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Sammanfattning 
 

Bilparkeringsplatsen är något som under en väldigt lång tid har vart en självklar del av staden 

likaså har ägandet av en egen bil har varit en självklarhet. Detta har gjort att stora delar av 

stadens yta har tagits i anspråk av bilparkeringsplatser, vilket har bidragit till att skapa platser i 

staden som endast några få kan utnyttja. Det här tillsammans med att allt fler människor väljer 

att bosätta sig i staden ökar antalet bilar vilket leder till att konkurrensen av stadens yta ökar 

allt mer, vilket bidrar till att stadens yta måste tas tillvara på ett mer effektivt sätt för att klara 

av den höga efterfrågan. Detta gör att stadsplaneringen blir än viktigare. Även stadsmiljön 

påverkas negativt av att bilantalet ökar, då luften försämras och bullernivåerna och slitaget på 

stadens gator ökar. För att skapa en trivsammare och hållbar stads- och bostadsmiljö krävs det 

att åtgärder genomförs för att minska bilantalet i staden kan parkeringsfrågan vara en del.   

 

I den här studien kommer jag att lyfta fram vilka planeringstrender som finns i dagens 

stadsplanering vad gäller parkering och alternativa transportlösningar som finns för att minska 

bilägandet och bilanvändningen och behovet av parkeringsutrymme. Jag kommer även att 

presentera hur olika aktörer, byggherrar och kommun, ställer sig kring frågor som berör 

parkeringsfrågan och olika alternativa parkeringslösningar. Kommer även att presentera hur de 

boende i två utvalda centrumnära bostadsområden ser på parkering och bilägande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Parkeringsplats, bil, förtätning, parkeringsnorm, byggherrar, centrumnära 

bostadsområden.  
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1. Inledning 
 

Valet att analysera parkeringsplatser intill centrumära bostadsområden i Eskilstuna grundar sig 

i att jag under min praktikperiod var på trafikavdelningen på stadsbyggnadsförvaltningen, 

Eskilstuna kommun. Min handledare på Eskilstuna kommun frågade om jag kunde tänka mig 

att skriva mitt examensarbete åt dem där resultatet i denna studie kommer att finnas med som 

underlag kring bland annat framtagandet av nya parkeringstal. Jag valde att tacka ja till detta. 

Under min period på trafikavdelningen fick jag arbeta en hel del med parkeringsfrågor, vilket 

har gjort mig intresserad av problematiken kring parkering och vad det finns för alternativa 

lösningar inom parkering och bilägande som leder till ett förbättrat områdesklimat kring 

centrumnära bostadsområden, som i sin tur skapar en bättre levnads- och stadsmiljö.  

Konkurrensen om stadens rum blir att större och städernas klimat allt sämre (Trafikverket, 

2013). Detta beror på många olika faktorer men en stor del på grund av urbaniseringen. Det är 

något som syns runt om i hela världen då hälften av dagens befolkning har bosatt sig i städerna, 

och hela 75 % av Europas invånare bor idag i städer (Sveriges Kommuner och Landsting 

Trafikverket, 2011). Att allt fler människor väljer att flytta in till städerna för att bo, leva och 

arbeta leder inte bara till att vi i allt större grad börjar leva närmare varandra, utan det innebär 

även att stadens rum blir allt mer använd och eftertraktad. Detta är något som staden ska ta 

tillvara på för att utvecklas, men samtidigt är det viktigt i stadsplaneringen att hushålla med 

stadens rum för att staden i framtiden ska vara en plats för alla (Sveriges kommuner och 

Landsting, 2014). 

 

I takt med att allt fler människor väljer att flytta in till städerna ökar även biltrafiken i dessa 

städer (Trafikverket, 2013), vilket för med sig konsekvenser som påverkar stadsmiljön negativt. 

Bland annat leder det till att luftkvalitén försämras av de höga billutsläppen, ökad trängsel 

påverkar framkomligheten och ökade bullernivåer påverkar stadens invånare negativt (Glotz-

Richter, 2012). En annan aspekt som bilismen påverkar staden negativt sker ur ett 

platsperspektiv. Bilen tar en väldigt stor plats av stadens yta, dels genom alla vägar, men också 

alla de parkeringsplatser som finns runt om i staden (Sveriges kommuner och landsting, 2014). 

De stora gatorna och det höga antalet parkeringsytor visar att bilens ställning i staden har varit 

väldigt hög inom stadsplaneringen i många år. Bilen har varit en viktig norm för 

stadsplaneringen, vilket idag går att se i städernas fysiska landskap. Det handlade då om att 
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skapa så god framkomlighet och tillgängligheten för bilen som möjligt vilket ledde till att andra 

transportsätt sattes åt sidan (Sveriges kommuner och landsting, 2015) Men i takt med att 

konkurrensen om stadens rum ökar och att man i allt större grad strävar efter att staden ska bli 

mer hållbar, blir bilens plats i staden inte lika självklar längre då det under de senaste 

decennierna har det även svängt i stadsplaneringen. Idag ligger fokus istället på att förtäta 

staden, vilket innebär till att andra trafikslag som gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras i 

allt högre, då meningen med förtätning är att minska avstånden mellan invånarnas dagliga 

aktiviteter och bidra till att skapa en bilfriare stad (Trafikverket, 2014a).  

 

För att staden ska kunna tillgodose behov hos människor som lever och vill flytta in i staden 

krävs det att stadens ytor tas till vara på för att staden ska bli en bättre och mer hälsosam plats 

att vistas i. Utgångspunkten handlar om att frigöra mark i staden för annat än parkering. I det 

arbetet är det viktigt att biltrafiken minskas markant, annars kommer det leda till att det 

oundvikliga parkeringsplatserna, tillfartsvägarna och garagen kommer ta väldigt stor yta av 

staden, vilket i det långa loppet skulle kunna leda till en kraftig nergång för staden (Jacobs, 

2005). Detta belyser vikten av utfasningen av bilen och parkeringsplatser i staden är en viktig 

del för att skapa en god livsmiljö för de boende i staden.  

 

Detta är grundproblematiken i min studie och jag kommer att undersöka om det går att frigöra 

mark i Eskilstuna för annat än parkering, framförallt handlar det om parkeringsytor intill 

centrumnära bostadsområden. Vidare kommer jag att undersöka även hur inställningen ser ut 

hos byggherrar i planerandet av nya bostadsområden utifrån parkeringstillgänglighet samt hur 

de boende ser på användandet av bilen och parkeringsplatser. 

 

Eskilstuna kommun arbetar med att ta fram nya riktlinjer för parkeringen i Eskilstuna där denna 

undersökning ska hjälpa till med att ta reda på möjligheten att skruva på parkeringstalen utifrån 

attityd och beteende. För att utveckla detta arbete har jag valt att även göra intervjuer med 

byggherrar som har varit med och byggt de utvalda bostadsområdena för att få en bild över hur 

de tänker kring olika parkeringsfrågor.   
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1.2 Problemformulering  
 

Parkering intill centrumnära bostadsområden har länge varit en naturlig del av området då bilen 

och bilägandet har varit en självklarhet för många, och nummer ett vad gäller olika 

transportmedel. Detta har sin utgångspunkt i att staden och dess utformning under mitten av 

1900-talet har anpassat sig efter bilen, vilket har gjort att stora ytor av staden har tagits i anspråk 

av bilen som till exempel parkeringsytor. Genom åren och i takt med att allt fler människor 

flyttar in i staden förändras attityder hela tiden, vilket gör att jag vill se hur inställningen ser ut 

från byggherrar, kommun och boenden vad gäller parkering, bilägande och alternativa 

transportlösningar idag. För det är viktigt med en förändring för att vi i framtiden ska få en mer 

hållbar och trivsam stad att leva i.   

1.3 Syfte:  
 

Med utgångspunkt i rådande planeringstrender kring markutnyttjande inom stadsplanering är 

syftet med denna uppsats att genom exemplet Eskilstuna studera förutsättningarna för att 

förändra markanvändandet vad gäller ett antal nuvarande parkeringsytor. I uppsatsen sätts tre 

aktörers syn i frågan i centrum; kommun, byggherrar och boenden. 

1.4 Frågeställningar: 
 

I genomförandet av detta uppsatsarbete kommer jag att använda följande frågeställningar 

genom hela arbetet för att få insyn i hur det arbetas med parkeringsfrågorna med Eskilstuna 

som fallstudie idag. 

 Vad finns det för planeringsinriktningar i dagens stadsplanering som går mot en stad 

där bilen och bilparkering tar mindre yta av staden? 

 Hur ser Eskilstuna kommun och byggherrar på en minskning av parkeringsplatser intill 

centrumnära bostadsområden? 

 Hur viktig är parkeringsplatsen för de boende i ett bostadsområde? 
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1.5 Avgränsningar  
  

I min undersökning kommer jag utgå från två stycken centrumnära bostadsområden i 

Eskilstuna, kvarteret Niten (Eleonoragatan 1,3,5, Västra Storgatan 9 och Strandgatan 32) och 

kvarteret Forsen (Kyrkogatan 9A-9F). Valet av dessa bostadsområden bygger dels på att de 

ligger centrumnära och att det är två områden som är relativt nybyggda.  Utifrån dessa 

bostadsområden har jag valt att kontakta respektive områdes byggherre, vilket i detta fall var 

NCC (Nordic Construction Company) för kvarteret Niten och Peab (Paulsson entreprenad 

aktiebolag) för kvarteret Forsen, för att få en inblick i hur de tänker kring frågor som berör 

boendeparkering.  

 

Karta 1. Områdeskarta (Bearbetad kart från eskilstuna.se).  
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1.6 Disposition  
 

I kapitel 2 i denna studie lyfts den teoretiska ansatsen fram följt av kapitel 3 där metodkapitlet 

presenteras. I metodkapitlet redovisas de metoder jag har valt att använda i undersökning och 

varför jag har valt dessa. I kapitel 4 redovisas empiridelen där resultatet av det insamlande 

materialet presenteras och som sedan analyseras och vävs ihop med de framtagna teorierna och 

de framtagna frågeställningarna i kapitel 5. I kapitel 6 presenteras slutsatserna som har kommit 

fram i studien tillsammans med förslag på framtida studier. I kapitel 7 presenteras de källor som 

har använts under arbetet och kapitel 8 innehåller bilagor där intervjumallen och enkäten 

presenteras.  

 

2. Teorier 
 

Detta kapitel behandlar staden som företeelse, kontroll över stadens rum och 

stadsplaneringstrender vad gäller bilen, med särskilt fokus på parkeringsytor. 

2.1 Urbanteori 
 

I detta avsnitt kommer jag att beskriva olika teorier som beskriver staden ur olika perspektiv 

vilket hjälper till med förståelsen av vad en stad är och vad den innehåller. Kommer även att 

lyfta fram hur styrningen ser ut i staden. 

Det är svårt att beskriva vad en stad är då staden är väldigt mångfasetterad, men något som 

staden gör är att den påverkar oss alla. Det gör att kvalitén på stadsmiljön har en betydande 

påverkan på det dagliga livet och välbefinnande hos människan (Berglund et al. 2004). Det gör 

även att planeringen och utformandet av staden blir väldigt viktig och med den höga 

inflyttningen som idag sker in till städerna blir den extra viktig, då det handlar om att ta tillvara 

på den ytan som staden har att erbjuda. Något som bidrar till att det är svårt att beskriva staden 

ligger i att det idag inte finns några riktlinjer för vad en stad egentligen är, men Lewis Wirth 

anser att det går att beskriva staden och dess funktioner utifrån fyra huvudkategorier. Dessa 

fyra är storlek, täthet, mångfald och heterogenitet (Daniels, P et al, 2012).  

Storlek: Stadens storlek med sin höga befolkningsstorlek har en stor betydelse för stadens 

karaktär. I och med att det lever många människor på en och samma plats blir kontakten mellan 



6 
 

stadsborna generellt väldigt opersonlig och ytlig, vilket står i en väldig kontrast till hur vi har 

levt innan, där närhet och stabilitet var viktig. Detta gör att individualismen tydligt finns inom 

stadens gränser.   

Täthet: Denna befolkningstäthet sägs också producera en ökad differentiering mellan individer, 

en allt mer komplex social struktur, social segregation och en upplösning av arbetsplats och 

bostad. Detta har fostrat en anda av konkurrens, förhöjande och ömsesidig exploatering.  

Mångfald: Det var mångfalden i staden som skapade utrymme för de sociala processerna att 

arbeta sig ur. På sätt och vis är det mångfalden som bekräftar vikten av urbanismen som ett sätt 

att leva. Urbanismen får sin status eftersom det representerar ett specifikt steg i utvecklingen 

av det mänskliga samhället, och som den dominerande formen av social organisation i den 

industriella eran.  

Heterogenitet: Staden är en plats som förenar människor och kulturer och tolererar inte bara 

den individuella olikheten, utan belönar den. Staden har dragit till sig människor från hela 

världen för att de är olika och därmed användbara för varandra, istället för att vara homogena 

och likasinnade (Daniels, P et al, 2012). 

Enligt Robert Lucas är staden uppbyggd på tre faktorer; kapital, människor och mark. Detta är 

en väldigt övergripande beskrivning på vad en stad är och innehåller. Till viss del stämmer den 

överens med Wirths teori, men där kapital har lagts till. Lucas beskrivning ger en tydlig och 

konkretbild över vad han anser en stad ska innehålla (Florida, 2006). 

