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Sammanfattning 

En bil står i genomsnitt parkerad 95 procent av dygnets timmar och använder under 

denna tid oftast flera parkeringar. Det ses som en självklarhet för bilisten att finna en 

ledig parkering relativt lätt och centralt. Befolkningstillväxten i städerna och det allt 

större bilinnehavet skapar en ökad efterfråga på central parkering. I städerna råder hög 

konkurrens om de alltmer begränsade centrala markområdena. Kostnaden för att 

tillgodose centralt belägna parkeringar utifrån dagens norm blir allt mer kännbar och 

den ökade bilismen bidrar dessutom till negativa externa effekter såsom trängsel, 

utsläpp och buller. Frågor som Linköpings kommun funderar på i samband med den nya 

trafikstrategin är: Hur kan ett effektivare marknyttjande nås samt parkeringens 

alternativa användning? Vem betalar för parkeringskostnaden? Hur är betalningsviljan 

hos kommunens invånare?  

Vilka är Linköpings kommuns möjligheter att med hjälp av parkeringspolitik och 

prispolitik effektivisera parkeringsmarknaden i Linköpings innerstad?   

För att kunna svara på detta har tre befintliga anläggningar använts som studieobjekt. 

Kontakt har tagits med tjänstemän på kommunen samt med parkeringsbolaget Dukaten. 

Utifrån den information de bidragit med har kostnader och intäkter för dessa 

anläggningar beräknats. Beräkningarna visar på att ingen av de tre anläggningarna 

täcker sina egna kostnader, vilket till stor del beror på de höga alternativkostnaderna 

och de relativt låga beläggningsgraderna. Det visar sig också att desto större anläggning 

desto mindre kostnader, vilket tyder på stordriftsfördelar. Marginalkostnaderna för 

Dukaten, upp till kapacitetstaket, är låga på alla anläggningar. Beräkningar som gjorts på 

parkeringsköp har visat att dessa är kraftigt subventionerade. En subvention som 

finansieras av kommunens invånare i allmänhet och i synnerhet de centralt boende utan 

bil.  

Genom parkeringspolitik kan kommunen främst styra utbudet och lokalisering av 

parkering och på så sätt påverka den generaliserade kostnaden för bilisten. För att 

bestämma det långsiktiga utbudet bör kommunen ha en uppfattning om dess totala 

nytta och dess totala kostnad. Toppar i efterfrågan kan lösas på andra sätt än genom 

utbyggnad, som till exempel ett ökat samnyttjande och satsning på kollektivtrafik. Med 

hjälp av prispolitik kan kommunen uppnå en jämnare beläggning och se till att bilisten 

står för sina negativa externa effekter, vilket medför att dess privata marginalkostnad 

blir den samma som den sociala marginalkostnaden och bidrar till en mer 

samhällsekonomiskt effektiv parkeringsmarknad. 
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Abstract  

A car is in general parked for 95 percent of the day, and during that period it often 

occupies more than one space. Car owners take for granted that they will find a central 

unoccupied space relatively easily. 

 

The population growth in urban areas and the rising car ownership creates a greater 

demand for parking in town centers. In the cities there is increased 

competition for the more and more of the limited land in central areas. The cost of 

supplying these central parking lots on the basis today’s parking requirements becomes 

more taxing and the increased car ownership and motoring also leads to more negative 

externalities like, congestion, emissions and noise. 

Questions that the municipality of Linkoping faces are: How can a more efficient land 

use be achieved and the alternative use for parking? Who pays the cost for parking? 

Is there a willingness to pay for parking on the part of the Linkoping citizens? What are 

the possibilities for the municipality of Linkoping through parking policy and price 

policy to create a more efficient parking market in central Linkoping? 

To answer these questions studies have been made of three parking facilities and 

discussions held with officials in the municipality and with the parking company 

Dukaten. From the information provided, costs and revenues for the facilities have been 

calculated. The result shows that none of the three facilities covers its own costs, which 

to a high degree are due to their high opportunity costs and relatively low occupancy 

rates. The study shows that the larger facility the lower the cost, which implies 

economics of scale. The marginal cost of the three facilities for Dukaten, up to full 

capacity, is low. The result also shows that in lieu fees are heavily subsidized. This 

subsidy is financed by the citizens of Linkoping in general and in particular by the 

residents in the centre who do not own a car. 

Through parking policy the municipality can control the supply and the location of 

Parking facilities and in this way affect the generalized cost for the car owner. To be able 

to determine the long run supply Linkoping should have a clear grasp of total utility and 

total costs of parking. Peaks in the demand can be met in other ways than through new 

parking facilities, for example increased shared parking and investments in public 

transport. With a price policy the municipality can achieve a more even occupancy rate 

and force the car owner to pay for his/her negative externalities, which means that the 

private marginal cost would equal the social marginal costs and contribute to a more 

efficient parking market. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Lanseringen av T-forden i slute

bilismen. Löpandebandproduktionen sänkte produktionskostnaderna och gjorde 

personbilen tillgänglig för den stora massan. Idag står en bil parkerad c

dygnet (Shoup, 2004), vilket skapar en sto

står bilar under denna tid parkerad

antalet parkeringar är fler 

vilket leder till ett än större behov av parkeringsplatser. År 2000 fanns d

bilar i världen och om alla länder skulle ha samma antal fordon per invånare som i USA 

skulle detta resultera i 4,7 miljarder fordon. Parkeringsytan för alla dessa bilar skulle 

uppta hela Englands och Grekland

denna efterfråga blir mer knapp, samtidigt som marken blir dyrare. Prissättningen 

motsvarar inte den egentliga kostnaden

subventionen till parkeringar i USA 2002 låg mellan 127

jämföras med statliga utgifter till sjukvården på 231 miljarder dollar. När en så stor del 

av kostnaden subventioneras finns det små incitament för bilisten 

resbeteende.  

Linköpings kommun har en folkmängd på 140

Linköping, 2008) och har under det senaste decenniet haft en folkmängdsökning på 

800-1000 personer per år (Johansson, Carlsson, 2008).  De olika trafikslagens fördelning 

var år 2001 enligt följande: 57 procent bilresor, 12 procent kollektivresor och 31 

procent cykelresor. 

Figur 1 - Transportmedels och folkmängdens utveckling i Linköping

 

                                                       
1 Trafikstrategi för Linköping 2008 

forden i slutet av oktober 1908 innebar nya förutsättningar för 

bilismen. Löpandebandproduktionen sänkte produktionskostnaderna och gjorde 

personbilen tillgänglig för den stora massan. Idag står en bil parkerad c

, 2004), vilket skapar en stor efterfrågan på parkeringsplatser. Dessutom 

står bilar under denna tid parkerade på fler än en parkeringsplats vilket leder till a

 än antalet bilar. Trafiken fortsätter att öka runt om i världen, 

re behov av parkeringsplatser. År 2000 fanns d

och om alla länder skulle ha samma antal fordon per invånare som i USA 

skulle detta resultera i 4,7 miljarder fordon. Parkeringsytan för alla dessa bilar skulle 

och Greklands yta tillsammans. Utrymmet i städer för att möta 

denna efterfråga blir mer knapp, samtidigt som marken blir dyrare. Prissättningen 

den egentliga kostnaden och Donald Shoup (2004) hävdar att den totala 

ingar i USA 2002 låg mellan 127-374 miljarder dollar, vilket kan 

jämföras med statliga utgifter till sjukvården på 231 miljarder dollar. När en så stor del 

av kostnaden subventioneras finns det små incitament för bilisten 

öpings kommun har en folkmängd på 140 367  invånare år 2008 (Statistik årsbok 

Linköping, 2008) och har under det senaste decenniet haft en folkmängdsökning på 

1000 personer per år (Johansson, Carlsson, 2008).  De olika trafikslagens fördelning 

001 enligt följande: 57 procent bilresor, 12 procent kollektivresor och 31 

Transportmedels och folkmängdens utveckling i Linköping1 
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t av oktober 1908 innebar nya förutsättningar för 

bilismen. Löpandebandproduktionen sänkte produktionskostnaderna och gjorde 

personbilen tillgänglig för den stora massan. Idag står en bil parkerad ca 95 procent av 

r efterfrågan på parkeringsplatser. Dessutom 

på fler än en parkeringsplats vilket leder till att 

än antalet bilar. Trafiken fortsätter att öka runt om i världen, 

re behov av parkeringsplatser. År 2000 fanns det 735 miljoner 

och om alla länder skulle ha samma antal fordon per invånare som i USA 

skulle detta resultera i 4,7 miljarder fordon. Parkeringsytan för alla dessa bilar skulle 

. Utrymmet i städer för att möta 

denna efterfråga blir mer knapp, samtidigt som marken blir dyrare. Prissättningen 

hävdar att den totala 

374 miljarder dollar, vilket kan 

jämföras med statliga utgifter till sjukvården på 231 miljarder dollar. När en så stor del 

av kostnaden subventioneras finns det små incitament för bilisten att ändra sitt 

367  invånare år 2008 (Statistik årsbok 

Linköping, 2008) och har under det senaste decenniet haft en folkmängdsökning på 

1000 personer per år (Johansson, Carlsson, 2008).  De olika trafikslagens fördelning 

001 enligt följande: 57 procent bilresor, 12 procent kollektivresor och 31 
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Som synes av figuren ovan har biltrafiken ökat i en snabbare takt än 

befolkningstillväxten sedan 1974. Andelen kollektivtrafik har minskat under samma 

period medan andelen cyklister ökat för att under de senast åren minskat något.  

Staden är relativt utspridd och glesbefolkad i förhållande till sin befolkningsstorlek och 

tillhör de städer i Sverige som sedan 1960 har haft störst geografisk utbredning.  Detta 

har lett till att bilen ofta är det bästa och snabbaste alternativet vid sträckor över fem 

km. Linköpings kommun har önskemål om att hejda denna utveckling vad gäller 

biltrafiken. Är parkeringspolitik eller prispolitik ett effektivt styrmedel för att minska 

bilismen? Ett utdrag ur Linköpings kommuns trafikstrategi säger följande:  

”Parkering utgör en viktig del av trafiksystemet och har tydlig påverkan på val av färdmedel. I form 

av parkeringsavgifter, tidsreglering mm får trafikanterna här tydligare signaler som påverkar 

deras beslut än i de flesta andra delar av trafiksystemet”.2 

I dagsläget finns det ca 1180 allmänna kantstensparkeringsplatser, ca 2800 på 

tomtmark (Dukaten AB) och ca 380 på privat tomtmark i Linköpings innerstad och 

Vasastaden.  Utöver dessa finns det ca 5060 privata platser i garage eller på tomtmark 

och 740 förhyrda platser, som ägs av det kommunala parkeringsbolaget Dukaten AB. 

Totalt i Linköpings innerstad och Vasastaden finns det ca 10120 parkeringsplatser. 

Beläggningsgraden på dessa parkeringar uppgår till ca 70-75 procent (Trafikstrategi 

2008).  Denna beläggningsgrad är mätt som ett genomsnitt av den högsta 

parkeringsbeläggningen under dagen. Det är alltså inget bra mått på den generella 

beläggningsgraden. Den beläggningsgraden vittnar om en eventuell överkapacitet av 

parkeringsplatser. 

 

Den övergripande strategin för parkeringsplaneringen i Linköping är följande: 

(Trafikstrategi 2008 sid 67):  

”Strategi. Parkeringsplaneringen ska bedrivas med inriktningen att nå ekologisk, ekonomisk och 

social hållbarhet, vara en integrerad del i stadsplaneringen och användas som ett av verktygen för 

att uppnå målen avseende färdmedelsfördelning i översiktsplan för staden”. 

Mer konkreta frågor som Linköpings kommun funderar på i samband med den nya 

trafikstrategin och det framtida Djurgårdsprojektet3 är: Hur kan ett effektivare 

marknyttjande nås samt parkeringens alternativa användning? Vem betalar för 

parkeringskostnaden? Hur är betalningsviljan hos kommunens invånare? 

 
 

                                                        
2 Mail från Christer Nilsson 2008-11-03 
3 Ett nytt bostadsområde som ska byggas på gamla övningsområdet i Linköping. 
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1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv undersöka 

Linköpings kommuns möjligheter att med hjälp av parkeringspolitik och prispolitik 

samhällsekonomiskt effektivisera parkeringsmarknaden i Linköpings innerstad.   

1.3 Frågeställningar 
• Vad är parkeringarnas samhällsekonomiska kostnad? 

• Vem betalar denna kostnad? 

• Vad är det samhällsoptimala priset, respektive priset för full kostnadstäckning? 

1.4 Avgränsningar 
Avgränsningar som gjorts i uppsatsen är dels geografiska i form av Linköpings innerstad 

och dels att vi bara ser på de offentliga parkeringarna som ägs och administreras av 

Dukaten AB eller Linköpings Kommun. I uppsatsens kostnads och intäktsdel behandlas 

inte kantstensparkering på grund av begränsade resurser. Vi har valt ut tre olika 

parkeringsfaciliteter, som skiljer sig beläggningsmässigt och storleksmässigt, vilket gör 

en jämförelse intressant.   

Eddan – En asfalterad markparkering 

Akilles – Ett parkeringsdäck 

Baggen – Ett parkeringshus 

Totalt finns det 18 anläggningar som administreras av Dukaten AB i Innerstaden och 

Vasastaden i Linköping 

1.5 Metod 
För att besvara uppsatsen syfte har anställda på både kommunen och Dukaten 

kontaktats. De har bidragit med nödvändig data och information. Till teoriavsnittet har 

en litteraturstudie gjorts för att tillförskansa nödvändig information. Empirin består av 

kommunal- och konsultrapporter samt årsredovisningar från Dukaten AB. En stor del av 

uppsatsen består av beräkningar som genomförts i Excel. Då uppsatsen även är skriven 

för personer utan nationalekonomisk bakgrund på Linköpings Kommun kommer en del 

grundläggande teorier att presenteras närmare. 

1.6 Metodkritik 
Det är en omfattande arbete att försöka skatta parkeringarnas nyttosida och det finns 

inte utrymme att genomföra detta inom denna uppsats. Vi har därför inte kunnat 

värdera denna post utan diskuterat endast vad den kan bestå av. Beläggningsgraden för 
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anläggningar i Linköping har varit svårt att få en korrekt bild över. De 

beläggningsgrader vi fått har främst gällt högsta beläggningsgraden på dagen, alltså inga 

genomsnittliga. Vi har därför fått skatta dessa utifrån nuvarande intäkt och maximal 

intäkt. Vidare har vissa intäkter och kostnader från Dukaten varit svåra att bryta ner och 

placera på korrekt anläggning. Vi reserverar oss därför för eventuella felberäkningar på 

vissa poster. 

Elasticiteter, trängselvärdering samt bullerkostnad är hämtade från studier utanför 

Sverige och för städer större än Linköping. Dessa är därför inte helt korrekta, dock ger 

dessa värderingar en god approximation. De externa effekterna antas vara linjära i 

denna uppsats vilket kanske inte är fallet.  

1.7 Disposition 
Efter uppsatsens inledande kapitel bestående av syfte, frågeställningar, avgränsningar 

och metod, följer ett kapitel om parkering och dess problem under 2000-talet. I 

teoriavsnittet beskrivs de för uppsatsen väsentliga teorier såsom vad som kan leda till 

marknadsineffektivitet, olika prissättningsmetoder, kostnadseffektivitet samt 

parkeringsteorier. Därefter beskrivs olika nyttor och onyttor som parkering medför. I 

uppsatsen empiriavsnitt presenteras data rörande parkering i Linköpings innerstad och 

Vasastaden. Empiriavsnittet följs upp av beräkningar och resultat. Därefter följer en 

analys av resultaten. Avslutningsvis presenteras uppsatsens slutsatser.  

1.8 Begrepp och värden 
Ekonomisk livslängd: Den ekonomiska livslängden är den period under vilket det är 

lönsamt att driva investeringen, till exempel en parkeringsanläggning. Det bör skiljas 

från fysisk livslängd som är den livslängd som parkeringsanläggningen kan användas 

(Mattsson, 2006). I uppsatsen kommer den ekonomiska livslängden eller tidshorisonten 

att beräknas på 40 år. Detta utifrån SIKA:s4 rekommendationer för väginvesteringar, 

samt från Shoup (2004).   

Diskontering: Diskontering innebär nuvärdesberäkning av framtida värden. 

Diskonteringsfaktorn är det pris som betalas för pengar i period 1 i termer av pengar 

från period 0 (Gravelle, Rees, 2004). Om en asfaltering ska äga rum 15 år från nu (period 

1) ger diskonteringen det belopp som behöver avsättas idag (period 0) till en given 

                                                        
4 Statens institut för kommunikationsanalys 
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ränta. Räntan som används i denna uppsats är 4 procent för offentliga investeringar och 

7 procent för privata investeringar5.   

Annuitet: Med annuitet menas det årliga konstanta belopp som motsvarar nuvärdet av 

det framtida belopp som ska betalas av. Det vill säga det belopp som krävs för att betala 

räntan och amorteringarna för lånet (Mattsson B 2006).   

Efterfrågans priselasticitet: Visar hur en aktör ändrar sin konsumtion vid en 

prisförändring. Efterfrågans priselasticitet är oftast negativ. I uppsatsen har vi valt att 

använda oss av elasticiteten -0.2 utifrån de två elasticiteterna -0,2 samt -0,4 som Litman 

(2006) rekommenderar. Denna siffra tenderar att vara högre för långtidsparkering, till 

exempel pendling, och lägre för korttidsparkering, till exempel handel. Eftersom de 

anläggningarna som används i uppsatsen främst används som korttidsparkering har vi 

valt att använda den lägre elasticiteten. Hur elasticiteten i Linköping ser ut har vi inte 

några uppgifter om. 

