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Förord
Detta examensarbete sätter punkt för tre års studier på kandidatprogrammet Samhällets 

Logistik vid Linköpings universitet. Dessa år på Tekniska högskolan i Norrköping har varit 

mycket utvecklande och programmets bredd har givit oss ett helhetsperspektiv och 

logistikkunskaper som kan appliceras på många områden i samhället.  

Först och främst vill vi tacka Sweco Society i Norrköping för att vi har fått möjligheten att 

utföra vårt examensarbete hos er och för att vi under dessa veckor fått bli en del av ert 

team. Vi har trivts mycket bra och vill rikta ett extra tack till våra handledare Johan 

Ericsson och Magnus Sandberg för att ni tagit er tid att leda oss i rätt riktning samt kommit 

med goda råd. Utöver det vill vi tacka alla andra medlemmar i gruppen för ett gott 

mottagande och för att ni visat intresse för vårt arbete.  

Vidare vill vi rikta ett stort tack till vår handledare på Linköpings universitet Nils Breyer 

som har fått oss att tänka utanför boxen och som alltid har varit tillgänglig för våra frågor 

och funderingar med kort varsel. Slutligen vill vi tacka vår examinator Anders Peterson 

som med sin stora kunskap inom trafikområdet hjälpt oss utveckla våra tankar samt öka 

examensarbetets kvalitet. 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Sammanfattning

För att öka bland annat trivsel och säkerhet inom ett bostadsområde är det av av stor 

fördel att anlägga bostadsparkering i utkanten och på sätt minska trafikflödet inom 

området. En sådan parkeringslösning förutsätter dock att viss markyta inom området 

avsätts för att kunna ställa upp sin bil under en kortare period för att hämta eller lämna 

passagerare samt lasta i eller ur gods. Detta kallas för att korttidsangöra.  

Syftet med examensarbetet är att utreda vad det finns för behov av att just korttidsangöra 

samt beskriva hur det huvudsakligen används. Genom att nyttja observation som metod 

har indata till en statistisk analys insamlats som i sin tur utrett två skilda hypoteser. 

Hypoteserna som undersökts är om avstånd till boendeparkering påverkar behovet att 

angöra samt om det finns någon korrelation mellan behovet att angöra och de boendes 

socioekonomiska ställning. Med hjälp av statistisk analys har dessutom ett 

konfidensintervall avseende angöringstider tagit fram för att ge indikation på hur länge en 

korttidsangöring kan tänkas vara. Observationen har även genererat beskrivande data om 

angöring och dess syfte.  

Examensarbetet har konstaterat att det finns ett behov av att korttidsangöra och har med 

utgångspunkt i resultatet dragit slutsatser utifrån syftet ovan. Angöring används främst för 

att hämta och lämna personer samt varor men det har dessutom påvisats att vissa boende 

valt att angöra utan något tydligt syfte. I dessa fall kan angöringen då istället klassas som 

parkering. Vidare har det fastställts att det ej råder något samband mellan behovet att 

angöra och avstånd till boendeparkering vilket innebär att de boende väljer att angöra nära 

sin entré oberoende av hur långt de har till parkering. Samtidigt har det konstaterats att 

det, med denna studie som grund, inte finns tillräckligt med bevis för att säga att det finns 

ett samband mellan behov att angöra och socioekonomisk ställning. Examensarbetet har 

dock avseende denna hypotes noterat att det finns en tendens till att samband råder och 

därför anses denna hypotes kräva vidare utredning. Slutligen påvisas tiden för en angöring 

falla inom ett intervall från ungefär fyra till sju minuter. 

Sammanfattningsvis så anses områden med en parkeringslösning utanför vara gynnsam ur 

många aspekter. En sådan lösning i kombination med olika styrmedel som syftar till att öka 

incitamenten att använda andra transportmedel kan ge en trivsam miljö och 

förutsättningar  för en hållbar utveckling.  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Abstract

To increase the well-being and safety within a neighborhood it is a good idea to construct a 

parking solution in the periphery of the area. This solution could foremost lead to a 

decrease in traffic flow within the area. However, this requires that some surface of land 

are available for short-term parking which involves stopping your car to pick up and drop 

off passengers or to load and unload goods.   

The purpose of this bachelor thesis is to investigate the demand for short-term parking and 

describe how it is primarily used. Through observation data was collected and later used as 

input to a statistical analysis which has straightened out two different hypotheses. The 

hypotheses investigate if the demand for short-term parking is correlated with distance to 

parking space and if different socioeconomic factors implicates a higher short-term parking 

demand. In addition, the statistical analysis has resulted in a confidence interval regarding 

how long a short-term parking is utilized.  

This bachelor thesis has showed that short-term parking is definitely needed and it is 

foremost used to pick up and drop off goods and people. The study also noticed that  

people sometimes stay without a proper purpose and in these cases short-term parking may 

be classified as actual parking. Furthermore, it has established that there is no correlation 

between the need for short-term parking and distance to resident parking and this proves 

that people choose to park close to the entrance for a shorter time irrespective of the 

distance. The conclusion is likewise that it can not be proven, at least not in this study, that 

socioeconomic factors have an affect on short-term parking demand. Nevertheless it is 

considered that a correlation may be proven if further studies are conducted. Lastly, the 

time for short-term parking is stated within a interval from about four till seven minutes.   

To conclude, neighborhoods with a parking solution outside the residential area are 

considered beneficial regarding many different aspects. This in combination with several 

instruments that increase the interest of other transport modes could contribute to a 

healthy environment and a sustainable development.  
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1. Introduktion

Idag står stadsplanerare och arkitekter inför nya frågeställningar och utmaningar då det vid 

nybyggnation blir allt mer vanligt att planera för en parkeringsanläggning långt utanför 

bostadsområdet. Då det finns aktiviteter som kräver nära tillgång till bilen behöver dock 

mark inom området avsättas till platser för korttidsangöring. Korttidsangöring inkluderar 

att stanna en kortare stund för att lasta på och av samt stiga i och ur fordonet.  

Examensarbetet syftar till att kartlägga hur behovet av korttidsangöring ser ut samt att 

undersöka om det finns någon korrelation mellan behov av korttidsangöring och 

socioekonomiska faktorer eller avstånd till boendeparkering. Examensarbetet utförs på 

uppdrag av Sweco Society AB i Norrköping som är ett konsultbolag specialiserade på att 

utveckla effektiva transportsystem som tar hänsyn till en hållbar framtid. När nya 

bostadsområden planeras och byggs kan Sweco använda detta examensarbete och dess 

resultat som underlag för vidare studier och indikation på hur behovet av korttidsangöring  

ser ut. På sikt kan de alltså nyttja detta examensarbete för att ta fram ett nyckeltal gällande 

antal angöringsplatser per lägenhet. Examensarbetet gör att Sweco kan spara tid och 

resurser vid kommande projekt och planeringsarbeten. 

  

I följande delkapitel presenteras bakgrunden till examensarbetet, vilken följs av syfte, mål 

och frågeställningar. Avslutningsvis presenteras studiens metod.  

1.1 Bakgrund

Behovet av bostäder blir i Sverige större och större för var dag och ett sätt att tackla detta 

är att bygga nya bostadsområden. Från kvartal ett 2012 till detsamma 2015 ökade enligt 

Statistiska centralbyrån (2015) antalet initierade bostäder med omkring 43 procent. Förr 

präglades byggnation av städer och infrastruktur med utgångspunkt i bilismen, men allt 

eftersom medvetenheten ökat har hållbar utveckling hamnat i centrum (Wahl & Jonsson, 

2008). Därför blir det vid nybyggnation i urbana områden allt mer vanligt att anta ett 

helhetsperspektiv och lägga större prioritet och fokus på gående, cyklister och 

kollektivtrafik (Svensson, 2008). Ett allmänt mål som exempelvis Stockholms stad (2010) 

har är att minska motortrafiken inom bostadsområden och styra de boende att välja ett 

mer miljövänligt alternativ till transport än personbil. 

  

Infrastruktur och trafik påverkar vår miljö i negativ mening, både sett till exempelvis buller 

och avseende luftföroreningar. Olycksfall från trafiken klassas dessutom som ett av 

världens största hälsoproblem (Hydén, 2008). Därmed kan ett minskat trafikflöde generera 

i flera positiva utgångar, bland annat ökad säkerhet samt möjlighet till ett smalare gaturum 
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som kan skapa ett mer trivsamt område genom att istället använda ytan till växtlighet, 

cykelparkeringar, bänkar och dylikt. Ett minskat trafikflöde och ett smalare gaturum bidrar 

även till en minskad hastighet samt ett ökat samspel mellan de som vistas inom området. 

  

Genom att reglera tillgång, lägen och pris på parkering kan de boende påverkas att välja ett 

mer tillgängligt och grönt alternativ. En parkering belägen längre bort än en hållplats för 

kollektivtrafik kan bidra till ett miljövänligare val av transport (Sveriges Kommuner och 

Landsting, 2013). Ett alternativ för att minska tillgängligheten till bilen är därför att 

anlägga en parkering för kvarterets boende strax utanför området. På så vis begränsas 

majoriteten av all trafik till viss del av vägnätet och därmed minskar trafikflödet i övriga 

delar av området. 

  

Genom att nyttja en parkeringslösning som anläggs utanför bostadsområdet ökar troligtvis 

behovet att stanna med bil under korta stunder, korttidsangöra, närmare boendet för att 

eventuellt lämna och hämta familj eller varor.  

                                                               

Att anlägga korttidsangöringsplatser och minska andelen parkeringsplatser inom ett 

bostadsområde bidrar till ett minskat trafikflöde till och inom området. Ett minskat 

trafikflöde har som nämnt många fördelar, och det är bland annat av den anledningen som 

det blir allt vanligare att använda mobility management, MM. MM innefattar olika 

styrmedel som främjar valet av transportmedel (Trivector Traffic, 2013), såsom att 

exempelvis tidsbegränsa och prissätta parkeringar eller genomföra kampanjer som får 

stadens boende att välja ett grönare alternativ till transport. Genom mobility management 

kan incitamenten öka för att inom en kommun ha färre parkeringsplatser (Trivector Traffic, 

2013). Mer om mobility management lyfts i kapitel 2.2. 

1.2 Syfte och mål

Examensarbetet syftar till att skapa förståelse för hur behovsmönstret av korttidsangöring 

ser ut samt utreda om det finns några samband mellan behovet att angöra och avstånd till 

tillgänglig parkeringsplats samt om det finns samband beroende av socioekonomi. Målet 

med examensarbetet är att beskriva hur behovet av korttidsangöring ser ut hos 

privatpersoner givet ett visst antal boende inom ett begränsat område. Vid nybyggnation av 

bostadsområden kan resultatet nyttjas av Sweco Society AB som underlag vid 

planeringsarbete. 
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1.3 Frågeställningar

För att besvara syfte och mål ska nedan frågeställningar utredas. Samtliga frågeställningar 

har lika stor vikt och är listade utan inbördes ordning.  

1.4 Metod

I följande kapitel beskrivs de metoder och tekniker som nyttjats i följande examensarbete 

samt en presentation av genomförandet. En vetenskaplig teknik är ett tillvägagångssätt för 

att samla in data som behövs för att utföra ett vetenskapligt arbete likt detta 

examensarbete (Ejvegård, 2009). Huvudmetod för examensarbetet är statistisk analys och 

denna presenteras grundligt i kapitel 4.  

1.4.1 Litteraturstudie
En litteraturstudie har genomförts för att inhämta kunskap inom och få förståelse  för det 

studerade området. Inom ramarna för korttidsangöring har inte så mycket forskning 

bedrivits och av den anledningen återfinns inte så mycket litteratur. Om detta är fallet 

påpekar Forsberg och Wengström (2013) att det är av fördel att studera angränsande 

litteratur och därmed har litteraturstudiens fokus legat på subområden och andra aspekter 

som indirekt påverkar huvudområdet. Större delen av litteraturen som används har funnits 

via hänvisningskedjor, något som Patel och Davidsson (2011) förespråkar. 

Hänvisningskedjor finnes genom att följa referenser som andra forskare nyttjat och på så 

vis ringa in de verk som inom området anses centrala. 

1.4.2 Observation
I detta examensarbete har observation som metodteknik använts för att insamla data. Att 

utföra en observation är enligt Forsberg och Wengström (2013) framförallt fördelaktigt då 

information kring områden som behandlar beteenden och skeenden är av intresse. Då 

målet med examensarbetet är att identifiera behovet av korttidsangöring lämpar sig 

observation som teknik bra tack vare att det ger information om när, var och varför 

människor väljer att angöra nära sitt boende.  

  

Observationen genomfördes i strukturerad form. Denna observationstyp förespråkas av 

Patel och Davidsson (2011) som påpekar att problemet då ska vara så väl inringat att det 
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• Vad används korttidsangöring främst till?  

• Är behovet av korttidsangöring beroende av avstånd till tillgänglig parkeringsplats? 

• Finns någon signifikant skillnad i behov av att angöra beroende på        

socioekonomiska faktorer?  