Wirths och Lucas teorier om vad staden är för något visar på att staden är väldigt komplex och 

innehåller många olika faktorer som påverkar dess utseende och hur den upplevs. Det ger även 

en förståelse kring hur en stad fungerar, och att man i planeringen utav en stad måste vara 

medveten av alla dessa aspekter som till exempel mångfald och täthet av människor, för att 

kunna tillgodose invånarnas behov i staden. Denna komplexitet som finns kring staden går att 

kopplas till den postmoderna tiden vi lever i idag där det inom det postmoderna lyfts fram att 

det finns en uppdelning och en ovisshet i samhället och hos stadens invånare och att det inte 

finns någon absolut sanning (Nayak & Jeffrey, 2011). Istället anser man att sanningen utgår 

ifrån de föreställningar som människan agerar utifrån, och människan lär sig dessa sanningar 

av andra och från den miljön man lever och arbetar i påverkar hur vi upplever och förstår saker 

som händer runt omkring oss (Holloway, S,L. et al, 2003).  
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Dagens samhällen och städer går allt mer åt att bli ett postmodernt samhälle där gränser suddas 

ut vilket innebär att ingenting är givet på förhand, vilket har gjort att människan måste på egen 

hand formulera sina egen världsbild och sanningar. Detta tillsammans med att människan allt 

mer omprövar sin identitet och roll i samhället leder till att vi i allt större grad har blivit rot- och 

rastlösa. Människan har även tappat tron på objektiva sanningar och intresset av kollektiva 

rörelser har helt försvunnit. Istället har vi blivit allt mer individualistiska där vi i allt större grad 

skapar vår egen verklighet och det egna jaget.  

 

2.1.1 Makten över staden 

 

När det gäller dagens stadspolitik hävdar David Harvey (1989) att den har genomgott ett skifte, 

framförallt från den offentliga sidan då den har kommit att sammankopplas med en högre 

strävan efter ekonomisk tillväxt, nyskapande och risktagande. Dessa perspektiv är något som 

traditionsenligt har förknippats och karakteriserats med de privata näringslivet. Harvey menar 

att politiken lokalt har ändrats när det gäller styrningen av staden. Enligt honom finns det ett 

ökat engagemang och vilja i den politiska styrningen som leder mot en mer entreprenörsinriktad 

stad (Harvey, 1989).  

Det som utmärker entreprenörstaden enligt Harvey är de samarbete som finns mellan det privata 

och det offentliga genom olika typer av partnerskap, där det sedan mynnar ut och ställas in på 

att dra till sig kapital. Dessa städer som har blivit och är på väg att bli entreprenörstäder går i 

den riktningen för att klara av konkurrenssituationen som har uppstått mellan städerna, inte bara 

på lokal och regional nivå, utan även på global nivå för att bland annat hitta nya vägar till 

tillväxt, via till exempel mer kunskapsstarka näringar (Ibid).  

 

2.1.2 Stadens rum 

En stad är uppbyggd av många skiftande rum. En god utformning av dessa offentliga rum är 

en mycket viktig del för att skapa en stad där alla trivs och som även kan skapa attraktivitet. 

För denna attraktivitet är en viktig del i stadens utveckling och innefattar sex stycken viktiga 

punkter, som handlar om just attraktion och dess betydelse för stadsbyggandet. Dessa punkter 

är (Sveriges kommuner och landsting, 2014): 
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Helhet - Att stadens bebyggelse, miljö och stadsrum ska utformas till en helhet, där det är 

viktigt att det finns trygga och trivsamma miljöer för invånarna att röra sig i. 

Funktionsbildning - Att det finns en blandning av olika verksamheter och butiker i samma eller 

intilliggande kvarter. 

Stadsrum – Viktigt att det finns platser som innehåller och ger möjlighet till rekreation och 

aktiviteter.  

Plats för människan – Viktigt att det finns plats där alla invånare känner sig trygga att röra sig 

på. 

Grönt – Olika sorters gröna rum, parkmark. 

Upplevelser – En plats som är säker, trygg, komfortabel och tillgodoser hälsobehov. 

Dessa punkter är alltså viktiga i att skapa attraktivitet i stadens rum och därför gäller det att 

arbeta utifrån dessa för att skapa en så attraktiv och trivsam stad som möjligt (Sveriges 

kommuner och landsting, 2014).  

Stadens rum brukas och upplevs på olika sätt, beroende på vem man är och vilka erfarenheter 

och upplevelser man har med sig. Att definiera rummet är väldigt svårt då det finns många olika 

begrepp, bland annat beror det på hur man ser på rummet och vilka teoretiska utgångspunkter 

man besitter. En tänkare som har försökt beskriva och förklara vad rummet är för något är David 

Harvey. I boken Den globala kapitalismens rum: på väg mot en teori om ojämn geografisk 

utveckling(2009) lyfter han upp dessa frågor om rummet där han väljer att della upp rummet i 

tre: det materiella rummet, rummets representationer och representationernas rum.  

Det materiella rummet i relation till parkeringsytan handlar det bland annat om det fysiska som 

till exempel den asfalterande ytan, de uppmålade linjerna, bilarna och garagen.  Det handlar 

även om olika typer av flöden som hjälper till att beskriva rummet. På en parkeringsplats kan 

det till exempel vara flöden av bilar och människor. Den sista uppfattningen inom de materiella 

rummet handlar om att det finns strömmar av bland annat sociala relationer, olika dofter och 

ljud, vilket Harvey väljer att kalla för det relationella rummet (Harvey, 2009). 
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Rummets representation beskrivs som det föreställda rummet, hur de avbildas. Här handlar det 

om hur rummets beskrivs utifrån dess utseende och plats, alltså om platsen består av öppna ytor, 

vilket läge och position den har. En viktig roll i detta är gränsdragningarna. Alltså vad som 

tillhör vem och vilka det är som har rätt att bruka platsen. Detta är en viktig del i mitt arbete då 

de parkeringsytorna jag kommer att arbeta med endast är till för de bonde vilket gör att platsen 

endast kan brukas av en liten grupp människor i staden.  Inom rummets representation lyfts 

även vetenskapen om rörelse, rörlighet, acceleration och förskjutningar upp. Dessa aspekter är 

viktiga för att beskriva dagens städer och rum då tempot blir allt högre i våra städer. Även 

flöden och rörelse är viktig när det gäller utnyttjandet av parkeringsplatserna i mitt arbete, 

genom bland annat att se hur väl dessa parkeringsytor används och för att sedan kunna dra 

slutsatser om dessa ytor är för stora, vilket kan leda till att dessa platser i staden kan utnyttjas 

på ett bättre sätt. Inom rummet representation handlar det även om vår relation till andra, alltså 

hur vi upplever andra människor i rummet, och hur våra normer och värderingar sätts i 

sammanhang i rummet och till andra (Harvey, 2009). 

Det tredje och sista rummet är upplevda rummet, vilket kan förklaras som det levda rummet där 

våra upplevda känslor och framtidsvisioner spelar en väsentlig roll. Dessa känslor kan handla 

om hur vi känner inför en viss plats eller område. Alltså om vi upplever den som en trygg och 

säker eller som instängd och osäker plats. Det kan även handla om känslan av att äga något och 

därför känna makt. När det gäller ytor som en parkeringsplats och dess känsla kan de upplevas 

olika utifrån vilka upplevelser och erfarenheter man har. Även oro och spänningar finns med i 

representationernas rum och framförallt kopplat till tid och rörelse. Detta är något som vi 

människor i allt större grad lever med då vi idag är allt mer stressade. Frustration är även kopplat 

till detta och det är något som kan uppstå vid många olika tillfällen. Det kan handla om att man 

inte kommer fram med bilen då det är långa köer eller att det inte finns tillräckligt med 

parkeringsplatser. Inom representationernas rum lyfts även fantasier, önskningar, visioner, 

minnen och drömmar upp. Dessa perspektiv är viktiga i formandet av det framtida rummet i 

staden då de lyfter fram hur vi vill att platser ska formas och vilka känslor man vill att människor 

ska uppleva på platsen (Ibid). För att ge en klarare bild över denna rumsmodell, sammanfattas 

David Harveys teori i figur 1 nedan. 
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Rum: 

 

Parkering 

 

Materiella  

Utformning, funktionalitet, 

flöden, materialval  

 

Upplevda 

 

Känslor 

 

Föreställda 

Kampen om platsen, 

beskrivs utifrån utseende 

och plats, idéer  

 

Lefebvres syn på rummet innehar många olika nivåer, och ger en bred förståelse för hur rummet 

fungerar och vad som finns i det och hur det hänger ihop. Att det inte bara handlar om det vi 

kan se, utan det är lika viktigt att förstå det vi inte kan se, för att förstå hur rummet och staden 

fungerar. I och med att staden innehåller många olika rum blir detta en viktig del i förståelsen 

av staden, vilket jag anser är viktigt i mitt arbete då de parkeringsplatserna och 

bostadsområdena jag ska arbeta kring är en del av staden. Denna teori ger oss inte bara förståelse 

över hur dagens rum ser ut, utan den ger även insikt i vilka delar man bör tänka på när det gäller 

utformningen av nya rum i staden (Harvey, 2009). 

David Harvey (2011) skriver att vi lever allt mer i en ojämnlik, konfliktfylld och splittrad värld 

som tydligt återspeglar sig i stadens rumsliga utformning. Denna rumsliga utformning påverkar 

stadens utseende och uppfattning och visar vart stadens utveckling är på väg (Harvey, 2011). 

Detta går att koppla till utnyttjandet av stadens rum och specifikt till parkeringsplatsens 

betydelse. För att ha en parkering intill sin bostad som är beläget väldigt nära centrumkärnan 

gör att man har ensamrätt till en plats i staden. Detta är något som är problematiskt då stadens 

yta blir allt mer eftertraktad och med dessa stora parkeringsytor gör att stora områden i staden 

endast kan användas till en specifik sak och brukas av utvalda människor. Detta kan skapa 

konflikter i stadsrummet och just användandet av bilen i staden är något som på lång sikt inte 

är hållbar. Så i det hela stor handlar konflikten om bilens rätt till att brukas i staden eller inte.  

 

2.2 Bilismen och staden 

 

I detta avsnitt kommer jag att beskriva vilken ställning bilen har haft genom åren, har och hur 

den påverkar staden i stort och hur betydelsefull den är för många av oss människor. Även 

Figur 1. En sammanställning av David Harveys förklaring av rummet (Harvey, 2009). 

(Harvey, 2009).. 
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parkeringsplatsens betydelse för staden lyfts fram och hur man kan använda parkering som 

styrmedel för en hållbar stadsutveckling. 

 

2.2.1 Bil som företeelse  

Bilen har under andra halvan av 1900-talet varit normen vid stadsplaneringen, vilket har gjort 

att staden har anpassats sig för bilen och dess framkomlighet (Vägverket och Banverket, 2009). 

Detta gjorde även att planerarna runt om i Sverige blev angelägna att planera och bygga 

bilparkeringsplatser (Trafikverket, 2013). Det har gjort att staden idag har blivit till för bilen 

och inte till för människor i första hand. Sheller och Urry skriver i The City and the Car (2000) 

om att bilen vanligtvis anses som en självklar del i den utvecklingen som har skett i staden och 

samhället, vilket gör det tillåtet att med bilen ta del av samhället då det är ett resultat av ett skapt 

behov. Bilen enligt Sheller och Urry (2000) är ett transportmedel som har både positiva och 

negativa sidor. Det positiva är att bilen ger en frihetskänsla då den gör det möjligt för oss 

människor att förflytta oss utanför våra egna privata zoner, vilket gör att vi med lätthet kan röra 

oss i det offentliga. Det negativa är bland annat att när vi rör oss utan bil på dessa offentliga 

platser påverkar bilen vårt sätt att röra på oss i staden vilket gör att bilen är i vägen då bilen har 

en väldigt central del i städerna idag (Sheller och Urry, 2000).  

Bilen är ett viktigt transportmedel för det dagliga resandet i Sverige vilket visas tydligt i 

Trafikanalys rapport RVU Sverige - den nationella resvaneundersökningen 2012–2013. För att 

transportera sig mellan olika aktiviteter som till exempel arbetet, inköpsresor och fritidsresor 

går det att se tydligt mönster i att bilanvändningen är väldigt hög inom alla aktiviteter, där ca 

hälften av alla resor inom varje ärende sker med bil (Trafikanalys, 2014). Det går även att se 

att hälften av de bilresorna vi gör oftast är kortare än 5 km, och i tätorter 3-4 km. Detta motsvarar 

ca en halvtimmas promenad eller en 10-15 minuters cykelresa (Trafikverket, 2013). 

 

2.2.2 Parkeringsplatsen och bilens påverkan på staden 

 

För att resandet med bil ska fungera krävs det att det finns minst två parkeringsplatser för att 

man ska kunna ta sig från en plats till en annan. Manville och Shoup skriver i sin artikel Parking, 

People and Cities (2005) att parkeringsplatsen är en yta där vårt bilberoende upphör, då vi har 

tagit oss fram till målet, men för bilen blir parkeringsplatsen målet och där bilen övergår från 

att behov/transportmedel till en motståndare. Parkeringsytans estetik lyfts upp och beskrivs 
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oftast som något som förstör det visuella i stadsbilen. Samtidigt beskrivs den som en viktig 

pusselbit i samspelet mellan den urbana utvecklingen och bilen, men dessa ytor 

uppmärksammas mest då människor upplever att det inte finns tillräckligt med 

parkeringsplatser eller när dem kännas frånvarande i stadens rum (Manville och Shoup, 2005). 