Skattefaktorer: Det finns två skattefaktorer, 1 och 2. Skattefaktor 1 används för att 

kunna jämföra produktionskostnaden jämfört med försäljningspriset. En producent på 

en konkurrensutsatt marknad väljer att producera den kvantitet som precis täcker den 

marginella produktionskostnaden. När varan sedan säljs till kunden görs ett påslag med 

moms och andra skatter. Konsumenten värderar och gör sitt beslut utifrån att varan är 

momsbelagd. Detta speglar dock inte värderingen hos producenten, som producerar 

utan moms. För att kunna göra en korrekt jämförelse krävs ett påslag om 23 procent 

vilket alltid ska gälla på produktionskostnaderna. På detta sätt speglar konsumentens 

alternativkostnad den fulla alternativkostnaden (SIKA, 2002).  

Skattefaktor 2 ska appliceras på alla offentligt finansierade aktiviteter och används för 

att hänsyn ska tas till kostnaden för skatter, kallat marginal cost of public funds (MCP). 

När en vara eller inkomst beskattas medför detta en deadweightloss6 (välfärdsförlust). 

Detta på grund av att aktörer ändrar sitt beteende med hänsyn till skatten. Det kan 

innebära mindre arbete, mindre produktion eller mindre konsumtion än vad fallet 

skulle vara utan eller med en mindre skatt (SIKA, 2002). En omfördelning från 

konsumentöverskott till producentöverskott sker, dock med en viss totalförlust, det vill 

säga en välfärdsförlust uppstår (Viton, 2008). Desto högre skatt som råder desto mindre 

blir skatteintäkten vid en höjning och förlusten för samhället blir högre. Utgifter som 

finansieras med avgifter ska dock inte räknas upp med skattefaktor 2. Skattefaktor 2 

                                                        
5 [(4.25 – 2.5 = 1.75) (5.6 – 2.5 = 3.1)] Vid 4 procents diskonteringsränta innebär en realränta 1.75 – 3.1 procents ett 
risktillägg på 4 - 1.75 eller 4 - 3.1. Samma beräkning gäller för privata investeringar, (7 – 1.75 eller 7 – 3.1).  
6 Om detta står det i kap 3 under monopol 
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som bland annat används av Vägverket och Banverket är 1.3. När båda skattefaktorerna 

används samtidigt görs en uppräkning med 1.53 (SIKA, 2002). 

Bruttototalarea (BTA): Den area av ett våningsplan som begränsas av omslutade 

väggars utsida (Terminologicentrum, 2008). 

Parkeringsnorm: Ett minikrav av parkeringar per exempelvis 1000 m2 som en viss typ 

av byggnad måste tillgodose.  

Parkeringsköp: Enligt gällande parkeringsnormen måste en ny byggnad tillgodose ett 

visst antal parkeringar. Det finns en möjlighet att köpa dessa parkeringar av Dukaten 

genom parkeringsköp, istället för att själv bygga dessa.  

Modalfördelning: Fördelning mellan trafikslag, till exempel fördelningen mellan 

kollektivtrafik och persontrafik. Om denna fördelning ändras kallas det modalskifte. 

Sunk cost: När ett beslut ska fattas om en viss aktivitets vara eller icke vara, fattas 

beslutet utifrån om intäkterna är större eller lika med alternativkostnaden plus de 

rörliga kostnaderna. Beslutet ska inte innefatta konstruktionskostnaden, som ses som 

en sunk cost. (Frank, 2006). Det är alltså dåtida kostnader som inte går att få tillbaka. 

Road-pricing: En term för alla typer av direkta avgifter som till exempel, vägtull, 

trängselskatt eller koldioxidtull för att använda en speciell väg eller vistas inom ett 

specifikt område (TDM Encyclopedia 2008). 
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2. Parkering 

I detta kapitel presenteras olika problem kopplade till trafik och stadsutveckling, vilket parkering 

är en del av. Kapitlet avslutas med en kort redogörelse av indikatorer kopplade till parkering. 

2.1 Bilism, parkering och stadsutveckling 
Den ökande biltrafiken i USA ledde under 1930-talet till att det begränsade 

parkeringsutrymmet på städernas gator blev ett problem, då städerna inte var 

anpassade för storskalig persontrafik (Spitaels, Maerivoet, 2008) och 

parkeringsmätaren först gjorde entré 1935 (Shoup, 2004). En lösning på detta problem 

var att införa ett minimikrav av parkeringar (läs parkeringsnorm). Vid nybyggnation 

fanns ett krav på att tillhandahålla ett visst antal parkeringsplatser, ett krav som 

fortfarande idag finns kvar. Under denna period i USA var detta inte ett problem då 

markpriserna var relativt låga och det var inte ett problem att tillgodose efterfrågan på 

parkeringar. Individerna uppmuntrades till att använda bilen i allt högre utsträckning 

vilket snart ledde till att parkeringsbrist återigen var ett faktum. Tillgodoseendet av 

bilisternas efterfrågan av parkering har lett fram till fenomenet urban sprawl (Spitaels, 

Maerivoet, 2008). Detta är ett scenario där stadskärnan mestadels består av skyskrapor 

tillhörande företag (central business district, CBD, se bild 1) vilka omges av motorleder 

och låghusområden vilka är indelade i rutmönster (irongrid). Markvärdet inom CBD är 

högt vilket leder till att området domineras av ett visst slag av företag såsom banker 

vilka har en låg elasticitet för hyreskostnader (Hagget, 2001) och låghusområdena är 

vida utspridda med låg befolkningstäthet jämfört med andra stadsområden (Jansson, 

2001). 

I äldre städer som New York och merparten av städerna i Europa som redan innan 

bilismens tid var tätt bebyggda var det svårt att tillgodose det ökande 

parkeringsbehovet. Om tillgängligheten inte kunde förbättras med hjälp av ett förbättrat 

kollektivsystem ledde detta till att företagen fick omlokalisera sig till stadens periferi.   
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Bild 1 - CBD i Phoenix USA7 

2.2 Problem med parkeringar under 2000-talet 

 

Gerret Hardin skriver i sin uppmärksammade artikel ”the tragedy of the commons” s 29 

”During the Christmas shopping season the parking meters downtown were covered with plastic 

bags that bore tags reading: "Do not open until after Christmas. Free parking courtesy of the mayor 

and city council." In other words, facing the prospect of an increased demand for already scarce 

space the city fathers reinstituted the system of the commons.” 

Ett problem kopplat till parkering idag består av externaliteter såsom trängsel, utsläpp 

och buller som inte prisätts. Att tillgodose behovet av parkering innebär konsumtion av 

en dyr och knapp resurs, det vill säga marken (Spitaels, Maerivoet, 2008). För låg 

prissättning leder till att trafikanterna uppmuntras att i större utsträckning använda sin 

bil vilket istället för att lösa behovsproblemet förvärrar detta (Shoup, 2004).  

Parkeringsmarknaden är idag en ineffektiv marknad då den misslyckats med att 

internalisera dess externa effekter.  Svårigheter med en lägre tillgänglighet kan leda till 

att staden får ett dåligt rykte vilket kan påverka turism, handeln och 

pendlingsvilligheten negativt samt ge en ökad sökkostnad, det vill säga tidskostnaden 

för att finna en ledig parkeringsplats. Parkeringsmarknaden är ett viktigt nav för staden 

som helhet och dess grad av effektivitet ger ett starkt utslag för såväl handel, arbete och 

kulturliv. En ny parkeringspolicy tar tid att implementera i samhället. Situationen kan 

ha förändrats när den väl får genomslag, vilket stärker vikten av att parkeringspolicyn 

samspelar med de för staden ekonomiska, sociala och ekologiska uppsatta målen om en 

hållbar utveckling. När hänsyn tas till parkeringsproblemen och dess effekter är det 

                                                        
7 http://pdphoto.org 
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viktigt att ta hänsyn till transportsystemet i sin helhet och att inte bara se till parkering. 

(Calthrop, Proost, van Dender, 2000).  

2.3 Parkeringsmarknaden 
När parkeringsutbudet är för litet av såväl gatu- som mark/garageparkering och de 

alternativa pendlingsmedlen inte utgör ett fullgott alternativ tvingas individen till att ta 

bilen till staden och söka efter en parkering.  När det råder ett efterfrågeöverskott på 

parkeringar tvingas individen att söka parkering på andra platser. Detta resulterar i 

merkostnader för trafikanten i former av en tids- och resursförlust. Utöver detta bidrar 

även trafikanten till en ökad trängsel genom att denna håller en lägre hastighet i sitt 

sökande, samt att fordon lämnar alternativt anländer till parkeringar. Ett 

utbudsöverskott leder istället till ett resursslöseri av marken då denna inte utnyttjas på 

ett effektivt sätt.  

Centrala parkeringsplatser används ofta ineffektivt och tar upp en onödigt stor yta då 

kapaciteten byggs ut för att kunna tillgodose maxbelastningen vid till exempel 

julhandeln. Värdefull markyta kan frigöras om parkeringsmarknaden kunde bli mer 

flexibel under dessa tidpunkter.    

Många arbetsgivare erbjuder sina anställda en garanterad parkeringsplats som ofta 

också är gratis. Den anställda som nyttjar denna förmån slipper leta efter en parkering 

vilket är en betydande fördel. Effekten av gratis parkering blir dock att trafikanten ej 

står för de externa kostnaderna som han/hon medför. Incitamenten att minska 

bilpendlingen till arbetet är således små. Vid en hållbar parkeringsstrategi är det av stor 

vikt att varje trafikant betalar för sina externaliteter. När dessa företag är centralt 

lokaliserade förvärras problemen, då gatuutrymmet oftast är begränsat.   

En fungerande parkeringsmarknad innebär även en god tillgänglighet till handel, kultur 

och arbete. Trängsel som uppstår på grund av bland annat en ineffektiv 

parkeringsmarknad påverkar offentliga transporters framkomlighet om dessa nyttjar 

samma gaturum. Om detta leder till att offentliga transporter framkomlighet försämras 

minskar incitamenten att välja ett kollektivt färdsätt. En förbättrad parkeringspolicy för 

att uppnå ett hållbart samhälle är en viktig komponent för att åstadkomma ett 

modalskifte till förmån för kollektivtrafiken (Spitaels, Maerivoet, 2008).   

Parkerade bilar utgör ett visuellt hinder och det kan skapas en falsk uppfattning om att 

staden är mer trafikerad än vad den egentligen är. Parkeringsfaciliteter kan dra ner 
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staden helhetsintryck och minska trivseln för de som vistas där (Spitaels, Maerivoet, 

2008).  

“You don’t know what you’ve got till it’s gone. They paved paradise and 

put up a parking lot.” 

- JONI MITCHELL8 

 

 

 

 

 

                                                        
8 Hämtad från Shoup 2004 s 1 
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3. Teori 

I detta kapitel presenteras teorier som för att uppfylla syftet med uppsatsen är viktiga. Först 

behandlas teorier om marknadsineffektivitet vilket följs av prissättningsteorier. Kapitlet avslutas 

med teori om samhällsekonomisk effektivitet samt parkeringsteori. 

3.1 Marknadsineffektivitet 
En effektiv marknad är en marknad där utbud och efterfrågan är i balans och den 

marginella konsumenten värderar den sist konsumerade enheten till 

marginalkostnaden. Det finns flera orsaker till att detta inte alltid gäller. Orsaker till 

marknadsineffektivitet är till exempel monopol, externaliteter och olika sorters 

opportunistiskt beteende (Carlton, Perloff, 2005). 

3.1.1 Monopol 

Monopol kan skapa en marknadsineffektivitet därför att de kan ta ut ett högre pris och 

erbjuda en lägre kvantitet än vad som skulle skett under fullständig konkurrens. 

Monopolföretaget vinstmaximerar där deras marginalintäkt är lika med 

marginalkostnaden. Men eftersom de är ensamma på marknaden kan de höja priset för 

att kunna fånga in stora delar av konsumentöverskottet, det vill säga ta ut ett högre pris 

än marginalkostnaden utan att göra en förlust. Hela det förlorade konsumentöverskottet 

blir dock inte till vinst (ökat producentöverskott) för monopolföretaget. Den förlorade 

delen av konsumentöverskottet kallas välfärdsförlust, ”deadweight loss” (Carlton, 

Perloff, 2005) eller ”excess burden” (Jansson, 2007), se figur 1. Eftersom den totala 

välfärden är summan av konsumentöverskottet och producentöverskottet minskar 

välfärden vid monopol. Om detta hade skett på en marknad med fullständig konkurrens 

skulle konsumenterna valt ett annat företag med lägre pris.  

 

 

 
 

 

 

 
 
Figur 2 - Monopol 

Liknade situationer kan uppstå vid användning av pristak, externaliteter, subventioner 

eller beskattning av varor (Carlton, Perloff, 2005). När den långsiktiga genomsnittliga 
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totalkostnaden är avtagande med ökad kvantitet på grund av till exempel höga fasta 

kostnader, kan en ensam producent producera efterfrågat utbud till en lägre kostnad än 

om det funnits fler aktörer. Detta faktum benämns naturligt monopol (DiLorenzo, 1996). 

3.1.2 Externaliteter  

En externalitet uppstår då en parts, konsuments eller producents, aktivitet medför 

negativa eller positiva effekter, vilka denna inte tar hänsyn till. En positiv extern effekt 

är då någon utanför aktiviteten får nytta av att den utförs (Carlton, Perloff, 2005). 

Exempel på en positiv extern effekt är en biodlares aktivitet. Odlarens bin bidrar inte 

bara till produktion av honung utan även till pollinering av kringliggande område till 

exempel äppelplantage (Gravelle, Rees, 2004). Då en negativ extern effekt inträffar finns 

både privata och sociala kostnader. Den som utför aktiviteten kommer inte ta hänsyn till 

aktivitetens totala kostnad (privata marginalkostnaden + sociala marginalkostnaden) 

och därför konsumera eller producera för mycket, vilket inte speglar den korrekta 

alternativkostnaden. Det finns olika sätt att komma till rätta med de negativa externa 

effekterna. Ett sätt utvecklades av ekonomen Arthur Pigou. Han föreslog ett sätt att 

internalisera de externa effekterna genom en så kallad Pigou-skatt. Skatten sätts till den 

nivå där förorenaren betalar hela den sociala marginalkostnaden. (Baumol, 1972) 

Eftersom producentens eller konsumentens marginalkostnad nu är både kostnaden för 

produktion och den externa effekten kommer en marknadseffektiv kvantitet väljas 

(Gravelle, Rees, 2004). Detta visas i grafen nedan: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Pigous resonemang bygger på principen ”polluter pays principle” eller PPP. En lösning 

kan bygga på ”vicitim pays principle” VPP eller en kombination av dessa båda 

alternativen. Ett välkänt teorem, Coaseteoremet, utvecklades av Ronald Coase 1960. Det 

Figur 3 - Pigou-skatt för att internalisera en extern effekt 
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Q1    Q2 Kvantitet 

så kallade Coaseteoremet bygger på att distributionen av äganderätter, som till exempel 

rätten att förorena utan att kompensera alternativt rätten att bli kompenserad för 

förorening, inte spelar någon roll för den ekonomiska effektiviteten. Förutsatt att inga 

transaktionskostnader råder kommer de inblandade parterna själva komma fram till en 

effektiv lösning på problemet oavsett äganderätterna (Coase 1960).  

Ett tredje och mycket aktuellt sätt att komma åt negativa externa effekter är 

utsläppsrätter och trängselavgifter. Dessa är till för att skapa incitament för att minska 

aktiviteten som orsakar negativa externa effekter. 

3.1.3 Subvention 

Subventioner används oftast för att främja den inhemska handeln och exporten 

(Carlton, Perloff, 2005). Inom EU används subventioner flitigt inom jordbrukssektorn. 

Exempel på detta kan vara produktion av sockerbetor inom Europa. 

Produktionskostnaden för dessa är avsevärt högre än världsmarknadspriset. Om landet 

önskar att bonden ska fortsatt producera sockerbetor behövs det en subvention som 

minst täcker upp bondens förluster. Storleken på subventionen behöver vara minst 

skillnaden mellan produktionskostnaden och världsmarknadspriset. Men subventioner 

används inte bara för att upprätthålla produktionen på en marknad, utan även i vissa 

fall för att hålla priserna lägre än marknadspriset, vilket visas av grafen nedan 

(economics.com). 

 

 

 

 

Figur 4 - Subvention 

 

En anledning till att subventionera en vara/ tjänst så att den kan konsumeras till ett 

lägre pris är att den annars skulle underkonsumeras (Jansson, 2007), exempel på 

sådana varor/ tjänster är skola och sjukvård, vilka genererar positiva externa effekter.   
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3.2 Prissättningsteorier 
Normalt, på en marknad med fullständig konkurrens, sätts priset där efterfrågan möter 

utbudet. Efterfrågan beror på konsumenternas budgetkurva samt deras preferenser. 

Utbudet beror främst på producentens kostnader. Producenten väljer att producera den 

kvantitet där marginalkostnaden är lika med marginalintäkten. Företagen gör då 

nollvinst. Av olika anledningar kan det vara nödvändigt eller på grund av rådande 

marknadsstruktur lämpligt att inte marginalkostnadsprissätta. Nedan presenteras olika 

prissättningsteorier.  