• Under hur lång tid sker korttidsangöring? 



framgår tydligt vilka beteenden och situationer som ska observeras. Då syftet med 

observationen var att skapa förståelse för hur behovsmönstret för korttidsangöring ser ut  

användes denna metod och därmed bestämdes i förväg vad som skulle studeras.  

Observationerna i denna studie utfördes som icke deltagande då syftet var att undersöka 

naturliga beteenden hos människor, utan någon direkt påverkan från observatörerna. 

Därtill hör det faktum att det finns etiska aspekter kopplat till att observera personer på 

avstånd. Personer kan känna sig illa berörda av vetskapen att bli observerade eller att de 

känner sig illa till mods när det befinner sig obekanta personer utanför eller i närheten av 

dess entré. Av den anledningen har observationerna utförts med fokus på att vara tydlig 

med syftet och tillmötesgående mot samtliga som vistas inom området. Eftersom det även 

utförts en enkätstudie, kapitel 1.4.3, kopplat till observationen har avsikten påvisats på ett 

naturligt sätt.  

1.4.3 Enkätstudie
En enkätstudie har använts i examensarbetet då enkäter enligt Ejvegård (2009) är 

fördelaktiga då man vill samla in tolkningar och åsikter från respondenter som ofta är 

gemene man. 

 

Syftet med enkätstudien är i detta fall inte att samla in information och data att basera 

resultatet på utan snarare som ett tillägg till det resultat som observationen ger. 

Enkätstudien i detta examensarbete syftar till att ge en indikation till hur de boende 

upplever situationen kring korttidsangöring i dess omgivning. Av den anledningen skedde  

undersökningen i detta examensarbetet som “enkät under ledning”. Enligt Patel och 

Davidsson (2011) innebär denna form av enkät att konstruktören tar med sig formuläret, 

besöker respondenterna och hjälper dem att fylla i deras svar. På så sätt blev 

enkätundersökningen en konversation och fördelen med denna metod är enligt författarna 

att respondenten kunde ställa frågor och eventuella tveksamheter kunde klargöras direkt 

på plats.  

1.4.4 Kvantitativ och kvalitativ metod
Det är möjligt att utföra ett arbete med en kombination av både kvalitativ- och kvantitativ 

ansats för att få flera olika sorters information om samma företeelse (Forsberg & 

Wengström, 2013). I examensarbetet har både kvalitativ och kvantitativ metod använts då 

det syftar till att både förklara varför korttidsangöring används samt analysera kvantitativ 

data för att komma fram till en slutsats. 

De vetenskapliga teknikerna enkätstudie och observation syftar till att insamla information 

och data. Syftet med dessa två typer av studier var att ge beskrivande information om hur 
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behovet av korttidsangöring ser ut men det var även av intresse att få ökad förståelse för 

hur korttidsangöring nyttjas, både i avseende på hur angöring används samt när och hur 

länge angöring sker. De vetenskapliga teknikerna syftade därmed till att samla in både 

både beskrivande, kvalitativ information samt numerisk, kvantitativ data. 

Examensarbetet har i huvudsak använt kvantitativ metod och den data som samlats in via 

observationerna har bearbetas med med hjälp av statistisk analys, se kapitel 4, för att 

komma fram till ett resultat. För att kunna göra djupare resonemang och presentera 

rekommendationer har kvalitativ analys utförts kring svaren som samlats in från enkäten 

och de skeenden som uppkommit under observationen. Genom att komplettera med de 

boendes åsikter och andra aspekter som iakttagits under observationen fick den statistiska 

analysen en starkare grund samt att det var av intresse att få information kring hur de 

boende upplevde situationen kopplat till angöring inom bostadsområdet.  
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2. Teoretisk referensram

I följande kapitel presenteras den teori som litteraturstudien mynnat ut i och som ligger till 

grund för kommande analys. Den teoretiska referensramen inleds med stadsplanering som 

ett övergripande ämne för examensarbetet och därefter presenteras mobility management 

och olika styrmedel som kan bidra till ett förändrat beteende i trafiken.  Därtill presenteras 

ett konkret exempel där tydliga styrmedel nyttjats för att nå en bilfri stadsdel. Vid 

planeringsarbete för nybyggnation har förväntad socioekonomi stor betydelse för flera 

beslut och därför följer i kapitlet en beskrivning av dess innebörd.  

För att få en inblick i definitionen av parkering och hur en sådan bör utformas följer ett 

kapitel kopplat till detta samt hur Norrköpings kommun upprättat sin parkeringsnorm som 

styrdokument vid planeringsarbete. Avslutningsvis redogörs begreppet angöring. 

2.1 Stadsplanering

Som nämnt tidigare hade bilen och dess framfart förr en stor påverkan på hur städer 

planerades och byggdes. Lundin (2008) påpekar också att trots att medvetenheten kring 

bilens påverkan på staden, i form av olyckor och trängsel, så skapades inga inskränkningar 

utan istället höjdes standarden på vägar och biltrafiken bejakades. Först senare kom 

bakslaget då medvetenheten kring bilismens effekt på den hållbara utvecklingen 

uppenbarat sig och idag står inte längre staden i skymundan utan bilen anpassas istället 

därefter (Nyström & Tonell, 2012). 

Boverket (2002) menar att man idag, istället för att fokusera på att planera trafik och 

bebyggelse var för sig, ska tänka på helheten och stadsplanera. Den ena påverkar den 

andra och tvärt om. Begreppet stadsplanering kan innebära både att planera för ett resultat 

gällande förändring eller nybyggnation, men det kan även syfta på det faktiska utfallet som 

uppnås av planeringen (Koglin et al., 2014). Stadsplanering sker på såväl nationell som på 

regions- och lokal basis och målet är att uppnå den attraktiva staden (Boverket, 2002). Den 

attraktiva staden är en stad där alla tre dimensioner av hållbarhet, ekologisk, ekonomisk 

och social, uppfylls och där trafiksystemet är väl utvecklat och fungerande (TRAST, 2015). 

Enligt Boverket (2002) är målet för den attraktiva staden att det ska finnas goda 

förutsättningar för både gång-, cykel- och kollektivtrafik men att det samtidigt måste finnas 

utrymme för biltrafik. Bilanvändandet måste dock minska för att en hållbar stad ska bli 

möjlig (TRAST, 2015). 

Med god och väl genomtänkt stadsplanering går det att minska resandet och påverka 

invånares val av transportsätt. Genom att förtäta städer och se till att det är attraktivt att 

cykla och gå kan behovet av att resa minska och förutsättningarna för kollektivtrafik öka 
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(Buehler, 2011). Med stadsplanering kan även tillgången till parkering styras genom en 

kommunal parkeringspolicy, se kap 2.6.1, och på så vis kan bilinnehavet inom det aktuella 

området påverkas (Koglin et al., 2014).  

För att uppnå den attraktiva staden behövs ett samhälle med hållbara transporter och för 

att uppnå detta kan styrmedel och/eller åtgärder implementeras. Dessa kan kategoriseras 

som bränslen som är gynnsamma för miljön, åtgärder gällande fordon, handlingar som 

bidrar till mer effektiva transporter och åtgärder som minskar behovet av transporter 

(Koglin et al., 2014). 

2.2 Mobility Management

För att nå den hållbara och attraktiva staden finns en allmängiltig term för olika strategier 

som kan öka transportsystemets effektivitet genom förändrat resemönster, denna kallas 

mobility management (Litman, 2013).   

“Mobility management är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka 

bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden.” 

     (European Platform on Mobility Management, 2016)  

En viktigt del av mobility management är parking management och bestämmelser kring 

parkering som har varit och är en viktigt fråga för såväl den offentliga som den privata 

sektorn. Bland annat Costa et al. (2014) menar att parking management syftar till 

strategier och program som leder till ett mer effektivt utnyttjande av parkeringsresurserna. 

Vidare påstår Litman (2013) att ett kostnadseffektivt utnyttjande av parking management 

kan minska behovet av parkering med 20 till 40 procent i jämförelse med sedvanlig 

planering och därmed bidra till förbättrad ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.  

Vikten av att planera med fokus på hållbarhet genomsyrar Norrköpings kommuns 

parkeringsnorm (2011a) där mobility management innehar en central roll. Olika typer av 

verktyg som faller in ramen för mobility management som kan användas för att ändra 

transportsätt och/eller beteende. Enligt Nyström och Tonell (2012) är det av stor vikt att 

utgå från att ändra människors attityd och därmed ändra deras beteende kopplat till val av 

transportsätt. Utgångspunkten är därmed att göra "mjuka" åtgärder för att nå förändring. 

Litman (2013) lyfter bland annat incitament såsom trängselskatt, ökad bilskatt samt olika 

program och kampanjer som kan bidra till förändringar i transportsystemet. Vidare 

konstaterar Trivector Traffic (2016) att mobility management även omfattar planering i ett 

tidigt skede för att främja gröna färdmedel. För att förbättra trafik- och stadsmiljöer 

påpekar även Svensson och Hedström (2003) att mobility management och 
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hastighetsdämpande åtgärder kallat “traffic calming”, se kapitel 2.3, kan bidra till 

förbättringar på såväl kort som lång sikt.   

2.3 Traffic Calming Measures

Den engelska termen traffic calming är olika typer av fysiska åtgärder som syftar till att 

förändra förares uppförande i trafiken, minska de negativa aspekterna som användandet av 

motordrivna fordon genererar i samt till att förbättra för oskyddade trafikanterna som 

vistas i gaturummet (Lockwood, 1997). Várhelyi (2008) menar att detta kan ske både 

genom fartdämpande hinder och dylikt på vägar samt genom helhetslösningar där 

gaturummet byggs upp på ett specifikt sätt och där särskilda regler gäller. Traffic calming 

measures är ofta exempel på "hårda" åtgärder för att nå ett förändrat beteende inom 

trafiken men likväl som de "mjuka" syftar de till att få en förbättrad trafiksituation. 

Exempel på helhetslösningar presenteras nedan, se kapitel 2.3.1 och 2.3.2.  

2.3.1 Gångfartsområde och gågata
Ett gångfartsområde, se figur 1, kan ses som traffic calming och är en yta där all rörelse 

sker på fotgängarnas villkor. Detta innebär enligt Trafikförordningen (2007) att alla 

trafikanter ska lämna företräde för fotgängare och att hastigheten på området får inte 

överstiga en gåendes. Parkering av alla typer av fordon får endast ske på utmärkta platser.  

Enligt Trafikförordningen (2007) är det på gågata, till skillnad från i ett gångfartsområde, 

förbjudet att framföra ett motordrivet fordon såvida de inte ska korsa det för att hämta och 

lämna en leverans i området, transportera varor eller boende till området, köra hotellgäster 

eller dylikt till området eller transportera personer som är sjuka eller rörelsehindrade till 

gågateområdet. Se figur 2 för vägmärket gågata.  
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Figur 2 - Gågata
 



2.3.2 Shared Space
Shared space är ett exempel på traffic calming som en helhetslösning. Till skillnad från en 

vanlig väg där motortrafik prioriteras är shared space en yta som alla trafikanter, 

motoriserade som oskyddade, använder på lika villkor (Várhelyi, 2008). Syftet med shared 

space är att biltrafiken ska minska och att det ska uppfattas som en öppen plats där 

cyklister och fotgängare främjas istället för en väg som används för transport 

(Karndacharuk et al., 2014). Shared space kan exempelvis användas i stadsmiljö som ett 

torg eller en annan öppen plats (Bjerkemo, 2008). Den första formen av shared space 

introducerades däremot inom bostadsområden i Nederländerna på 1970-talet och 

konceptet spred sig sedan över världen (Joseph, 1995). Enligt Tyréns (2007) är det möjligt 

att anpassa ett shared space till ett gångfartsområde eller att endast ha generella 

trafikregler så som väjningsplikt för alla typer fordon som ankommer från höger.  

2.4 Car-free city

En typ av mobility management är att reglera bilanvändandet inom ett områdes gränser, 

exempelvis skapa ett helt bilfritt område. Ett bilfritt område behöver enligt Minh, 2016 inte 

vara entydigt med att ha en bilfri vardag, något som i realiteten inte skulle vara hållbart 

eftersom bilen är en integrerad del i dagens samhälle. Istället påpekar författaren att 

chansen att köra in i staden finns men möjligheten att parkera vid eller nära hemmet är 

begränsad eller helt obefintlig.  