Sheller och Urry lyfter även upp problematiken kring byggandet av parkeringsplatser då dessa 

ytor tillgängliggör och underlättar för bilismen samtidigt som det går emot det många städer 

strävar efter att minska ner på bilberoendet för att stärka miljön i staden (Sheller och Urry, 

2000). Problemet med parkeringsytor är att dem kan upplevas som otrygga vilket gör att 

människor som rör sig över dessa ytor kan känna sig utsatta. Ett annat problem som 

parkeringsytor i centrala delar av staden har, är att de tar väldigt mycket utrymme, vilket gör 

att dessa parkeringsplatser gör det problematiskt i de centralaste delarna av staden där utbudet 

av till exempel butiker, restauranger och caféer är högt. Dessa stora asfaltsytor kunde istället 

innehålla andra verksamheter som till exempel affärer, parker eller bostäder. Vilket skulle bidra 

till ökad livlighet och förtätning kring platsen och skulle kunna bidra med sysselsättning genom 

olika arbeten. Manville och Shoup anser inte att ett uteslutande av parkeringsplatser kommer 

att lösa trafikmiljön i staden, utan dom anser att en stadskärna utan parkeringsytor inte kommer 

att leda till en mer attraktiv stad och stadsliv (Manville och Shoup, 2005).   

Situationen i dagens städer vad gäller antalet bilar enligt Michael Glotz-Richter är att bilantalet 

blir allt högre, vilket leder till negativa konsekvenser för stadsmiljön. Det handlar bland annat 

om ökad bullernivå och sämre luftkvalitet (Glotz-Richter, 2012). Det höga resandet går att se 

över hela Europa, och den försämrade luftkvalitén går att se genom att hela 40 procent av 

koldioxidutsläppen i staden sker genom vägtrafiken. Detta visar tydligt att alternativa lösningar 

är viktiga och att det är något som måste förändras för att staden i framtiden ska kunna vara en 

hållbar plats att bo och leva i (Sveriges kommuner och landsting, 2010). Det är även viktigt för 

minskningen av parkeringsplatser, då om ett ökat resande med andra transportmedel kan leda 

till att fler överväger att skaffa bil, vilket leder till att färre bilparkeringar kan byggs intill 

centrala bostadsområden om inställningen hos invånarna ändras, och att stadens makthavare 

gör det möjligt för invånarna att välja alternativa transportmedel.  

2.2.3 Parkering som styrmedel för en hållbar stadsutveckling   
 

Parkeringsplatser tar stora ytor av staden. Endast en parkeringsplats tar upp mellan 15-30 

kvadratmeter. Dessa ytor skulle istället kunna ge plats åt busskörfält, cykelbanor och bredare 

gångbanor och mycket annat. För att utvecklingen i staden ska gå åt minskad bilanvändning, 
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med en minskning av parkeringsplatser krävs det att de parkeringsstrategier som är framtagna 

för att stärka en hållbar stadsutveckling bör inriktas mot en fungerande marknad för parkering. 

Den yta som idag avsätts till att användas som parkeringsyta bör styras genom pris- och 

tidssättning, och därmed inte inkräkta på markbehovet för transportmedel som gång, cykel och 

kollektivtrafik (Sveriges kommuner och landsting, 2013).   

 

I påverkan av efterfrågan av parkeringsplatser finns det två tydliga huvudinriktningar att arbeta 

efter. Den första handlar om att genom riktlinjer och regler vid ny exploatering försöka förändra 

resvanor och parkeringsutbud på lång sikt. Den andra handlar om att man genom reglerande 

och vilken kostnad en parkeringsplats ska ha, som sedan ska påverka hur det befintliga 

parkeringsutbudet ska se ut. Därför är det viktigt att parkeringsstrategin tydligt lyfter fram 

kostnaderna för parkering för att tydliggöra vad det egentligen kostar, då det idag är väldigt 

vanligt att parkeringskostnaden är invävd i till exempel lägenhetspriser och hyror (Ibid).  

 

I styrningen av parkeringsplatser vid ny exploatering finns det tre stycken parkeringsstrategier 

som kommuner kan använda sig av: Minimi- och maximinormer och flexibla 

bilparkeringsnormer. Miniminormen bygger på ett minimikrav vad gäller antalet 

parkeringsplatser som måste byggas vid en ny byggnation av ett bostadsområde. Denna norm 

har under längre tid varit det man har rättat sig efter i Sverige. Maximinormen innebär att 

kommun anger ett parkeringsantal som inte för överskridas, vilket innebär att man via 

byggherren begränsar antalet parkeringsplatser i ett område. Med den flexibla 

parkeringsnormen kan rekommendationer göras när avsteg kan tas från normen. Det kan då 

exempelvis handla om närheten till kollektivtrafik, cykelparkeringar och bilpoolslösningar. 

Grunden med ett flexibelt parkeringstal ligger hos de boendes efterfrågan på rörlighet och inte 

bara på bilparkering. Detta betyder att om ett samarbete finns mellan kommun, byggherrar och 

ansvariga för kollektivtrafiken, kan de komma fram med en lösning där minimikraven på 

parkering sänks då möjligheten är god att genomföra dagliga behov utan att använda sig av 

bilen (Sveriges kommuner och landsting, 2013). Detta visar på att det finns en möjlighet genom 

styrning av parkering att påverka och skapa en mer hållbar stadsutveckling på både kort och 

lång sikt.  

 

Vad gäller helt bilfria bostadsområden bidrar dessa till att skapa ett bostadsområde där 

utemiljön blir bättre och de boende kan röra sig fritt utan att störas och hindras av några bilar. 

Då möjligheterna finns att ta vara på ytan där bilarna i normala fall hade transporterats på, kan 
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nu istället ges plats för mer grönska och fler parker, vilket kan bidra till att öka 

boendekvaliteten. Det finns även områden som är bilreducerande, vilket innebär att det finns 

ett fåtal parkeringsplatser att tillgå. Dessa områden är planerade på ett sätt som ska minska de 

boendes bilanvändande (WSP, 2013). För att områden som dessa ska fungera krävs det enligt 

Scheurer (2008) att ett antal faktorer finnas till hands. Dessa faktorer är: 

 

- Bekvämt gångavstånd till det nödvändigaste butikerna  

- Cykelinfrastrukturen ska vara väl utvecklat intill området 

- God kollektivtrafik med täta avgångar 

- Skyddas från trafikbuller och avgaser 

- Ska finnas platser där det är tryggt att leka för barn utan övervakning 

- Utformningen av gaturummet ska vara så tilltalande att det på ett naturligt sätt används 

av vuxna som en del av hemmet. 

 

För att en stad ska klara av områden som dessa och även minska ner bilresandet i övriga delar 

av staden krävs det att vi planerar våra städer på ett sätt som gör att tillgängligheten blir så hög 

som möjligt och där avstånden mellan det vardagliga aktiviteterna inte blir för stort (Sveriges 

kommuner och landsting, Trafikverket, 2010).  

 

I dag är det många kommuner som använder sig av denna typ av planering i sina städer, då 

många strategier riktas mot en förtätning av staden. Med förtätning av staden avses det att nya 

byggnader kompletteras till det redan befintliga bebyggelsen, vilket skapar både ett socialt och 

estetiskt mervärde i staden. Inom detta planeringsperspektiv blir utnyttjandet av stadens yta 

väsentligt, då stadens ytor används på ett mer effektivt sätt. Denna planeringsteori är 

applicerbart i såväl småorter som i storstaden. En väsentlig del i förtätningsplaneringen är att 

avståndet mellan bostaden och övrig samhällsservice som till exempel arbetet, skola/förskola 

och butiker minskar, vilket ska leda till positiva aspekter för staden ur ett hållbarhetsperspektiv, 

då ägandet och användandet av bilen ska minska och användandet av hållbara transporter ska 

öka (Boverket, 2014). Det positiva med en förtätning av staden är bland annat att den bidra till 

en mer hållbar och attraktiv stad då staden blir mer gång, cykel och kollektivtrafikanpassad, 

vilket är en viktig för städerna att dessa transportsätt används, för att städerna ska klara av de 

uppsatta klimatmålen. Det innebär även att jord- och naturbruksmark bevaras då marken i 

staden utnyttjas på ett mer effektivt sätt och den befintlig infrastruktur och servicen kan 

utnyttjas av fler människor. Förtätning kan även bidra till ett ökat lokalt stadsliv, då man tillför 
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sådana funktioner som saknas i området. Detta kan innebära fler bostäder och arbetstillfällen, 

vilket kan leda till att fler väljer att arbeta och bo på samma plats vilket leder till ett ökat 

underlag för kollektivtrafik och ett minskat bilberoende (Malmö stadsbyggnadskontor, 2010).  

 

De negativa med en förtätningsstrategi är att ny bebyggelse intill existerande stadsmiljö kan 

påverka många invånares vardagsmiljö negativt. I och med att fler människor kommer att 

samlas på samma yta kan det innebära att trängsel uppstår i både boendemiljön och trafikmiljön. 

Trycket på den kommunala servicen kommer att öka och det kommer att bli ett högre slitage på 

de närliggande parkerna och gemensamhetsytorna. Förtätningen kan leda till ökad trafik där 

konsekvenserna blir att luftföroreningar och bullernivåerna ökar, vilket påverkar de boende 

negativt. För att detta inte ska bli ett problem är det viktigt att möjligheten att gå, cykla eller 

åka kollektivt till och från området är väl planerat och lättillgängligt. Ny etablering av 

fastigheter kan även innebära negativa konsekvenser för boendekvalitén genom en högre grad 

av insyn och en försämrad utsikt. Risk finns även att friytor som användas av barn som 

lekplatser bebyggs, vilket gör att deras vardagsmönster påverkas (Ibid). Det finns alltså både 

positiva och negativa aspekter som måste tas i beaktan när det gäller förtätningen av en stad. 

För att få bukt med bil och parkeringsproblematiken intill dessa områden kan Michael Glotz-

Richter(2012) alternativa lösning med en bilpool vara ett sätt att lösa problemet med.  

För att minska ner antalet bilar i staden är bilpoolsystemet ett bra exempel. Bilpoolsmodellen 

är en modell som växer sig allt starkare i dagens städer och som gynnar stadens minskning av 

antalet bilar. Idag finns det bilpooler på ett 50-tal platser runt om i Sverige, och det är något 

som växer sig allt större i hela världen, då över 500 städer är anslutna. En bilpool bygger på att 

flertalet personer samsas om en eller flera bilar, och betalning sker när du som förare använder 

bilen. Det gör att en bilpool blir väldigt kostnadseffektiv. En bilpool kan användas både i ett 

företag eller privat. Vid de privat alternativet finns det två olika typer av bilpoolssystem att 

välja mellan. Dels en metod där hushållen tillsammans delar på ett antal bilar, en så kallad 

föreningsdriven bilpool. Vid den andra metoden handlar det om att ett bilpolsföretag går in och 

driver detta kommersiellt. Detta är något som finns i allt fler städer. En sådan här lösning ger 

en högre servicenivå och högre priser en vad föreningsdrivna bilpooler gör men som användare 

slipper du lägga ner eget arbete. Bilpoolskonceptet lämpar sig framförallt till dem som använder 

sig av bilen ett fåtal gånger per vecka och till dem som redan cyklar, går eller tar bussen. Även 

som andrabil är en bilpoolsbil ett bra alternativ (Trafikverket, 2014). Med ett koncept som detta 

skulle även antalet parkeringsplatser intill bostadsområdet kunna minskas, vilket innebär att 
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denna yta kan användas till att stärka miljön i området genom att anlägga till exempel en 

närpark, lekplats, uteplats med mera.  

 

3. Metod 

Utifrån mitt framtagna syfte, mina frågeställningar och de olika teoretiska utgångspunkter jag 

har tagit fram, har jag valt att titta närmare på hur de boende i utvalda bostadsområden ser på 

parkering och hur dem förhåller sig till bilen och bilanvändningen. Jag ville även ta reda på hur 

byggherrarna tänker vad gäller parkering intill dessa centrumnära bostadsområden och vad 

Eskilstuna kommun har för riktlinjer vad gäller parkering. För att samla in data har jag använt 

mig av både kvalitativa och kvantitativa datainsamlingsmetoder och dokumentanalyser. Inom 

den kvantitativa datainsamlingsmetoden har jag genomfört en enkätstudie i de utvalda 

bostadsområdena, och vad gäller den kvalitativa datainsamlingsmetoder har jag använt mig av 

två olika metoder. Dels har jag genomfört intervjuer med två olika byggherrar, jag har även 

använt mig av en icke-deltagande observationsmetod, då jag har observerat belägningen på de 

två utvalda bostadsområdenas parkeringsytor. Vad gäller dokumentanalys har jag studerat 

Eskilstunas parkeringsnorm för att se vilka direktiv som finns från kommunens sida.  

 

3.1 Val av enkätstudie 
 

Varför jag har valt att genomföra en enkätundersökning beror på att jag anser att det är den mest 

effektiva datainsamlingsmetoden vad gäller denna typ av undersökning. En enkätundersökning 

är tidseffektiv och lätt att analysera, och den ger möjlighet att nå ut till många respondenter, 

vilket gör att jag får chansen att ta del av många av de boendes åsikter kring parkering och 

bilanvändning, vilket gör att jag kommer att kunna se olika mönster i de olika frågorna. Positivt 

är även att respondenterna har möjlighet att svara på enkäten när dem tycker det är lämpligt, 

vilket gör att känslan av påtryckthet att svara minskar. Något som kan påverka respondenternas 

val att delta i enkätundersökningen är att den är anonym, det är även något som kan leda till 

ärligare svar. Negativt med en enkätundersökning är att det inte går att analysera svaren på 

djupet, vilket gör att man inte får reda på varför respondenten tycker på ett eller annat sätt. För 

att få reda på mer utvecklade och förklarande om vad respondenterna tycker har jag valt att göra 

två frågor i enkäten som ger möjlighet till utvecklande svar. Jag har även avslutat enkäten med 
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övriga kommentarer där respondenterna får chansen att komma med åsikter och andra 

kommentarer.  