3.2.1 Genomsnittskostnadsprissättning 

För vissa verksamheter kommer den genomsnittliga totalkostnaden aldrig understiga 

marginalkostnaden. Detta kan bero på höga investeringskostnader och låga rörliga 

kostnader samt av kapacitetstak. Om aktiviteten har mycket stora stordriftsfördelar 

kommer marginalkostnaden vara avtagande och sjunkande i det aktuella intervallet, och 

vara lägre än den genomsnittliga totalkostnadskurvan. Det finansiella underskott som 

skapas kan täckas upp med genomsnittskostnadssprisättning eller av skatter (Sonesson, 

2004) . Detta visas av figuren 5: 

 

 

 

                                                            
          
                              
Figur 5 - Kostnadsprissättning och marginalkostnadsprissättning 

Den finansiella förlusten vid marginalkostnadsprissättning (PMC) visas av ytan CDFA. 

Allokeringsförlusten vid genomsnittskostnadsprissättning (PATC) visas av ytan BDE.  

3.2.2 Peak-load pricing 

Peak-load pricing är en strategi där olika taxor hjälper till att möta en varierad 

efterfrågan. Två exempel på detta är telefonmarknaden och elmarknaden. Taxor för 

telefonsamtal är dyrare dagtid och billigare kvälls/nattetid. Istället för att ta ut en 

genomsnittskostnad för tjänsten tas det ut olika priser vid olika tidpunkter. När 

efterfrågan är hög tas ett högre pris ut. För produkter som el och telefoni är det dyrare 

att tillgodose behovet vid en peak. Genom peak-load pricing utjämnas efterfrågan över 

dagen. Det leder till nyttan av produkten kan distribueras till fler för lägre kostnad 

(Carlton, Perloff, 2005). 
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3.2.3 Performance Based Pricing 

Detta är en strategi som kan appliceras på en marknad med varierande efterfrågan till 

ett givet utbud (Shoup 2004).  Målet är att marknaden ska fungera effektivt och ge en 

win win situation istället för ett nollsummespel som annars är vanligt förekommande 

(Shapiro, 2002). När den nivån som får marknaden att prestera effektivt tros ha funnits, 

sätts priset så att efterfrågan möter denna nivå. Olika priser kan komma att gälla vid 

olika tidpunkter på dygnet, veckan eller året (Shoup 2004). Om det finns för många 

lediga platser är priset satt för hög och om det inte finns några lediga platser är priset 

för lågt. Detta kräver en dynamisk prissättning. En viktig aspekt är kommunikation 

mellan köpare och säljare, det är av stor vikt att de är överens och förstår varandras mål 

och strategier och att båda parter kan anpassa sig för att nå dessa (Shapiro, 2002).  

3.3 Alternativkostnad 
Alternativkostnaden definieras som den nuvarande aktivitetens värde i bästa 

alternativa användning. Det kan handla om en resurs som innehas eller en resurs som 

ska köpas in. Alternativkostnaden för det förstnämnda är försäljningsintäkten eller 

uthyrningsintäkten och för det senare vad kapitalet istället kunde användas till (Frank, 

2006).  Om köpet av en inputvara gör att priset på nästa enhet input stiger kan denna 

prisökning också ses som en alternativkostnad (Gravelle, Rees, 2004).  

3.4 Kostnadseffektivitet 
Med samhällsekonomisk effektivitet menas att priset är lika med marginalkostnaden 

vilket är ett faktum när full konkurrens råder på marknaden. För naturliga monopol 

uppstår här ett problem då marginalkostnaden är lägre än den genomsnittliga 

totalkostnaden, eftersom de tvingas att sätta ett pris som är minst lika högt som den 

genomsnittliga kostnaden för att på lång sikt kunna upprätthålla sin verksamhet. En 

möjlig lösning till problemet är att staten går in och tar över verksamheten eftersom de 

med hjälp av skattemedel kan sätta priset lika med marginalkostnaden (Frank, 2006). 

Dock bör påpekas att staten inte alltid är kostnadseffektiva. När ett företag inte lyckas 

maximera sin output utifrån givna inputs, är företaget x-inefficiency (Leibenstein, 1966). 

På en fullständig konkurrensutsatt marknad är detta inte möjligt då företaget skulle 

tvingas att lägga ner sin verksamhet på grund av sin olönsamhet. På en 

monopolmarknad kan detta vara ett faktum då företagen inte behöver vara lika 

kostnadseffektiva för att behålla sin verksamhet (Carlton, Perloff, 2005).  
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3.5 Samhällsekonomisk effektivitet 
På en perfekt marknad är konsumentens betalningsvilja lika med producentens 

marginalkostnad. Detta tillstånd är ett så kallat pareto-optimalt tillstånd vilket betyder 

att det inte kan ske en omfördelning utan att någon eller några får det sämre (Stiglitz, 

Greenwald 1986). Om marginalkostnaden för att producera varan eller tjänsten är 

förknippad med negativa externa effekter måste konsumenternas betalningsvilja vara 

lika med den marginella sociala kostnaden. Om efterfrågan varierar, och därmed 

marginalkostnaden, måste olika priser tas ut (se Peak-load-pricing).  Priset kommer 

dock alltid vara det samma som marginalkostnaden. Nedan visas två figurer som 

illustrerar pareto-optimala tillstånd: 

 

 

 

 

 
Figur 6 - Marginalkostnadsprissättning   
Figur 7 - Social marginalkostnadsprissättning  

 

Figur 6 ovan visar hur bara marginalkostnadssprisättning är pareto-optimalt, (P2, Q2) 

det vill säga när betalningsviljan är den samma som marginalkostnaden. Om ett lägre 

pris gäller (P3) kommer marginalkostnaden vara högre än betalningsviljan vilket leder 

till en allokeringsförlust motsvarande yta B. Om istället ett högre pris gäller (P1) uppstår 

en allokeringsförlust motsvarande yta A. 

Figur 7 visar på den allokeringsförlust som uppstår när det finns negativa externa 

effekter (yta C). När konsumentens betalningsvilja är den samma som 

marginalkostnaden (P1), bidrar dess produktion eller konsumtion till en högre social 

marginalkostnad. För att konsumentens betalningsvilja ska överensstämma med den 

sociala marginalkostnaden kan till exempel en skatt på produktion eller konsumtion 

införas. Priset ökar från P1 till P2 samtidigt som konsumtionen minskar från Q1 till Q2. 

Allokeringsförlusten C försvinner och P2, Q2 är samhällsoptimalt. 

Figur 6 Figur 7 
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3.6 Parkeringsteori  

3.6.1 Trenen 

Trenen (Trenen II Stran, 1999) är ett projekt som utvecklar strategiska modeller för 

prisförändringar inom transportsektorn i den europeiska unionen. Det största 

problemet som Trenen försöker lösa är att minska avståndet mellan de nuvarande 

priserna och de effektiva priserna. För att göra detta behövs det information om vilka 

priser som är för höga och vilka priser som är för låga jämfört med den marginella 

sociala kostnaden. Priserna i modellen är så kallade GC-priser (generaliserad kostnad). 

GC är summan av trafikantens alla monetära och icke monetära kostnader. Exempel på 

en monetär kostnad är bensin, bilskatt och parkeringsavgift. Exempel på icke monetär 

kostnad är tiden som det tar att åka från punkt A till B, gåkostnaden till och från bilen 

eller väntekostnaden på bussen om resenären åker kollektivt. Både de monetära och 

icke monetära kostnaderna bidrar till individens beslutsprocess. Konsumenten jämför 

dess GC för olika trafikslag och kommer välja det trafikslag som ger lägst GC. En formel 

för denna GC är följande (Jansson, 2001):  

wDD
QHh

v
pb +++

),(
)(         (1) 

b = biltull 
v = tidskostnad per timme 
h(H,Q) = hastighet 
H = hastighetsvektor där hastighetsgräns och/eller gatuområdets utformning 
Q = trafikvolym 
D = avstånd mellan punkt A och B 
w = sträckberoende fordonskostnad (kilometerkostnad) 
p = parkeringskostnad 

 

Vid ökad Q ökar trängseln vilket leder till en lägre hastighet och därmed en högre GC. 

Förutom den trängselkostnad bilisten själv bär medför dennes plats i gatuutrymmet 

trängsel för andra trafikanter. I många städer läggs externa effekter in i kostnad b, och 

därmed betalar trafikanten en del av sina externa effekter. Dessa skulle även kunna 

föras in i p. Förutom själva resurskostnaden för att till exempel åka bil (bensin-, 

driftskostnader etc) finns även tidskostnad och eventuell skatt med. Ett grafiskt exempel 

för detta ges nedan: 
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De olika beteckningarna i figuren ovan är följande:  

 
r – privat resurskostnad (bensin, slitage, drift etc)  
a – den genomsnittliga tidskostnaden 
t – eventuell nuvarande skatt (bensin, registrering, biltull) 
MECC – marginell extern kostnad av trängsel 
MEEC – marginell extern kostnad av buller, avgaser, olyckor etc 
MSC – totala marginella sociala kostnaden (MECC+MEEC+r+a+eventuellt andra externa 
kostnader)  

 
 

Efterfrågefunktionen visar på den marginella betalningsviljan för att använda bilen med 

avseende på trafikvolym per fordonskilometer i timmen.      

Om parkeringsavgiften för en genomsnittlig resa till Innerstaden för att parkera ingår i 

resurskostnaden r finner vi ett pris vid punkten E1 . Vid det priset täcker nuvarande skatt 

bara upp en bråkdel av de verkliga sociala kostnaderna. Skillnaden mellan det 

nuvarande priset och det effektiva priset utgörs av avståndet E1 och G. Bilisten använder 

sin bil i större utsträckning vid detta pris än om det effektiva priset skulle råda. Om 

bilisten var tvungen att stå för sina externa effekter genom att de läggs till i 

parkeringsavgiften skulle detta innebära att kostnaden för bilisten ökade, vilket leder till 

att han skulle minska sin bilkörning från X1 till X2 och hamna på punkten E2 till det högre 

priset P2.  Ett välfärdsmått brukar definiera som summan av producentöverskottet och 

konsumentöverskottet minus deadweight loss (Freeman, 2003). I detta fall kommer det 

högre priset leda till att deadweight-loss ytan E2,G,E1 försvinner. Konsumentöverskottet 

minskas från ytan A,E1,P1 till A,E2,P2. Konsumenterna förlorar alltså ytan P2,E2,E1,P1. 

Samtidigt förändras producentöverskottet från ytan P1,E1,X1 till ytan P2,E2,X2. 

 

 

 

MSC – Totala marginella sociala kostnaden 

MEEC  

MC – marginella privata kostnaden 
MECC  P2 

         
P1  

X2        X1 

Efterfråga 

Generaliserad 
kostnad 
kr/fkm 

 

Trafikvolym fkm/h 

r + a 

r + a + t 

E1 

E2 

G 

A 

Välfärdsförlust 

B 

Figur 8 - En transportmarknad. Trenen II Stran 
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Kapacitetstak biltrafik GCkoll 

GCbil 1 GCbil 2 

A 

B 

GCAkoll 

GCBkoll GCBbil 

0:100 

Producentöverskottet (läs intäkter från parkeringsavgift) ökar således med ytan 

P2,E2,B,P1. Välfärdsvinsten blir deadweight-loss E2,G,E1. Värt att notera är att den ökade 

skatteintäkten eller parkeringsavgiftsintäkten bör används så att samhällsnyttan ökar 

för att denna yta ska räknas som en vinst.   

3.6.2 Thomsons paradox 

Thomsonparadoxen är en vidareutveckling av induced demand. Induced demand 

introducerades av John Joseph Leeming år 1969. Med begreppet menas att om till 

exempel en väg byggs ut för att klara en högre belastning av personbilar kommer också 

konsumtionen av bilresandet på vägen att öka. 

Thomsonparadoxen visar på att en ökad bilkapacitet ökar det generaliserade priset för 

både kollektiv och biltrafik. Detta kan illustreras av figuren nedan: 

 

 

 

 

 

 

Likt Trenen ökar GC för biltrafik vid en högre volym av bilar. Kollektivtrafiken har till 

skillnad från biltrafiken stordriftsfördelar varav GC kostnaden minskar för både 

operatören och resenären vid en större volym. Genom att förbättra servicen till exempel 

turtäthet kommer nyttan att öka för resenärerna även kallat Mohringeffekten (Mohring, 

1972). Om vi ser kapacitetstaket som antalet parkeringar i Innerstaden och att vi bygger 

ut antalet parkeringar kommer det att leda till en förskjutning av GC kurvan för biltrafik 

till vänster (Jansson, 1996). Utbyggnaden av parkeringar leder till att fler individer får 

incitament att använda bilen (induced demand).   Modalfördelningen kommer att skifta 

till fördel för bilen, vilket leder till en högre kostnad för såväl bil- som kollektivtrafik.  

Att kostnaden för kollektivtrafik ökar beror på de åtgärder som kollektivtrafiken tvingas 

vidta vid en minskad efterfråga såsom högre taxor, sämre turtäthet etcetera.  

100:0 

Modalfördelning kollektivtrafik/ biltrafik 

GCAbil 

Figur 9 - Thomsonparadoxen 
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3.6.3 Mobility Management  

Mobility Management är en metod för att effektivisera transportmarknader genom att 

förändra resemönster och resebeteende. Detta kan ske genom att bland annat öka 

tillgängligheten för fotgängare och cyklister. Åtgärder som införandet av bilpooler, 

förbättrade transportalternativ och tätare bebyggelse är även faktorer som kan påverka 

resemönster. Ett flertal olika sätt att åstadkomma ett förändrat resbeteende är till 

exempel tullavgifter, trängselavgifter, bränsleskatt och subvention av kollektivtrafik 

(Litman, 2008). För parkeringsfrågan innebär detta exempelvis att istället för att på 

traditionellt sätt bara tillgodose efterfrågan, och skapa större efterfråga, kan mobility 

management ses som ett verktyg för att effektivisera parkering och markanvändning.   

3.7 Investeringsbeslut 
När beslut ska fattas om utbyggnad eller nybyggnation är det lämpligt att göra en 

samhällsekonomisk kostnads- nyttoanalys (CBA). De totala nyttorna värderas, 

summeras och jämföras med de totala investeringskostnaderna samt de totala 

onyttorna. Dessa diskonteras till ett nuvärde och ger en nettonuvärdeskvot. En positiv 

nettonuvärdeskvot visar att projektet är samhällsekonomiskt lönsamt att genomföra. 

Investeringar som skett i en tidigare period ska inte tas med som kostnad vid beslut om 

nyinvestering, på grund av att dessa ses som en sunk cost. Om den totala nyttan 

överstiger den totala kostnaden kan marginalkostnadsprissättning vara lämpligt. CBA 

utgår från Kaldor-Hicks kriteriet, vilket innebär att en omfördelning av nytta är 

acceptabel om den grupp som erhåller större nytta teoretiskt kan överkompensera den 

grupp vars nytta reduceras (Mattson, 2006) . 

3.8 Prisrelevant kostnad 
Som nämnts i samband med Trenen ska det samhällseffektiva priset vara där: 

GC=MCsam           (2) 

Den samhällsekonomiska marginalkostnaden består av producentens marginalkostnad, 

den marginella trafikantkostnaden samt de marginella externa effekterna. Den totala 

marginalkostnaden är således: 

 MCprod + MCtrafikant + MCextern         (3) 

GC kan delas upp i monetära och icke monetära kostnader. P och övriga resurskostnader 

är de monetära kostnaderna och delar till höger om p är icke monetära kostnader, 

främst i form av tid (se formel 1).  
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wDD
QHh

v
p ++

),(           (4)
 

De icke monetära kostnaderna är en genomsnittskostnad för en viss sträcka. GC kan 

därför skrivas som: 

 p + ACtrafikant          (5) 

där p är biltull/bilskatt/parkeringsavgift mm.  

Genom (2) (3) och (5) får vi en ekvation for p: 

p = MCprod + MCtrafikant– ACtrafikant  + MCextern      (6) 

MCtrafikant – ACtrafikant kan även skrivas som Q gånger derivatan av ACtrafikant. Genom 

kvotregeln får vi då följande ekvation: 

p = MCprod + Q
��������	�
�

��
  + MCextern          (7) 

P är i denna ekvation den prisrelevanta kostnaden och således den parkeringsavgift som 

varje bilist bör betala. Trafikanternas marginalkostnad antas öka främst genom att en 

ökad beläggning, innebär en ökad sökkostnad för nästkommande bilist, det vill säga att 

parkerade fordon utgör en negativ extern effekt. Derivatan av denna visar alltså hur 

sökkostnaden för en parkeringsletande bilist ökar när beläggningen stiger (Jansson, 

1996) . 

Den andra termen i (7) är vid till exempel busstrafik negativ med ökat Q (resenärer)., 

och kallas då Mohringeffekten. Desto fler resenärer som vill färdas kollektiv desto större 

är sannolikheten att bussbolaget sätter in en extra buss och därmed minskar 

väntetiderna för alla resenärer vilket minskar den prisrelevanta marginalkostnaden. 

(Jansson, 2007) 
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4. Nyttor och onyttor med parkering 

Parkeringar medför både fördelar och nackdelar, varav många är svåra att värdera. Om ett 

investeringsbeslut ska tas behövs dessa vägas mot varandra. I detta kapitel kommer nyttor och 

onyttor med parkeringar att tas upp och diskuteras. 

4.1 Nyttor 
Det finns flera tänkbara nyttor med parkering. För handeln, om denna har egna 

parkeringar likt externetablering, kan nyttan estimeras eller beräknas genom att ta den 

totala intäkten per dag och dela den med antal parkeringar (Victoria Transport Policy 

Institute, 2005). Detta ger dock inte något exakt mått på nyttan. För innerstadshandeln 

kan det tänkas att parkeringsfaciliteter ökar tillgängligheten för de som med bil tänkt ta 

sig in och handla. Hur stor denna nytta är beror dock starkt på hur staden är utformad, 

det vill säga hur bilberoende staden är.     