Ett område som är världskänt och framträdande inom hållbar stadsutveckling är Vauban i 

staden Freiburg, Tyskland (Freytag et al., 2013). Genom att tillhandahålla en god 

kollektivtrafik med goda förbindelser till andra delar av staden har Vauban skapat en tydlig 

strategi där majoriteten av invånarna valt att inte äga en bil över huvudtaget (Coates, 

2013). En bidragande faktor till detta är att de innehar hiskliga priser på de få 

parkeringsplatser som tillhandahålls eller att de får betala en straffavgift till kommunen för 

de utsläpp som bilen medför (Minh, 2016). Enligt Coates (2013) är det ett medvetet val 

som gjort att hela 70 procent av alla invånarna valt att ej ha en bil i sin ägo. Därför kan 

inom områdets gränser bara gång- och cykeltrafik ske och en strikt politik förs i samhället 

för att öka medvetenheten om de stora fördelarna som uppkommer då beroendet av 

privata fordon elimineras (Minh, 2016). Vidare påpekar Coates (2013) att i Vauban ligger 

fokus på att de 5 100 invånarna ska klara vardagen utan tillgång till bil och därför är 

området kompakt utformat med hög täthet och det är högst angeläget att förnödenheter 

finns tillgängligt inom gränserna. Som nämnt är parkering inom Vaubans gränser dyrt, 

dock är majoriteten av gatorna fria från parkeringsplatser men däremot finns det utrymme 

för angöring i gaturummet (Freytag et al., 2013). 
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Även i Norrköping har kommunen omnämnt bilfria områden i sin parkeringsriktlinje, se 

kapitel 2.6.1. En fastighetsägare berättigas att bygga ett bilfritt område under förutsättning 

att det framgår tydligt hur de boende ska klara sin vardag utan tillgång till bil samt att det 

är uppenbart att de boende faktiskt förväntas göra det. (Norrköpings kommun, 2011a) 

2.5  Socioekonomiska faktorer

Det är allmänt känt att människor idag lever under olika premisser vilka man i största grad 

kan härleda till dess placering i samhället. En persons socioekonomiska ställning definieras 

av olika uppgifter och syftar till att beskriva den hierarkiska strukturen i vårt samhälle 

(Statistikcentralen, 2016). Kort kan en persons socioekonomiska status tolkas som en 

sammanfattning av utbildningsgrad, yrkesstatus och dess inkomstnivå. Positionen på 

arbetsmarknaden har därmed enligt Statistiska centralbyrån (1982) den avgörande 

betydelsen och används för att koppla individer som befinner sig i liknande situationer till 

varandra och i den socioekonomiska indelningen, SEI, innebär den övergripande 

indelningen att arbetare, tjänstemän, företagare och icke förvärvsarbetare skiljs åt.  

Vid indelning är utbildningskrav, facklig tillhörighet och vilken yrkesställning personen i 

fråga har viktiga parametrar för att säkerställa att kategoriseringen blir rättmätig 

(Statistiska centralbyrån, 1982). Socioekonomisk status och människors hälsa är ett 

omforskat område som påvisats korrelera, där en god hälsa i genomsnitt ofta återfinns hos 

de personer med en hög socioekonomisk status (Lundborg et al., 2011). Vidare finnes 

mycket forskning om hur personers socioekonomiska status har sin påverkan på andra 

livsvillkor och dess tillvaro.  

När planering sker kring hur mycket trafik som alstras och efterfrågas från ett område 

används bland annat olika socioekonomiska parametrar (Trafikverket, 2015). Enligt  

Bastian och Börjesson (2015) är det allmänt känt att demografi och ekonomi har stor 

påverkan på bilanvändningen. Därmed bör socioekonomiska faktorer ha en påverkan på 

trafikmängd och då eventuellt också på behovet att angöra.  

2.6 Parkering

Tillgång till parkering är en viktig del som samtliga stadsplanerare bör ha i åtanke.  

Definitionen av parkering är enligt Nationalencyklopedin (2016): 

“Parkering; uppställning av fordon med eller utan förare”  

        (Nationalencyklopedin, 2016) 
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Med andra ord så inkluderas inte de tillfällen då ett fordon angör, stannar för på- och 

avlastning av gods eller passagerare (Nationalencyklopedin, 2016). En väsentlig del av 

transportsystemet utgörs av parkering som en följd av att varje fordon är i behov av att 

parkera vid varje start- och slutdestination (Litman, 2013). En bil står parkerad under 

större delar av dygnet, enligt Svensson och Hedström (2010) handlar det om hela 95 

procent av ett dygn.  

I enlighet med att tankesättet för stadsplanering håller på att förändras står även planering 

samt styrning relaterat till parkering inför ett paradigmskifte. Litman (2013) menar att förr 

var det fundamentala målet att parkeringsplatser aldrig skulle vara fyllda och att utbudet 

skulle maximeras samtidigt som priserna minimeras. Vid byggnation av bostäder under 

miljonprogrammet innehöll riktlinjerna bland annat att de boende ej skulle ha mer än 100 

meter till sin parkeringsplats (Nyström & Tonell, 2012). Detta indikerar på att bilen starkt 

påverkade utformningen av nybyggnationer. Idag är det som tidigare nämnt primärt att 

planera för kommande generationer, något som i många fall kan anses entydigt med att 

minska bilanvändningen och främja alternativa transportsätt. Därmed syftar den nya 

paradigmen till att säkerställa att det återfinns en balans mellan utbud och pris samt att de 

parkeringsytor som finns ska inneha en hög utnyttjandegrad (Litman, 2013).  

Dessutom har betydelsen av parkering de senaste två decennierna blivit allt större, 

framförallt som en följd av att allt fler äger och använder bil samtidigt som stadsrummet 

blir allt smalare på grund av att städerna förtätas (Mingardo et al., 2015). Med anledning 

av detta är det centralt att ta fram och följa en parkeringspolicy. En parkeringspolicy avser 

bland annat hanteringen av prissättning, lokalisering och behov av parkering med fokus på 

att förbättra stadsmiljön (Young & Miles, 2015). I de allra flesta europeiska städer är dessa 

framtagna på lokal nivå där varje stad vanligen sätter egna gränser och mål för politiken 

och därefter väljer egna styrmedel, med stöd och krav från regeringen (Mingardo et al., 

2015). Young och Miles (2015) menar att för att upprätta en hållbar policy är det av stor 

vikt att förstå förhållandet mellan parkering och stadens struktur. Weinberger et al. (2010) 

påstår dock att beslut kring parkeringspolicy vanligen fattas utan hänsyn till resten av 

transportsystemet vilket leder till att städer ofta designats med fokus kring parkering 

eftersom byggherren är förpliktad att erbjuda parkering till nya bostäder. 
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2.6.1 Norrköpings parkeringsnorm
Norrköpings kommun (1983) upprättade redan år 1983 en parkeringsnorm med krav kring 

antal parkeringsplatser per lägenhet och parkeringsnormen användes som underlag fram 

till år 2011 då en ny upprättades av Norrköpings kommun (2011a).  

  

I den nya parkeringsnormen, nu kallad parkeringsriktlinje, förtydligas syftet med att inneha 

ett stöd att falla tillbaka på vid hantering av parkeringsfrågor inom kommunen. 

Parkeringsnormen används främst vid detaljplanering och  

som underlag vid nybyggnation av bostäder och allmänna byggnader som indikation på 

hur antalet parkeringsplatser bör fördelas givet vissa parametrar.  I parkeringsnormen har 

Norrköpings kommun skapat en prioriteringsordning för att främja Norrköpings stad på 

lång sikt och därmed högprioritetas gång- och cykeltrafik följt av kollektivtrafiken och sist i 

ordningen biltrafiken. (Norrköpings kommun, 2011a)  

Att poängteras bör att i skrivande stund är parkeringsnormen en samrådshandling vilket 

innebär att ändringar kan komma att ske innan den antas av kommunfullmäktige. 

I takt med att staden förtätas så krävs ett 

effektivt markutnyttjande vilket bland 

annat innebär att staden planeras med 

fokus på cyklisters och gåendes premisser 

( N o r r k ö p i n g s k o m m u n , 2 0 1 1 b ) . 

Norrköpings stad är indelad i tre zoner 

som alla beror av stadens täthet men 

poängteras bör att zonernas gränser inte 

är definitiva utan påverkas av stadens 

utveckling i de olika delarna. Se figur 3 

för indelning enligt Norrköping senaste 

parkeringsnorm. Innerzonen förväntas 

inneha god kollektivtrafik och fokus på 

gång- och cykeltrafik. De riktlinjer som är 

uppsatta för innerzonen gällande flerbostadshus visas i tabell 1 nedan och bilparkering bör 

återfinnas under mark, likt hur den inre delen av staden är uppbyggd idag.  

För Mellanzonen gäller parkeringsnorm enligt tabell 2 men endast för de boende som har 

över 300 meter till kollektivtrafik. För övriga gäller i regel samma norm som i innerzonen. 

Ytterzonen upptar de övriga delarna av kommunen där tillgängligheten till kollektivtrafik 

varierar och därmed är det i detta fall svårare att sätta en exakt norm. På grund av att 

Behov av korttidsangöring !12

Figur 3: Norrköpings zonindelning (Norrköpings kommun, 
2011a).



ytterzonen är stor och varje enskilt fall kan variera mycket måste ofta individuella 

bedömningar göras men med utgångspunkt från riktlinjerna i tabell 3. 

I tabell 1, 2 och 3 påvisas även de riktlinjer som följer normen från 1983 där den tydligaste 

skillnaden kan urläsas från innerzonen där föreskriften fallit med omkring 40 procent. I 

avseende på mellanzon har normen enbart minskat 0,1 enhet per rum medan ytterzonen 

innehar ungefär samma norm då som nu.  

Utöver riktlinjer för andel parkeringsplatser finns i Norrköping riktvärden gällande 

avstånd. Från bostad till boendeparkering bör det av regel ej vara längre än 400 meter 

medan besöksparkering ej bör anläggas längre bort än 200 meter. För angöring går gränsen 

vid 75m från tillgänglig parkering. (Norrköpings kommun, 2011a)    
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Tabell 2 - Parkeringsnorm mellanzon (Norrköpings 
kommun, 1983; Norrköpings kommun, 2011a)

Tabell 1 - Parkeringsnorm innerzon (Norrköpings 
kommun, 1983; Norrköpings kommun, 2011a)

Tabell 3 - Parkeringsnorm ytterzon (Norrköpings 
kommun, 1983; Norrköpings kommun, 2011a)

Antal 
rum i 

lägenhet

Antal 
parkeringsplatser

för bil - 
Parkeringsnorm 

2011

Antal 
parkeringsplatser 

för bil - 
Parkeringsnorm 

1983 

1 0,2 0,45

2 0,5 0,55

3 0,5 0,7

4 0,5 0,75

5 eller 
fler

0,5 0,8

Besöks-
parkering

0,1 0,1

Antal 
rum i 

lägenhet

Antal 
parkeringsplatser

för bil - 
Parkeringsnorm 

2011

Antal 
parkeringsplatser 

för bil - 
Parkeringsnorm 

1983 

1 ca 0,65 0,65

2 ca 0,75 0,75

3 ca 0,8 (gäller för 
övriga)

0,9

4 - 1,0

5 eller fler - 1,05

Besöks-
parkering

0,1 0,15

Antal rum 
i lägenhet

Antal 
parkeringsplatser

för bil - 
Parkeringsnorm 

2011

Antal 
parkeringsplatser 

för bil - 
Parkeringsnorm 

1983 

1 0,45 0,55

2 0,55 0,65

3 0,7 0,8

4 0,75 0,9

5 eller fler 0,8 0,95

Besöks-
parkering

0,1 0,15



2.6.2 Utformning av parkering
Det finns en rad olika typer av parkeringsplatser som trafikanter dagligen stöter på och 

dessa innehar givetvis för- och nackdelar beroende på vilket perspektiv som studeras. 

Parkering i marknivå finns längs gator kallat kantstensparkering samt anlagt som större 

parkeringsytor där bilarna placeras sida vid sida utanför vägbanan. Parkering kan även ske 

i parkeringshus/-garage och anläggs då ovan eller under marknivån. (Shoup, 1997)  

En standardparkeringsplats upptar omkring 13 kvadratmeter av markytan per plats och 

anläggningskostnaderna varierar i stor grad (Várhelyi, 2008; Litman, 2013). Måtten på 

parkeringsrutan beror av parkeringen/angöringens vinkel gentemot körbanan. Bredden på 

parkerings-/angöringsplatsen bör vara omkring 2,5 meter med ett djup på 5 till 6 meter, 

vilket beror på just vinkel mot körbanan (Várhelyi, 2008). Utöver detta krävs yta för ett 

fordon att ta sig in och ut ur parkeringsrutan vilket gör att vid planeringsarbete för 

parkering behöver höjd tas även för detta. Henrikson (1990) påpekar att ju snävare vinkeln 

är desto större behöver ytan utanför parkeringsrutan vara. Detta beror av att man behöver 

mer plats för att göra en tvärare kurva.  

Valet av parkeringstyp beror av flera aspekter. Ur ett markekonomiskt perspektiv är det av 

fördel att nyttja parkering i garage, Litman (2013) menar dock att detta medför en 

fördubblad kostnad jämfört med att bygga en parkering i marknivå. Henrikson (1990) 

påstår däremot att garage är minst tre gånger så dyrt som att anlägga en parkering i nivå 

med marken.  