 

De frågorna som är ställda i enkäten är framtagna utifrån de olika teorierna som jag har valt att 

lyfta fram och även utifrån arbetats syfte och frågeställningar. I skapandet av enkäten är det 

viktigt enligt Larsen (2009) att formulera frågorna så att dem är enkla att förstå och att dem 

formuleras på ett så neutralt sätt som möjligt, för att inte påverka respondentens svar samt att 

inte ha allt för många frågor. Detta är något som jag har tänkt på i framtagandet av denna enkät. 

För att kontrollera hur enkäten uppfattas och för att se om det fanns några frågor som var svåra 

att förstå valde jag att göra en pilotundersökning, där ett antal personer fick läsa igenom enkäten 

och komma med synpunkter. Syftet med denna pilotundersökning var alltså inte att 

respondenterna skulle svara på frågorna, syftet var istället att få en uppfattning om hur de 

uppfattade enkäten. Undersökningen visade att det inte var något problem för de respondenterna 

att förstå frågorna.    

 

Innan utdelningen av enkäterna tog jag kontakt med respektive bostadsrättsförening för att fråga 

om det var okej att ge ut enkäter i deras bostadsområden till de boende. Alla föreningar var 

positivt till undersökningen och gav tillstånd till utgivandet av enkäterna. Enkäten gavs ut i 

pappersformat till de boenden i respektive bostadsområde, kvarteret Niten och Kvarteret 

Forsen, som sedan fick ett antal dagar på sig att besvara enkätfrågorna. Sammanlagt gav jag ut 

219 enkäter och antalet enkäter som jag fick tillbaka var 138, vilket visar att svarsfrekvensen 

blev 63 %. För att underlätta för respondenterna och samtidigt försöka få en hög svarsfrekvens 

valde jag att placera ut lådor i varje trappuppgång, där respondenterna kunde lägga sina ifyllda 

enkäter. 

 

Efter det bestämda inlämningsdatumet valde jag att inte gå ut med en påminnelse. Det berodde 

dels på att svarsfrekvensen var relativt högt och för att det hade blivit problematiskt, då jag inte 

har någon uppfattning om vem som har valt att lämna in enkäten eller inte.  

I samanställningen av enkäterna var det ett fåtal av respondenterna som har valt att inte svara 

på ett antal frågor. Detta har gjort att antalet svar i de olika diagrammen som presenteras 

empiridelen varierar. I analysen av enkätstudien har jag inte gjort någon större jämförelse eller 

analys mellan de olika frågorna i hur män respektive kvinnor svarar, eller vilken åldersgrupp 
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det är som tycker på ett sätt. Det beror på att det var en ojämn fördelning mellan de olika 

åldersgrupperna, vilket gör att en jämförelse blir problematisk att göra.  

 

3.2 Val av intervjustudie 
 

För att få en bredare förståelse kring hur arbetet och planeringen utav parkeringsytorna intill 

centrumnära bostadsområden går till, har jag genomfört två stycken intervjuer med två olika 

byggherrar, NCC och Peab, för att få svar på dessa frågor. Urvalet av byggherrar hänger 

samman med vilka företag det var som byggt de olika bostadsområdena. Därför har jag valt att 

vända mig till Peab och NCC, då det är dessa två företagen som har haft ansvar för planeringen 

och byggandet av dessa bostadsområden. Dessa intervjuer komplettera de enkäterna jag har gett 

ut till de boende i de två bostadsområdena då jag kommer få en övergripande bild över hur 

byggherrar och boende tycker och tänker kring bland annat parkering och alternativa 

transportlösningar. 

 

När jag genomförde mina intervjuer använda jag mig av en strukturerad intervjumetod, vilket 

innebar att jag i förväg formulerade ett intervjuformulär med de frågor som jag anser hjälper 

mig att svara på de frågeställningarna jag har tagit fram och de teman som ingår i detta. De 

frågor som har tagits fram i detta intervjuformulär ställs på liknande sätt till båda informanterna 

med samma ordningsföljd. Användandet av en sådan har teknik är att informationsmängden 

reduceras och efterarbetet blir lättare, då jämförelser mellan de olika informanterna blir lättare 

då alla får svara på samma frågor (Larsen, 2012).  

 

Fördelen med att användandet av en intervjustudie är att jag som forskare kan få djupa och 

utförliga svar från respondenterna, vilket leder till att förståelsen och helhetsförståelsen kring 

ämnet eller frågan ökar. Med en kvalitativ metod som denna är det enklare att garantera god 

validitet, då respondenten kan tala friare och jag som intervjuare kan be om förklaringar till 

sådant jag inte förstod. Nackdelarna med kvalitativa undersökningar är att det är mer 

problematiskt att sammanställa då det inte finns några olika svarsalternativ att sammanställa. 

Vad som också är problematiskt är att informanten kan välja att svara på ett sätt som hen tror 

intervjuaren vill höra, vilket gör att jag som intervjuare påverkar informanten och svaren blir 

därför inte helt sanningsenliga (Ibid).    
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När jag kontaktade Peab för en intervju fick jag kontakt med distriktschefen i Eskilstuna. Jag 

frågade om det fanns någon jag kunde göra en intervju med men jag fick då svaret att jag 

kunde skicka de frågorna jag hade till honom, så han kunde svara på frågorna skriftligt. Detta 

gjorde att jag inte kunde genomföra min tänkta intervju i tänkt form. Vad gäller NCC fick jag 

kontakt med en projektchef som hade arbetet i Eskilstuna och hade kunskapar om parkering 

och det bostadsområdet som jag har analyserat. Jag genomförde en telefonintervju med 

honom där jag ställde de frågorna jag hade. Detta gjorde att jag fick två typer av intervjuer, en 

mailintervju och en telefonintervju. Då jag använde mig av en strukturerad intervjumetod blev 

det inte så problematiskt, men det har lätt till att svaren i längd skiljer något. Det positiva är 

att jag fick konkreta svar från båda respondenterna, men något som blev negativt med 

mailintervjun var att svaren blev väldigt korta i jämförelse med telefonintervjun, där 

respondenten kunde prata mer fritt kring frågorna jag ställde, och på de viset ge mer utförliga 

svar. Samtidigt fick jag tillräckligt med information genom mailintervjun för att kunna 

använda materialet i studien. 

 

 

3.3 Val av fältobservationer 
 

I valet av att använda mig av observationer har att göra med att jag ville få en bild av hur 

beläggningen ser ut på de två centrumnära bostadsområdenas parkeringsytor (kvarteret Niten 

och kvarteret Forsen). Genom att observera dessa platser ett antal gånger har jag fått fram ett 

underlag som visar hur väl parkeringsplatserna brukas. Det är vad en observation går ut på, att 

göra systematiska iakttagelser där vi observerar det vi ser och antecknar det för att sedan kunna 

se ett mönster i det hela. Jag har använt mig av en fältundersökning som bygger på att man 

observerar händelser i det naturligt skapta rummet (Larsen, 2012). 

 

En fältundersökning kan ske på två olika sätt, dels genom icke-deltagande observationen och 

deltagande observation. Den undersökningsmetod som jag har förhållit mig till är den icke-

deltagande observationstekniken. Den bygger på att forskaren endast agerar som åskådare till 

det som ska observeras (Kylen, 2014). Denna metod lämpade sig bäst då mina observationer 

handlade om att observera antalet parkerade bilar intill de utvalda bostadsområdena vid olika 

tillfällen. Det jag har gjort då är att jag vid första observationen räknade det totala antalet 

parkeringsplatser, för att sedan räknat hur många bilar det stod parkerade på dessa 
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parkeringsytor. Under observationerna skrev jag ner antalet parkerade bilar för att sedan kunna 

räkna ut hur belägningen såg ut på respektive parkeringsplats. Undersökningen genomfördes 

mellan augusti och mitten av december, då jag observerade parkeringsytorna i kvarteret Niten 

och kvarteret Forsen. Dessa observationer av parkerade bilar har skett vid två tidpunkter på 

dygnet, klockan 11:00 och klockan 14:00, där syftet var att se hur många bilar som står 

parkerade under dagen. Jag har observerat varje parkeringsyta 17 gånger, 9 gånger klockan 

11:00 och 8 gånger klockan 14:00, alla vardagar. Denna information gav mig en bild över hur 

mycket dessa parkeringsplatser används och något som jag kommer att sätta i relation till 

enkätundersökningen och intervjuerna.  

Varför jag har valt att observera parkeringsplatserna på dessa tider beror på att jag ville ta reda 

på hur beläggningen ser ut under dessa tider, alltså hur stor beläggningen är mitt på dagen för 

att se hur mycket parkeringsplatserna används. Vad gäller val av datum har det endast handlat 

om att observationen ska ske på en vardag. Något som jag har kunnat göra bättre för att få en 

helhetssyn över hur beläggningen ser ut under större delar av dagen, är att jag hade kunnat göra 

observationer tidigt på morgonen och senare på eftermiddagen. 

 

3.4 Analys av Eskilstuna kommuns parkeringsnorm 
 

För att ta reda på vilka riktlinjer Eskilstuna kommun har vad gäller bilparkering har jag granskat 

Eskilstuna kommuns parkeringsnorm. Detta dokument har jag hittat på Eskilstuna kommun 

hemsida.  

Eskilstuna kommuns parkeringsnorm är ett framtaget dokument som presenterar hur 

kommunen arbetar med olika parkeringsfrågor och även deras inställning i frågan. Dokumentet 

lyfter även fram konkreta förslag till byggherrar och fastighetsägare på vad dem kan göra för 

åtgärder för att bland annat minska ner på parkeringsplatserna intill nya bostadsområden.       

 

3.5 Bearbetning av Empiri 
 

När intervjun med NCC var klar, transkriberade jag intervjun där jag samlade in de viktigaste 

som kom fram under samtalet. Jag har även samanställde de svaren som jag fick skickade till 

mig från Peab. Efter samanställningen förde jag samman svaren från respektive byggherre för 

att jag sedan på ett smidigt sätt kunna jämföra byggherrarna emellan.  
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Jag har efter varje observationstillfälle sammanställt antalet parkerad bilar i ett dokument för 

att se hur beläggningen ser ut över tid i respektive bostadsområde.  

 

Efter att ha samlat in de ifyllda enkäterna har jag sammanställt dem i Excel. Efter 

sammanställningen har jag valt att göra diagram över de insamlade materialet då jag anser att 

det är det bästa och tydligaste sättet att presentera resultaten på. 

 

Genom att analysera Eskilstuna kommuns framtagna dokument om kommunens 

parkeringsnorm har jag tagit reda på hur kommunen ställer sig i frågan kring parkering och vad 

det är för parkeringsnorm som gäller i staden. 

 

3.6 Validitet och reliabilitet 
 

3.6.1 Validitet 

 

För att få en så hög validitet som möjligt har jag i mina kvantitativa och kvalitativa 

undersökningar tagit fram frågor till enkäten respektive intervjuguiden ur min 

problemformulering, där dessa frågor är formulerade på ett sätt som gör att svaren i de olika 

frågorna ska hjälpa mig att svara på mitt syfte och mina frågeställningar (Larsen, 2009). 

Grunden i de framtagna frågorna finns även i uppsatsens teoridel för att förankra frågornas 

innehåll.  

 

3.6.2 Reliabilitet 

 

När det handlar om reliabiliteten i studien har jag i min kvantitativa datainsamlingsmetod till 

de ställde frågorna tagit fram olika svarsalternativ, olika kategorier som till exempel dålig, 

ganska dålig, ganska bra och bra, föra att ge respondenten chans att komma så när vad dem 

tycker kring olika frågor. Vad gäller den kvalitativa datainsamlingsmetoden valde jag en 

strukturerad intervju för att kunna jämföra de båda respondenternas svar på ett bra sätt. Vad 

gäller tolkningen hos respondenterna av de frågorna jag har ställt i de olika metoderna kan det 

vara så att dem har tolkat en fråga på ett annat sätt än vad tanken var med frågorna, vilket gör 
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att resultatet av frågan inte blir irrelevant. Jag har inte kunnat se något i sammanställningen av 

enkäten som tyder på detta, men då detta är väldigt svårt att upptäcka vilket gör att det alltid 

finns en risken för missvisande svar. Vad gäller den mailintervju med en av byggherrarna finns 

det en lite risk i att jag har tolkat respondentens svar på ett annat sätt än vad hen själv menar, 

vilket kan påverka resultatet i denna studie (Ejvegård, 2009). 

 

   4. Empiri  
 

 

I detta kapitel kommer jag att sammanställa materialet jag har samlat in från de boende, 

byggherrar, kommunen och egna observationer. Resultatet presenteras separat under varje post.  

 

4.1 Resultatredovisning 

4.1.1 Intervjustudie och dokumentanalys – Byggherrar och Eskilstuna kommun 

 

Här har jag sammanställt de genomförda intervjuerna genom att lyfta fram de svar som 

respektive respondent, myndighet och företag har svarat på de frågor jag ställde i intervjuerna. 

Den data som presenteras här presenteras genom en delvis bearbetad form, där jag redan gör en 

viss analys och jämförelse. Vilket är ett bättre sätt att hantera materialet på. Här presenteras det 

insamlade materialet i utvalda teman för att ge en bättre och mer övergripande bild över det 

insamlade materialet.  

 

4.1.2 Styrning och Planering 

 

När det gäller parkeringspolicyer har varken NCC eller Peab någon framarbetat policy. NCC 

svarade i allmänna ordalag istället att dem aktivt arbetar med att styra sitt arbete mot en mer 

långsiktig miljökvalitet. De båda företagen hänvisade istället till Eskilstuna kommuns 

parkeringsnorm, då det är den som i stora del reglerar parkeringsantalet intill olika fastigheter. 