Arbetsparkeringen i Innerstaden kan tänkas ha sin nytta med parkering för kundbesök, 

arbetspendling och för bilar som används i det dagliga arbetet. Arbetspendling beror 

dock också på vilka alternativa pendlingsmöjligheter som finns.  

Många hävdar också att möjligheten att bosätta sig i utkanten eller utanför staden, samt 

att kunna använda bilen är en frihet som ökar nyttan (Litman, 1995). Kultur och nöjesliv 

i Innerstaden är beroende av att människor kan ta sig dit på ett bekvämt och inte alltför 

dyrt sätt. Alltså kan det argumenteras att parkeringar och vägar ökar den sociala 

interaktionen (Litman, 1995). Återigen beror denna nytta på vilka alternativa 

transportmedel som finns, stadens area samt hur väl trafikanten står för sina egna 

kostnader. 

Vilken nytta en parkering har beror på hur stort utbudet är från början. Om det finns för 

få parkeringar kan en extra parkering innebära en större vinst än om det redan finns för 

många parkeringar (Victoria Transport Policy Institute, 2005).  

Sedan bilismens intåg har marknadsområdet för många verksamheter breddats. Detta 

därför att bilismen har möjliggjort längre resor och att genomsnittskostnaden för att 

resa har minskat. Detta har medfört att vissa affärer kan lokalisera sig längre ifrån 

kunderna på billigare mark till exempel olika externetableringar likt området Tornby i 

Linköping (Jansson, 2007). Det behöver inte bara gälla externetableringar utan kan även 

tänkas gälla för centrumhandelns marknadsområde. För att individer ska kunna nyttja 
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dessa affärer krävs parkeringar. När biltullar infördes i London gav det en viss negativ 

effekt9, men den var inte signifikant för Londons centrala handel i stort (Leape, 2006).   

4.2 Onyttor 
En stad anpassad för biltrafikanter gör anspråk på 30-50 procent av stadens yta för 

vägar och parkeringar. I en tätare stad, mer anpassad för fotgängare, utgör vägar och 

parkeringar mindre än 10 procent av stadens yta. Detta medför att en stad anpassad för 

biltrafikanter får en lägre densitet och minskar möjligheterna till att använda marken till 

alternativa användningsområden. Därmed ökar de externa effekterna genom en ökad 

trängsel, utsläpp och buller i staden. En låg densitet i staden ökar incitamenten till att 

använda bilen, vilket visas av tabellen nedan, och medför att de negativa externa 

effekterna tilltar.  

    Procent av arbetsresor 

Stad Populationsdensitet, 

personer/km
2
 

Fotgängare 

eller cyklist 

Bil Kollektivtrafik 

Hong Kong 30 000 35 3 62 

Tokyo 10 500 25 16 59 

Singapore 8 300 16 24 60 

Wien 7 200 15 40 45 

London 5 600 23 38 39 

Frankfurt 5 400 27 54 19 

Amsterdam 5 100 28 58 14 

Stockholm 5 100 20 34 46 

Köpenhamn 3 000 32 37 31 

Detroit 1 400 4 84 12 

Perth 1 100 4 84 12 

Houston 900 3 94 3 

Phoenix 800 3 94 3 

Tabell 1 - Modalfördelning och populationsdensitet10 

 

 

Andra onyttor med parkeringar är det faktum att bilisten i många städer behöver söka 

efter lediga parkeringsplatser. Detta kan ske även fast det finns lediga parkeringar då 

individer helst vill stå så nära målet som möjligt. Fenomenet ovan innebär två onyttor, 

dels den att sökkostnaden för parkeringsplatsen ökar och dels den att sökandet i sig 

bidrar till trängsel och andra negativa externa effekter, som till exempel ökad olycksrisk, 

sämre framkomlighet för fotgängare samt utsläpp.  Allan (1993) hävdar att ineffektiv 

parkeringstrafik, vilket är fallet för de som söker länge efter parkering, uppgår till 30 

procent av den totala trafiken i centrala delar av städer. Arnott och Rowse (1999) 

hävdar att denna siffra är 50 procent.   

                                                        
9 Undersökningen gjordes av affärskedjan John Lewis och gäller därför bara deras egna affärer. 
10 Jansson.J.O, 2007 
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Parkeringar och parkeringsfaciliteter tenderar att designas som relativt obskyra, och 

opassande i stadsdesignen. De drar ner helhetsintrycket av staden, mot vad till exempel 

en stadspark skulle göra (Shoup, 2004).  

Om parkeringar inte är korrekt prissatta, det vill säga att den som parkerar själv inte 

står för hela kostnaden, läggs denna kostnad ut på samhället. En ineffektiv parkerings-, 

eller transportmarknad i stort, som gynnar bilkörning tenderar dessutom att missgynna 

de med lägre inkomster. Detta därför att det reducerar alternativa transportmedel för 

icke bilförare och för att de som använder bilen mindre än genomsnittet tenderar att 

subventionera de som använder bilen över genomsnittet (Litman, 2000). 

Summan av nyttor och onyttor kan illustreras i grafen nedan: 

 

 

 

  

 

 

Figur 10 - Nytta och kostnad av parkering 

Grafen ovan visar att vid kapacitetstaket (100) är nyttan av parkeringarna mindre än 

vad kostnaden för samhället är. Detta därför att det vid beläggning runt eller över 100 

procent uppstår en sökkostnad och extra trängsel för att finna en ledig plats. Om ingen 

sökkostnad skulle infinna sig vid 100 procents beläggning, innebär det att alla 

trafikanter har perfekt information om lediga parkeringars lokalisering hela tiden. Ett 

scenario som dock inte är troligt. Ett antagande gör att individen kommer konsumera 

parkering så länge kostnaden är mindre eller lika med individens egen nytta. Denna nivå 

är dock inte samhällsoptimal, av den anledningen att individens privata kostnad är lägre 

än samhällets kostnad. Om alla individer betalar vad den egentligen kostar att parkera, 

inklusive de negativa externa effekterna (MCprod + Q��������	�
�

��
  + MCextern) som det medför 

skulle konsumtionen minska till en nivå där nyttan är som högst. Enligt teorin 

performance based pricing ligger denna optimala nivå på ca 85 procent 

genomsnittsbeläggning, vid varje gata eller parkeringsfacilitet.  Målet är att alltid ha 15 

procents lediga platser, även under hög belastning. För att detta ska gälla krävs en 

dynamisk prissättning (Shoup, 2004). Nivåer under denna nivå leder till en ineffektiv 

markanvändning och nivåer över till ökad trängsel, utsläpp, och större sökkostnad. 

Avgift 

PC – Privat kostnad 

SC – Social kostnad (PC + externa effekter)  

TU – Total nytta av parkeringarna 

SC 

P2 

P1 

PC 

TU 

Beläggning % 
85  100 
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5. Parkeringsmarknaden i Linköpings innerstad  

Nedan presenteras en överblick av parkeringsmarknaden och parkeringssystemet i Linköpings 

innerstad. Redovisningar av utbud, beläggningsgrad, olika parkeringstillstånd samt 

parkeringsstorlek faller in under detta. 

5.1 Översikt 
De flesta allmänna parkeringar i Linköping innerstad administreras av Dukaten 

(Trafikstrategi Linköping, 2008) som är ett dotterbolag till Tekniska Verken. Dukaten 

erbjuder parkeringsplatser på såväl mark-, gatuparkering, samt parkeringshus.  På 

merparten av dessa parkeringar gäller den så kallade P-tian (10 kr för 3 timmar), en 

avgift som funnits sedan år 1995. Från den 1 januari 2009 höjdes priset från P-tian till P-

femton. De allmänna kantstensparkeringarna administreras av kommunen och har i 

allmänhet en högre prissättning, se prisinformation i tabell 17 i Appendix. 

Beläggningsgraden på parkeringarna i de centrala delarna uppgår till 70-75 procent 

(Trafikstrategi Linköping, 2008).11 Det är därför relativt lätt att både ta sig och parkera i 

de centrala delarna i staden. Bilinnehavet per tusen invånare i Linköping var år 2007 

417. Om antalet registrerade bilar i Linköping samlades på en parkering, skulle det 

uppta en yta om 200 fotbollsplaner (Trafikstrategi Linköping, 2008). 

Antalet som arbetar i Innerstaden och Vasastaden är 13 112 respektive 3864 personer 

och av dessa arbetspendlar 11 611 respektive 3574 personer, vilket visar på att 

majoriteten av dessa pendlar till arbetet (Statistik årsbok Linköping, 2008). En 

enkätundersökning från 2007 vid namn Kritik på teknik visade att närmare 50 procent 

av kommunens invånare uppfattade det som mycket eller ganska lätt att hitta en 

parkeringsplats (Trafikstrategi Linköping, 2008). I dagsläget är det generellt dyrare att 

parkera desto centralare parkeringen är belägen. 

I Linköpings Kommun planeras det för att utöka utbudet av parkeringsplatser i 

innestaden ytterligare. I detaljplanen för kvarteret Eddan finns ett parkeringshus med 

ca 720 parkeringsplatser, som är tänkt att ersätta dagens markparkering (Linköpings 

kommun).  

5.1.1 Beläggningsgrad 

Beläggningsgraden varierar beroende på tidpunkten för mätningen.  Under vissa 

tidpunkter som till exempel lönehelger eller julhandeln kan vissa anläggningar vara 

fullbelagda. Men även under dessa tider då efterfrågan på parkering är hög har vissa 

anläggningar fortfarande ett relativt stort antal lediga parkeringar. Sett till topparna 

                                                        
11 Denna beläggningsgrad är mätt som ett genomsnitt av den högsta parkeringsbeläggningen under dagen. Det är alltså 
inget bra mått på den generella beläggningsgraden. 
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som här mäts under en lönehelg syns tydligt skillnaderna på Dukatens största 

anläggningar. Värt att notera i tabellen nedan är att den mäter beläggningsgraden vid 

lönehelgens absoluta topp. Siffrorna nedan gäller i snitt bara ca 1 timme (mellan 13-14 

lördag).  Övrig tid under helgen var beläggningsgraden betydligt lägre. 

Anläggning Korttidsplatser Fredag Lördag 

Akilles 361 43 % 45 % 

Baggen 400 104 % 101 % 

Detektiven 351 90 % 92 % 

Druvan 573 80 % 99 % 

Eddan 229 61 % 93 % 
Totalt 1914 75,6 % 86 % 

Tabell 2 - Antal platser och beläggning på de största anläggningarna12 

De anläggningar som utmärker sig är Akilles och Baggen. Den förstnämnda med sin låga 

beläggningsgrad och den senare med överbeläggning. Beläggningsgraden under peak-

perioden för resten av året skiftar också mellan olika anläggningar, men ligger i snitt på 

ca 76,5 procent för dessa fem anläggningar. Sett till hela Innerstadens och Vasastadens 

parkeringar är beläggningsgraden i snitt ca 63 procent. Siffrorna avser vardag 8-18 och 

lördag. Detaljerad beläggningstabell tabell 16 i Appendix.    

Totalt antal parkeringsplatser i Linköpings innerstad och Vasastaden visas av tabellen 

nedan.  

Typ av parkering Antal 

Allmänna platser på gata 1180 
Allmänna platser på tomtmark 
(Dukaten) 

2800 

Allmänna platser på privat 
tomtmark 

340 

Totalt allmänna platser 4320 
    

Förhyrda platser (Dukaten) 740 
Privata platser på tomtmark 3000 
Privata platser i garage 2060 
Totalt privata och eller förhyrda 5800 
    

Summa P-platser i Innerstaden och 
Vasastaden 

10120 

Tabell 3 - Totalt antal parkeringar i Linköpings innerstad och Vasastaden13 

 

5.1.2 Arbetsparkering 

Arbetsplatsparkering måste delas upp mellan parkeringar som är avsedda för fordon 

som används i tjänsten och kan ses som nödvändiga för företaget samt parkering som 

bara är till för de anställdas privata fordon (Jansson, 2001). Arbetsparkering som 

                                                        
12 Linköping Parkering, Jansson & Carlsson (2008) 
13 Linköping Parkering, Jansson & Carlsson (2008) 
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företag erbjuder sina anställda är vanligt förekommande i många stora städer. Sådan 

parkering kan antingen vara helt gratis, delvis gratis eller betalas av den anställda. I 

städer som till exempel London, Bryssel och Aten uppgår andelen gratisparkeringar till 

70 procent (Trenen II Stran, 1999) och ett antagande som torde kunna göras är att en 

stor del av dessa består av arbetsparkeringar. 

Tidigare studier (Wall, Jansson, 2002) visar på att antalet subventionerade 

arbetsparkeringar i Linköpings innerstad uppgår till 20,6 procent av det totala 

parkeringsutbudet. 

 

5.2 Parkeringssystemet 

5.2.1 Parkeringsnormen i Linköping 

Parkeringsnorm är den andel parkeringar som ska finnas i anslutning till bostäder och 

butiker/verksamheter. Parkeringsnormen ses som ett minikrav av antalet parkeringar. I 

Linköpings kommun ser parkeringsnormen för Innerstaden idag ut på följande sätt:  

Typ av bebyggelse Norm 

Normallägenheter 8 bilplatser/1000 m2 bruksarea 

Enpersonsboende 4 bilplatser/1000 m2 bruksarea 

Vårdbostäder 0.2 bilplatser/lägenhet 

Studentlägenheter 0.4 bilplatser/lägenhet 

Kontor 15 bilplatser/1000 m2 bruksarea 

Butiker 15 bilplatser/1000 m2 bruksarea 

Tabell 4 - Parkeringsnorm i Linköping14 

Med bruksarea menas den yta som används för verksamhet och/eller boende, vilket 

brukar uppgå till 80 procent av bruttoarean (Johansson, Carlsson, 2008).     

5.2.2 Parkeringsstorlek 

Det finns riktlinjer om storleken på parkeringsrutor och tillhörande utrymme. Dessa ser 

olika ut beroende på vilken typ av parkering det gäller, se tabell nedan:  

Parkeringstyp Storlek 

Kantstensparkering 12 m2 

Snedparkering 11,25 m2 

Markparkering/parkeringshus 19,125 m2 

Tabell 5 - Parkeringsstorlek15 

                                                        
14 Linköping Parkering, Jansson & Carlsson (2008) 
15 Per Arne Friberg, bygglovsavdelningen Linköpings Kommun. 2008-11-25. Kl 10.19 
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Utöver dessa mått tar en parkeringsplats eller ett parkeringshus upp ytterligare yta för 

planteringar, hissar, trappor, in- och utfarter samt väggar. Då hänsyn tas till dessa har vi 

valt att använda 32,5 m2 per parkeringsplats i våra beräkningar. Detta bygger dels på en 

uppskattning genom egen mätning samt på en artikel av Litman (2008). Detta utvidgade 

mått gäller inte för kantstensparkering.  

5.2.3 Parkeringsköp 

För att parkeringsnormen i Innerstaden ska kunna uppnås finns det möjlighet att köpa 

in sig på befintliga parkeringsanläggningar. Fördelen med detta är möjligheten att 

samnyttja platser samt undvika små parkeringsanläggningar. I Linköping finns det tre 

zoner i vilka det finns möjlighet att köpa parkering. Priserna för detta ligger på ett eller 

två basbelopp (basbelopp 41 000 kr) och det finns ett begränsat antal platser att köpa 

(Johansson, Carlsson, 2008).     

5.2.4 Parkeringsinformationssystem 

Det finns idag ett parkeringsinformationssystem på de fyra parkeringsanläggningarna 

Akilles, Baggen, Druvan och Detektiven som sammanlagt har 1800 platser. 

Informationsskyltar hjälper trafikanten genom att uppge antal lediga platser på dessa 

anläggningar. Dessa är placerade på fem olika infarter till centrum och är till för att 

trafikanten ska kunna välja rätt väg för att finna sin parkering och därmed minska 

sökkostnaden (Johansson, Carlsson, 2008). 

5.2.5 Parkeringstillstånd 

Miljöfordonstillstånd 
Linköping har en policy att miljöfordon parkerar gratis på gatumarksparkering. 

Miljöfordon är sådana fordon som drivs av biogas, el och etanol. Miljöfordon får dock 

inte överskrida den maxtid som gällande parkering har. Priser för miljöfordonstillstånd 

är 312 kr per år (Johansson, Carlsson, 2008). 

 
Nyttoparkering 
Näringsidkare och serviceföretag som har ett stort behov av att använda bilen i arbetet 

kan i förväg betala sin parkering genom att köpa ett nyttokort. Tillståndet gäller främst 

under vardagar och på allmän mark och gatumark i Linköpings kommun. Priset för detta 

kort är 2000 kr per år och det finns 16 nyttoparkeringar i Innerstaden (Johansson, 

Carlsson, 2008).  
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Tillfälliga parkeringstillstånd 
Det finns möjlighet att bli beviljad ett tillfälligt parkeringstillstånd på allmänna ytor som 

normalt inte är avsedda för parkering, om det inte går att lösa på annat sätt (Johansson, 

Carlsson, 2008) 

Boendeparkering 
I Vasastaden har boende en möjlighet att köpa ett boendeparkeringstillstånd, vilket 

innebär att denna har rätt till att parkera där det normalt tas ut en avgift. Innehavaren 

har rätten till att stå parkerad på samma plats under sju dagar.  Tillståndet är giltigt i tre, 

sex eller tolv månader och kostar 1126 kr, 2002 kr respektive 3750 kr (Johansson, 

Carlsson, 2008). 
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6. Beräkningar och resultat  

I detta kapitel redovisas beräkningar och resultat för Eddan, Akilles och Baggen. Först presenteras 

kostnader, både totalkostnader och marginalkostnader samt en känslighetsanalys av de totala 

kostnaderna. Detta följs av intäkter samt resultat. Därefter behandlas parkeringsköpspriset, 

beläggningsgrad och externa effekter. Kapitlet avslutas med en sammanställning av alla kostnader 

och intäkter.  