Även behovet av parkering påverkas av flera parametrar. Vid nybyggnation kräver plan- 

och bygglagen att bilplatser ska anordnas och behovstalet beror av såväl ekonomi, 

miljörestriktioner som markanvändningen (Henrikson, 1990). Riktlinjer för behovstalet 

återfinns i kommunens styrdokument, se kapitel 2.6.1, och kan regleras utefter de mål som 

kommunen satt upp. Med detta menas att reglering av behovstalet kan användas som 

styrmedel för att minska andelen trafik och bidra till att få de boende till att välja ett mer 

miljövänligt alternativ att resa.  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2.7 Angöring

Som nämnt tidigare i studien definierade Nationalencyklopedin (2016) parkering som att 

det ej innefattade de tillfällen då ett fordon stannar för på- och avlastning av gods eller 

passagerare. Denna typ av skeende definierar Rikstermbanken (2016)  som angöring enligt:  

“kortvarig uppställning av fordon för på- och avstigning eller tillfällig uppställning vid lastning 

och lossning“ 

         (Rikstermbanken, 2016) 

Enligt Svensson (2015) bör alla bostadshus, arbetsplatser och allmänna fastigheter förses 

med en angöringsplats som ej bör beläggas mer än 10 meter från dess entré. I Boverkets 

Byggregler (2014) finns däremot ett krav som säger att vid nyproduktion måste en 

angöringsplats återfinnas inom 25 meters från entrén.   

Angöring används framförallt vid de skeenden som kräver nära anslutning till destination 

och innebär framförallt att stanna en kortare stund. Det kan bland annat användas då både 

privatpersoner och budfirmor lastar på och av varor eller gods samt då personer ska 

hämtas eller lämnas vilket kan ske både av privatägda fordon samt av tjänstefordon. 

Angöring sker dessutom vid sophämtning, av postbil och av akutfordon då dessa är i behov 

av att komma nära sin destination.  

Det är vanligt att det råder förbud mot att parkera. Förbudet gäller på den sidan av vägen 

där märket återfinns men poängteras bör att förbudet ej gäller för just angöring 

(Transportstyrelsen, 2016). Det finns även en skylt som indikerar att det är förbjudet att 

parkera inom ett område, se figur 4.  

Behov av korttidsangöring !15

Figur 4 - Förbud mot att parkera inom området



3. Observationsplatser 

För att bestämma observationsplatser användes inledningsvis, i förstudiefasen, 

kartfunktioner på internet för att få en övergripande bild av området. I samråd med Sweco 

utvärderades omkring sex platser och sedan besöktes och studerades dessa i detalj för att 

bedöma dess lämplighet. Därefter sållades de mindre lämpliga platserna bort och två 

stycken valdes ut som observationsplatser. För att nå syftet har följande parametrar funnits 

med som underlag för en bra observationsplats: 

Då målet är att undersöka om socioekonomiska faktorer i området har någon korrelation 

med behovet av korttidsangöring har observationer utförts på två olika platser med olika 

socioekonomiska förutsättningar.  I förstudiefasen besöktes platserna kort under olika tider 

på dygnet för att få en uppfattning om när flest fordon angör. Det visade sig då att 

merparten av alla angöringar skedde under eftermiddagstid men även till viss del på  

förmiddagen. Generellt gällande biltrafik är peak-tid på morgonen mellan ungefär 

07.00-08.00 och det beror på att de allra flesta åker till arbete och skola under den tiden. 

Gällande eftermiddagstrafiken är den vanligtvis mer utspridd av den anledningen att 

människor i regel slutar arbete och skola mer oregelbundet. Under förstudien påvisades att 

peak-tid för angöring inte följer samma mönster gällande morgontrafiken. Detta kan tänkas 

bero på att människor främst inte angör när de åker från huset, utan snarare när de 

kommer hem. Utifrån de iakttagelser som gjorts under förstudien konstaterades 

eftermiddagen vara den tid då allra flest angör.  

Utifrån detta valdes vardera plats att observerats totalt fyra gånger under eftermiddagstid. 

Dessutom har observation genomförts under morgon/förmiddagstid samt en lördag för att 

ge en indikation på hur behovet av korttidsangöring ser ut då, mer om detta återfinns i 

kapitel 5.1. Avståndet från trappuppgången till parkeringen mättes innan 

observationstillfället med hjälp av Eniros kartfunktion och under observationerna 

klockades vardera bil som angjorde samt att angörande tjänstefordon antecknades.  
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• God översikt över flera trappuppgångar eller entréer  

• Avståndet till parkeringsplats är tillräckligt långt för att de 

boende kan tänkas angöra närmare sin uppgång 

• Den ena trappuppgången eller entrén är belägen längre ifrån 

boendeparkeringen än den andra 

• Det ska finnas tillgänglig yta att angöra på nära 

trappuppgången 

• Det ska finnas minst fyra hushåll per ingång 

• Platsen ska vara lokaliserad i Norrköpings kommun



Värt att nämna är att de bilar som redan stod i området vid observationens start klockades 

från och med den tidpunkten eftersom det saknades information om hur länge de stått 

innan observationens start. Detsamma gäller för de bilar som stått kvar och angjort då 

observationen nått sitt slut, dess sluttid noterades då som observationens sluttid.  

3.1 Pinnmogatan, Vilbergen 

Den första observationsplatsen, Pinnmogatan, är 

belägen i södra delen av Norrköping, i området 

V i l b e r g e n o c h m e d i n d e l n i n g e n l i g t 

nyckelkodsområden nivå 4 är Pinnmogatan beläget i 

bostadsområdet Opalen som enligt Norrköpings 

kommuns zonindelning tillhör mellanzonen. 

Vilbergen är uppbyggt som en cirkel där en stor 

bilväg, Vilbergsgatan, går i ytterkant och med 

hyreshus inåt cirkeln, se figur 5. I områdets mitt är 

Vilbergen centrum beläget där det finns möjlighet 

till att bland annat handla mat och från 

Pinnmogatan till Vilbergens centrum är det 

gångavstånd.  

Pinnmogatan är en återvändsgränd som endast nås genom att svänga av från Vilbergsgatan 

och det första man möts av är parkering på båda sidorna om vägen, se figur 6. Längre fram 

på vägen finns sedan lägenhetshus på både höger och vänster sida samt rakt fram bakom 

återvändsgränden. Vägens bredd har uppmätts till 6,5 meter och hastigheten är begränsad 

till 30 kilometer per timme. Inom hela området råder parkeringsförbud förutom på 

parkeringsplatsen men det är däremot lagligt att stanna bilen, att angöra, i hela området. I 

figur 7 visas var boendeparkering finns tillgänglig samt vart parkeringsförbud råder. De 

rödstreckade linjerna visar var det råder parkeringsförbud och då samtidigt var det är 

tillåtet att angöra. Från Pinnmogatan är det ungefär 4,5 km till Norrköpings city och det 

går utmärkt att färdas både med cykel, bil och buss. Busstationen är belägen precis vid 

infarten till Pinnmogatan, se figur 7, och bussen går mycket frekvent, ungefär var 10 

minut.  
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Figur 5 - Karta över Vilbergen 
(OpenStreetMap, 2016a)



Vid observationen iakttogs totalt tre lägenhetshus och sju trappuppgångar, se figur 7, där 

alla kunde observeras från samma plats. I tabell 4 nedan visas de observerade adresserna, 

dess kortaste avstånd till parkeringsplats, hur många som enligt Eniro (2016a) är 

folkbokförda i trappuppgången samt vad medelåldern är enligt uppgifter från Hitta.se 

(2016a). För att kunna analysera datan med hänsyn till avstånd till parkering har varje 

adress blivit indelad i en population med hänsyn till kortaste avstånd till parkering. Detta 

innebär att samtliga avståndsberäkningar utgått från närmsta parkeringsplats vilket 

indikerar att flera boende med säkerhet har längre än det som uppmätts. Indelningen 

utfördes genom att dela intervallet mellan 60 till 193 meter i två lika stora grupper i 

avseende på avstånd till boendeparkering. Detta innebär att om det är mindre än 126,5 

meter till entrén tillhör den population Parkering nära, annars population Parkering långt 

bort.  

De socioekonomiska faktorer som undersökts i området är andel som äger minst en bil, 

andel med hög disponibel inkomst och andel som har eftergymnasial utbildning. Värdena 

presenteras i tabell 5. Det som definieras som hög disponibel inkomst enligt Statistiska 

Adress Antal boende 
(st)

Avstånd till 
parkeringsplats (m)

Medelålder (år) Population

Pinnmogatan 13 10 60 48 Parkering nära

Pinnmogatan 15 15 80 35,3 Parkering nära

Pinnmogatan 19 11 117 54,9 Parkering nära

Pinnmogatan 21 12 137 43,4 Parkering långt bort

Pinnmogatan 28 12 155 43,8 Parkering långt bort

Pinnmogatan 30 16 174 44,6 Parkering långt bort

Pinnmogatan 32 10 193 48,2 Parkering långt bort
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Tabell 4 - Information för observationsplats Pinnmogatan med information från Eniro (2016a) och Hitta.se (2016a).

Figur 7 - Översikt Pinnmogatan (OpenStreetMap, 2016a)Figur 6 - Pinnmogatan



centralbyrån (2014b) för Norrköpings kommun är 546 662 kr per hushåll och år. Detta är 

beräknat utifrån den tredje kvartilen för inkomst i kommunen totalt sett.   

De allra flesta angöringarna på Pinnmogatan skedde på vägen enligt angöringstyp 1 men 

vissa angjorde också enligt angöring 2 och 3 för att komma ännu närmre uppgången, se 

figur 8 och 9. Vid Pinnmogatan finns gott om angöringsplatser enligt typ 1 och längs med 

den 6,5 meter breda vägen kan uppskattningsvis upp till 15 fordon få plats att angöra 

samtidigt utan att störa förbipasserande trafik. Om angöring sker av typ 2 eller 3 kan 

rimligen ej mer än två fordon göra detta samtidigt för att inte riskera att blockera passagen 

helt och hållet och två var dessutom det maximala antalet som angjorde samtidigt.   

      

 

Andel som äger minst en bil 48,0 %

Andel höginkomisttagare 9,09 %

Andel som har eftergymnasial 
utbildning

16,5 %

Behov av korttidsangöring !19

Tabell 5 - Socioekonomiska faktorer för Opalen (Statistiska centralbyrån, 2014a; Statistiska centralbyrån, 2014b; 
Statistiska centralbyrån, 2014c;)

Figur 8 - Angöringstyp 1 och 2 Pinnmogatan 
(OpenStreetMap, 2016a)

Figur 9 - Angöringstyp 3 Pinnmogatan 
(OpenStreetMap, 2016a)



3.2 Krusenhofsvägen, Åby

Examensarbetets andra observationsplats är en del av Krusenhofsvägen i stadsdelen Åby 

som är belägen norr om Norrköping. Åby ligger utmed riksväg 55/56, se figur 10, som går 

mellan Norrköping och Katrineholm och mitt i stadsdelen, se markeringen i figur 10, finns 

ett centrum med både restauranger och mataffär. Det observerade området tillhör 

nyckelkodsområdet Stationsgärdet enligt nivå 4 och är sett till hela Norrköpings kommun 

beläget i ytterzonen.  

Det område som observerats på Krusenhofsvägen är uppbyggt med lägenhetshus i en 

cirkel, se blå cirkel i figur 10, och en öppen yta i dess mitt med både fotbollsplan och 

lekplats. Utanför området finns det boendeparkering, både på östra och västra sidan, samt 

besöksparkering på områdets västra sida som används både för besökande till boende och 

till Åbylundskyrkan som är belägen i området. Den lilla parkeringen som visas i figur 11 på 

den sydvästra sidan tillhör inte det observerade området. I figur 11 påvisar de rödstreckade 

linjerna var parkeringsförbud råder och då samtidigt var det är tillåtet att angöra. 

På Krusenhofsvägen observerades två lägenhetshus som båda hade en entré vardera och de 

två husen kunde observeras från samma plats. I tabell 6 visas adress, antal personer som 

enligt Eniro (2016b) är folkbokförda på adressen samt hur långt de har till parkeringsplats. 

I tabellen visas dessutom vilken population adressen tillhör samt vad medelåldern enligt 

Hitta.se (2016b) är. 
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Figur 10- Karta över Åby 
(OpenStreetMap, 2016b)

Figur 11 - Översikt Krusenhofsvägen 
(OpenStreetMap, 2016b)



Som tabell 6 visar råder det ingen avsevärd skillnad gällande avstånd till parkering mellan 

de två adresserna. Trots detta så anses avståndet i praktiken vara tillräckligt stort för att de 

boende med 127 meter till boendeparkering kan tänkas angöra mer frekvent än de med 97 

meter. Detta beror av det faktum att de boende på Krusenhofsvägen 9 har möjlighet att 

korsa en gräsmatta och då ha betydligt kortare avstånd än det som uppmätts längs den 

asfalterade vägen, se figur 11. Även dessa har delats upp i olika populationer och naturligt 

bestämdes att Krusenhofsvägen 9 tillhör Parkering nära och Krusenhofsvägen 13 Parkering 

långt bort.  

  

Bostadscirkeln är ett gångfartsområde och det råder därmed förbud mot att parkera men 

det är möjligt att åka med motoriserade fordon genom hela området och angöra framför 

husen. Vägbredden är cirka 3,5 meter och på vägen finns hastighetsdämpande hinder. Se  

figur 12 och 13. 

