokaliserat
Utbyggnad
Utbyggnad
Utbyggnad
Utbyggnad

Mölndal
Mölndal
Mölndal
Kungsbacka
Kungsbacka

Kungälv
Kungälv
Göteborg
Göteborg
Göteborg

Utbyggnad, brist på mark
Utbyggnad
Förslag på ny pendelparkering
Utbyggnad, brist på mark
Utbyggnad, brist på mark
Utbyggnad, brist på mark

Utbyggnad, brist på mark

Etikett

Partille
Partille
Lerum
Lerum
Lerum
Lerum
Lerum
Lerum
Alingsås

Kommun

Totalt infartsstråken till Göteborg

Alingsåspendeln
Partille station
Jonsered station
Aspens station
Aspedalens station
Norsesund station
Lerum station
Floda station
Stenkullen station
Alingsås station
Totalt
Kungsbackapendeln
Mölndals station
Kållered station
Lindome station
Anneberg station
Hede station
Totalt
Bohusbanan
Stenungsund station
Stora Höga station
Jörlanda
Kode station
Ytterby station
Totalt
Boråsbanan
Bollebyggd station
Mölnlycke station
Totalt
Väg 45/NVB
Tingberg (Lödöse station)
Bohus station
Nol station
Nödinge station
Älvängen station
Surte station
Totalt
E6 norr
Kode E6
Kungälvs motorvägshpl
Eriksdal
Körlkarens gata
Kärra
Totalt
Väg 190 - Gråbovägen
Stannum
Knipared
Olofstorp
Hjällbo
Gråbo
Totalt
Väg 158
Radiomotet
Frölunda torg
Brottkärr
Snipen/Lindåsmotet
Särögården/Bukärr
Vallda trekant
Totalt
Väg 155
Lilleby
Amhult
Bur
Torslandakrysset
Gossbydal
Hällsvik
Hästevik
Hönö Pinan
Totalt
Väg 40
Salmbymotet
Landvetter
Rådamotet
Delsjömotet
Totalt
Övriga Alingsås
Lygnared
Brobacka
Lövekulle
Totalt
Övrig Göteborg
Norrleden 1
Norrleden 2
Skra Bro
Angered
Totalt
Övriga Kungälv
Diseröd
Kovikshamn/Vedhall
Kornhallsfärjan
Totalt
Övriga Partille
Furulund
Öjersjö
Totalt
Övriga Mölndal
Fässbergsmotet
Bifrost
Lackarebäck
Totalt

Namn

Bedömning av behov av platser K2020 - Bilaga utbyggnadsstrategi

2727

0
0
0
0

0
0
0

28
0
20
48

0
0
6
50
56

0
0
0
0

0
60
0
72
132

10
0
0
35
0
24
33
153
255

120
0
20
30
25
0
195

0
30
33
50
23
136

48
40
250
82
0
420

0
39
39
25
40
83
226

50
40
90

48
37
46
35
64
230

0
80
158
62
300
600

45
10
77
74
45
28
54
34
76
443

Befintliga
platser

6400

0

0
0
0

30
92

22
40

100
100
100
150
450

0
0
0
0

190
100
300
590

0

40
200
50
50
50
80
70
0
540

280
200
80
170
75
200
1005

80
40
75
75
50
320

150
460
0
0
100
710

150
63
23
103
250
51
640

50
250
300

250
69
50
65
136
570

350
100
50
0
300
800

105
10
77
33
50
350
100
100
100
925

7700

0

0

700

400

1000

400

900

1130

1000

700

570

900

Behov/Tillskott av Behov/Tillskott av
platser t.o.m.
platser t.o.m.
2016
2025

Bilaga 2
utbyggnadsstr ategi

K2020 – framtidens kollektivtrafik i Göteborgsområdet
är benämningen på en översyn av kollektivtrafiken, som
genomförs i samverkan mellan Göteborgsregionens
kommunalförbund, Göteborgs Stad, Västtrafik, Vägver
ket, Banverket samt Västra Götalandsregionen. Syftet
med K2020 är att skapa en gemensam framtidsbild som
underlag för planering och beslut i respektive organisa
tion.

Gr afi sk pr oduktio n: L B u luk in / appellera , augus ti 2008. F oto: L Bu luk in , I s toc kpho to m fl

I denna rapport redovisas inspel till hur framtidens parke
ringsanläggningar ska se ut. Pilotprojektet ska illustrera
och föreslå en första utbyggnad av pendelparkeringar
med K2020:s ambition att göra parkeringarna så attrak
tiva att de bidrar till att öka marknadsandelen för kollek
tivtrafiken. Pilot 2 ska vara visionär men också ge förslag
på lösningar som är möjliga att genomföra på kort sikt.