6.1 Kostnader för parkering i Linköpings innerstad 
All inhämtad data rörande rörliga kostnader och intäkter för parkeringsanläggningarna 

är resultatrapporter per ansvar och konto och är hämtade från Dukatens årsredovisning 

för verksamhetsåret 2007. För mer detaljerad information och formelförteckning se 

tabell 18 och 12 i Appendix. Det antas i beräkningarna att dessa anläggningar byggs idag 

och i snitt har en årlig intäkt och samma rörliga kostnader som under 2007. 

6.1.1 Rörliga kostnader  

Formeln för de rörliga kostnaderna är följande: 

(VC1/R) ×Q+(VC2/R) ×Qθ          (8) 

Vi har tagit del av årsredovisning för tre anläggningar som administreras av Dukaten AB 

i Linköping. Anläggningarna i fråga är Eddan, Akilles och Baggen. Eddan är en asfalterad 

markparkering med 229 platser, Akilles är ett p-däck med tre våningar och 398 platser 

och Baggen är ett parkeringshus med 520 platser. Beläggningsgraden vid hög belastning 

skiljer sig nämnvärt åt på dessa anläggningar (se tabell 5) vilket gör en jämförelse 

intressant. Eddans rörliga kostnader per plats är klart lägst och uppgår till ca 1537 kr 

per plats och år. Efter Eddan följer Akilles med 3787 kr och Baggen med 4390 kr per 

plats och år. Med andra ord, med större anläggning ökar de rörliga kostnader. De 

kostnader som inte redovisades för varje separat anläggning men som vi valt att ta med 

i beräkningen är personalkostnader, bilkostnader och kostnad för omasfaltering vart 15 

år. En del av de rörliga kostnaderna kan tänkas bero i en mindre utsträckning av antalet 

parkerade bilar än andra. I uppsatsen har vi valt ut vissa rörliga kostnader som ökar 

med en exponent (θ) mellan 0-1. För mer detaljerad information se tabell 18 i Appendix.  

 

 

 

 



 
38 

Placeringen av dessa parkeringsplatser visas på kartan nedan.  

 
Bild 2 - Parkeringskarta 

 

6.1.2 Konstruktionskostnader 

Formeln för konstruktionskostnaden är följande:  

((Prodk×R) × (SF1+SF2))/((1-(1+r)-N)/r)       (9) 

Kostnaden för att iordningställa en parkeringsplats beror på vilken typ av plats det rör 
sig om.  

Konstruktionskostnader Kr/bilplats 

Asfalterad markparkering 15 000-20 000 

P-däck 200 platser på mark och 200 platser på taket 60 000 - 70 000 

Modernt P-hus med flera våningar 150 000 

Underjordisk parkering 275 000 - 325 000 

Tabell 6 - Konstruktionskostnader för Parkeringsanläggningar16 

 

Enligt tabellen ovan syns det tydligt skillnaden i anläggningskostnader mellan de olika 

faciliteterna.  Observera att dessa priser är per plats och inte per anläggning. Vid en 

ekonomisk livslängd på 40 år och en diskonteringsränta på 4 procent blir den årliga 

annuitetskostnaden per plats ca 1353 kr för en asfalterad markparkering (Eddan), 5025 

kr för ett P-däck (Akilles) och ca 11595 kr för ett modernt parkeringshus (Baggen), 

inklusive skattefaktor 1 och 2.  

6.1.3 Alternativkostnad 

Formeln för alternativkostnaden är följande: 

[(Bta×Mp) × (1+r)N-(Bta×Mp)]/N× [R]        (10) 

                                                        
16 Parkeringspolicy 2008 Linköpings Kommun (Johansson.R, Carlsson.B 2008) 



 

Alternativkostnaden bygger på alternativa intäkten för bästa alternativa användning av 

marken. Vi har antagit att denna användning är bostäder

marken då säljs till privata aktörer. Det kan även tänkas att marken kan användas som 

park, torg, uteservering för en restaurang etc. Varför valet föll på bostads

företagsbyggnation beror på att det troligtvis genererar 

Alternativkostnaden blir således den riskfria avkastningen, det vill säga riskfri

försäljningsvärdet av marken. Det finns inget precist markvärde för 

markvärden som används är en uppskattning som bygger på vad kommunen erhållit 

annan mark. I Berga fick kommunen 2800 kr per bruttototalarea (bta) och 

Folkungavallen finns förhoppning att kunna få 3

Uppskattningen i denna uppsats är beräknad till 3250 kr per bta. De hus som antas 

byggas på parkeringsanl

alternativkostnaden per plats och år för de tre olika anläggningarna med fyra procents 

ränta och 40 år är för Eddan 50

Detta bygger på att varje parkeringsplats upptar

parkeringsplatsen, infarter, planteringar o

alternativkostnaden är betydligt högre för Eddan beror på att varje park

räknas upp med antalet våningar (fem)

6.1.4 Totalkostnaden 

Formel (8), (9) och (10) ger totalkostnadsfunktionen: 

((Prodk×R)(SF1+SF2))/[(1-(1+r)-N)/r]+[((Bta×M

Totalkostnaden per plats och år
Baggen 26 022 kr. Diagrammet nedan visar fördelningen av kostnaderna:

                                                       
17 De siffror som redovisas i den löpande texten b
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Eddan

Alternativkostnaden bygger på alternativa intäkten för bästa alternativa användning av 

marken. Vi har antagit att denna användning är bostäder eller företagslokaler

å säljs till privata aktörer. Det kan även tänkas att marken kan användas som 

park, torg, uteservering för en restaurang etc. Varför valet föll på bostads

byggnation beror på att det troligtvis genererar högst

lir således den riskfria avkastningen, det vill säga riskfri

försäljningsvärdet av marken. Det finns inget precist markvärde för Innerstaden utan de 

markvärden som används är en uppskattning som bygger på vad kommunen erhållit 

erga fick kommunen 2800 kr per bruttototalarea (bta) och 

olkungavallen finns förhoppning att kunna få 3500-4000 kr per bta (Liljedahl

Uppskattningen i denna uppsats är beräknad till 3250 kr per bta. De hus som antas 

byggas på parkeringsanläggningarnas mark är femvåningshus17

alternativkostnaden per plats och år för de tre olika anläggningarna med fyra procents 

ränta och 40 år är för Eddan 50 185 kr, för Akilles 16 728 kr och Baggen 10

Detta bygger på att varje parkeringsplats upptar en yta på 32,5 m2 vilket är ytan för 

rter, planteringar och så vidare (Litman, 2008). Varför 

alternativkostnaden är betydligt högre för Eddan beror på att varje park

antalet våningar (fem).  

) ger totalkostnadsfunktionen:  

)/r]+[((Bta×Mp) × (1+r)N)-(Bta×Mp)]/N× (R)+((VC1/R) ×Q)+((VC2/R) ×Q

per plats och år var för Eddan 53 076 kr, Akilles 25 540 kr samt för 
Diagrammet nedan visar fördelningen av kostnaderna:

Diagram 1 - Kostnadsfördelning 

                
edovisas i den löpande texten bygger alla på femvåningshus. 
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Alternativkostnaden bygger på alternativa intäkten för bästa alternativa användning av 

eller företagslokaler, och att 

å säljs till privata aktörer. Det kan även tänkas att marken kan användas som 

park, torg, uteservering för en restaurang etc. Varför valet föll på bostads- eller 

högst intäkter. 

lir således den riskfria avkastningen, det vill säga riskfri ränta, på 

nnerstaden utan de 

markvärden som används är en uppskattning som bygger på vad kommunen erhållit för 

erga fick kommunen 2800 kr per bruttototalarea (bta) och på 

4000 kr per bta (Liljedahl). 

Uppskattningen i denna uppsats är beräknad till 3250 kr per bta. De hus som antas 

17. Den årliga 

alternativkostnaden per plats och år för de tre olika anläggningarna med fyra procents 

185 kr, för Akilles 16 728 kr och Baggen 10 037 kr. 

vilket är ytan för 

, 2008). Varför 

alternativkostnaden är betydligt högre för Eddan beror på att varje parkeringsplats 

/R) ×Qθ)  (11) 

5 540 kr samt för 
Diagrammet nedan visar fördelningen av kostnaderna: 

 

3

Alternativkostnad

Baggen



 
40 

En känslighetsanalys med avseende på markvärdet, antal våningar samt ekonomisk 

livslängd redovisas i tabell 7 nedan. Tabellen utläses så att totalkostnaden bara ändras 

via den faktor, exempelvis markvärde, som den står under allt annat lika. Då markvärdet 

är 2800 kr är alla andra faktorer, som våningsplan och ekonomisk livslängd 

originalvärdena, det vill säga 5 och 40 år. 

Anläggning Markvärde Våningsplan Livslängd   

  2 800 kr 4 000 kr 4 6 30 år 50 år 

Eddan 46 127 kr 64 657 kr 43 038 kr 63 113 kr 42 631 kr 67 257 kr 

Akilles 23 224 kr 29 401 kr 22 194 kr 28 886 kr 26 304 kr 25 125 kr 

Baggen 24 632 kr 28 338 kr 24 014 kr 28 029 kr 27 736 kr 25 090 kr 

Tabell 7 - Känslighetsanalys per plats och år 

Känslighetsanalysen visar på att Eddans totalkostnad varierar kraftigast på alla faktorer. 

I fallet med markvärdet varierar alla tre anläggningar i samma riktning, varav Eddan 

kraftigare variation beror på dess alternativkostnad.  Samma resonemang gäller för 

antalet våningsplan, för den alternativa byggnaden. Intressant är att notera i vilket håll 

variationen sker på Akilles och Baggen när det gäller den ekonomiska livslängden. Att 

dessa anläggningar blir mindre kostsamma med en längre ekonomisk livslängd beror på 

konstruktionskostnaden. 

Formeln för Dukatens marginalkostnad är följande: 

VC1/R+θ(VC2/R)*Qθ-1           (12) 

Denna marginalkostnad är sjunkande och avtagande, vilket beror på att de fasta 

kostnaderna utgör den största delen av totalkostnaden. För att estimera 

konsumenternas betalningsvilja, antas det att där den genomsnittliga 

beläggningsgraden skär marginalkostnadskurvan visas betalningsviljan. Viktigt att 

påpeka är att konsumenten även har en privat marginalkostnad för att ta sig till 

parkeringsplatsen, innefattande bensin, slitage och tidskostnad. Denna privata 

marginalkostnad ihop med Dukatens marginalkostnad visar betalningsviljan. Den 

privata marginalkostnaden ökar när parkeringsutbudet minskar och minskar när 

parkeringsutbudet ökar. Detta beror främst på bilistens trängsel och sökkostnad för 

parkering. 

Problemet med marginalkostnad ovan är att den bara visar Dukatens marginalkostnad 

för att ytterligare en bil ska parkera, och inte den sociala marginalkostnaden för hela 

aktiviteten. För att ett samhällsoptimalt pris ska gälla behövs den sociala 

marginalkostnaden räknas in. Detta görs genom att på konsumenten lägga de marginella 



 
41 

negativa externa effekterna, så att den privata marginalkostnaden därmed ökar till den 

samhällsoptimala nivån, likt en Pigou-skatt. 

Enligt teorin (se Trenen) ökar den sociala och privata marginalkostnaden exponentiellt 

mot kapacitetstaket i vägsystemet. Detta beror främst på ökade trängselkostnader och 

tidskostnader. Det är svårt att skatta denna exponentiella ökning, då vi varken har 

tillgång till flöden och kapacitetstak i det totala vägnätet. På grund av detta kommer en 

genomsnittlig kostnad för de negativa externa effekterna, som inte växer exponentiellt, 

beräknas.  

Den marginella produktionskostnaden per timme vid genomsnittlig beläggningsgrad (se 

6.4) för Dukaten, upp till kapacitetstaket, är följande: Eddan ca 20 öre, Akilles ca 30 öre 

och för Baggen ca 28 öre. 

Den marginella privata kostnaden är svår att räkna ut, men den totala genomsnittliga 

kostnaden18 för en tur och retur resa räknat som ett snitt på tre olika hastigheter (40 

km/h, 50 km/h och 60 km/h) till Innerstaden är ca 24,9 kr, och för en enkel resa 12,48 

kr. 

6.2 Intäkter för parkering i Linköpings innerstad 
Formeln för totala intäkter är följande: 

(P/Bh) × Ath× Q           (13) 

 

Huvuddelen av intäkterna för parkeringsplatserna utgörs av biljettintäkter från 

automater, hyresintäkter och för parkeringshusen en ospecificerad gemensam intäkt. En 

liten del består av kontrollavgifter. Inkomsterna för Eddan uppgick till ca 11 891 kr, 

Akilles ca 6 733 kr och Baggen ca 13 692 kr per plats och år.  

6.3 Resultat per parkeringsplats och år 
Resultatet medräknat alternativkostnaden uppgick för Eddan till minus 41 185 kr, 

Akilles minus 18 807 kr och Baggen minus 12 330 kr. Observera att 

konstruktionskostnaden är medräknad.  Om det till detta resultat läggs till monetärt 

värderade eller uppskattade nyttor och onyttor med parkering, kan ett 

samhällsekonomiskt investeringsbeslut tas. Observera att detta är beräknat som om 

dessa anläggningar skulle byggas idag. Om ett beslut om nyinvestering i de redan 

                                                        
18 Tidskostnad 42 kr per timme (SIKA 2002), Milkostnad 18,5 kr (Skatteverket 2008) 
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befintliga anläggningarna ska tas, bör inte konstruktionskostnaderna tas med då de är 

sunk costs.  

Om konstruktionskostnaderna tas bort för att bättre kunna se om det är motiverat att 

fortsatt driva de redan konstruerade parkeringarna i fråga blir resultatet för Eddan 

minus 39 832 kr, Akilles minus 13 782 kr och för Baggen minus 735 kr. Resultaten visar 

att konstruktionskostnaden inte har någon stor inverkan på Eddan, men desto större på 

Baggen där resultatet per plats och år nästan går jämt ut med intäkterna.  

6.3.1 Genomsnittligt totalkostnadsprissättning 

I detta avsnitt görs följande två antaganden. Beläggningen är den samma trots 

avgiftsförändring. Kostnaden för parkeringsplatsen ska täckas upp på det antalet 

timmar som är avgiftsbelagda. 

 Eddan har avgift mellan kl.08-22 vilket resulterar i 5096 timmar per år. Akilles och 

Baggen är avgiftsbelagda mellan kl.00-24 vilket resulterar i 8736 timmar per år. Kontors 

och affärstimmar (vardag 08-18, lördag 10-16) är på ett år 2912 timmar.  

Figur 11-13 visar att marginalkostnaden aldrig kommer överstiga den genomsnittliga 

totalkostnaden upp till och med kapacitetstaket på någon av de undersökta 

anläggningarna. Marginalkostnadsprissättning innebär då att intäkterna aldrig 

överstiger kostnaderna, vilket medför en subvention. Det är därför av stor vikt att den 

totala nyttan överstiger de totala kostnaderna om marginalkostnadsprissättning är 

målet. Underskottet kan som sagt täckas upp av skatter (subvention) eller genom 

genomsnittskostnadsprissättning. Om den senare metoden önskas bör avgifterna 

(avrundat uppåt) per timme, med dagens genomsnittliga beläggning öka från 10 kr till 

44 kr för Eddan, från 3,33 kr till 10 kr för Akilles och till 5 kr för Baggen  

Vid den optimala beläggningsgraden 85 procent sjunker dessa kostnader och avgifterna 

blir: Eddan 12 kr, Akilles 3 kr och Baggen 2,5 kr. Denna kostnad kommer vara 

densamma oavsett om nuvarande kapacitet får ett ökat utnyttjande som om nuvarande 

kapacitet minskas till den grad att dagens parkerade bilar utgör 85 procent av det totala 

utbudet. Om avgiften endast baseras på affärs-/kontorstimmar blir den för Eddan 21 kr, 

Akilles 9 kr och för Baggen 8 kr. 

6.4 Beläggningsgrad 

I uppsatsen har egna beräkningar gjorts på beläggningsgraden för de tre olika 

anläggningarna, dels med avsikt på antalet avgiftsbelagda timmar samt med avsikt på 

antalet kontors-/affärstimmar.  
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Beläggningsgraden för Eddan blir med avsikt på antalet avgiftstimmar 23,3 procent, 

Akilles 23,1 procent samt Baggen 47 procent. Sett till bara antalet kontors-

/affärstimmar och korttidsplatser blir beläggningsgraden på Eddan 41 procent, Akilles 

58,6 procent samt Baggen 124 procent. Att beläggningsgraden på Baggen blir över 100 

procent beror på att intäkterna överskrider kostnaderna under de timmar som räknats 

på. Fördelen med att beräkna med ett reducerat antal timmar är att det speglar den 

verkliga beläggningsgraden bättre då antalet parkerade bilar är högre under dagen. 

Denna beläggningsgrad kommer sjunka när avgifterna höjs, på grund av efterfrågans 

priselasticitet. De nya beläggningsgraderna redovisas i tabell 9 och 10. 