 

Från Krusenhofsvägen är det omkring 9,5 km till Norrköpings city och en busshållsplats är 

belägen strax utanför området, på Nyköpingsvägen, där bussar går till och från 

Norrköpings city med en frekvens mellan två och fyra gånger per timme. Det går dessutom 

Adress Antal boende 
(st)

Avstånd till 
parkeringsplats (m)

Medelålder (år) Population

Krusenhofsvägen 9 17 97 47,3 Parkering nära

Krusenhofsvägen 13 14 127 63 Parkering långt bort
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Tabell 6 - Information för observationsplats Krusenhofsvägen med information från Eniro (2016b) och Hitta.se 
(2016b).

Figur 12 - Fartgupp på Krusenhofsvägen Figur 13 -  Trafikmärken Krusenhofsvägen



att cykla längs en cykelväg in till stadens centrum. De socioekonomiska faktorerna som 

tagits i beaktning visas i  tabell 7.  

På Krusenhofsvägen utfördes majoriteten av alla angöringar på samma sätt, de stannade 

precis utanför entrén där det fanns plats, se figur 14. Vid Krusenhofsvägen finns plats för 

flera fordon att angöra samtidigt och maximalt observerades två fordon stanna vid samma 

entré samtidigt. För att ej riskera att blockera vägen helt bör dock inte fler än så angöra vid 

samma entré samtidigt.  

Andel som äger minst en bil 52,51 %

Andel höginkomisttagare 19,29 %

Andel som har eftergymnasial 
utbildning

25,29 %
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Tabell 7 - Socioekonomiska faktorer för Stationsgärdet (Statistiska centralbyrån, 2014a; Statistiska centralbyrån, 
2014b; Statistiska centralbyrån, 2014c;)

Figur 14 - Angöring Krusenhofsvägen 9 (OpenStreetMap, 2016b)



4 Statistisk analys

Statistik är en teori som handlar om att utvärdera och tolka en datamängd för att på så sätt 

komma fram till ett resultat (Lantz, 2009). Vanligen samlas data in via observation, 

mätning eller dylikt och med hjälp av statistisk analys kan en indikation ges om vad som 

ligger till grund för resultatet (Statistiska Centralbyrån, 2016). Vid statistisk analys 

används ofta stickprov för att kunna dra slutsatser om en hel population. Detta beror på att 

det oftast inte är möjligt att analysera en hel grupp då de vanligen är allt för stora (Løvås, 

2004). 

Med hjälp av statistisk analys i form av chitvå-test och genom att jämföra proportioner för 

två oberoende populationer har bland annat samband mellan avstånd till parkeringsplats 

och antal angöringar undersökts. Observationerna har genomförts och utifrån det har 

stickprovsandelen som angör av populationen approximerats som en normalfördelad 

slumpvariabel som beror av antal observationer. Därefter har slutsatser dragits kring 

huruvida den så kallade nollhypotesen kan förkastas eller ej. Detta innebär kortfattat att 

studien utgått från att det ej finns något samband mellan avstånd och angöringsbehov, som 

definierats som nollhypotesen, och nyttjat statistiska metoder för att försöka bevisa 

motsatsen. Hypotesprövning har även nyttjats för att utreda om de två observerade 

områdena skiljer sig åt eller inte i avseende på angöringsbehov. Utöver detta har även ett 

konfidensintervall för angöringstid tagits fram. I följande kapitel beskrivs den statistiska 

metoden mer grundligt.   

4.1 Hypotesprövning

Att göra en hypotesprövning är användbart för att göra uttalanden om en företeelse är 

sann baserat på ett stickprov av den stora mängden, även som nämnt kallat populationen. 

För att till fullo bevisa ett exakt värde av en parameter krävs en totalundersökning men 

med hjälp av hypotesprövning kan bevis med viss säkerhet presenteras utan att studera en 

hel population. (Lantz, 2009) 

Enligt Løvås (2004) bottnar huvudprincipen i att en nollhypotes, H0, formuleras som i sin 

tur definieras enligt antagandet att det inte föreligger någon företeelse. Av princip bör 

alternativet med likhet sättas som nollhypotes och som tillägg formas dess mothypotes, H1 

(Lantz, 2009). Detta innebär alltså att mothypotesen är den hypotes som satte igång 

funderingarna kring företeelsen. Den huvudsakliga intentionen med hypotesprövningen är 

i och med detta att avgöra om mothypotesen är sann och det finns därmed två olika 

slutsatser som testet kan mynna ut i (Løvås, 2004).  
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Dessa är enligt Løvås (2004) att: 

• Behålla nollnypotesen eftersom det saknas tillräckligt med belägg för att säga att 

mothypotesen är sann. 
• Förkasta nollhypotesen och dra slutsatsen att mothypotesen är sann.  

         

Det svar som den statistiska analysen ger kan alltså vara att hypotesen antingen bekräftas 

eller styrks och därmed också vara en indikation på hur säker slutsatsen som givits är. Den 

statistiska analysen kan också bekräfta att datan inte ger något stöd för hypotesen alls. 

(Lantz, 2009)   

     

Som nämnt går det ej att med 

full säkerhet säga vilken hypotes 

som är den sanna då det alltid 

finns en risk att fel slutsats dras. 

Enligt Lantz (2009) finns det 

två typer av fel som kan begås, 

fel av typ I eller II. I figur 15 

v i s a s d e s k e e n d e n s o m 

hypotestestet kan resultera i 

samt vilka situationer som de 

olika typerna av fel begås.   

För att minimera fel av typ I väljs en låg signifikansnivå, felrisk, som är sannolikheten för 

resultat i det kritiska området även fast nollhypotesen är sann och vanligtvis väljs en 

signifikansnivå på 0,1, 1 eller 5 procent. Fel av typ II uppstår då nollhypotesen felaktigt 

väljs att inte förkastas, därmed missas en äkta sanning. Det som då konstateras är att det ej 

finns tillräckligt med belägg att påvisa att nollhypotesen är sann vilket dock inte bör 

generera i allt för stora konsekvenser. (Lantz, 2009) 

I examensarbetet har hypotesprövning med hjälp av två olika metoder nyttjats och dessa är 

som nämnt chitvå-test samt jämförelse mellan två oberoende populationer med hänsyn till 

dess proportion. Utgångspunkten har i fallet varit antagandet om att det råder oberoende 

mellan avstånd till parkering och behov av att angöra vilket gav nollhypotesen och därtill 

har följande mothypotesen formats. Denna hypotes benämns som hypotes 1. 
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Figur 15 - Feltyper vid hypotesprövning med information 
från Løvås (2004)



H0: Det råder oberoende mellan avstånd till parkering och angöring framför huset. 

H1: Det råder beroende mellan avstånd till parkering och angöring framför huset. 

Dessutom har hypotesprövning nyttjats för att bevisa om de två observerade områdena 

skiljer sig gentemot varandra. Det vill säga om andelen som angör är lika stor i de båda 

områdena eller om de skiljer sig åt som en följd av att de innehar olika socioekonomi. 

Därmed har följande noll- och mothypotes formats. Denna hypotes benämns som hypotes 

2. 

H0: Det råder oberoende mellan Krusenhofsvägen och Pinnmogatan i avseende på 

angöringsbehov 

H1: Det råder beroende mellan Krusenhofsvägen och Pinnmogatan i avseende på 

angöringsbehov 

I efterföljande två kapitel presenteras de två metoderna av hypotestester samt hur de 

använts.    

   
4.1.1 Chitvå -test 
Ett chitvå-test är en metod av hypotesprövning som i huvudsak utgår från att man vill 

undersöka hur värden för olika populationer står i relation till varandra och bygger främst 

på jämförelse mellan observerade och förväntande frekvenser. Den förväntade frekvensen 

beror av utfallen för olika populationer eller kategorier samt förutsättningen att 

nollhypotesen är sann. Om de observerade frekvenserna avviker markant från de 

förväntade så förkastas nollhypotesen. (Løvås, 2004) 

En förutsättning för chitvå-test är att den förväntade frekvensen som beräknats ej bör 

understiga 5 i någon av kategorierna. Chitvå-värdet beräknas med hjälp av den 

matematiska formuleringen i ekvation 1, och sätts sedan i jämförelse med det kritiska 

värdet för chitvå-fördelningen. Detta kritiska värdet läses av i tabell genom att nyttja vald 

signifikansnivå och antal frihetsgrader vilket är antalet kategorier minus ett. Är den 

förväntade frekvensen mindre än den observerade förkastas nollhypotesen givet den 

signifikansnivå som valts. (Lantz, 2009) 
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Ekvation 1 - Statistiska för chitvå-test med information från Løvås (2004)



Oberoende av vilken hypotes som testas är beslutsregeln för chitvå-test alltid formad enligt 

följande. Om chitvå-värdet är större än det kritiska värdet förkastas därmed nollhypotesen 

och om det är mindre kan den inte förkastas. 

 

Detta examensarbete har använt sig av chitvå-test med korstabellsanalys. Vid denna metod 

undersöks om det finns någon korrelation mellan olika kategorier (Lantz, 2009). De 

kategorier som har använts är Stannar, Stannar inte, Population 1 och Population 2. I det 

första chitvå-testet för hypotes 1 är populationerna baserade på avstånd till 

boendeparkering och i det andra, hypotes 2, är populationerna skapade efter vilken 

observationsplats de tillhör. De olika populationerna kallas Parkering nära, Parkering långt 

bort, Pinnmogatan och Krusenhofsvägen. Frågan som har ställts är därmed om det finns 

någon korrelation mellan om boende stannar beroende på vilken population de tillhör. Se 

tabell 8 för exempel på korstabell. Se chitvå-beräkningar för hypotes 1 och 2 i bilaga 5 och 

6. 

 

Kategorin Stannar för en population är beräknad utifrån ett medelvärde per 

observationstillfälle, alltså totalt antal som angjorde i en population dividerat med fyra då 

totalt 4 observationer har utförts per observationsplats. Kategorin Stannar inte är beräknad 

som totalt antal som är bosatta i vald population subtraherat med medelvärdet av de som 

stannade. Utifrån dessa värden har de förväntade frekvenserna beräknats med hjälp av 

formeln i ekvation 1 och chitvå-värdet har slutligen jämförts mot testets kritiska värde. 

Detta har tagits fram ur chitvå-fördelningstabellen med frihetsgraden 1 och 

signifikansnivån 5 samt 10 procent. Frihetsgraden 1 används då man med korstabellsanalys 

ställer kategorierna mot varandra och därmed beräknas de som (2-1)*(2-1) (Lantz, 2009).  

Population 1 Population 2 Total

Stannar A B A + B

Stannar inte C D C + D

Total A + C B + D A + B + C + D 
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Tabell 8 - Chi-två korstabell 

Enligt regeln för chitvå-test gäller att om testets: 

 chitvå-värde   >  kritiskt värde  Förkasta H0 

 chitvå-värde   <  kritiskt värde  Ej förkasta H0 



De förväntade frekvenserna har beräknats enligt det allmänna fallet, se tabell 9, och dessa  

samt resultatet presenteras i kapitel 5.3.  

 

4.1.2 Jämförelse mellan två oberoende populationer med hänsyn till proportion
En annan metod som nyttjats kopplat till hypotesprövning är att jämföra två oberoende 

populationer med hänsyn till deras proportioner. Denna metod syftar till att finna likheter 

eller skillnader mellan populationerna och kan nyttjas då proportionerna kan approximeras 

som normalfördelade slumpvariabler. Detta gäller när stickprovspopulationerna är 

tillräckligt stora och då stickprovernas storlek (n) multiplicerat med andelen (p) är större 

eller lika med 5 (n*p >= 5) samtidigt som dess storlek multiplicerat med ett minus 

stickprovets andel är större eller lika med 5 (n*(1-p) >= 5 ). (Lantz, 2009)  

Normalfördelningskurvan beskriver därmed antal observationer (y-axel) som genererar ett 

specifikt proportionsvärde (x-axel) och då stickprovets proportioner har konstaterats som 

approximativt normalfördelade formuleras nollhypotesen. När det kommer till att jämföra 

populationer finns tre skilda nollhypoteser som kan testas, dessa visas i ekvation 2 där p1 

och p2 är stickprovsproportionerna och D differensen mellan dessa. Det mest vanliga testet 

är då D sätts till noll vilket innebär att testet syftar till att utreda om det finns någon 

skillnad mellan de två proportionerna eller inte. De två andra nollhypoteserna utreder om 

proportion ett är mindre än proportion två och tvärtom.  

 

 

Population 1 Population 2

Stannar (A+B)*(A+C) / (A+B+C+D) (A+B)*(B+D) / (A+B+C+D)

Stannar inte (C+D)*(A+C) / (A+B+C+D) (C+D)*(B+D) / (A+B+C+D)
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Ekvation 2 - Olika test av nollhypoteser. Information från Lantz (2009)

Tabell 9 - Chi-två korstabell - Förväntade frekvenser



För att testa skillnaden mellan populationerna formas därmed ett test baserat på 

teststatistikan T som visas i ekvation 3, detta eftersom standardavvikelsen för populationen 

är okänd. De observerade värdena kommer från stickproven och i det fallet då 

populationerna antas lika skattas medelfelet enligt nämnaren i T, se ekvation 3.  

