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Sveriges bredaste
miljöprofil

STRATEGIER FÖR 
LÅNGSIKTIG HÅLLBARHET

Vårt breda fält av 
kompetenser samverkar 
genom fyra temaområden.
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Parkering påverkar

KOMPARK – KOMMUNALA PARKERINGSSTYRMEDEL FÖR ENERGIEFFEKTIVA STÄDER

Lokal och regional parkeringsstrategi påverkar
● Företag – lokalisering, ev subventionering av parkering
● Strategier för förtätning, utbyggnadsmönster
● På en privat nivå – var man väljer att bo och arbeta
● Trafik
● Miljö
● Tillgänglighet
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Traditionella parkeringsstrategier

● Tillhandahålla parkering utifrån prognoser om 
ökat bilinnehav

● Miniminormer vid nybyggnation som låser in 
biltrafiken i stadsmiljön

● Liten användning av styrning via avgifter och 
tidsbegränsning

● Den verkliga kostnaden för parkering har inte 
lagts på dem som parkerar, utan bakats in i 
hyror, bostadspriser etc.
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Trender i Sverige och globalt

● Ökad konkurrens mellan kommuner, städer, regioner –
attraktivitet viktigare

● Samarbeten mellan offentliga och privata aktörer för att 
skapa attraktiva centrum

● Fastighetsägare ny aktör
● Luftkvalitet, buller och klimat är prioriterade frågor
● Gående, cyklister och kollektivtrafik tillåts ta mer plats i 

gaturummet
● Parkeringsdata är hårdvaluta för företag
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Vad gör andra?
● Säkerställa att befintliga p-platser nyttjas och 

hittas lätt
● Samla parkeringarna på strategiska platser, 

minska gatumarksparkeringen
● Tidsbegränsa / progressiv taxa



KomPark – Kommunala parkeringsstyrmedel för 
energieffektiva städer

Styrmedel för parkering
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KomPark – Kommunala 
parkeringsstyrmedel för 
energieffektiva städer

● Stöd från Energimyndigheten
● Löper över två år: 2020-2022
● Programmet Transporteffektivt samhälle
● Projektet leds av IVL Svenska Miljöinstitutet
● Partners: Chalmers och KlimatKommunerna

KOMPARK
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Kommunala parkeringsstyrmedel 
för energieffektiva städer

● Vi ska analysera och utveckla befintliga och nya 
parkeringsstyrmedel

● Går det att spara energi från personbilstrafiken med 
upp till 10% i större städer?

● Öka kunskapen om möjligheter, effekter och 
genomförbarhet av befintliga och nya 
parkeringsstyrmedel

● Målgrupp: kommuner och privata aktörer

KOMPARK
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Funkar en svensk parkeringsskatt?
● Sammanställning av erfarenheter av parkeringsskatt i 

olika delar av världen
● Scenario: en svensk parkeringsskatt 
● Hur kan en parkeringsskatt införas i Sverige?

KOMPARK
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P-skatt i världen
●Australien

●Perth
●Sydney 
●Melbourne

●Storbrittanien
●Nottingham

KOMPARK

Vad litteraturen säger om:
● Effektivitet
● Acceptans
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Vad man vill uppnå

● Mindre trängsel och bättre trafikflöde
● Bättre luftmiljö
● Frigöra ytor i innerstaden för andra trafikslag eller miljöer
● Effektivare mobilitet med gång, cykel, kollektivtrafik
● Hålla stadskärnor levande för människor och handel

PRESENTATIONSTITEL
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Vad litteraturen säger om effektivitet

●Vem som betalar och när
●Rätt pris 
●Utformning mot målen
●Alternativ
●Rätta förväntningar
●Reboundeffekter

PRESENTATIONSTITEL
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Vad litteraturen säger om acceptans
● Upplevelse av problemen
● Dialogprocess, Olika målgrupper
● Tydlig koppling till förbättringar
● Utveckla alternativen tidigt
● Transparens
● Rättvisa
● Rätta förväntningar

Greed – Efficiency – Fairness (Wilke, 1991)
PRESENTATIONSTITEL