6.5 Kostnader för parkeringsköp  
Formeln för vad parkeringsköpspriset borde vara är följande: 

Parkeringsköpspris per plats (PKPP):  
[(R×PKN)/[1-(1+r)-N]/r ]/R          (14) 
 
För att få ut nuvarande subvention per plats används följande formel (S): 
 [((Prodk×R)(SF1+SF2))/((1-(1+r)-N)/r)+(((Bta×Mp) × (1+r)N)-(Bta×Mp))/N× (R)]-PKPP  (15) 

 
Formeln för vad parkeringspriset borde vara utan subvention fås genom: 
[PKN-(S× (1-(1+r)-N)/r)]-[(BÅ-VC) × (1-(1+r)-N)/r]       (16) 

 

Som redovisats tidigare är dagens parkeringsköpspris två basbelopp, 82 000 kr. Detta 

ska täcka konstruktions och alternativkostnaden på parkeringsplatsen för Dukaten.         

I dagsläget är detta pris för lågt och skulle egentligen ligga på ca 288 394 kr för att få full 

kostnadstäckning. Om månadskostnaden för att hyra en parkering är 610 kr och detta 

jämförs med de rörliga kostnaderna uppstår en vinst på ca 2930 kr per år och plats. 

Diskonterat med 40 år blir nuvärdet av denna årliga vinst ca 58 000 kr. Om detta belopp 

dras av från 288 394 kr får vi, ca 230 394 kr, vilket är vad parkeringsköpspriset borde 

vara utan subvention.  Priser under detta medför indirekt en subvention från 

kommunens sida. Denna metod att räkna fram ett parkeringsköpspris kan liknas vid den 

metod som används i Vancouver. Skillnaderna kan ligga i alternativkostnaden19  samt att 

de räknar med parkeringsanläggningens residualvärde och en livslängd på 30 år (Shoup, 

2005).  

Subventionen är i dagsläget 15 481 kr per parkeringsplats och år. Detta motsvarar en 

årlig subvention per skattebetalare i Linköpings Kommun (Statistisk årsbok Linköping, 

                                                        
19 Enligt vad vi erfar så har de inte räknat med alternativkostnaden i Vancouver, se Shoup, 2005 sid.248 fotnot 11.  
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2008)20 på 15 öre per parkeringsplats.  Subvention per lägenhet beror på lägenhetens 

storlek. Utifrån gällande parkeringsnorm och genomsnittstorlek per lägenhet på 81,5 m2 

(SCB, 2004) blir antalet parkeringar per lägenhet ca 0,65. Subventionen blir då ca 

10 090 kr per lägenhet och år eller 10 öre per skattebetalare, år och plats.  

Eftersom kostnaden för parkeringsköp ökar byggnadskostnaden för fastigheten kan det 

antas att kostnaden slås ut på varje lägenhet. I dagsläget ligger denna kostnad på ca 334 

kr per lägenhet och månad. Sett till den totala byggnadskostnaden motsvarar 

parkeringsköpet 3,23 procent (SCB, 2004). Parkeringskostnaden per månad och 

lägenhet ges genom att följande formel divideras med 12 (månader) 

[(R×PKN)/[1-(1+r)-N]/r ]/L          (17) 

Om parkeringsköpspriset skulle reflektera den verkliga kostnaden vid full 

kostnadstäckning och såldes utan subvention, hamnar priset på ca 939 kr per lägenhet 

och månad. Sett till den totala byggnadskostnaden motsvarar parkeringsköpet 9,06 

procent.   

Den genomsnittliga hyran för en fastighet producerad mellan 1991-2006 i större 

kommuner i Sverige var 2007 ca 6925 kr per månad (SCB, 2007). Parkeringskostnaden 

på 939 kr motsvarar således 13,55 procent av månadshyran oavsett om hyresgästen 

använder parkering eller ej. Om bara de som har tillgång till parkering ska stå för 

kostnaden skulle den hamna på ca 1440 kr plus månadsavgiften21. Detta pris blir 2050 

och motsvarar 20,80 procent av månadshyran. Vid detta (1440 kr +610 kr) pris skulle 

de som har tillgång till parkering stå för hela kostnaden själva. 

6.6 Externa effekter 
Den sociala kostnaden är den privata kostnaden plus de externa effekter som aktiviteten 

medför. I vårt fall antar vi att den privata fordonskostnaden är den milersättning som 

kan erhållas från skatteverket vid arbetspendling (Skatteverket, 2008)22. Utöver denna 

drifts- och bränslekostnad tillkommer parkeringsavgiften och tidskostnaden som privat 

kostnad. De externa effekter som inkluderas i uppsatsen, som också är redovisade av 

SIKA (2002), är följande: 

 

                                                        
20 Skattebetalare i Linköpings kommun räknas som alla i åldrarna 20-64 år och uppgår till 84 923 
21 Månadsavgift samma som dagsläget 610 kr 
22 År 2008 låg denna milersättning för egen bil på 18,5 kr 
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Partiklar PM10 – En grupp luftföroreningar som är kopplade till bland annat slitage av vägbanan. Kan försämra 

lungfunktionen och ca 5000 svenskar dör årligen till följd av PM10 utsläpp. 

NOX – Kväveoxider vilket bidrar till försurning, marknära ozon samt övergödning. 

CO2 – Koldioxid, växthusgas som bidrar till klimatförändringar. 

VOC – Lättflyktiga kolväten vilka är skadliga för människors hälsa samt kan bidrar till marknära ozon (Miljömål.nu). 

Trängsel – Är den ökande trängsel som ytterligare en trafikant bidrar till och som ger en högre tidskostnad för alla 

andra. 

Buller – Det oljud som uppkommer vid bilkörning och kan ge skada till övriga individer i samhället. 

Olyckor – Den ökande olyckskostnaden för samhället som ytterligare en bilist medför. 

Värderingar av externa effekter är hämtade från Sika (2002), Journal of Transport 

Economics and Policy (2001) och Trenen II Stran (1999).  Alla dessa effekter ökar den 

generaliserade kostnaden för alla trafikanter, även de som färdas till fots, cykel eller 

med kollektivtrafik. Delar av de negativa externa effekterna betalas idag i form av 

energiskatt och koldioxidskatt på bensin. Om denna skatt överensstämmer väl med 

kostnaden för de negativa externa effekterna beror främst på bilmodell och årsmodell. 

Koldioxid har vi valt att kvitta mot koldioxidskatten för att denna inte ska dubbelräknas. 

Energiskatten är från 2008-01-01 2,81 kr/ liter, vilket stämmer väl överens med vår 

värdering av negativa externa effekter (se tabell 13 i Appendix) och emissionsdata som 

visas av tabell 8 nedan. Vi har därför valt att kvitta även denna post, innehållande PM10, 

VOC och NOx. 

 
Formel för utsläpp per km för utsläppen är föjande: 
 [(Eg/km(co2)×Kr/g(co2))+(Eg/km(NOx)× Kr/g(NOx))+(Eg/km(VOC)× Kr/g(VOC))+(Eg/km(PM10)*Kr/g(PM10))]   (18) 

  

 

Tabellen nedan visar emissionsdata samt kostnaden för tre olika biltyper. Den bygger på 

en europeisk körcykel. 

Tabell 8 - Emissionsdata23 

                                                        
23 Beer, Grant, Watson, Olaru (2004), Life-Cycle Emissions Analysis of Fuels for Light Vehicles 

Fordon (EDU 

cykel) 

Partiklar g/km 

PM10 

VOC 

g/km 

NOX 

g/km 

CO2 

g/km 

Kostnad extern effekt Kostnad 

genomsnittsresa 

Standard ULP 
family vehicle 
(1700kg) 

0,016106 0,134 1,721 295,3 0,51077 2,359126 

LPG 3rd Gen. 
Kangoo 
(1130kg) 

0,002897 0,022 0,012 139 0,227969 1,052933 

Hybrid -Prius 
(1340kg) 

0,004782 0,087 0,09 134,3 0,222895 1,029497 

Totalt  0,007928 0,081 0,60766 189,533 0,320545 1,480519 
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De negativa externa effekter som är kvar att värdera är buller, olyckor samt trängsel. 

Värderingen av dessa uppgår till 0,08 kr/km för buller, 0,10 kr/km för olyckor samt 

0,03 kr/km för trängsel. Vi antar att alla dessa externa effekter är konstanta och ökar 

per kilometer. I verkligheten kan det antas att vissa av dessa ökar exponentiellt desto 

fler bilar som vistas på vägarna. På grund av informationsbrist av kapacitetsmängd, 

kapacitetstak och olika hastigheter är det svårt att exakt skatta denna exponentiella 

ökning.   

Vi har genom mätningar från 18 olika bostadsområden inom tätorten och information 

om dess befolkningsstorlek tagit fram en skattad genomsnittresa till centrala 

Innerstaden. Körsträckan för denna genomsnittsresa är 4,62 km. Det är den sträcka 

genomsnittstrafikanten kör för att parkera i Innerstaden. Den externa kostnaden denna 

resa medför uppgår till ca 1 kr per trafikant och enkelresa. Om vi återgår till formel (1) 

som ger den privata generaliserade kostnaden är det önskvärt att de externa effekterna 

på ca 2 kr räknas in per parkeringsbiljett. På detta sätt blir den privata kostnaden lika 

med den sociala kostnaden, vilket leder till att privatpersonen blir medveten om 

samhällskostnaden och tar med i sina kostnadsberäkningar. Detta utifrån Pigous 

Polluter Pays Principle PPP. Eftersom biltullar inte är aktuellt i Linköping kan denna 

kostnad fångas upp i parkeringsavgiften.                                                                                                                                                                                                                      

6.7 Rekommenderade priser för parkering  
Marginalkostnadsprissättning: En förutsättning för marginalkostnadsprissättning är 

att den totala nyttan ska överstiga den totala kostnaden. Om detta råder är utbudet av 

parkeringar samhällseffektivt. Om utbudet är för högt kan kommunen minska storleken 

på befintliga anläggningar, eller riva anläggningar. Om utbudet istället är för lågt kan 

kommunen bygga ut befintliga anläggningar, bygga nya anläggningar eller effektivisera 

redan befintliga anläggningar. När utbudet är samhällseffektivt kan ett effektivt pris fås 

genom att sätta priset för parkering lika med den prisrelevanta marginalkostnaden för 

parkering. Denna marginalkostnad redovisades i kap 6.1.4. Till denna marginalkostnad 

ska de negativa externa effekter tillföras, för att på så sätt få ett samhällsekonomiskt 

optimalt pris. Formeln för den prisrelevanta sociala marginalkostnaden är följande: 

MCprod + Q
��������	�
�

��
  + MCextern                                  (19) 

Där parkeringsavgiften som beräknats i uppsatsen är: 

MCprod + MCextern = VC1/R+θ(VC2/R)*Qθ-1+EE             (20) 
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Kostnaden för de negativa externa effekterna är ca 2 kr vilket ger en social 

marginalkostnad per biljett på Eddan ca 2,20 kr, Akilles ca 2,30 kr och för Baggen ca 

2,28 kr per timme.  De negativa externa effekterna har i uppsatsen lagts på biljettpriset 

likt en Pigou-skatt. Vid en högre trafikvolym ökar MCextern något, enligt Trenen II Stran 

beror ökningen på ökad trängsel i trafiknätet. Linköping har dock troligtvis inte några 

höga trängselkostnader. Hänsyn torde tas till den ökade sökkostnaden (Q
��������	�
�

��
 ) som 

drabbar bilister på grund av de redan parkerade fordonen, dock har inte denna 

komponent kunnat skattas i denna uppsats. 

Genomsnittskostnadsprissättning: Om utgångspunkten är genomsnitts-

kostnadsprissättning, det vill säga att alla kostnader ska täckas upp av intäkter medför 

det att de nya parkeringspriserna bör reflektera alla kostnader fullt ut. I tabellen nedan 

redovisas avgifterna och de nya beläggningsgraderna med hänsyn tagen till elasticiteten. 

 

Anläggning Rekommenderad timavgift  Beläggning  

Eddan 44kr 8 % 

Akilles 10kr 14 % 

Baggen 5 kr 43 % 
Tabell 9 - Priser samt beläggningsgrad, baserat på avgiftstimmar 

Tabellen ovan visar priser och beläggning medräknat konstruktionskostnad utslaget per 

avgiftstimma och tabellen nedan visar priser och beläggning utslaget per affärs-/ 

kontorstimmar.  

Anläggning Rekommenderad timavgift  Beläggning  

Eddan 44kr 13 % 

Akilles 13kr 26 % 

Baggen 7kr 96 % 
Tabell 10 - Priser samt beläggningsgrad, baserat på affärs-/kontorstimmar 

 

Anläggning Rekommenderad timavgift                                    Beläggning  

Eddan                                            43kr 8 % 

Akilles                                 9kr 15 % 

Baggen                                 3kr 47 % 

Tabell 11 – Priser samt beläggningsgrad utan konstruktionskostnad, baserat på avgiftstimmar  
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Tabellen ovan visar priser och beläggning utan konstruktionskostad utslaget per 

avgiftstimma och tabellen nedan visar priser och beläggning utslaget per affärs-

/kontorstimmar. 

Anläggning Rekommenderad timavgift                                  Beläggning  

Eddan                                43kr 14 % 

Akilles                                 11kr 33 % 

Baggen                                  5 kr 115 % 
Tabell 12 – Priser samt beläggningsgrad utan konstruktionskostnad, baserat på affärs-/kontorstimmar 

Den nya beläggningen fås genom följande formel: 

BG+(BG(∆P×ε)           (21) 

Fördelen med genomsnittskostnadsprissättning är att marknaden fungerar mer rättvist. 

Enligt Litman (2000) bär trafikanten endast ca 43 procent av sina egna kostnader. 

Nackdelen med denna metod, om den används fullt ut, är att det uppstår 

transaktionskostnader i samband med prissättningen samt allokeringsförluster. 

Ytterligare ett argument emot genomsnittskostnadsprissättning kan härledas till 

begreppet x-inefficency se 3.5. Om parkeringsanläggningarna drivs i offentlig regi 

och/eller är naturliga monopol kan eventuella underskott täckas upp av skattemedel 

vilket minskar incitamenten att vara kostnadseffektiv. När beslut ska fattas om 

anläggningens vara eller icke vara är det de rörliga kostnaderna samt 

alternativkostnaden som bör beaktas. Finns det inte täckning för dessa bör 

anläggningen läggas ner, om inte parkeringen medför höga positiva externa effekter. 

Konstruktionskostnaden ses som en sunk cost och ska därmed inte ligga till grund när 

beslut tas om redan befintlig anläggning.  

Varför marginalkostnadsprissättning inte ger full kostnadstäckning för parkeringar i 

Linköping beror på att den genomsnittliga totalkostnadskurvan alltid, upp till 

kapacitetstaket, kommer att befinna sig över marginalkostnadskurvan, vilket innebär en 

finansiell förlust. Graferna nedan visar marginal- och genomsnittlig totalkostnad för de 

tre parkeringsanläggningarna. Kapacitetstaket visas av den vertikala linjen. Observera 

att de tre graferna har olika skalor och att marginalkostnaden inte är noll. 
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Figur 11 - Kostnadsgraf för Eddan 

 

  

Figur 12 - Kostnadsgraf för Akilles 

 

 

Figur 13 - Kostnadsgraf för Eddan 
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6.8 Avståndsprissättning 
En prissättningsmetod som vi inte räknat på i denna uppsats är avståndsprissättning. 

Desto längre från cityparkeringen sker desto billigare parkeringsavgift. Trafikanterna 

kan göra avvägning mellan de dyrare taxorna centralt och tidskostnaden för att till fots 

ta sig till city från den billigare parkeringen. Ett exempel på denna avvägning illustreras 

nedan:  

 

 

 

 

 

 

Grafen visar hur en individ med bestämda preferenser kommer agera. Dennes val 

hamnar där totalkostnaden är som lägst det vill säga vid punkt A. 

 

Figur 14 - Kostnad för att parkera och gå 

Kostnad för parkering 
och gång Totalkostnad för 

parkering och gång 

Tidskostnad för att gå 

Avstånd från city 

Kostnad för parkering 
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7. Analys och diskussion 

Kapitlet knyter ihop empirin med teorin och resultaten. Tänkbara åtgärder för 

parkeringsmarknaden presenteras samt en diskussion om parkeringspriser och parkeringsköpspris 

förs.  