De parkeringsriktlinjer som kommunen hade när dessa bostadsområden byggdes framtogs 

2006. Idag har Eskilstuna en nya parkeringsnorm som togs fram 2014. Det är en flexibel 

parkeringsnorm i centrum och i områden som ligger ca 2 km från centrum. Detta gör att det vid 

varje byggnation av parkeringsplatser måste göras en individuell bedömning för varje fastighet, 
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för att se hur många parkeringsplatser som ska byggas. Tilläggas bör är att en utgångspunkt 

finns för antalet bilparkeringsplatser som krävs. Denna siffra gäller inte vid alla områden då 

den kan sänkas eller höjas utifrån restidskvoter, läge och vad byggherren har för tankar och vad 

dem kan tänka sig att genomföra. Utifrån denna parkeringsnorm vill Eskilstuna kommun ge 

möjligheten till byggherrar och fastighetsägare att själva ta fram nya kreativa lösningar på 

parkeringsfronten som kan bidra med att minska ner bil behovet. Parkeringsnormen lyfter även 

kommunens vision om att öka antalet hållbara resor till 61 % till år 2020 och minska ner 

bilresandet från 58 % till 39 % till år 2020. För att dessa mål ska uppnås lyfts ett antal exempel 

fram som byggherrar och fastighetsägare kan göra. Några av dessa alternativ är medlemskap i 

bilpool som en del av hyran, kortare avstånd till cykelparkering och kollektivtrafik än 

bilparkeringar, nyttja gemensamhetsanläggningar för parkering, prova på-busskort, cykelpool 

med lådcyklar, cykelkärror med mera, rum eller särskilda postfack för hemleveranser och helt 

hyres- eller avgiftsseparerad kostnad för hyra av bilparkeringsplats. Att genomföra satsningar 

på detta kan leda till att pengar spara då anläggning av parkeringsytor på värdefull, central mark 

är väldigt dyrt (Eskilstuna kommun, 2014). Denna parkeringsnorm togs fram 2014 vilket 

innebär att när de bostadsområden jag har analyserat gällde den tidigare parkeringsnormen som 

togs fram 2006.  

Vid bostadsområdesbyggnationer finns det en kommunikation mellan byggherrarna och 

kommunen, där det diskuteras de olika parkeringslösningsexempel som har tagits fram. En 

faktor som NCC och Peab kan se vid byggnationer i centrumnära lägen är att efterfrågan i sådan 

bostadsområden brukar vara något lägre en intill bostadsområden i utkanterna av staden. Detta 

innebär att bostadsområden i centrumnära lägen kan byggas med färre parkeringsplatser vilket 

är något som NCC är villiga att göra. Några aspekter som NCC lyfter fram och vad dem väljer 

att utgå ifrån när det gäller parkering är de övriga transportmöjligheter som finns från det tänkta 

området in till centrum. Det handlar om att titta på gång- och cykelvägar och kollektivtrafik. 

Om dessa aspekter är goda finns möjligheten att minska ner parkeringsplatserna och därmed 

minska ner på bilanvändandet. Vilken typ av bostad spelar även in i antalet parkeringsplatser 

enligt NCC, då det byggs fler parkeringsplatser intill bostadsrätter en vad det görs intill 

hyresrätter. Till exempel handlar det om att det byggs färre parkeringsplatser intill 

ungdomsboende, då antalet bilägare oftast är lägre än vad det är i ett bostadsrättsområde med 

större lägenheter där parkeringsantalet är högre. Peab lyfter även att den framtagna detaljplanen 

styr byggandet och parkeringsplatsens utformning och antal.  
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Vid nybyggnationer av nya bostadsområden tvingas NCC och Peab att göra avvägningar över 

hur området ska se ut och vad det ska innehålla. Båda parter säger att detta är något som alltid 

måste göras för att komma fram till den optimala bostadsområdeslösningen. Peab lyfter fram 

att parker oftast brukar finnas med i detaljplanerna och att de försöker få till rätt antal 

parkeringsplatser i områdena. NCC talar om att dem i större utsträckning försöker att satsa på 

fler bilfria innegårdar, vilket enligt dem leder till att gårdsmiljön blir lugnare och trevligare. 

Enligt byggherrarna styr kommunen parkeringsfrågorna genom den framtagna 

parkeringsnormen, vilket sedan NCC och Peab ska förhålla sig till. Inom NCC tycker man att 

kommunen har för långa beslutstider för att hänga med i den snabba utveckling som sker idag. 

Ett exempel han tar upp är den ökade cykeltrenden som har skett, vilket han anser att 

kommunens styrande dokument inte har hängt med i utvecklingen, vilket har gjort att nya 

områden byggts utifrån gamla trender och därmed inte tar del av det nya.  

När det handlar om att ta vara på stadens yta och vilka parkeringslösningar som är de mest 

effektiva för markanvändningen och trivseln i bostadsområden anser NCC att parkeringshus i 

ytterkanterna av bostadsområden skulle vara ett alternativ, då marken tas tillvara på och inga 

bilar parkeras intill husen. Detta göra att alla bilar samlas på ett ställe och kan nyttjas av många 

olika bostadsområden. Ett annat sätt är att bygga parkeringsplatser under bostadshusen, men då 

detta är väldigt dyrt anser NCC att det finns bättre alternativ.  

Vad gäller dagens bygge av parkeringsplatser anser personen på NCC att de bygger för många 

parkeringsplatser i centrumnära bostadsområden. Varför det ser ut så beror dels på 

kommunernas parkeringsnormer som bestämmer hur parkeringsantalet ska se ut och attityden 

och inställningen hos de boende till bilanvändningen. Peab beskriver att dem oftast bygger för 

få parkeringsplatser i förhållande till efterfrågan, då efterfrågan är normalt sett större än 

tillgången på parkeringsplatser.  

 

4.1.3 Alternativa lösningar   

 

Vad gäller införandet med alternativa lösningar på problemet kring parkering och 

bilanvändandet ser de olika företagen lite olika på införandet av bilpooler i bostadsområden. 

NCC är väldigt positiva till bilpoolslösningen och vill se fler bilpooler intill dagens och 

kommande bostadsområden. Anledningen till detta är att NCC anser att parkeringsplatserna tar 

för stor yta av staden och att dem är väldigt dyra att bygga. Hos Peab är frågan om bilpooler i 
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dagsläget ingen prioriterad fråga och man säger att företaget inte är beredda att ta den 

ekonomiska risken för en bilpoolslösning.  

Inom NCC tror man att det finns en marknad för bostadsområden utan rätt till 

boendeparkeringstillstånd om gång, cykel och kollektivtrafikförbindelsärna är goda i området. 

I arbetet att locka människor att flytta in i sådana här bostadsområden krävs det information 

enligt respondenten. För med allt nytt kommer det alltid att finnas motstånd från några, detta 

gör att det blir väldigt viktigt att informera om hur en bilpool fungerar och dess fördelar 

gentemot att äga en egen bil. Peab har inte lämnat något svar kring hur dem tänker i denna 

fråga.  

För att minska ner parkeringsbehovet kring bostaden finns det några alternativ som både NCC 

och Peab menar skulle underlätta för många invånare att ta steget att sluta äga en bil. Viktiga 

lösningarna som kan påverka är att det finns cykelparkering av hög kvalitet, bilpool i direkt 

närhet till huset och att ge de boende möjlighet att åka kollektivt grattis under en tid. 

Vad gäller att genomföra och bygga bostadsområden i centrumnära lägen där de boende inte 

har någon egen rätt till boendeparkering är NCC positiva till och är beredda att bygga sådana 

här områden, då det är dyrt med parkering. Den yta som inte byggs med parkeringsplatser kan 

istället tas tillvara på ett mer effektivt och tilltalande sätt som bidrar till att öka kvartersmiljön 

till en mer positiv plats att röra sig på. Peab har ingen åsikt i detta.  

Att använda och utnyttja parkeringsplatserna och dess område som ett styrmedel för att uppnå 

de transportpolitiska målen som är framtagna av riksdagen, som inriktar sig mot att andelen 

bilresor ska minska till fördel för gång- och cykel samt kollektivtrafik ställer sig NCC positivt 

till. Inom NCC vill man få ner antalet parkeringsplatser intill centrumnära bostadsområden och 

skapa goda kvartersmiljöer, därför vill man använda parkering som ett styrmedel för att få fler 

boende att sluta äga bil. Peab har ingen åsikt i detta.  

 

4.2 Fältobservation- Beläggning   

 

Här redovisas resultatet av de genomförda fältobservationerna. 

De totala antalet parkeringsplatser i kvarteren Niten och Forsen var 68 respektive 80 stycken.  

Observationen visade att den genomsnittliga beläggningen på parkeringsplatsen under dessa 
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timmar var 54 % i kvarteret Niten och 50 % i kvarteret Forsen. Detta visar att mer än hälften av 

parkeringsplatserna används under observationstillfällena.  

 
Diagram 1. Beläggning Kvarteret Forsen. 

Diagram 1 visar antalet parkerade bilar vid varje fältobservation vid kvarteret Forsen varierar 

mellan 30 till 48 stycken. Totala antalet parkeringsplatser är 80 stycken.  

 

Diagram 2. Beläggning kvarteret Niten. 

Diagram 2 visar antalet parkerade bilar vid varje fältobservation vid kvarteret Forsen varierar 

mellan 28 till 44 stycken. Totala antalet parkeringsplatser är 68 stycken. 
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4.3 Enkätstudie  

 

Här kommer jag att redovisa resultatet från de 138 insamlade enkäterna från de båda kvarteren 

tillsammans, genom olika tabeller som beskriver hur respondenterna valt att svara. 

Svarsfrekvensen varierar något mellan de olika frågorna då ett antal respondenter har valt att 

inte svarat på alla frågor. Enkäten är uppbyggd på de viset att de som använder bil ges möjlighet 

att svara på alla frågor, medan de som inte använder någon bil ges möjlighet att svara på 

frågorna 1-8 och 21-23. Detta innebär att det finns en liten skillnad i antalet svarande i dessa 

frågor.  

 
Diagram 3. Könsfördelning. (138 svarande)  

I diagram 3 går det att se att fördelningen mellan könen är jämn i undersökningen. 

 

 
Diagram 4. Åldersfördelningen. (138 svarande) 
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I diagram 4 beskriver åldersfördelningen. Vi ser att majoriteten av respondenterna är mellan 46 

år och uppåt och att åldersgruppen 18-30 är underrepresenterade. 

 

 
Diagram 5. Sysselsättning. (138 svarande) 

I diagram 5 syns det tydligt att de boende i de båda kvarteren tillhör grupperna pensionärer 

och förvärvsarbetare.  

 

 

 
Diagram 6. Körkortsinnehav. (138 svarande)  

I diagram 6 kan ses att majoritet av respondenterna har körkort, vilket visar att bilens 

betydelse är väldigt stor. 
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Diagram 7. Antal med körkort i hushållet. (138 svarande) 

Diagram 7 ger en övergripande bild över hur viktigt körkortsinnehavet och hur många det är i 

området som får använda bil. Syftet med denna fråga är att ge en bild över hur många det är 

som har körkort i området.  

 

 
Diagram 8. Ägande av bil. (138 svarande) 

Diagram 8 visar att majoriteten av de boende i dessa kvarter äger 1 bil (78 %). 18 % av 

respondenterna äger två bilar vilket är lite anmärkningsvärt då dessa bostadsområden ligger 

centrumnära. 
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Diagram 9. Parkeringsplatsens betydelse vid inflyttning. (138 svarande) 

Diagram 9 visar att bilparkeringen har en betydande påverkan av val av bostad. Detta visar att 

parkering och bilen är viktig för många. 

 
Diagram 10. Transport till olika aktiviteter. (129 svarande) 

Diagram 10 visar att antalet transporter med bil är väldigt högt, vilket visar att bilen är viktig 

för många av respondenterna. Anmärkningsvärt är att antalet resor med buss är väldigt lågt. 
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Diagram 11. Användandet av bilen (130 svarande) 

Diagram 11 visar att bilanvändandet är relativt högt i dessa två bostadsområdena och att det än 

idag är viktigt för människor att äga en egen bil trots att man använder den vid enstaka tillfällen. 

 

Diagram 12. Antal mil per år. (126 svarande) 

Diagram 12 visar att de flesta av respondenterna åker mellan 1000-1999 mil per år. Det 

genomsnittliga milantalet som respondenterna åker är 1391 mil per år. Jag har kategoriserat in 

svaren från respondenterna i olika kategorier som utgår ifrån hur många mil respondenten 

åker per år.  
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Diagram 13. Parkering av bilen. (132 svarande) 

Diagram 13 visar att en övervägande majoritet av respondenterna parkerar bilen på förhyrd 

plats i bostadsområdet. 

 
Diagram 14. Parkeringsmiljön i bostadsområdet. (123 svarande) 

Diagram 14 visar att de flesta respondenterna tycker att parkeringsmiljön i bostadsområdet är 

ganska bra eller bra. Något som flertalet respondenter upplever är att sträckan mellan 

bostaden och parkeringsplatsen är bra och att cirka hälften av dem tycker att 

parkeringskostnaden är ganska bra.  
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Diagram 15. Betalningsvilja för parkeringsplats. (122 svarande) 

Majoriteten av respondenterna är bered att betala upp till 500 kr och det genomsnittliga 

beloppet för vad respondenterna kan tänka sig att betala för en parkeringsplats i månaden 

ligger på 478 kr. Det som sticker ut är att 14 % av respondenterna kan tänka sig att betala upp 

till 2000 kr för en parkeringsplats i månaden.   