 

Den teststatistika som beräknats jämförs sedan med gränsvärden för de kritiska området 

som beror av vald signifikansnivå. Vid ensidigt test faller vald nivå inom en av ändarna på 

t-fördelningens kurvan medan tvåsidiga test ger halva signifikansnivån i vardera ände av 

kurvan.  

Vanligen väljs en signifikansnivå på 5 % vilket i fallet då populationerna antas lika och vid 

tvåsidigt test ger ett intervall från -1,96 till 1,96. Värden för övriga signfikansnivåer avläses 

i kvantiltabellen för t-fördelningen. Hamnar teststatistikan i det kritiska området, det vill 

säga utanför intervallet, kan nollhypotesen förkastas. Beslutsregeln för proportionstest för 

två oberoende populationer är alltså följande. 

I den statistiska analysen gällande proportioner för två oberoende populationer har, likt 

som för chitvå-testet, två tester utförts. I det första, avseende hypotes 1, används 

populationerna Parkering nära och Parkering långt bort samt i det andra, hypotes 2, 

Pinnmogatan och Krusenhofsvägen. Då den sanna standardavvikelsen för populationerna 

saknas har t-fördelningen nyttjats och de två testerna har genomförts som tvåsidigt. De 

parametrar som nyttjats samt resultatet presenteras i kapitel 5.3.1 och 5.3.2. 

Behov av korttidsangöring !28

Ekvation 3 - Formler vid jämförelse av två oberoende 
populationer samt okänd standardavvikelse. Information från 
Lantz (2009)

Förkasta nollhypotesen om det beräknade värdet faller utanför intervallet 

som gränsar till de kritiska värdena: 

negativt kritiskt värde ≤      Teststatistika ≤   positivt kritiskt värde 



4.2 Konfidensintervall 

Genom att nyttja stickprovstagning kan ett estimat gällande en populationsparameter ges. 

Exempelvis kan det sanna populationsmedelvärdet skattas med hjälp av stickprovets 

medelvärde vilket då kallas för en punktskattning. Denna punktskattning säger i sig inte 

särskilt mycket om dess noggrannhet och därför kan det vara av fördel att ta fram ett 

intervall där parametervärdet med en viss, bestämd, sannolikhet hamnar (Løvås, 2004). Ett 

sådant intervall kallas konfidensintervall och definieras enligt: 

“Ett konfidensintervall är ett intervall som antas innehålla en okänd populationsparameter. 

Till varje konfidensintervall hör ett mått på den säkerhet - konfidens - med vilken intervallet 

faktiskt innehåller populationsparametern ifråga.“ 

          (Lantz, 2009) 

Vanligen då ett stickprov studeras nyttjas som nämnt dess medelvärde och ej det för hela 

populationen och detsamma gäller för standardavvikelsen. Detta innebär alltså att även 

populationens standardavvikelse skattas genom att nyttja stickprovets dito. Givet att 

parametern kan approximeras som normalfördelad eller att antalet i stickprovet är över 30 

kan i detta fall den såkallade t-fördelningen nyttjas som minimerar osäkerheten som den 

skattade standardavvikelsen ger. Frihetsgraderna för testet fås av stickprovets storlek 

subtraherat med ett. För att sedan få fram ett konfidensintervall nyttjas ekvation 4. (Løvås, 

2004) Resultatet presenteras i kapitel 5.3.3. 
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Ekvation 4 - Konfidensintervall för medelvärde. Information från Løvås, (2004)



5. Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet från observationerna och enkäten samt det resultat 

den statistiska analysen påvisar.  

5.1 Observationens resultat 

Observationerna ägde rum vid totalt 10 tillfällen varav 8 av dessa ingår i den statistiska 

analysen. I tabell 10 presenteras var observationen skett, vilket datum, vilken tidpunkt 

samt hur många angöringar som observerats vid respektive tillfälle. Den totalt observerade 

tiden har uppgått till 30 timmar fördelat enligt tabell 10. Det totala antalet angöringar 

under de åtta observationerna, som ingått i den statistiska analysen, uppgick till 93 

stycken. Vid observationerna har ett antal fordon angjort i området men uppenbart inte 

varit boende i området. Exempel på detta är skolskjuts som lämnar barn. Personen som kör 

fordonet bor då alltså inte i området och kör därmed ej fram till entrén på grund av 

avstånd till parkering eller socioekonomiska faktorer. För att i den statistiska analysen skilja 

dessa från de boende har de klassificerats som population ej boende.  

 

Det huvudsakliga syftet till varför de boende väljer att köra in i området för att angöra nära 

entrén har visat sig vara för att hämta upp eller lämna av passagerare samt packa i eller ur 

bilen. En hel del blir även upphämtade eller avlämnade av personer som ej är bosatta i 

området. Vid observationerna har även flertalet tjänstefordon noterats, exempelvis 

Observationsplats Datum Tidpunkt
Totalt antal 
angöringar 

Pinnmogatan 2016-04-20 15.00-18.00 15

Pinnmogatan 2016-04-21 15.00-18.00 17

Krusenhofsvägen 2016-05-03 15.00-18.00 9

Krusenhofsvägen 2016-05-04 15.00-18.00 10

*Krusenhofsvägen 2016-05-12 08.00-11.00 (1)

Krusenhofsvägen 2016-05-12 14.00-17.00 7

*Pinnmogatan 2016-05-14 13.00-16.00 (17)

Pinnmogatan 2016-05-16 14.00-17.00 15

Krusenhofsvägen 2016-05-17 14.00-17.00 8

Pinnmogatan 2016-05-18 14.00-17.00 12
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Tabell 10 - Information om respektive observationstillfälle.  
*Har exkluderats från den statistiska analysen 



färdtjänst. Tiderna som de boende angjort har varierat mellan några sekunder upp till över 

en timme. Samtliga angöringstider och syfte för varje enskild angöring återfinns i bilaga 1.  

I tabell 11 nedan visas antalet observationer samt andel som angjort per population och för 

samtliga angöringar. Andel som angör är beräknat utifrån medelantalet av en population 

som angjort vid observationerna dividerat med totalt antal boende i populationen. Andel 

som angör är intressant att jämföra relativt varandra där det då kan tydas att andelen som 

angör på Krusenhofsvägen är högre än på Pinnmogatan.  

 

Torsdagen den 12 maj genomfördes en observation mellan 8.00 - 11.00 på 

Krusenhofsvägen men då det enbart under denna tid ankom en boende som angjorde har 

denna observation exkluderats i den statistiska analysen. Anledningen till att den 

exkluderats är att den statistiska analysen endast består av data som samlats in under 

peaktid, som under studien visat sig vara eftermiddagen. Under förmiddagsobservationen 

noterades dock att fler tjänstefordon så som sopbil och postbil angjorde.  

En lördagsobservation utfördes den 14 maj mellan 13.00 -16.00 på Pinnmogatan. Under 

observationstiden angjorde totalt 17 fordon och medeltiden uppgick till 7 minuter, se 

bilaga 2. Syftet med angöringen var detsamma som noterats vid de tidigare utförda 

observationerna, alltså angjorde de flesta för att hämta och lämna av passagerare och vissa 

för att lasta i eller ur bilen. Dessutom ankom en flyttbil och angjorde precis när 

observationen gick mot sitt slut. 

Antal 
observationer

Andel som 
angjorde

Parkering nära 34 0,163

Parkering långt bort 45 0,179

Pinnmogatan 59 0,176

Krusenhofsvägen 34 0,274

Samtliga angöringar 93 -
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Tabell 11 - Information för respektive population



5.2 Enkätstudiens resultat

Enkätstudien har genomförts som en enkät under ledning och respondenterna var både 

boende i de observerade husen samt boenden i de närliggande husen. De som efterfrågades 

angjorde själva vid tillfället för enkäten eller brukade själva angöra vid andra tidpunkter. 

Utifrån enkäten har de boendes åsikter kring korttidsangöring fångats in. Totalt har 20 

personer tillfrågats varav 8 av dessa var kvinnor och 12 män. De frågor som de tillfrågade 

fick svara på listas nedan: 

  

Utöver detta noterades de tillfrågades ålder i intervall från 18-25, 25-40, 40-60 och 60+, i 

tabell 12 visas svarsfrekvens från ålderskategorierna.   

 

I avseende på antal boende i hushåll och storlek på lägenhet så återfinns detta i bilaga 9. 

Information kring dessa parametrar syftar till att ge Sweco en indikation på hur de 

angörandes boendesituation ser ut.  

Gällande frågan hur ofta de tillfrågade valde att angöra inom området så varierade svaren 

något men majoriteten uppgav att de stannar minst en eller ett par gånger i veckan. Enbart 

ett fåtal svarade att de angjorde mer sällan och svarade då någon eller par gånger per 

månad.  

Ålder (år) Antal  (st)

18-25 1

25-40 7

40-60 5

60+ 7
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• Hur många bor i ditt hushåll? 

• Hur stor är din lägenhet? 

• Hur ofta brukar du angöra nära din entré?  

• Hur länge brukar du angöra?  

• Varför brukar du angöra?  

• Upplever du några problem kopplat till angöring inom 

området?  

• Brukar flera angöra samtidigt? 

Tabell 12 - Svarsfrekvens per ålderskategori i enkätstudien 



På frågan om hur länge angöringen brukade vara gjorde de flesta grova uppskattningar och 

uppgav dessutom att det ofta varierade beroende på syftet med angöringen. De flesta 

svarade att de brukade stanna ett par minuter och majoriteten nämnde att det sällan 

handlade om mer än tio minuter. Enbart en av de tillfrågade uppgav att de kunde stå upp 

till 30 minuter. I avseende på syfte med angöringen så svarade många att det antingen 

handlade om att hämta eller lämna av varor eller att de skulle hämta upp eller släppa av en  

passagerare. Värt att nämna är att en av de tillfrågade nämnde att behovet var som störst 

på sommaren då de ofta stannade för att hämta och lämna golfutrustning samt att de då 

ofta packade för att åka till landet.  

I princip ingen av de tillfrågade upplevde några problem kopplat till angöring inom 

området och på frågan om flera brukade göra detta samtidigt svarade ungefär hälften av de 

tillfrågade att angöring brukar ske av flera personer samtidigt.  

En respondent uppgav att det var vanligt att boende angjorde inom området och ett 

problem som denne uppmärksammade var att de i ena änden av området var låsta bommar 

som behövdes öppnas för att tas sig in. Detta gjorde att de som bodde i den delen av 

området ändå var tvungen till att köra in och runt för att ta sig till sin entré något som 

respondenten uppgav skapade onödig mycket flöde från ena hållet och det tog extra tid.  

För fullständigt resultat från enkätstudien se bilaga 9.  

5.3 Statistiskt resultat 

I kapitlet kommer resultatet från den statiska analysen presenteras. Två metoder av 

hypotesprövning har som nämnt nyttjats för att öka sannolikheten att rätt slutsats dras och 

resultaten från konfidensintervallen ger en indikation på hur länge en angöring kan tänkas 

vara.  

Kommande delkapitel följer frågeställningarnas struktur och fullständiga beräkningar 

återfinns i bilaga 3-6.  

5.3.1 Hypotes 1 - Avstånd till parkering
För att undersöka om det finns något samband mellan andelen som angör och avstånd till 

boendeparkering har som nämnt följande noll- och mothypotes formats.  
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För hypotes 1 har observerade samt förväntade frekvenser nyttjats för att beräkna chitvå-

värdet enligt ekvation 1 i kapitel 4.1.1. Enheten för frekvenserna är antal som angör per 

observationstillfälle.  

De ingående parametrar som används för hypotes 1 och proportionstestet visas nedan. 

Proportionen visar medelandel av de boende som angör utifrån observationerna som 

utförts. Utifrån proportionerna för varje population samt antal observationer är sedan 

teststatistikan T beräknad.  

Utifrån de observerade och förväntade frekvenserna samt de ingående parametrar som 

presenterats har chitvå- och proportionstestet har utförts. Testerna har utförts med de mest 

vanliga signifikansnivåerna för att undersöka om detta påvisar någon skillnad i resultat, 

men detta visade sig inte vara fallet. Fullständiga beräkningar återfinns i bilaga 3 och 5.  
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Signifikansnivå        Chi-två  Kritiskt värde          Slutsats 

        0,05    0,046 <      3,84146  Ej förkasta H0 

         0,1    0,046 <      2,70554  Ej förkasta H0

Observerade frekvenser  hypotes 1 

   Parkering nära Parkering långt bort 

Stannar   8,50   11,25 

Stannar inte  43,50   51,76

Förväntade frekvenser hypotes 1 

   Parkering nära Parkering långt bort 

Stanna  8,93   10,82 

Stannar inte  43,07   52,18



 

Med stöd i den statistiska analysen kan detta samband alltså inte påvisas då resultatet 

tyder på att nollhypotesen ej kan förkastas. Detta beror på att chitvå-värdet är mindre än 

de kritiska värdet för såväl signifikansnivån 5 som 10 procent samt att teststatistikan vid 

proportionstest faller inom intervallet för det kritiska värdet oberoende av de valda 

signifikansnivåerna. Det innebär alltså att insamlad data ej är tillräcklig för att bevisa att 

det råder beroende mellan avstånd till parkering och angöring nära entrén. Genom att 

behålla nollhypotesen, eftersom det ej finns tillräcklig med bevis för att säga att 

mothypotesen är sann, finns en risk att fel av typ II begåtts vilket innebär att det finns en 

risk att det råder beroende mellan avstånd och behov trots att så ej påvisats.  