7.1 Parkeringsnorm 
Om priset på parkeringsköp ska reflektera den verkliga totala kostnaden för parkering 

innebär det en relativt stor prisökning. Att fortsätta subventionera parkeringsköp är då 

inte ett alternativ eftersom priset inte reflekterar den egentliga kostnaden. Dessutom 

tenderar de som åker bil i mindre utsträckning att subventionera de som åker mer. Ett 

sätt att få ner denna kostnad är att minska parkeringsnormen, speciellt i områden med 

höga markpriser. Vi anser det vara av stor vikt att se till hur parkeringsnormen är 

utformad med avseende på till exempel markanvändning, utnyttjande av 

parkeringsfaciliteterna samt dess långsiktiga effekt på efterfrågan av parkering. I våra 

beräkningar har vi kommit fram till att parkeringskostnaden kan uppgå till ca 14 

procent av månadshyran, en kostnad som slås ut på alla lägenhetsinnehavare, oavsett 

bilinnehav eller ej. Fördelarna med att erbjuda centralt boende utan tillgång till 

parkering skulle vara att fler skulle ha råd med ett centralt boende. Dessutom kan fler 

och större fastigheter byggas på samma yta vilket kan påverka densiteten på ett positivt 

sätt i Innerstaden. Ett bra exempel kan hämtas från Oakland, där en parkeringsnorm om 

en parkering per bostad infördes 1961. Effekten av detta innebar att 

konstruktionskostnaderna ökade med 18 procent, bostadsdensiteten minskade med 30 

procent (urban sprawl), bostadsinvesteringarna minskade med 18 procent och 

markvärdet minskade med 33 procent (Shoup, 2005).  Detta resonemang kan även gälla 

för kontor och en jämförelse mellan olika städer ses i tabellen nedan: 

Land Stad Folkmängd Parkeringsnorm (1000m2) 

Sverige Linköping 140 367 15 
Sverige Uppsala 187 541 10 
Sverige Jönköping 123 729 18 
USA/Kalifornien Palo Alto 58 400 43 
USA/Florida Orlando 229 200 22 
USA/Illinois Lake Forest 20 059 38 
Tyskland Hamburg 1 800 000 16 
England Sutton 179 768 29 
Island Reykjavik 117 900 24 
Kanada Vancouver 2 000 000 11 
Kanada Calgary 1 000 000 8 
Kanada Ottawa 1 200 000 8 
Sydafrika Port Elizabeth 1 100 000 25 

Tabell 13 - Parkeringsnorm för kontor24  

                                                        
24 Folkmängd hämtad från www.ne.se 2009-01-19 , Sutton och Lake Forests folkmängd är hämtade från 
www.britannica.com 2009-01-19. Parkeringsnormen är hämtad från (Shoup 2005) 
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25 Shoup 2004 
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Tabellen ovan visar på att en större stad oftast har en lägre parkeringsnorm med 
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bero på städernas ålder, unga städer tenderar att i större utsträckning gynna biltrafiken. 
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skning som bedrivs på parkering, vilket kan ha skapat en ökad 

medvetenhet om problemen och lösningarna. 

priset inte speglar de verkliga kostnaderna kan det ge upphov till den onda cirkeln 

som visas nedan. Där till exempel ett ökat bilägande kan leda till ett ökat bilresande o

så vidare. Parkeringsnormen orsakar inte ”den onda cirkeln” men en för hög 

förvärrar processen, genom att se till att parkering alltid kommer ha ett 

Figur 15 - Den onda cirkeln25 
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Tabellen ovan visar på att en större stad oftast har en lägre parkeringsnorm med 

Anledningar till dessa skillnader i parkeringsnormen kan 

bero på städernas ålder, unga städer tenderar att i större utsträckning gynna biltrafiken. 

ett samband med den relativt 

skning som bedrivs på parkering, vilket kan ha skapat en ökad 

priset inte speglar de verkliga kostnaderna kan det ge upphov till den onda cirkeln 

kan leda till ett ökat bilresande och 

så vidare. Parkeringsnormen orsakar inte ”den onda cirkeln” men en för hög 

förvärrar processen, genom att se till att parkering alltid kommer ha ett 

 

Efterfrågan på parkering 

et, året, samt beroende på vilka 

ulhandel, veckohandel och kvällar. 

jul är handel i stort behov av 

parkeringar för sina kunder. I veckodagarna är skolor, banker, offentliga sektorn samt 

aktiviteter som till 

som dominerar.  Under helger är främst 

v parkering (Litman, 2008).     
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Olika aktiviteter har därför olika peakar på sin efterfråga. I dagsläget finns en tendens 

att varje aktivitet bygger ut parkeringar för sin egen peak-efterfråga. Ofta är dessa 

parkeringar reserverade för sitt ändamål, vilket resulterar i att flertalet parkering står 

tomma under vissa perioder. Julhandel kan tas som ett exempel. Trycket på allmänna 

parkeringar för handeln är stort, samtidigt som många kontor är stängda. Istället för att 

dimensionera de allmänna parkeringarna utifrån denna peak, bör samnyttjande vara en 

lösning. En win-win situation uppstår när kommunen eller köpmannaföreningen 

tillfälligt hyr en parkeringsfacilitet av ett kontor som inte har användning för alla sina 

reserverade platser, eftersom de har stängt. Samma situation kan tänkas gälla för till 

exempel en teaterföreställning, som kvällstid är i behov av parkeringar och då kan hyra 

en del av dessa hos en närliggande tom parkering. Sammanfattningsvis är samnyttjande 

ett bra alternativ för att klara av olika aktiviteters peakar och tillgodose parkering utan 

att behöva öka utbudet av parkeringar. Problem med samnyttjande är att de till en 

början kan innebära höga transaktionskostnader och hur dessa utvecklas över tiden är 

svårt att sia om. 

En annan form av samnyttjande är bilpooler. Bilpooler är ett substitut för privat 

bilägande, och går till på så sätt att en grupp individer delar på ett givet antal fordon 

som kan hyras per timme eller dag. Dessa bilar och deras parkeringar tenderar att 

användas mer effektivt, och förare i en bilpool reducerar sin årliga körträcka med så 

mycket som 50 procent (Litman, 2000) 

7.3 Parkeringsfaciliteternas arkitektur 
Parkeringsanläggningarnas arkitektur kan tänkas vara viktigt ur två aspekter. Dels 

själva utseendet för att passa in i stadsbilden, utan att kringboende och besökare ska 

störas av anläggningen. Kostnaden för det estetiska får dock inte överstiga nyttan. Detta 

kan ske genom att placera butiker i markplan. Den andra aspekten är olika smarta 

designlösningar för att förbättra funktionaliteten. Olika typer av obemannade 

anläggningar kan vara lönsamt där markpriser är höga. Robotiserade anläggningar kan 

ta en högre kapacitet på samma markyta, för att infarter, utfarter och övriga ytor 

minimeras26.    

                                                        
26 Utifrån egna beräkningar från ett robotiserat parkeringshus i Dubai, minskar ytan per parkering med upp till 30 
procent  
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Bild 3 - Robotiserad parkering27 

  

En avgörande faktor när en parkeringsanläggning byggs är markpriset. Vid låga 

markpriser är markparkering att föredra, och högre markpriser motiverar 

parkeringshus, parkeringsgarage eller robotiserad parkering. Enligt våra beräkningar är 

det inte motiverat att anlägga markparkering i Linköping då markpriset överstiger 1100 

kr per bta. Då markpriset i Innerstaden överskrider 1100 kr per bta, är det inte 

ekonomiskt hållbart att ha kvar markparkeringen Eddan. Som tidigare nämnts finns det 

planer på att bygga ett parkeringshus tillsammans med bostadshus på kvarteret Eddan. 

Att parkera i ett parkeringshus är idag ett billigare alternativ för bilisten då det råder 

stordriftsfördelar. Om utbudet av parkeringar ökar genom att bygga parkeringshus på 

Eddan sänks på kort sikt bilistens GC, dels beroende på lägre biljettavgift vid 

kostnadsprissättning och vid dagens avgifter, dels vetskapen om att det alltid finns 

lediga parkeringar till ett rimligt pris. Allt detta enligt teorin om induced demand leder 

på längre sikt till en större trafikmängd vilket resulterar i en större efterfråga på 

parkering. Att det i detaljplanen för Eddan estimeras samma trafikmängdsökning med 

och utan parkeringshus får därför ses som orimligt (Samrådshandling, kv Eddan, 2004). 

7.4 Parkeringsköpspris 
Parkeringsköpspriset är, vilket framkom i resultatkapitlet för lågt i dagsläget. Detta låga 

parkeringsköpspris innebär en subvention, som alla får betala. Att denna subvention 

helt beror på de positiva externa effekterna ses som orimligt. Parkeringsnormen som 

bestämmer antalet parkeringsplatser bygger dessutom på efterfrågan av att agera på en 

kraftigt subventionerad marknad. Det får en negativ effekt på alternativa färdmedel, 

markanvändningsmönster och miljön (Shoup, 2004). Idag slås parkeringsköpspriset ut 

på konstruktionskostnaden, vilket leder till byggherren efterfrågar mer parkering och 

                                                        
27 Robopark.com 
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konsumenten inte ser till det fulla priset. Ur rättvisesynpunkt gör detta att de som bor i 

fastigheten men ej efterfrågar parkering ändå betalar för det. De subventionerar 

grannarna ofrivilligt.  Möjlighet bör finnas, både ur rättviseaspekten och ur 

effektivitetsaspekten, till att välja bort parkering, det vill säga rättigheten att hyra en 

parkering inte binds ihop med lägenhetshyran, utan är en separat avgift, så kallad 

unbundle parking. Detta ska då ge utslag i hyran, då den delen av konstruktionskostnad 

som innefattar parkering tas bort. De som har parkering ska betala hela kostnaden. Om 

de av skattebetalarna osubventionerade parkeringsköpspriserna gäller är detta av än 

större vikt. När detta är gjort kan det ges en mer korrekt bild av efterfrågan på 

parkering och därmed utformas en ny parkeringsnorm. Ytterligare ett argument till att 

parkeringsnormen behöver revideras, om priset ska spegla den verkliga kostnaden, är 

risken att nybyggnation allokeras från de centrala delarna till mer petrifiera områden. 

Varför det finns en risk för detta beror på att tillgodose antalet parkeringar enligt 

gällande norm, ökar konstruktionskostnaden, vilket hos ett företag ökar 

produktionskostnaden. Många centralt belägna verksamheter kan substituera kapital 

och arbetskraft mot en central lokalisering och ett ökat parkeringsköpspris med dagens 

norm kan göra denna substitution olönsam, varför aktören söker en billigare 

lokaliseringsplats.  En sänkt parkeringsnorm kan minska denna risk (Shoup, 2004).   

7.5 Parkeringsavgifter 
Om målet med parkeringsavgifterna är full kostnadstäckning är dagens 

parkeringsavgifter på de tre anläggningarna för låga, då de rörliga kostnaderna och 

alternativkostnaden överstiger intäkterna. Hänsyn bör dock tas till eventuella positiva 

externa effekter som parkeringarna medför och därmed kan rättfärdiga subventioner. 

Samtliga tre parkeringsanläggningar saknar full kostnadstäckning, vilket innebär att 

intäkterna inte täcker kostnaderna, varför en höjning av dessa är nödvändig för att 

uppnå full kostnadsprissättning. Vid elasticiteten -0,2 kommer denna höjning innebära 

att både Eddan och Akilles kommer ha låga beläggningsgrader. Detta speglar med 

största sannolikhet inte det verkliga förloppet. Om Eddan höjs från 10 kr till 44 kr, allt 

annat lika, kan det resultera i en substitution till Akilles på grund av deras geografiska 

närhet. Eddans största kostnad, alternativkostnaden, ligger relativt fast och går inte att 

effektivisera vilket medför den kraftiga avgiftsökningen. Att bebygga Eddan med 

parkeringshus och bostäder skulle sannolikt innebära en mer samhällsekonomiskt 

markanvändning än i dagsläget. Dock reserverar vi oss för det ökade 

parkeringsutbudets långsiktiga effekter på modalfördelningen i stort. Frågan är om det 

förutom ett antal bostadsparkeringar behövs fler allmänna parkeringar på kvarteret 



 
56 

Eddan. Att få en större beläggning på de befintliga parkeringshusen vore mer önskvärt. 

Det visar sig att även om parkeringsavgiften, baserat på antal avgiftstimmar, vore 

nästintill noll skulle ingen av anläggningarna uppnå en genomsnittlig beläggning på 85 

procent. Det indikerar på ett för stort utbud. Sett till bara avgiftstimmar under kontors- 

och affärstid, vilket speglar den tid då flest efterfrågar en parkeringsplats, kommer 

beläggningen vara högre än 85 procent28 på Baggen, men ej för någon av de övriga 

anläggningarna. Dock är det troligt med en substitution från det överfulla Baggen till 

Akilles vilket gör att dessa två hamnar på en gemensam beläggning nära 85 procent. 

Vad gäller marginalkostnadsprissättning bör Dukatens marginalkostnad plus de 

negativa externa effekterna, alltså den sociala marginalkostnaden vara lika med 

konsumentens marginella betalningsvilja. Där efterfrågan skär den sociala 

marginalkostnaden ges det samhällsoptimala utbudet samt det samhällsoptimala priset. 

Det är svårt att beräkna betalningsviljan, i uppsatsen har vi antagit att där den 

genomsnittliga beläggningen skär sociala marginalkostnaden fås den marginella 

betalningsviljan. Eftersom vi inte vet om det rådande parkeringsutbudets totala nyttor 

överstiger de totala kostnaderna, kan vi inte säga något om det optimala priset eller 

utbudet på parkering. Där den sociala marginalkostnaden skär den genomsnittliga 

beläggningen, är parkeringen inte full och når inte heller upp till den optimala 

beläggningen på 85 procent, på någon av de studerade anläggningarna. Det är svårt att 

säga var priset hamnar med marginalkostnadsprissättning, dock kan det fastslås att den 

sociala marginalkostnaden varierar kraftigt beroende på trafikmängd. 

Den prisrelevanta marginalkostnaden är lika med parkeringsavgiften som Dukaten bör 

ta ut. Den prisrelevanta kostnaden upp till 85 procent anses inte stiga så kraftigt. Över 

denna beläggning kommer den prisrelevanta marginalkostnaden öka, främst genom en 

ökad sökkostnad och trängsel. I uppsatsen har sökkostnaden inte beräknats på grund av 

otillräcklig information angående bilistens sökkostnad. Då denna kostnad är relativt låg 

vid beläggningsnivåer under 85 procent, vilket är fallet med de studerade 

anläggningarna, torde denna kostnad vara låg och inte nämnbart påverka 

parkeringsavgiften.  Vid beläggningsgrader under 85 procent sjunker den prisrelevanta 

marginalkostnaden, men det innebär också ett mer ineffektivt markutnyttjande och en 

lägre totala nytta.  

Som nämnts tidigare finns det flera olika sätt att effektivisera kostnadsprissättningen. 

Ett exempel är avståndsprissättning, vilket gör att ytterområden avlastar innerområden 

                                                        
28 Den kommer till och med vara över 100 % 
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tack vare bilistens tidskostnad för att gå tillsammans med ett lägre pris i ytterområdena 

blir lika eller mindre än priset på parkering centralt. Personliga preferenser kommer 

avgöra hur centralt bilisten parkerar. En klar fördel med detta är det faktum att desto 

mindre centralt parkeringen sker desto färre negativa externa effekter lämnar den efter 

sig. En nackdel med avståndsprissättning kan vara höga transaktionskostnader, för att 

få fram de olika parkeringsavgifterna.  

En annan metod är att tillämpa dynamisk prissättning. Eftersom efterfrågan varierar 

kraftigt under dygnets timmar, kan en dynamisk prissättning maximera intäkterna, samt 

ge en jämnare beläggning. Figur 11, kap 4.3  visar den totala nyttan med parkeringar 

samt dess kostnader. Om en dynamisk prissättning råder kan nyttan och kostnad följas 

åt upp till en beläggning om ca 85 procent. Beläggningsgrader över denna nivå ökar 

kostnaderna mer än vad nyttan av parkering ger. Detta därför att kostnader som 

sökkostnad, trängsel samt andra negativa externa effekter ökar. Den största av dessa 

kostnader är troligtvis den privata sökkostnaden, som även kan ses som en privat 

trängselkostnad. Beläggningsgrader under 85 procent innebär ett ineffektivt 

markutnyttjande. När beläggningsgraden skiljer sig från 85 procent kan anläggningen 

inte prestera vad den förväntas göra ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Nackdelen 

med denna metod är kostnaden och svårigheten för implementering av avgifterna. Ett 

alternativ till den dynamiska prissättningen är peak-load pricing. Under perioder när det 

är högre efterfråga kan en högre avgift tas ut, och under perioder med en låg efterfråga 

kan en lägre avgift tas ut. Olika avgifter kan således sättas i samband med julhandel, 

helger, vardagar och olika tider på dynget. Fördelen med denna prissättningsmetod är 

att den är förknippad med lägre transaktionskostnader.   

Om syftet med parkeringsanläggningen är korttidsparkering, till exempel för handeln 

där en stor omsättning på kunder önskas vilket är synonymt med en stor omsättning på 

parkeringar, kan ett stegrande pris användas. Parkeringspriset ökar stegvis för varje 

timme, priset för första timmen är då lägre än för andra och tredje etc. Incitament 

skapas därmed för korttidsparkering vilket ökar omsättningen av bilar och kunder. 

Detta gäller speciellt för kantstensparkering.  En negativ aspekt av detta ges av 

(Niskanen, Glazer, 1992). De menar att om priserna på parkering ökar, kommer även 

omsättningen av parkeringar öka, vilket kan leda till en ökad trafikvolym. Detta 

resulterar i en ökad trängsel och kostnad för de negativa externa effekterna. 

En mer direkt prissättningsmetod för att åstadkomma ett modalskifte är en prissättning 

som relaterar till priset på kollektivtrafik. Om det finns en önskan att reduceras 
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biltrafiksökningen bör parkeringsavgiften per dag minst vara lika stor som en tur och 

retur biljett hos kollektivtrafiken (Litman, 2008).  

Linköpings kommun påpekar i sin Trafikstrategi att vägar och gator i första hand 

prioriteras för fotgängare, cyklister, kollektivtrafik och annan rörlig trafik. Det bör 

därför påpekas att om priserna höjs i parkeringsanläggningarna kan en 

substitutionseffekt uppstå, där fler bilister väljer att parkera på gatan. Det är därför av 

stor vikt att avgifterna på kantstensparkering alltid är högre än i anläggningarna. Vid 

sökning efter kantstensparkering tar trafikanten upp en del av gaturummet, vilket 

påverkar övrig trafik negativt i framkomlighet och olycksrisk.  

7.6 Subvention 
Om nyttan av parkering är större än betalningsviljan, finns det skäl till att subventionera 

parkering. Subventionen sänker priset så att en större konsumtion av parkering är 

möjlig och därmed uppnås en större total nytta. Parkering i sig medför nyttor samt 

onyttor, där handeln säkerligen åtnjuter de största nyttorna. Storleken på denna nytta 

är svår att uppskatta, vad som vore intressant att reda ut är om det är handeln eller 

samhället som erhåller mest nytta. Om handeln står och faller med subventionerade 

parkeringar bör det utredas om en mer lämpad verksamhet kan ta dess plats. Om 

samhällets totala nytta av innerstadshandel är större än den totala subventionen är 

subventionen rättfärdigad.  