 

 
Diagram 16. Längsta avståndet mellan hemmet och parkeringsplatsen. (126 svarande) 

Diagram 16 visar att mer än hälften av respondenterna inte vill ha längre än 100 meter till 

parkeringsplatsen. Det visar att närheten till parkeringsplats och bilen är viktig. Varför jag valde 

att ställa denna fråga är för att undersöka om möjligheten finns att anlägga parkeringsytor längre 

ifrån bostaden, för att på de viset skapa mer bilfria bostadsområden och samtidigt ge möjlighet 

att samla flertalet bilar från många olika bostadsområden på en och samma plats. 
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Diagram 17. Antalet timmar bilen står parkerad intill bostaden. (129 svarande) 

Diagram 17 visar att ett högt antal bilar står parkerade mellan 20-24 timmar per dag. Det visar 

att bilen under stora delar av dagen står parkerad intill huset vilket visar att bilen inte används 

i stor utsträckning.   

 

 
Diagram 18. Inställning till att betala mer för parkeringsplats för att ge yta till andra ändamål. (125 

svarande). 

Diagram 18 visar att parkering och parkeringskostnaden har stor betydelse, då hela 68 % av 

respondenterna har svarat att dem inte är villiga att betala mera för en parkeringsplats för att få 

ändamål som närpark, lekplats och uteplats m.m.  
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Diagram 19. Inställning till bilpool. (129 svarande). 

Diagram 19 visar att inställningen hos de boende till att använda sig av en bilpool är lågt, då 67 

% av respondenterna har svarat att dem endast kommer att använda den egna bilen. 19 % är 

villiga att använda bilpoolsbilen som andra bil, vilket visar att det finns en liten vilja att använda 

bilpoolsbilen. 

 
Diagram 20. Resepåverkan av införandet av en cykelpool. (128 svarande). 

Diagram 20 visar att införandet av en cykelpool inte kommer att påverka respondenternas sätt 

att resa nämnvärt. 
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Diagram 21. Faktorer som påverkar bilanvändningen. (118 svarande). 

Diagram 21 visar att det är svårt att påverka respondenternas bilanvändning. De faktorer som 

skulle påverka minskningen av bilanvändandet mest är en dyrare totalkostnad för bilen och en 

förbättrad kollektivtrafik.  

 

 
Diagram 22. Viljan att bo i ett bilfritt bostadsområde. (131 svarande). 

I diagram 22 går det att se att de flesta av respondenterna inte kan tänka sig att bo i ett bilfritt 

bostadsområde. Det visar hur mycket bilen betyder för de boende. 
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Diagram 23. (135 svarande).  

En överväldigande majoritet, 91 % av respondenterna i diagram 23 har svarat att dem inte är 

beredda att använda sig av bilpool då de redan äger en bil, vilket gör att majoriteten inte 

påverkas. 

 

 
Diagram 24. Synen på bilen och staden. (129 svarande). 

I diagram 24 lyfts olika påstående om staden. Vad gäller förtätning och viljan att ha fler 

parkeringsplatser intill bostadsområdet går det inte att dra någon större slutsats av 
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respondenternas svar, då det är väldigt jämnt mellan de olika svarsalternativen. Det går att se 

att flertalet av respondenterna upplever att det finns för få parkeringsplatser i Eskilstuna. När 

det handlar om bilen och dess påverkan på staden går det att se att fler respondenter tycker att 

bilen har en eller liten negativ påverkan på staden. Dessa påståenden har jag valt att ha med för 

att få en övergripande bild över hur respondenterna ställer sig i de olika frågorna. 

 

5. Analys 
 

Jag har valt att dela upp analyskapitlet i två delar. Den första delen analyserar resultatet utifrån 

vad byggherrar och kommun har sagt. I del två analyseras enkäten och de svar som har kommit 

fram genom den och den genomförda observationen. I kapitlet kommer jag även att presentera 

svaren på de framtagna frågeställningarna och avsluta med en rumslig återkoppling på resultatet 

som har tagits fram i denna studie. 

 

5.1 Byggherrar och kommun 
 

Utifrån min intervju med två byggherrar och den genomförda dokumentanalysen av Eskilstuna 

Kommuns parkeringsnormer, går det att se att det finns en dialog mellan dessa parter, vad gäller 

parkeringsplatser och dess utformning intill de bostadsområdena jag har valt att analysera. Den 

här dialogen mellan det offentliga och det kommunala blir enligt Harvey (1989) allt vanligare 

då den politiska styrningens vilja, i allt högre grad leder till en allt mer entreprenörsinriktad 

stad. Orsaken till detta är beror bland annat på att klara den konkurrenssituationen som idag 

finns mellan städerna emellan på alla tre nivåer, såväl lokal, regional som på global nivå.  

Denna kontakt och dialog är viktigt för hela stadens utveckling och därför blir dialogen även 

viktigt för parkeringsfrågan i staden. När det gäller antalet parkeringsplatser är det Eskilstuna 

kommuns parkeringsnorm som styr hur många parkeringsplatser som ska byggas. Då 

Eskilstuna idag har en flexibel parkeringsnorm leder det att varje fastighet ses som unik, och 

utifrån det görs olika individuella bedömningar av varje fastighet, som sedan mynnar ut i antalet 

parkeringsplatser som ska byggas. Därför blir denna dialog mellan kommun och byggherrar 

viktig för att skapa och komma fram till den optimala lösningen av parkeringsplatsens 

utformning. Parkeringsytan är en väldigt viktig del i stadens utveckling då den idag tar väldigt 
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stor yta av staden, och i takt med att allt fler människor väljer att flytta in till städerna ökar 

efterfrågan på staden mark, vilket bidrar till att marken blir mer eftertraktad. Det här innebär att 

en del av den yta som idag består av parkeringsplatser skulle behövas utnyttjas på ett mer 

effektivt sätt. Detta skapar konflikter då det är många som har en åsikt om det ska byggas något 

över huvud taget på platsen eller vad det är som ska byggas. Detta är något som har spridit sig 

ner till den rumsliga utformningen av staden från den splittrade och konfliktutsatta värld som 

Harvey (2011) anser att vi lever i idag. Harvey hävdar även att den rumsliga utformningen av 

staden visar i vilken riktning stadens utveckling är på väg (Ibid). Det gör att kommunen genom 

sitt byggande eller icke byggande av parkeringsplatser visar vad man vill ha för utveckling i 

staden. Något som också påverkas av den höga inflyttningen är miljön, då biltrafiken ökar vilket 

leder till ökade utsläpp, bullernivån höjs och risk för köer ökar. Dessa aspekter är något som 

påverkar livsmiljön i staden negativt som i det långa loppet måste lösas (Glotz-Richter, 2012). 

När det kommer till centrumnära bostadsområden ser både NCC och Peab att efterfrågan på 

parkeringsplatser är något lägre än vad den är i områden som ligger längre från stadskärnan. 

Detta är något som visar att det går att leva utan bil, vilket är positivt för stadens framtid. Att 

med en förtätning av staden minska avstånden mellan de dagliga aktiviteterna, för att på så vis 

göra det möjligt för de boende att transportera sig med andra transportmedel än med bil till till 

exempel arbetet eller inköpsresor. Detta är vad man vill med förtätning, att ta vara på stadens 

yta på ett mer effektivt sätt och att skapa korta avstånd mellan bostaden och övrig 

samhällsservice, vilket ska leda till en positiv hållbarhetsutveckling av staden då användandet 

av bilen ska minska och åkandet med mer hållbara transporter ska öka. Denna typ av 

stadsplanering är något som allt fler städer väljer att förhålla sig till (Boverket, 2014). I den 

förändring som uppstår i stadens rum, genom en förtätningsstrategi, gör att utformningen av det 

materiella rummet blir viktigt för att skapa goda förutsättningar för en attraktiv stad. Det är även 

viktigt att känna till att det inte bara handlar om de vi kan se, utan det är lika viktigt att förstå 

det som inte är synligt för att skapa en trivsam och attraktiv stad för så många människor som 

möjligt (Harvey, 2011). För att den trivsamma och attraktiva staden ska bli verklighet gäller det 

för kommunen och staden att inte ha en allt för stark förtätningsstrategi då det är viktigt att det 

finns platser i stadsrummet som innehåller och ger möjlighet till rekreation. Det är även viktigt 

att det finns tillgång till gröna områden och att det finns platser i staden där alla känner en 

trygghetskänsla och där det kan tillgodose sina hälsobehov (Sveriges kommuner och landsting, 

2014).  
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Eskilstuna kommun är positivt inställd till att minska ner parkeringsantalet intill centrumnära 

bostadsområden och övriga delar av staden, då man vill att resandet med bil ska minska, 

samtidigt som resorna med hållbara transporter ska öka. För att detta ska kunna bli verklighet 

har kommun sammanställt ett antal olika typer av lösningar som ska bidra till en minskning av 

bilar och parkeringsplatser. Dessa riktar sig framförallt till byggherrar och fastighetsägare. Det 

gör att kommunikationen mellan dessa aktörer blir väldigt viktig. En lösning som Eskilstuna 

kommun lyfter fram som kan hjälpa till med att minska ner parkeringsplatserna intill 

bostadsområdena och ägandet av en egen bil bland de boende är bilpoolslösningen. En sådan 

lösning är ett bra alternativ för att ta vara på stadens yta på ett effektivare sätt, då det innebär 

att mark intill nya bostadsområden inte behöver anläggas med stora parkeringsytor då det endast 

behövs ett fåtal parkeringsplatser (Trafikverket, 2014). Vad gäller byggherrarnas inställning 

kring bilpool förklarar respondenten från NCC att bilpoolslösningen är ett väldigt bra alternativ 

och att han skulle vilja se fler bilpooler intill bostadsområden och en minskning av 

parkeringsplatser, då han anser att det byggs för många parkeringsplatser i centrumnära 

bostadsområden. Detta beror dels på att bilen och parkeringsplatsens upptar stora ytor av staden, 

och för att det är väldigt dyrt att bygga parkeringsplatser. Den här inställningen finns inte på 

samma sätt hos Peab. Det går bland annat att se på deras syn av ett införande av bilpooler, då 

det i dagsläget inte är något alternativ i Eskilstuna, då det inte är någon fråga som är prioriterad 

just nu hos Peab, då man inte är villiga att ta de ekonomiska riskerna. Utifrån detta går det att 

se att det finns en större vilja hos NCC att minska ner på parkeringsytorna intill bostadsområden 

genom alternativa lösningar som till exempel bilpool i jämförelse med Peab i Eskilstuna.  

 

Vad gäller byggandet av bostadsområden utan parkeringsplatser eller mer bilreducerade 

bostadsområden ställer sig NCC positiv till detta, Peab däremot har ingen åsikt i frågan. NCC 

framhåller att det är dyrt med parkering och genom att inte anlägga parkeringsplatser går det att 

ta tillvara på stadens mark på ett mer effektivt sätt, vilket bland annat kan leda till att 

kvartersmiljön förbättras då ingen biltrafik är tillåten. För att ett sådant här bostadsområde ska 

fungera lyfter NCC likt Scheurer (2008) upp ett antal viktiga punkter som måste vara 

tillgängliga och fungera. Dessa gemensamma punkter som lyfts upp av båda är att gång- och 

cykelinfrastrukturen ska vara väl utvecklat och närhet till kollektivtrafik med täta avgångar är 

viktigt. Scheurer lyfter även upp att gångavståndet mellan bostaden och det nödvändigaste 

butikerna ska vara bekvämt, att det ska finnas platser för barn där det är tryggt att leka utan 

uppsikt, att bostadsområdet ska skyddas från avgaser och trafikbuller och att gaturummets 
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utformning ska vara så tilltalande att det på ett naturligt sätt används av vuxna som en del av 

hemmet (Scheurer, 2008). För att en stad ska klara av dessa områden och samtidigt minska ner 

bilresandet i övriga delar av staden anser Sveriges kommuner och landsting tillsammans med 

Trafikverket att staden planeras på ett sätt som gör att tillgängligheten förbättras och blir så hög 

som möjligt (Sveriges kommuner och landsting, Trafikverket, 2010). Detta visar att 

bostadsområdets plats i staden spelar en väldigt central roll vad gäller möjligheten att bygga ett 

bilfritt bostadsområde.  

 

För att summera vad som har kommit fram i denna del av analysen har jag valt att lyfta fram de 

frågeställningarna som berör planeringsinriktningar i dagens stadsplanering och Eskilstuna 

kommun respektive byggherrars syn på en minskning av parkeringsplatser. 

Vad finns det för planeringsinriktningar i dagens stadsplanerings som går mot en bilfriare 

stad? 

För att staden ska kunna bemöta den höga efterfrågan som finns att flytta in till staden krävs det 

att stadens yta tas tillvara på ett mer effektivt sätt. Det har gjort att många av dagens städer idag 

planerar och arbetar efter en modell som handlar om att optimera stadens centrala ytor. Detta 

kallas för förtätning vilket innebär att man bygger nya byggnader intill befintlig bebyggelse. En 

del av syftet med just förtätningen är att korta ner avstånden mellan hemmet och de vardagliga 

aktiviteterna för att på så vis minska ner bilresorna och öka resandet med alternativa 

transportmedel. Just tillgängligheten och närheten till kollektivtrafik och gång- och cykelbanor 

är viktigt aspekter vid ett sådant här område för att en motverka bilanvändningen.   

Hur ser Eskilstuna kommun och byggherrar på en minskning av parkeringsplatser intill 

centrumnära bostadsområden? 

Vad gäller Eskilstuna kommuns inställning kring parkeringsfrågan vill kommunen minska ner 

antalet parkeringsplatser intill centrumnära bostadsområden. Detta är ett led i att minska ner 

bilanvändningen i hela kommunen och samtidigt öka resandet med kollektivtrafiken och andra 

alternativa transportlösningar som till exempel bilpooler och cykelpooler. En orsak är även att 

ta tillvara på central, värdefull mark och istället satsa på mer markeffektiva lösningar som 

dessutom bidrar till att spara pengar. Eskilstuna kommuns har en flexibel parkeringsnorm som 

gäller i och 2 km ut från centrum. Det gör att kommunen inte i förväg har angivit hur många 

parkeringsplatser ett bostadsområde som ligger inom denna zon ska ha, utan varje område ses 
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som unikt. Därför analyseras varje område individuellt vilket gör att antalet parkeringsplatser 

kan variera, men inställningen från kommunen är att antalet ska vara så lågt som möjligt för att 

skapa en sådan trivsam och hållbar miljö som möjligt. 