För att utreda om populationsindelning haft stor inverkan på resultatet testades 

Pinnmogatan 19 och 21 att tas bort från indatan. Detta eftersom dessa två entréer är 

belägna i ett lägenhetshus mellan huset närmast parkeringen och huset längst bort på 

Pinnmogatan, se figur 7 kapitel 3.1, och gränsen mellan populationerna är vald utifrån de 

uppmätta avstånden i denna studie. Ändringen gjordes i syfte att se om slutsatsen i 

avseende på avstånd till boendeparkering och behov att angöra kunde tänkas ändras. Detta 

påvisades dock ej ha någon påverkan på resultatet och slutsatsen att avstånd till 

boendeparkering ej har någon påverkan på behovet att angöra kvarstod.  

För att undersöka säkerheten i slutsatsen att ej förkasta nollhypotesen utfördes en 

beräkning  för att ta reda på vid vilken signifikansnivå som nollhypotesen kunde förkastas, 

alltså där det kritiska värdet är detsamma som teststatistikan. Resultatet påvisade att 

nollhypotesen kunde förkastas vid en signifikansnivå på 83,12 procent för proportionstestet 

vilket då innebär att det med 16,88 procents sannolikhet finns ett samband mellan avstånd 

och behovet att angöra. Avseende chitvå-testet utfördes samma beräkning vilket 

genererade att nollhypotesen kan förkastas vid samma signifikansnivåer enligt ovan 

beskrivet. Se bilaga 8.  

I diagram 1 visas andel av respektive entré som korttidsangör där entréer på Pinnmogatan 

visas med blå markering och Krusenhofsvägen med röd. Som trendlinjen visar kan enbart 

en liten ökning tydas och snarare styrker oregelbundenheten i diagrammet den tidigare 

dragna slutsatsen att det ej finns någon tydlig korrelation mellan andel som angör och dess 

avstånd till boendeparkering. Andelen som angör per entré verkar vara ytterst slumpartad 
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Signifikansnivå   Intervall för teststatistika  Slutsats   

         0,05     -1,9871 <= −0,2138  <= 1,9871       Ej förkasta H0 

          0,1     -1,6622 <= −0,2138  <= 1,6622       Ej förkasta H0  

          0,2               -1,2912 <= −0,2138  <= 1,2912       Ej förkasta H0



och beror därmed ej av avstånd till parkering, detta trots att två områden med olika 

socioekonomi studerats.  

5.3.2 Hypotes 2 - Socioekonomiska faktorer
För testet gällande om det finns någon skillnad i behov att angöra mellan de två 

observerade platserna formades som nämnt nedan noll- och mothypotes. Detta för att 

utreda huruvida socioekonomiska förutsättningar påverkar behovet att angöra.  

Observerade frekvenser avseende hypotes 2 presenteras nedan för vardera av de fyra 

kategorierna. Efterföljande visas även de förväntade frekvenserna för hypotes 2. Dessa har 

använts för att beräkna det slutgiltiga chitvå-värdet.  
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Diagram 1 - Andel som angör per entré  

Observerade frekvenser  hypotes 2 

   Pinnmogatan  Krusenhofsvägen 

Stanna  14,75   8,50 

Stannar inte  69,25   22,50



De ingående parametrar som har används för att beräkna teststatistikan T visas nedan. 

Proportionerna, andelen som angör, kan tyckas vara låga men relativt varandra visas ändå 

en markant skillnad.  

Det slutgiltiga resultatet är beräknat utifrån frekvenserna och de ingående parametrarna 

och det påvisar att H0 inte kan förkastas, varken för chitvå-testet eller proportionstestet. 

Beräkningarna visas i sin helhet i bilaga 4 och 6.  

 

Den statistiska analysen har för chitvå-testet utförts med två olika signifikansnivåer och de 

båda påvisar alltså att nollhypotesen inte kan förkastas. För proportionstestet har 

signifikansnivåerna nyttjats 5, 10 och 20 procent nyttjats och eftersom det beräknade 

värdet faller inom intervallet dras slutsatsen att nollhypotesen ej kan förkastas för någon av 

de signifikansnivåer som testats. Detta innebär att det ej finns någon signifikant skillnad  

när det kommer till angöringsbehov mellan de två platserna Krusenhofsvägen och 

Pinnmogatan. Åtminstone finns det inte tillräckligt med bevis att säga att det faktiskt finns 

en skillnad. Även i detta fall finns dock en risk att fel slutsats dragit, att nollhypotesen 
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Signifikansnivå Chi-två  Kritiskt värde          Slutsats 

        0,05   1,365  <      3,84146  Ej förkasta H0 

         0,1   1,365  <      2,70554  Ej förkasta H0

Signifikansnivå     Intervall för teststatistika  Slutsats   

        0,05     -1,9871 <= −1,1682  <= 1,9871       Ej förkasta H0 

         0,1     -1,6622 <= −1,1682  <= 1,6622       Ej förkasta H0  

         0,2               -1,2912 <= −1,1682  <= 1,2912       Ej förkasta H0

Förväntade frekvenser hypotes 2 

   Pinnmogatan  Krusenhofsvägen 

Stanna  16,98   6,27 

Stannar inte  67,02   24,73



behålls trots att den borde förkastas. Detta innebär alltså att den finns en risk att fel av typ 

II har begåtts.  

Även avseende hypotes 2 utfördes en beräkning för att utreda vid vilken signifikansnivå 

som nollhypotesen kunde förkastas, se bilaga 8. Detta påvisade att vid en signifikansnivån 

på 24,6 procent kan nollhypotesen förkastas vilket då innebär att det med 75,4 procents 

säkerhet kan finnas ett samband mellan andel som angör och de boendes socioekonomiska 

förutsättningar.  

5.3.3 Konfidensintervall i avseende på angöringstider
De observerade angöringstiderna innehar en mycket stor spridning, se bilaga 1, och vissa 

extremvärden har identifierats. De värden som har en angöringstid längre än 30 minuter 

och som dessutom inte hade något tydligt syfte kopplat till angöring har därmed klassats 

som parkering istället för angöring. På grund av detta har dessa extremvärden exkluderats 

från alla beräkningar gällande angöringstider och därmed har uträkningar ej utförts på 93 

utan endast på 85 observationer.  

Utifrån dessa 85 observationer har konfidensintervall tagits fram för angöringstider för 

samtliga angöringar, Ej boende, Parkering nära samt Parkering långt bort. De parametrar 

som nyttjats i beräkningarna presenteras nedan i tabell 13.  

 

Med utgångspunkt i de 85 stycken angöringarna har konfidensintervall nyttjats för att ta 

fram ett intervall för angöringstider. Eftersom stickprovets storlek är större än 30 faller det 

sig naturligt att nyttja t-fördelningen i syfte att ta fram detta konfidensintervall. 

 Medelvärde Standard-
avvikelse

Stickprovs-
storlek

Signifikans-
nivå

Tabellvärde

Samtliga 00.05.23 00.05.38 85 0,01 2,636

Samtliga 00.05.23 00.05.38 85 0,05 1,989

Ej boende 00.01.51 00.01.30 14 0,05 2,160

Parkering 
nära

00.06.24 00.06.56 29 0,05 2,048

Parkering 
långt bort

00.05.52 00.05.07 42 0,05 2,020
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Tabell 13 - Värden till konfidensintervallberäkning 



Stickprovets medelvärde och dess standardavvikelse i avseende på observationerna har 

beräknats till 5 minuter och 23 sekunder respektive 5 minuter och 38 sekunder. Det kritiska 

värdet är beräknat med funktion för t-fördelning i Microsoft Excel där stickprovets storlek 

gav antalet frihetsgrader om, 85 subtraherat med 1, totalt 84. Med hjälp av exempelvis 

signifikansnivå på 5 procent gavs då tabellvärdet 1,989.  

Enligt diagram 2 kan en antydan till normalfördelning för de 85 observerade angöringarna 

ses. De allra flesta angöringarna ligger i intervallet 1 minut till ungefär 5 minuter där 

typvärdet samt medianen för hela stickprovet är 3 minuter. Att kurvan ger en antydan till 

normalfördelning anses dock ej vara tillräckligt för att klassa angöringstiderna som 

normalfördelade.  

Som nämnt ovan nyttjades alltså t-fördelningen för att ta fram ett konfidensintervall för 

angöringstider. Varaktigheten i minuter för en angöring faller till 95 procent sannolikhet 

inom intervallen i tabell 14 och detta är beräknat på de 85 angöringarna som skedde under 

observationerna på Pinnmogatan och Krusenhofsvägen. Konfidensintervallen är beräknade 

på alla angöringar tillsammans samt varje population för sig, där population ej boende som 

nämnt är de angöringar som skett av besökare eller andra som inte bor i området.  

Avseende samtliga angöringar har intervall för såväl konfidensnivån 95 som 99 procent 

tagits fram, detta ger en signifikansnivå på 5 respektive 1 procent. Signifikansnivån är 

sannolikheten att det faktiska värdet, medelangöringstiden, hamnar utanför intervallet. 

Detta innebär att genom att välja låga signifikansnivåer ökar säkerheten att intervallet 
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innehåller medelvärdet för hur lång en angöring kan förväntas vara. För fullständiga 

beräkningar se bilaga 7.  

  

Signifikans
nivå

Undre 
gräns

Övre gräns

Samtliga 
angöringar

0,01 3m 47s 7m

Samtliga 
angöringar

0,05 4m 10s 6m 36s

Population ej 
boende

0,05 50s 2m 43s

Parkering nära 0,05 3m 46s 9m 3s

Parkering långt 
bort

0,05 4m 16s 7m 28s
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6. Analys

I analysen kommer resultatet analyseras och undersökas grundligt för att skapa möjligheter 

till att i slutsatsen, se kapitel 8, svara på frågeställningarna.  

Detta examensarbete påvisar att det finns ett behov av att korttidsangöra då både de 

observationer och den enkät som genomförts visar på det. Både enkäten och 

observationerna pekar på att angöring inom bostadsområden främst används för att lasta 

på och av gods av olika slag samt för att hämta och lämna personer. Vid observationerna 

uppmärksammades att de boende ofta valde att angöra oberoende av hur mycket och hur 

tunga saker de hade att lasta i eller ur. Det kan dock tänkas att de som enbart anländer 

med en eller två påsar bör kunna nyttja sin boendeparkering och bära sista biten till entrén. 

Examensarbetet påvisar alltså att så inte är fallet då majoriteten av de angörande vid 

observationen valt att angöra nära, packa ur och sedan köra bort för att parkera. Rent 

tidseffektivt, säkerhetsmässigt och ur ett hållbarhetsperspektiv borde det dock vara bättre 

att parkera bilen och, om möjligt, bära sista biten.  

Behovet av att korttidsangöra varierar över dygnet där förmiddagsobservationen tydligt 

indikerar på ett lågt behov av angöring under just förmiddagen. Detta bör tyda på att  

speciellt många inte utför ärenden som kräver korttidsangöring på förmiddagen men det 

kan tänkas att det finns ett visst behov ännu tidigare på morgonen då exempelvis skolbarn 

blir hämtade. Dock anses det inte speciellt troligt att boende väljer att gå och hämta bilen 

på parkeringen för att sedan hämta andra familjemedlemmar vid entrén. Troligen sker 

merparten av angöringarna under förmiddagen av det som i examensarbetet klassas som 

population ej boende, alltså de som inte är boende i området utan endast besöker det en 

kortare stund, så som skolskjuts, post- och sopbil. Att behovet att angöra är större på 

eftermiddagen faller sig mer naturligt av den anledningen att fler aktiviteter såsom 

exempelvis handling, och träning ofta sker efter avslutad arbets- eller skoldag. Behovet att 

angöra under lördagar och söndagar har, med utgångspunkt i lördagsobservationen, 

konstaterats vara likt behovet att angöra under veckodagar. Det indikerar i vilket fall inte 

på någon markant ökning. Däremot kan angöringarna under helger förväntas ske med 

större spridning eftersom många då är lediga och har därmed större möjlighet att utföra 

aktiviteter som kräver angöring när som under dagen.  