7.7 Åtgärder för minskat parkeringsbehov 
Det finns flera åtgärder för att minska parkeringsbehovet, varav några nämns nedan. En 

sådan är cash out, vilket innebär att arbetsgivaren erbjuder de anställda med 

gratisparkeringar en viss summa pengar för att använda andra pendlingsmöjligheter än 

bilen (Litman, 2000). För att detta ska gälla krävs att arbetsgivaren redan i dagsläget 

betalar för parkeringen, eller att det finns en för arbetsgivaren synlig alternativkostnad 

för parkeringsplatsen. Om det inte finns någon synlig alternativkostnad kan en sådan 

skapas med hjälp av lagar. Ett exempel är att tvinga arbetsgivaren att betala en 

miljöskatt för varje parkeringsplats han tillhandahåller för de anställda (Jansson, 2001). 

Detta skapar incitament för cash out hos arbetsgivaren. Subventionerade 

arbetsparkeringar uppgår till 20.6 procent av Linköpings innerstads totala 

parkeringsutbud29. Dessa parkeringsplatser är idag ett problem därför att de 

medfinansieras av skattebetalare som inte använder parkeringen och utgör en 

obeskattad löneförmån för pendlaren (Jansson, 2001).   

                                                        
29 Se Wall och Janssons studie i kap 5 
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7.8 Minskat parkeringsutbud och kollektivtrafik 
Linköpings kommun kan styra över utbudet av parkeringar, och använda som en form 

av Mobility Management. Om målet är att minska trafiken i staden, kan detta göras med 

road-pricing till exempel biltull, höjd parkeringsavgift eller på annat sätt påverka 

bilistens GC. Exempel på åtgärder som inte innebär direkt road-pricing är: 

- Avsmalning av gatuutrymmet för att på så sätt få ner hastigheten och öka 

bilistens tidskostnad. 

- Premiera kollektivtrafikens framfart i gatuutrymmet, genom att dessa alltid får 

grönt ljus i korsning, vilket även detta ökar bilistens tidskostnad. 

- Genom att minska utbudet på parkeringar och därmed höja bilistens GC, genom 

att denna kan få en högre sökkostnad och därmed tidskostnad.  

Utbudet kan minskas på flertalet sätt bland annat genom att riva redan befintliga 

anläggningar, minska parkeringsnormen, minska storleken på befintliga anläggningar 

samt strypa nybyggnation. När det råder större konkurrens om parkeringar ökar 

bilistens kostnad. Om inga transportalternativ till bilen finns kan detta faktum leda till 

begreppet survivial of the earliest det vill säga att individer anländer i god tid före den 

utsatta tiden för att få parkering, vilket ger höga tidskostnader (Arbatskaya, 

Mukhopadhaya, Rasmusen, 2007). Om det finns alternativa transportmedel kan vissa 

individers GCbil tendera att bli högre än GCkoll vilket resulterar i modalskifte till fördel för 

kollektivtrafiken. Eftersom GCkoll är sjunkande vid större volymer, på grund av 

Mohringeffekten kommer kvaliteten öka och nyttan med kollektivtrafik öka.  
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8. Slutsats 

 

Resultaten visar att ingen av de undersökta anläggningarna idag bär sina egna 

kostnader.  Att de ska bära sina kostnader är inte något som är självklart, om den totala 

nyttan överskrider de totala kostnaderna. Om den totala nyttan är större är det 

samhällsekonomiskt lönsamt med en subvention för att nyttjandet inte ska bli för lågt, 

och en marginalkostnadsprissättning ska användas. Marginalkostnaden ska reflektera 

samhällets marginalkostnad och därför ska hänsyn tas till de negativa externa 

effekterna. Men om den totala nyttan inte överskrider den totala kostnaden bör en 

subvention inte tillämpas för att täcka upp det finansiella underskottet. Vårt resultat 

visar på att centrala markparkeringar är förenade med höga kostnader, främst 

alternativkostnader. Det innebär att en markparkering har ett högre krav att per plats, 

vid höga markpriser, generera högre nytta jämfört med ett parkeringshus.  

Beläggningsgraden på de undersökta parkeringsanläggningarna uppgår inte, med 

undantag från Baggen, någon gång till 85 procent. Detta stämmer väl överens med 

resultatet av enkäten Kritik på teknik där 50 procent uppgav att de uppfattade det som 

mycket eller ganska lätt att finna en parkering. Detta tyder på att parkeringsutbudet i 

Linköpings innerstad idag är för stort. Då beläggningsgraden är relativt låg och inte 

uppgår till 85 procent innebär det ett ineffektivt markutnyttjande och resursslöseri.    

Vad gäller parkeringsköp, är dagens parkeringsköpspris för lågt. Dessutom ökar detta 

konstruktionskostnaderna för främst centrala fastigheter, och alla får vara med och 

betala. Att styra hur olika delar av konstruktionskostnaderna fördelar sig över 

lägenheterna kan vara problematiskt, men önskvärt. Speciellt om de högre 

parkeringsköpspriserna skulle gälla. Ur rättvisesynpunkt bör de som har en central 

bostadsparkering stå för hela sin kostnad, om inte speciella orsaker råder, som till 

exempel rörelsehinder. Det skulle också resultera i att den boende skulle omvärdera sin 

nytta av långtidsparkering i centrum, vilket kanske resulterar i en lägre efterfråga och 

en lägre parkeringsnorm. Den totala nyttan med parkeringsköp är svår att uppskatta, 

och beror på vilket verksamhet det rör. Parkeringsköp för handel och kontor har 

troligen en större nytta än för boende.  Det mest samhällsekonomiska vore att i varje 

specifikt fall kunna värdera nyttan av parkering för just den verksamheten och utifrån 

det bestämma en för varje fastighet unik parkeringsnorm. Troligtvis är detta svårt att 

tillämpa och skulle innebära höga transaktionskostnader. Men en mer diversifierad 

norm än idag är önskvärd.  
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Det är viktigt att inte se parkering som en separat del utan som en del i 

transportsystemet som helhet. Åtgärder som minskar kostnaden för konsumenten vid 

parkering bidrar till att GC för bilisten minskar vilket får effekter i hela trafiksystemet. 

Om biltrafiken gynnas, missgynnas kollektivtrafiken indirekt och viceversa.  

Det finns möjligheter att möta tidvids, men även till viss grad permanenta, 

efterfrågeökningar.  Genom bilpooler, samnyttjande, kollektivtrafik och prisökning på 

parkering, kan detta uppnås utan en ökad nybyggnation.  

Vidare bör parkeringarnas effekt på centrumhandeln och annan central verksamhet 

helst värderas och minst bedömas. Detta för att få klarhet i vilken nytta parkeringar 

bidrar med och på så sätt mer korrekt kunna värdera parkeringsmarknaden. En mer 

exakt beläggningsgrad under årets alla dagar vore önskvärt, för att kunna mäta 

efterfrågan och diversifiera prissättningen. Även efterfrågans priselasticitet för 

parkering i Linköping vore intressant att skatta.  
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10. Appendix 

 
Formelförteckning: 

Förkortning Namn Förkortning Namn 

TC Totalkostnad P Avgift  

Prodk Produktionskostnad per plats Ath Avgiftstimmar per år 

R Antal parkeringsrutor Q Genomsnittligt antal parkerade bilar 

r Ränta PKN Parkeringsköpspris nuläge 

N Ekonomisk livslängd S Subvention 

Bta Yta per parkeringsplats plus våningsplan D Diskonteringsfaktor 

Mp Markkostnad per m2 BÅ Biljettintäkt år 

V Antal våningar på bostadshus VC Total rörlig kostnad 

VC1 Rörlig kostnad som ökar proportionellt SF1 Skattefaktor 1 

VC2 Rölig kostnad ökar mindre än ett SF2 Skattefaktor 2 

Q Genomsnittligt antal parkerade bilar h Timma 

θ Värde mellan 0-1 EE Externa effekter 

TR Totala intäkter BG Beläggningsgrad 

Bh Antal timmar som biljetten gäller ε Elasticitet 

E Emissions data     
Tabell 14 - Formelförteckning 

 
 
Negativa Externa effekter: 
 

Kostnader for utsläpp Linköping 

Värdering/kg = 0,029*Fv*√B*Värdering/exponeringsenhet 

Utsläpp Kr/kg Kr/g 2001 Kr/g 2007 

Partiklar PM10 207,4907 0,207491 0,225676 

VOC (Lättflyktiga kolväten)  15,89512 0,015895 0,017288 

SO2 (Svaveldioxid) 35,54256 0,035543 0,038658 

NOX (Kväveoxider) 12,3123 0,012312 0,013391 

CO2 1,5 0,0015 0,001631 

Tabell 15 - Emissionsvärdering 

Värderingsformeln är hämtad från SIKA Rapport 2002:4. Fv står för ventilationszon och är i 
Linköping 3. Befolkningsmängden som använts är 99 313 personer. Tabellen nedan KPI samt 
eurons utveckling. Den första raden visar Eurons förändring mellan 1999-2007. Den andra raden 
visar på svenska KPI 2001-2007.  
 

Euro/KPI Förändring % 

1999-2007  0,125571 

2001-2007 0,087645 

Tabell 16 - Euro och KPI 
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Tabellen nedan visar beräkningar på en enkel genomsnittsresas längd. 

Område Folkmängd 

20- 

Andel % Avstånd km Viktat 

avstånd 

Område Folkmängd 

20- 

Andel % Avstånd km Viktat 

avstånd 

Skäggetorp 6181 0,097626 4,5 0,439317 Johannelund 4197 0,06629 3,6 0,238643 

Malmslätt 3708 0,058566 7,6 0,445103 Ekholmen 4974 0,078562 6,4 0,502797 

Ryd 6502 0,102696 5,8 0,595638 Hjulsbro 3417 0,05397 7,6 0,410172 

Lambohov 5030 0,079447 5,5 0,436956 Ullstämma 907 0,014326 6,8 0,097414 

Valla östra 4269 0,067427 3,9 0,262965 Hackefors 1134 0,017911 7,8 0,139706 

Valla västra 206 0,003254 1,7 0,005531 Tannefors 3821 0,060351 1,6 0,096562 

Tallboda 1766 0,027893 5,4 0,150623 Hejdegården 1706 0,026945 1,8 0,048502 

Ekkällan 1336 0,021102 3 0,063305 Gottfridsberg 6612 0,104434 1,8 0,18798 

Berga 4406 0,069591 3,3 0,22965      

Vidingsjö 3141 0,049611 5,4 0,267898 Totalt 63313 1   4,618761 

Tabell 17 - Genomsnittsreslängd 

 
Beläggningsgrader: 
 

 
Beläggningsgraderna till vänster 
visar på ett medelvärde under 
peak-perioder under året. Den ger 
allstå inte bra bild över 
genomsnittsbeläggningen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pris på kantstensparkering: 

Max P-tid Avgift Avgiftstid Antal Andel i procent 

5min Fritt  15 3 % 

15min Fritt  11 2 % 

30min 20kr/h 08-18 (08-15) 131 28 % 

30min Fritt  6 1 % 

1h 10kr/h 08-18 (08-15) 62 13 % 

2h 10kr/h 08-18 (08-15) 201 43 % 

10h 4kr/h 08-18 (08-15) 19 4 % 

10h 2kr/h 08-18 (08-15) 18 4 % 

Totalt     463 100 % 

Tabell 19 - Priser för kantstensparkering 

Anläggning Korttidsplatser Vardag 08-18 Vardag 18-08 Lördag 

Akilles 361 70 % 20 % 40 % 

Baggen 0 90 % 30 % 90 % 

Dektitiven 351 85 % 20 % 95 % 

Druvan 573 70 % 20 % 80 % 

Eddan 229 75 % 25 % 70 % 

Absalon 16 50 % 40 % 40 % 

Automaten 95 70 % 30 % 30 % 

Bigården 8 80 % 5 % 5 % 

Bokbindaren 57 95 % 60 % 90 % 

Borggården 28 60 % 20 % 60 % 

Diakonen 60 50 % 40 % 80 % 

Druvan matg 18 85 % 20 % 70 % 

Gesällen 88 85 % 40 % 10 % 

Katedral södra 47 60 % 40 % 40 % 

Katedral norra 110 60 % 30 % 30 % 

Pelargonien 160 30 % 10 % 30 % 

Plantskolan 58 80 % 30 % 60 % 

Tinnerbäcken 250 80 % 20 % 75 % 

Totalt 2909 71 % 28 % 55 % 

Tabell 18 - Beläggningsgrad 
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Tabell 20 - Kostnader för Eddan, Akilles och Baggen 

Tabellen läses från höger till vänster och siffrorna anges i tusentals kr. De röda kursiva posterna 
är sådana som vi antagit ökar med mindre en ett vid ytterligare en bil. I uppsatsen benämnt med 
θ. 
 
Intäkter: 
Intäkter ges i tusentals kr. 

Anläggning Biljettautomat 

kontant 

Biljettautomat 

kontokort 

Försäljning 

P-kort 

Hyresintäkter 

bilplats 

Hyresintäkter 

garage  

Hyresrabatter Gemensamma 

intäkter 

Eddan 1522 1201 0 0 0 0 0 

Akilles 773 799 0 439 0 -22 2718 

Baggen  2320 1972 0 892 0 -44 2718 

Tabell 21 - Intäkter för Eddan, Akilles och Baggen 
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Marginalkostnad för de tre anläggningarna: 
Marginalkostnad ges utan externa effekter. 

 
Figur 16 - Marginalkostnad Eddan 

 
 

 
Figur 17 - Marginalkostnad Akilles 

 
 

 
Figur 18 - Marginalkostnad Baggen 
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Diskonteringstabeller:  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         
    

           
år (n) / Räntesats 

( r )  
3% 4% 5% 6% 7% 

1 0,9709 0,9615 0,9524 0,9434 0,9346 

2 0,9426 0,9246 0,907 0,89 0,8734 

3 0,9151 0,889 0,8638 0,8396 0,8163 

4 0,8885 0,8548 0,8227 0,7921 0,7629 

5 0,8626 0,8219 0,7835 0,7473 0,713 

6 0,8375 0,7903 0,7462 0,705 0,6663 

7 0,8131 0,7599 0,7107 0,6651 0,6227 

8 0,7894 0,7307 0,6768 0,6274 0,582 

9 0,7664 0,7026 0,6446 0,5919 0,5439 

10 0,7441 0,6756 0,6139 0,5584 0,5083 

11 0,7224 0,6496 0,5847 0,5268 0,4751 

12 0,7014 0,6246 0,5568 0,497 0,444 

13 0,681 0,6006 0,5303 0,4688 0,415 

14 0,6611 0,5775 0,5051 0,4423 0,3878 

15 0,6419 0,5553 0,481 0,4173 0,3624 

16 0,6232 0,5339 0,4581 0,3936 0,3387 

17 0,605 0,5134 0,4363 0,3714 0,3166 

18 0,5874 0,4936 0,4155 0,3503 0,2959 

19 0,5703 0,4746 0,3957 0,3305 0,2765 

20 0,5537 0,4564 0,3769 0,3118 0,2584 

25 0,4776 0,3751 0,2953 0,233 0,1842 

30 0,412 0,3083 0,2314 0,1741 0,1314 

40 0,3066 0,2083 0,142 0,0972 0,0668 

50 0,2281 0,1407 0,0872 0,0543 0,0339 

Tabell 22 – Diskonteringstabell 1 

           
       

           
år (n) /  Räntesats ( r 

) 
3% 4% 5% 6% 7% 

1 0,9709 0,9615 0,9524 0,9434 0,9346 

2 1,9135 1,8861 1,8594 1,8334 1,808 

3 2,8286 2,7751 2,7232 2,673 2,6243 

4 3,7171 3,6299 3,546 3,4651 3,3872 

5 4,5797 4,4518 4,3295 4,2124 4,1002 

6 5,4172 5,2421 5,0757 4,9173 4,7665 

7 6,2303 6,0021 5,7864 5,5824 5,3893 

8 7,0197 6,7327 6,4632 6,2098 5,9713 

9 7,7861 7,4353 7,1078 6,8017 6,5152 

10 8,5302 8,1109 7,7217 7,3601 7,0236 

11 9,2526 8,7605 8,3064 7,8869 7,4987 

12 9,954 9,3851 8,8633 8,3838 7,9427 

13 10,635 9,9856 9,3936 8,8527 8,3577 

14 11,2961 10,5631 9,8986 9,295 8,7455 

15 11,9379 11,1184 10,3797 9,7122 9,1079 

16 12,5611 11,6523 10,8378 10,1059 9,4466 

17 13,1661 12,1657 11,2741 10,4773 9,7632 

18 13,7535 12,6593 11,6896 10,8276 10,0591 

19 14,3238 13,1339 12,0853 11,1581 10,3356 

20 14,8775 13,5903 12,4622 11,4699 10,594 

25 17,4131 15,6221 14,0939 12,7834 11,6536 

30 19,6004 17,292 15,3725 13,7648 12,409 

40 23,1148 19,7928 17,1591 15,0463 13,3317 

 

50 

25,7298 21,4822 18,2559 15,7619 13,8007 

Tabell 23 – Diskonteringstabell 2 

Tabell 11 - Diskonteringstabell 1 

Nuvärdet av 1 krona som förfaller till betalning efter n år. 
Nuvärdesfaktor = 1/((1+r)^n) 

Tabell 12 - Diskonteringstabell 2 (Annuitet)  
 

Summa nuvärde av 1 krona som utfaller vid varje årsskifte under vardera av följande 1-50år. 
Nuvärdesumma = (1-(1+r)^-n)/r 

 