Vad gäller de två byggherrana, NCC och Peab, skiljer sig inställningen i frågan något. NCC är 

ställer sig positiva till en minskning av parkeringsytor intill centrumnära då dem anser att det 

är dyrt med parkering och att dem tar stora ytor av staden som istället skulle användas till något 

annat. För att det ska bli verklighet med färre antal parkeringsplatser kring bostäderna krävs det 

andra transportsätt för de boende då möjligheten att äga egen bil minskar. En lösning enligt 

NCC är att intill dessa bostäder införa bilpooler, vilket ger möjlighet för de boende att fortsatt 

transportera sig med bil till olika aktiviteter, samtidigt som den personliga kostnaden för de 

boende minskar och ytan kring bostaden kan tas tillvara på ett bättre sätt. För att detta ska 

fungera krävs det att kollektivtrafiken och gång- och cykelbanor är väl anslutna till området.  

Peab har en mer passiv inställning till minskningen av parkeringsplatser då dem hänvisar till 

kommunens parkeringsnorm. Det är den som är styrande och vägledande men företaget kan 

inom sin egen organisation ha en egen inriktning att till exempel vid sina nyproduktioner sträva 

efter att bygga så få parkeringsplatser som möjligt eller att det ska finnas en parkering för varje 

lägenhet. Vad gäller en minskning av parkeringsantalet och bilägandet i bostadsområden till 

fördel för andra verksamheter är bilpoolslösningen i dagsläget ingen prioriterad fråga hos Peab. 

Detta tillsammans med att Peab inte valde att svara på hur dem ställer sig kring att bygga 

områden med betydligt färre parkeringsplatser visar på att denna fråga med en minskning av 

parkeringsantalet och alternativa transportlösningar inte är så prioriterade. 

 

5.2 Enkätstudie  
 

”Det är en mänsklig rättighet att ha tillgång till parkering.” (Respondent, enkätstudien) 

 

5.2.1 Parkeringsplatsens betydelse  

 

Tillgång till en egen parkeringsplats är enligt min undersökning väldigt viktig. Till stor del 

beror detta på att många av respondenterna äger en egen bil, vilket innebär att det krävs en 

parkeringsplats för att kunna använda bilen. Att parkeringsplatsen är en viktig del för många 



43 
 

lyfts fram då hela 50 % av respondenterna har angivit att bilen står parkerad på 

parkeringsplatsen intill bostaden mellan 20-24 timmar. Det visar att parkeringsplatsen utnyttjas 

i hög grad. Detta styrks genom den genomförda fältobservationen som visar beläggningen av 

parkerade bilar under dagtid i kvarteret Niten och kvarteret Forsen är hög, då 54 % respektive 

50 % av parkeringsplatserna brukas. Detta tillsammans med respondenternas svar på hur länge 

bilen står parkerad intill bostaden visar att parkeringsplatsanvändningen är hög. Denna 

information visar att bilen inte lämnar parkeringsplatsen under längre perioder.  

Vad gäller tillgången till parkeringsplatsmöjligheterna spelar dessa en mycket stor roll i valet 

av vilken bostad respondenterna har valt att flytta in i. En aspekt som stärker betydelsen av 

parkeringsplatsen är att 21 % av respondenterna kan tänka sig att betala mellan 750-2000 kr i 

månaden för en parkeringsplats. Detta visar att parkeringsplatsen tillsammans med bilen har en 

stor betydelse och inverkan på många människor liv. Detta stärks genom att majoriteten av 

respondenterna i de båda bostadsområdena äger en eller flera bilar. Varför resultatet ser ut på 

de här viset har många olika förklaringar, men det har sin start under andra hälften av 1900-

talet då bilen var norm i stadsplaneringen, vilket gjorde att utformningen av staden anpassade 

sig efter bilen(Vägverket och Banverket, 2009). Detta har gjort att förhållandet till bilen är 

väldigt starkt hos många och därför inte kan se hur dem skulle klarar sig utan den. Det går även 

att se, att bilen har en stor inverkan på vardagen, då undersökningen visar att 40 % av 

respondenterna anser att dem behöver bilen varje dag, och 58 % anser att dem behöver bilen 

vid enstaka tillfällen. Resultatet av detta avspeglar sig i hur respondenterna väljer att 

transportera sig till olika aktiviteter, då det går att se att bilen är de transportmedel som används 

mest vad gäller resor till och från arbetet/skola, inköpsresor, fritid/nöjen och förskola. Detta är 

ett resultat som går i linje med hur det dagliga resandet ser ut i Sverige idag, då det finns ett 

tydligt mönster att bilanvändningen är väldigt hög, då ca hälften av alla transporter mellan 

aktiviteter som till exempel arbetet, inköpsresor och fritidsresor sker med bil (Trafikanalys, 

2014). 

 

5.2.2 Bilägande 

 

Vad gäller bilägandet är det många av respondenterna som har kommenterat att bilen ger en 

frihetskänsla, vilket stärker Sheller och Urrys (2000) positiva syn på bilen, att den just ger en 

känsla av frihet då den skapar och ger möjlighet för många människor att inte bara förflytta sig 

i sen egen privata zon, utan den skapar möjlighet för människor röra sig i det offentliga på ett 
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lätt och komfortabelt sätt.  Detta är viktigt för att en del människor ska må bra, men det 

tillsammans med det låga resandet av andra transportmedel en bil till olika aktiviteter visar att 

det brister någonstans vad gäller resandet med andra alternativa transportmedel, som till 

exempel med tåg och buss. Varför det ser ut på det här sättet beror bland annat på den utveckling 

vi har haft i våra städer och i övriga samhället, där bilen ses som en självklarhet i stadens och 

samhällets utveckling, vilket har bidragit till att det är tillåtet att ta del av samhället med bil då 

det är ett resultat av ett skapt behov (Sheller och Urry, 2000).  

Respondenterna (68 %) kan inte tänka sig att betala mer för att parkering i ett garage för att ge 

plats åt andra ändamål som till exempel närpark, lekplats och uteplats på den nuvarande 

parkeringsytan. Detta visar att parkeringsytorna spelar en sådan stor roll att en mer trivsam 

områdesmiljö får stå åt sidan. Samtidigt är det 32 % som är villiga att betala lite eller ganska 

mycket mer för en parkeringsplats för att få en mer trivsam och tilltalande utemiljö, vilket är 

viktigt inte bara för det enskilda bostadsområdet, utan även för staden i stort då det handlar 

om att ta vara på stadens yta på bästa möjliga sätt. Något som spelar in i detta är att avståndet 

kan komma att öka mellan bostaden och parkeringsplatsen, vilket inte är populärt bland 

respondenterna då hela 53 % av dem inte kan tänka sig att ha mer än 100 meter och 30 % kan 

tänka sig ha upp till 300 meter till parkeringsplatsen från bostaden. Varför resultatet ser ut så 

här kan bero på att vi människor är bekväma och därför är man inte beredd att gå längre till 

bilen. Det kan även handla om att man som bilägare vill ha uppsikt över sin bil för att på de 

viset ha koll på om det skulle hända något. Något som även kan ha bidragit till att så många 

av respondenterna inte kan tänka sig att ha längre än 100 meter mellan parkeringsplatsen och 

hemmet är den relativt höga medelåldern hos respondenterna, vilket kan innebära att ett antal 

har svårigheter att röra sig. Detta är något som ett antal respondenter har lyft fram, att dem har 

problem att röra sig och därför vill ha nära till parkeringen. Andra åldersgrupper lyfter även 

dem fram att detta med långa avstånd till parkeringsplatsen kan vara problematiskt, då dem 

inte är beredda att till exempel bära matkassar och andra saker längre sträckor. Samtidigt får 

det inte glömmas bort att 14 % av respondenterna kan tänka sig att ha upp till 600 meter 

mellan bostaden och parkeringsplatsen. De gör att det finns människor som kan tänka sig ha 

ett längre avstånd till parkeringsplatsen, vilket gör att det vid framtida byggnationer av nya 

bostadsområden går att anlägga parkeringsplatsen längre ifrån bostaden, vilket gör det möjligt 

att samordna parkeringsytan tillsammans med andra bostadsområden för att samla bilarna på 

samma ställe, till exempel genom parkeringshus. 
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5.2.3 Inställning till bilpool  

 

Något som studien har visat är att bilen och parkeringsplatsen är viktiga och har stor betydelse 

för många. Ett alternativ som finns för att minska de höga bilägandeantalet och 

parkeringsplatserna kring centrumnära bostadsområden är ett införande av en bilpool. Genom 

ett införande av en bilpool behövs det endast ett fåtal parkeringsplatser, vilket gör att de stora 

ytorna som finns runt om i staden idag kan användas på ett mer effektivt sätt.   Det kan handla 

om att ge plats för till exempel grönområden, bostadshus och handel, som skulle kunna bidra 

till ökad rörlighet och förtätning kring platsen och det skulle även kunna bidra med 

sysselsättning genom olika arbeten.  Detta är något som inte bara stärker närområdet, utan det 

leder även till positiva effekter för stadens utveckling i stort. Samtidigt hävdar Manville och 

Shoup att trafikmiljön i staden inte kommer att lösas genom ett uteslutande av parkeringsplatser, 

dem anser att en stadskärna utan parkeringsytor inte kommer att leda till en mer attraktiv stad 

(Manville och Shoup, 2005). Inställningen från respondenterna till att använda en bilpool som 

låg inom ett avstånd på 600 meter från bostaden var lågt, då 67 % kommer att använda den egna 

bilen. Detta påvisar än en gång hur viktigt det egna ägandet av en bil är. Samtidigt finns det ett 

intresse från respondenterna att använde bilpoolsbilen i vardagen, då 15 % kan tänka sig att 

använda bilpoolsbilen som andra bil. Det kan innebära att hushållen inte väljer att köpa en 

”andrabil” vilket är positivt för staden ur ett rumsligt och miljömässigt perspektiv. Vad som 

också är positivt är att 5 % av respondenterna kan tänka sig att göra sig av med den egna bilen 

och endast använda bilpoolsbilen. Det som kan tänkas göra det här är dem som befinner sig i 

åldersgruppen 31-45 då fyra personer kan tänka sig de och två respektive en person inom 

åldersgrupperna 46-65 och över 65. Detta visar att det finns ett intresse och för att få fler att 

ställa sig bakom bilpoolsanvändningen handlar det om information. Att informera boende och 

bilägare om hur bilpoolssystemet fungerar och lyfta upp de positiva med en bilpool och jämföra 

det med ägandet av en egen bil. Information kan även behövas kring andra transportalternativ 

som buss, tåg och cykelstråk. Att införa en bilpool innebär en förändring för många människors 

i sitt dagliga sätt att resa och transportera sig på. Detta är ett väldigt svårt arbete som tar lång 

tid att försöka påverka och ändra på människors vanor och beteende. Därför är det viktigt att i 

tidig ålder introducera och informera om fördelarna med att resa kollektivt och 

bilpoolsanvändningen.  

För att summera denna del av analysen har jag valt att svara på den frågeställningen som 

handlade om hur viktig parkeringsplatsen var för de boende i ett bostadsområde. 
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Hur viktig är parkeringsplatsen för de boende i ett bostadsområde? 

Studien har visat att parkeringsplatsen är en mycket viktig plats för majoriteten av 

respondenterna i respektive bostadsområde. Varför det är på de viset beror på att bilen spelar 

en viktig roll i respondenterna dagliga liv, då majoriteten av resorna respondenterna gör till 

olika aktiviteter sker med bil, och just att ägandet av en egen bil ger en frihetskänsla hos många 

gör att bilen blir extra viktig. Genom att bilägandet i områdena är relativt högt innebär det även 

att de boende måste ha en plats att parkera dessa bilar på, vilket gör att parkeringsplatsen blir 

en central och viktig plats för ägandet och brukandet av bilen. Något som förtydligar detta är 

att enkätundersökningen visar att bilen står parkerad intill bostaden stora delar av dygnet vilket 

även fält observationen har visat, då 50 % av parkeringsplatserna i kvarteret Niten och 54 % i 

kvarteret Forsen är belagda under dagen. Ytterligare något som stärker vikten av en 

parkeringsplats är att 61 % av respondenterna kan tänka sig att betala 400 kronor eller mer i 

månaden för en parkeringsplats.  

Detta visar att de som bor i dessa centrumnära bostadsområden anser att de är i behov av bil 

och därmed även parkeringsplatser, vilket går emot Eskilstuna kommuns förtätningsstrategi 

med att minska ner bilanvändandet kring bostäder som dessa.  

 

5.3 Rumsligt förhållande 

 

Utifrån David Harveys (2009) definition av rummet har jag i figur 2 nedan sammanlänkat de 

resultaten som har kommit fram från enkätundersökningen, dokumentanalysen och 

intervjuerna med byggherrarna, med David Harveys tre olika rumsdefinitioner. Genom att 

lyfta fram det viktigast i respektive undersökning och koppla samman det med David Harveys 

rumsbegrepp ger det en sammanfattande bild över hur viktigt det är att känna till rummets 

olikheter, för att kunna förstå och planera, i det här fallet parkeringsytor intill centrumnära 

bostadsområden, på ett sätt som tilltalar både bostadsområdets boende och staden i stort på 

bästa möjliga sätt. Den visar även komplexiteten i parkeringsfrågan då det finns en splittring 

kring parkeringsplatsens betydelse och vara eller icke vara. 
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Figur 2. Resultaten i denna studie ställs i denna tablå i förhållande till David Harveys (2009) 

rumsmodell. 

 

 

6. Slutsatser 
 

Slutsatsen av denna studie har visat att parkeringsplatsen är en komplex fråga som berör flertalet 

parter, så som kommunen, byggherrar och boende. Vad gäller parkeringsfrågan intill 

centrumnära bostadsområden är det till stora delar Eskilstuna kommun genom sin framtagna 

parkeringsnorm som bestämmer hur parkeringsplatserna ska utformas intill dessa områden. I 

planeringsstadiet är även byggherrar med för att komma med sina åsikter kring 

parkeringsutformningen. Eskilstuna kommuns inställning kring parkeringsfrågan är att man vill 

minska ner antalet parkeringsplatser intill bostadsområden för att parkeringsplatser är dyrt att 

bygga och det tar stor yta av staden. Samtidigt vill kommunen se att allt fler av stadens invånare 

väljer att transportera sig med andra transportmedel som till exempelvis buss och cykel, och 

istället för att äga en egen bil ansluta sig till en bilpool. Allt detta för att ge plats till andra 

verksamheter och skapa en trevligare och mer hållbar stadsmiljö för stadens invånare. Studien 

visar att NCC ställer sig bakom Eskilstuna kommuns arbete, genom att vara tydliga med en 

minskning av parkeringsplatser och bilägande är viktigt för stadsutvecklingen. Uppfattningen 
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vad gäller Peab står i denna fråga är att den är något mer passiv då man inte lyfter upp några 

egna ståndpunkter i frågan utan hänvisar till Eskilstuna kommuns parkeringsnorm. För 

respondenterna i respektive bostadsområde spelar parkeringsplatsen och bilen en stor roll, trots 

att båda kvarteren ligger väldigt centrumnära. Att parkeringsplatsen är viktig för de boende 

beror på att bilägandet och bilen är viktigt för många. Respondenterna har alltså inte samma 

inställning som kommunen har med en minskning av parkeringsplatser då dem inte är villiga 

att sluta äga egna bilar. Detta är ett tydligt mönster och anledningen till att de ser ut så här är 

många, men framförallt att bilen ger en frihetskänsla och att det är smidigt att använda sig av 

bilen i jämförelse med andra transportmedel. För att få invånarna i staden att ändra sitt 

resebeteende och inställning till andra alternativa transportmedel krävs det att stadens invånare 

informeras om dessa och vilka vinsterna blir av det. 

 

6.1 Framtida studier 
 

För att ta reda på hur det ser ut i andra delar av staden skulle en likande undersökning kunna 

göras i andra bostadsområden för att få en bild över hur det ser ut och även jämföra resultaten 

mellan centrumnära bostadsområden med dessa områden som ligger längre från 

centrumkärnan. 

Under studiens gång har även funderingar kring hur viktig bilen och ägandet av egen bilen är 

för människan. Därför skulle jag tycka det vore intressant att göra en studie som går på djupet 

vad gäller människors inställning och syn på bilägande och bilen i stort. 
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  8. Bilagor: 

Intervjumall – Byggherrar  

 

Finns det någon parkeringspolicy inom företaget? 

Hur tänker ni kring bilparkeringsfrågan intill nya centrumnära bostadsområden och dess 

utformning? 

Hur går det till när ni kommer fram till en viss typ av parkeringslösning intill centrumnära 

bostadsområden? 

Hur resonerar ni kring lämpligt antal platser för bilparkering? 

Vad är det som påverkar antalet platser ni tycker är lämpliga? 

Hur tänker ni kring byggandet av parkeringsytor i förhållande till bland annat närparker, 

lekplatser och uteplatser? Görs det en avvägning mellan dessa om vad det är som ska 

prioriteras först vid ett bostadsområde? 

Har kommunen någon påverkan vad gäller parkeringsfrågan/lösningar? Hur får ni reda på 

dessa? 

Vet ni någonting om hur mycket de boende är villiga att betala för en parkeringsplats intill 

bostaden? 

Hur kan processen kring parkering i bebyggelseplanering förbättras för att optimala 

parkeringslösningar ska kunna utvecklas och att markanvändningen tas hand om på bästa sätt? 

Generellt sätt, bygger ni färre eller fler parkeringsplatser än vad ni skulle vilja göra intill 

bostadsområdena? (Det vill säga fler eller färre parkeringsplatser än det parkeringstal som 

kommunen anvisar.) 

Vad tror ni krävs för att parkeringsbehovet kring bostadsområden ska minska? Till exempel: 

- cykelparkering av hög kvalitet?  

- bilpool i direkt närhet till i huset?  

- gratis månadsavgift kollektivtrafik för boende/arbetande i huset?  

 

Hur ställer ni er till att införa bilpooler i nya och befintliga bostadsområden, och genom det 

skärra ner på parkeringsytorna och därmed lämna plats till för andra ändamål som till exempel 

närparker, uteplats m m? 

Tror du att det finns en marknad för lägenheter och bostadsområden utan rätt till 

boendeparkeringstillstånd som ligger centrumnära med god kollektivtrafikförsörjning och 

med bilpool som komplement?  

 

Hur ställer ni er till att bygga sådana bostadsområden i centrumnära lägen där de boende inte 

har rätt till någon parkering i direkt anslutning intill bostaden? 
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Transportpolitiska mål är framtagna av riksdagen som handlar om att andelen bilresor ska 

minska till fördel för gång- och cykel samt kollektivtrafik. Hur ser ni på att utnyttja 

parkeringsplatserna och dess område som ett styrmedel för att nå de uppsatta målen? 
 

 

Frågor om det konkreta bostadsområdet: 

Hur tänkte ni när ni planerade parkeringsytan intill detta bostadsområde?  

Vad var det som gjorde att parkeringsytan blev som den blev? 

- Antalet P-platser? 

- Parkeringsavgifter? 

- Påverkan av kommunen?  

Vad har ni fått för reaktioner på parkeringslösningen av de boende i efterhand? 
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Välkommen att delta i vår enkät om parkering 

Stadsbyggnadsförvaltningen håller på att ta fram nya riktlinjer för parkering i Eskilstuna. Inför det arbetet vill vi gärna 

få in era synpunkter kring hur ni som bor i de centrala delarna av staden ser på frågor som rör parkering och 

bilinnehav. En del av arbetet genomförs av Linus Andersson i form av ett examensarbete hos oss. Den här enkäten är 

en del av kommunens arbete och en del av hans examensarbete.  

 

Du har blivit utvald att svara på enkäten eftersom du bor i ett relativt nybyggt hus som är extra intressant i arbetet med 

de nya riktlinjerna för parkering. Din bostadsrättsförening har godkänt att vi delar ut den här enkäten till dig. 

Resultaten från enkäten kommer främst att bidra till mer kunskap om hur vi ska planera för parkering i nya 

bostadsområden. Längst bak i enkäten finns en chans att lämna allmänna kommentarer som du kanske vill förmedla. 

Lämna din ifyllda enkät i den låda som finns placerad i botten av ditt trapphus senast den 1 maj. Tack på förhand! 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen, Eskilstuna kommun 

 

 

1. Kön:  Kvinna   Man 

 

2. Ålder:  18-30     31-45    46-65    Över 65 

 

3. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 

 

 Förvärvsarbetare      Pensionär          Studerande   Arbetssökande 

 Annan sysselsättning/vilket:_________________________ 

 

4. Har du körkort?     Ja     Nej 

 

5. Är det fler än du i hushållet som har körkort?   Ingen     1         2       3 eller fler 

 

6. Äger hushållet någon bil? Vid svar Ja, hur många?       Ja,_______   Nej         

 

7. Hur påverkade bilparkeringsmöjligheterna din inställning till att flytta in i din nuvarande bostad? 

 Inte alls           Lite          Mycket          Väldigt mycket 

 

 



55 
 

8. Hur transporterar du dig till olika aktiviteter?  

(Kryssa i det alternativ som du använder oftast för respektive aktivitet) 

 Bil Buss Tåg Cykel Går 

 

Åker inte dit Annat: 

Arbete/Skola      
 

 

Inköpsresor       
 

 

Skjuts till 

förskola/dagis      

 

 

Fritid/Nöjen      
 

 

Annat       
 

 

 

Om du inte använder dig av någon bil, hoppa fram till fråga 21. 
 

9. Hur mycket använder du bilen?  

 

 Behöver den varje dag 

 Behöver den vid enstaka tillfällen 

 Skulle klara mig utan den    

 

10. Vet du på ett ungefär hur många mil du åker med bilen per år?      Ja, ca _______  Nej 

 

11. Vart parkeras bilen/bilarna när du befinner dig i hemmet? 

 

 På gatan                                                                     

 På förhyrd p-plats i bostadsområdet (Anslutning till din bostad)  

 På förhyrd p-plats utanför bostadsområdet 

 På förhyrd p-plats med garage i bostadsområdet     

 På förhyrd p-plats med garage utanför bostadsområdet 

 Annan plats 

 

12. Vad tycker du om parkeringsmiljön i ditt bostadsområde? 

Sträckan mellan bostaden och parkeringsplatsen:  Dålig    Ganska dålig   Ganska bra  Bra  

Antalet parkeringsplatser:                                      Dålig    Ganska dålig   Ganska bra   Bra     

Parkeringskostnad:                                                 Dålig    Ganska dålig   Ganska bra   Bra 

Helheten:                                                               Dålig   Ganska dålig   Ganska bra   Bra 

 

13. Hur mycket är du villig att betala för en parkeringsplats i månaden innan det börjar påverka ditt 

bilinnehav eller vart du väljer att bo? __________________________ 

14. Vilket är det längsta avståndet du skulle kunna tänka dig mellan hemmet och parkeringsplatsen innan det 

påverkar bilinnehav eller vart du väljer att bo? 
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 0-100 m   101-300 m   301-600 m  Mer än 600 m  

 

15. Hur många timmar står bilen parkerad på parkeringsplatsen intill bostaden under en vanlig vardag? 

 

 0-8 timmar   9-14 timmar     15-19 timmar    20-24 timmar  

 

16. Skulle du kunna tänka dig att betala mer för parkering i garage om det innebär att du fick tillgång till den 

nuvarande parkeringsytan för andra ändamål som ex närpark, lekplats, uteplats m m. 

 Ja, ganska mycket  Ja, lite   Nej 

 

 

17. Om en bilpool skulle finns inom 600 m från din bostad, skulle det påverka ditt bilägande?  

(En bilpool innebär att ett antal personer i t ex ett bostadsområde samsas om flera olika bilar som bokas vid 

behov. Man behöver endast betala för bilen när man använder den. Poolen sköts av ett företag)  

 

  Kommer göra mig av med den egna bilen och använda bilpoolsbilen 

  Kommer behålla den egna bilen men använda bilpoolsbilen som andrabil vid behov 

  Kommer endast använda den egna bilen 

  Kommer minska sannolikheten att jag skaffar egen bil 

  Vet ej  

 

 

18. Om en cykelpool skulle installeras i ditt bostadsområde, skulle det påverka ditt sätt att resa med bil? (En 

cykelpool består av ett antal cyklar som finns för de boende att låna vid behov och kan innehålla många 

olika cyklartyper som elcykel, fraktcykel, cykelkärra m m)  

 

  Kommer sluta äga en bil 

  Kommer sluta äga en egen bil om det finns både cykelpool och en bilpool i bostadsområdet 

  Kommer göra mycket färre resor med bil 

  Kommer minska bilanvändningen i viss mån 

  Kommer resa på samma sätt som jag gör idag 

 

19. Vilka faktorer är avgörande för att du ska minska ditt bilanvändande?  

Ange de tre viktigaste från 1-3 där 1 är viktigast. 

 

  Bättre kollektivtrafik   Billigare kollekttrafik 

  Högre drivmedelskostnader   Dyrare totalkostnad för bilen 

  Sämre tillgång på parkeringsplatser    Förbättrad och ökad utbud av hemkörningsprodukter 

                                                                            (ex matkassar, IKEA, elektronik m m) 

  Annat, vad?__________                    ____  

  Sätt ett kryss här om ingen av faktorerna skulle påverka ditt bilanvändande 
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20. Skulle du kunna tänka dig att bo i ett bostadsområde utan parkeringsmöjligheter/bilfritt bostadsområde?  

 

 Ja, Varför? ______________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

 

 Nej, Varför? _____________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

21. Om du idag inte använder någon bil, skulle du börja åka mer bil om det fanns en bilpool i ditt bostadsområde?  

(En bilpool innebär att ett antal personer i t ex ett bostadsområde samsas om flera olika bilar som bokas vid 

behov. Man behöver endast betala för bilen när man använder den. Poolen sköts av ett företag) 
 

 Ja, varför?_______________________________________________________________________  

 

 Nej, varför?______________________________________________________________________ 

 

 Äger redan bil 

 Vet ej 

 

22. Här kommer några påståenden som handlar om din syn på staden och bilen i stort.  

                                                                              Instämmer    Instämmer   Instämmer   Instämmer  Vet ej                                       

                                                                                     helt             delvis          inte                inte alls  

Förtätning är bra för stadens utveckling      

Bilar har en negativ påverkan på staden      

Det finns för få parkeringsplatser i Eskilstuna      

Vill ha fler parkeringsplatser intill bostaden      

 

23. Övriga kommenterar 

 ______________________________________________________________________________________  

 

 ______________________________________________________________________________________  

 

 ______________________________________________________________________________________  

 

 ______________________________________________________________________________________  

 

 ______________________________________________________________________________________  

 

 

Tack för er medverkan! 

Om ni har några frågor eller synpunkter är ni välkomna att höra av er till Linus Andersson:  

073 588 37 44, linus_550@hotmail.com
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