Observationerna har även påvisat att boende angör även om de inte har något speciellt 

syfte med angöringen. Detta har yttrat sig då angöring har utförts av boende som endast 

syftat till att gå in i sin bostad en kortare stund och har därmed inte parkerat på sin 

boendeparkering. Trots att det inom de båda observerade områdena råder 

parkeringsförbud har examensarbetet visat att det finns boende som alltså väljer att 
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parkera inom området. Att regelbundet genomföra parkeringsövervakning kan tänkas 

avskräcka att stanna allt för länge inom området och därmed styra de boende till att nyttja 

angöringsplatserna till dess faktiska syfte, att stanna för att lasta i eller ur bilen samt hämta 

eller lämna passagerare. På så sätt minskar troligtvis också trafikflödet inom området, 

vilket ofta är målet. Ett annat alternativ som kan styra människor till att endast använda 

korttidsangöring då det verkligen är nödvändigt kan vara att sätta upp något slags hinder  

för att komma in i området, så som exempelvis en bom som faller inom ramarna för såväl 

mobility management som traffic calming. Att en bom kan ha inverkan på trafikflödet 

påvisades i enkäten då en respondent uppgav just att det blev omständigt när en bom 

blockerade en infart vilket gjorde att denne fick åka runt hela området. Nackdelen med 

denna metod är dock att det sätter stop även för utryckningsfordon, något som inte alls är 

önskvärt.  

Vidare uppmärksammades att trots att de båda studerade platserna hade nära tillgång till 

kollektivtrafik upplevdes dess tillgänglighet ej nyttjas till fullo. Detta kan tänkas bero bland 

annat på att boendeparkeringen var belägen närmre än hållplatsen men även på att många 

använde bilen just för att handla. För att främja kollektivtrafiken anses det vara av vikt att 

planera rutter så att matbutik och centrum passeras samt att frekvensen på rutterna är väl 

anpassade för när flest resor sker. För att de boende ska välja bort bilen tros det att krävas 

just god förbindelse, täta avgångar och att hållplatsen är belägen mycket nära så att det 

blir minst lika bekvämt att åka kollektivt som att ta sin egen bil. För att öka incitamenten 

för att åka kollektivt tros även mobility management kunnas användas i form av kampanjer 

som främjar kollektivtrafik av olika slag. Detta kan exempelvis vara rabatterade priser 

under en tidsperiod eller olika typer av reklam.  

Såväl observationerna som enkätstudien har påvisat att det stundtals händer att flera angör 

samtidigt. Det kan tänkas bero på att det inom de båda platserna finns nog med plats för 

att flera ska välja att köra fram till sin entré och av den anledningen upplevs heller inga 

problem vid de tillfällen då fler angör samtidigt. Sannolikheten att fler angör samtidigt 

ökar som en följd av att många i dagens samhälle har samma levnadsvanor och 

återkommer till hemmet vid ungefär samma tider samt att många angör/parkerar under en 

längre tid. Av denna anledningen anses det vara av vikt att planera för fler 

angöringsplatser men det är även viktigt att det i alla lägen finns nog med plats för 

utryckningsfordon. Å andra sidan kan mängden angöringsplatser nyttjas som ett styrmedel 

då få platser kan minska andelen som angör och på sätt minska trafikflödet inom ett 

område. Hur antalet angöringsplatser bör väljas beror därmed på hur mycket trafik som 

anses acceptabelt inom området samt hur viktigt korttidsangöring anses vara.  Norrköpings 

kommun har bestämt antalet besöksparkeringsplatser för samtliga zoner ska uppgå till 0,1 
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platser per lägenhet och då behovet av att angöra antas högre än sannolikheten att få 

besök så bör nyckeltalet för angöringsplatser sättas högre än detta.  

Behovet att angöra kan även bero på årstider och vilka väderförhållanden som råder. 

Sannolikheten att fler angör en regnig och grå höstdag kan tänkas vara större än en solig 

sommardag, men å andra sidan så kan det sistnämnda, som bland annat enkäten påvisade, 

innebära att många väljer att angöra nära för att packa bilen för semester eller en dag i 

sommarstugan. Av rimliga skäl anses dock fler boende ta beslut om att köra fram till entrén 

de dagar som det regnar, snöar eller då det är kallt. Vid beslut om antal angöringsplatser 

har vädret självklart ingen påverkan men är kopplat till sannolikheten att fler bör angöra 

om väderförhållandena är missgynnsamma. 

Antalet angöringsplatser kan också tänkas vara beroende av hur långt de boende har till 

tillgänglig parkering. Men likväl som studien har påvisat att det finns ett tydligt behov av 

att ha tillgång till angöringsplatser har det konstateras att det inte finns någon korrelation 

mellan avstånd till de boendes parkering och angöringsbehov. Resultatet från de två 

testerna visar tydligt på att boende väljer att köra fram till entrén och angöra oberoende av 

hur långt de har till parkering. Att rätt slutsats dragits påvisas också med hjälp av den 

beräkning som utförts som indikerar att den signifikansnivå som krävs för att 

nollhypotesen ska förkastas är hela 83 procent. Eftersom att signifikansnivån är så hög 

tyder det på att säkerheten att faktiskt förkasta nollhypotesen är mycket låg och därmed 

påvisas det med stor sannolikhet att det inte finns något samband mellan avstånd till 

boendeparkering och behov av att angöra.  

Detta styrks dessutom av det faktum att andelen som angör per entré framstår som ytterst 

slumpartad och tycks ej bero av avståndet till boendeparkering. För att påvisa att samband 

råder hade det varit önskvärt att se en tydligt stigande trendlinje men detta kunde alltså ej 

tydas, se diagram 1. Att rätt slutsats dragits anses ej vara allt för överraskande eftersom det 

påvisats att många som nämnt angör även då de inte har ett speciellt syfte och oberoende 

av vikt på det gods som lossas och lastas. Det anses också bero av det faktum att allt fler är 

bekväma och finns då dessutom tillgänglig yta där ett fordon smidigt kan ta sig fram så tros 

många välja att angöra istället för att parkera och gå till entrén. Ursprungligen fanns en 

föreställning om att boende med parkering nära i större utsträckning borde välja att 

parkera direkt istället för att angöra medan de med längre avstånd mer förståeligt kan 

tänkas angöra. Med grund i resultatet har denna föreställning alltså inte kunnat förankrats 

och detta tyder därmed på att det måste finnas lika många angöringsplatser, i förhållande 

till antal boende, inom ett område oberoende av avstånd till parkering.   
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En annan inverkan på antalet korttidsangöringsplatser kan även tänkas vara de boendes 

socioekonomiska ställning. I resultatet har detta dock ej kunnat påvisats. Överlag innehar 

Krusenhofsvägen  högre socioekonomisk ställning i jämförelse med Pinnmogatan och detta 

kan ha påverkan på bilinnehav och då i sin tur på behovet att korttidsangöra. Statistiken i 

avseende på socioekonomi skiljer sig främst i andel höginkomsttagare där Krusenhofsvägen 

har cirka 20 procent medan Pinnmogatan enbart har 10 procent. Gällande bilinnehav 

skiljer sig siffrorna dem emellan knappt något men då statistiken är listad som andel som 

innehar minst en bil och det kan tänkas att sannolikheten är större på Krusenhofsvägen, 

som en följd av större andel  höginkomsttagare, att de boende har fler än en bil i sin ägo. I 

och med detta kan behovet av att korttidsangöra i ett socioekonomiskt högre område vara 

större. Som nämnt påvisas detta dock inte i den statistiska analysen trots att det skiljer 

omkring 10 procent gällande andel av total population som angör mellan de två 

populationerna Krusenhofsvägen och Pinnmogatan.  

Nämnvärt är det faktum att det finns en risk att det faktiskt råder en skillnad i behov att 

angöra beroende på hur den socioekonomiska ställningen i området  ser ut. Det handlar då 

om en risk att fel av typ II har begåtts och att trots att nollhypotesen, som indirekt sa att 

det ej finns någon skillnad i behov att angöra och socioekonomisk ställning, behölls då den 

borde ha förkastats. Det anses att risken att fel av typ II begåtts är relativt stor då både 

teststatistikan och chitvå-värdet är nära de kritiska värdena. Detta styrks även via den 

beräkning som utförts gällande den kritiska signifikansnivå där nollhypotesen kan 

förkastas, som påvisas vara ungefär 24,5 procent för de både proportions- och chitvå-testet. 

Vid denna signifikansnivå är därmed sannolikheten att förkasta nollhypotesen tämligen 

hög och man kan alltså då med relativt hög sannolikhet, omkring 75,5 procent, säga att det 

finns ett samband mellan behovet att angöra och socioekonomisk faktorer. Detta indikerar 

alltså på att det finns en stor risk att fel av typ II har begåtts i den statiska analysen och 

därmed att fel slutsats har dragits. På grund av detta kan det vara av stor vikt att utföra fler 

observationer av samma karaktär för att med säkerhet påvisa att samband råder.  

Att resultatet från testerna där observationsplatserna jämförs har högre teststatistika och 

chitvå-värde än vid testerna med hänsyn till avstånd kan även tänkas bero på att 

medelåldern i området är högre på Krusenhofsvägen än på Pinnmogatan. Om medelåldern 

i ett område är hög kan behovet att angöra tänkas vara högre än vid låg medelålder då 

äldre personer kan tänkas ha svårare att gå och bära tunga saker en längre sträcka. En 

annan faktor som kan spela in är att Krusenhofsvägen är beläget i ytterzon och 

Pinnmogatan i mellanzon. Det kan tänkas att man i större utsträckning är i behov av sin bil 

om man bor längre från stan men som resultatet påvisar är detta inte något som kan 

fastställas. 
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Examensarbetet har studerat angöringstider och enligt definitionen för angöring bör dessa 

falla inom ett intervall från cirka en till tio minuter eftersom det syftar till att kortvarigt 

ställa upp sitt fordon för på- och avstigning eller för lastning och lossning. Resultatet från 

konfidensintervallet påvisar att medeltiden för en angöring till 99 procent sannolikhet är 

mellan ungefär fyra till sju minuter något som stämmer relativt bra överens med det 

respondenterna uppgav vid enkätstudien. Medelvärdet från stickprovet på 5 minuter och 

23 sekunder avseende samtliga angöringar avviker från medianen och typvärdet som båda 

är tre minuter. Det kan tyckas märkligt att varken medianen eller typvärdet är inkluderat i 

konfidensintervallet men det tyder på att datamängden har en stor spridning och att det är 

svårt att bestämma hur lång en angöring kan tänkas vara. Konfidensintervallet säger dock  

som nämnt att med 99 procents sannolikhet kommer medelvärdet för de "verkliga" 

angöringstiderna hamna inom fyra till sju minuter.  

Som nämnt har vissa extremvärden exkluderats vid beräkning av konfidensintervall 

eftersom värdena varit mycket högre än de övriga. De boende som har ställt upp sitt fordon 

under så lång tid har i de flesta fall inte nyttjat det för angöring utan snarare som 

parkering. Tiderna som dessa parkerat bör rimligen inte klassas som representabla 

angöringstider. Det anses dock att angöring kan ske under en längre tidsperiod så länge 

syftet är i enlighet med definitionen för angöring och kan då tänkas vara lastning eller 

lossning under en längre tidsperiod. Ett bra exempel på detta är då flytt pågår eller då 

boende packar för att resa bort. Dessa typer av långtidsangöring är dock inget som kan 

förväntas ske dagligen och därför har de exkluderats från tidsberäkningarna.  

Något som konstaterats i den statistiska analysen gällande konfidensintervall för 

angöringstider är att de angöringar som utförts av personer som klassats som ej boende är 

kortare än de som utförs av boende i området. Population ej boende är som nämnt de 

personer som uppenbart inte varit boende i det studerade området. Anledningen till de 

kortare angöringstiderna tros bero på att de endast hämtat eller lämnat personer och de 

har i de flesta fall inte lämnat bilen, vilket självklart är mycket effektivt med avseende på 

angöringstid. Trots att de ej är långvariga så hör det till vanligheten att personer blir 

upphämtade eller avlämnade och av den anledningen bör denna typ av angöringar tas i 

beaktning då ett nyckeltal för angöringsplatser ska bestämmas. Enligt statistik är det 

ungefär 50 procent av de boende i områdena inte har tillgång till bil och därmed är 

angöringar av ej boende mycket centrala. Ett alternativ skulle kunna vara att ha en 

upphämtningsplats någon stans i området. Däremot måste hänsyn tas till de personer som 

inte har möjlighet att ta sig till en sådan zon på grund av exempelvis funktionsnedsättning. 

Dessa boende kan istället nyttja angöringsplatser nära entrén eftersom Boverket vid 

nybyggnation kräver att angöringsplatser ska finnas tillgängliga inom 25 meter.   
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Sammanfattningsvis anses valet att anlägga en parkering i utkanten av ett bostadsområde 

vara av stor fördel eftersom det ökar incitamenten till att enbart nyttja bilen då det finns 

ett tydligt syfte och inte bara för att det är bekvämt och lättillgängligt. Genom att samtidigt 

reglera antalet besöks- och angöringsplatser kan trafikflödet inom området minska och 

medföra många positiva utgångar. Bland annat kan markytan nyttjats på ett sätt som 

gynnar trivseln och miljön inom området. Istället för att använda markytan till parkering 

kan den användas till grönska, sällskapsytor så som grill-och lekplats samt gång- och 

cykelbanor. Dessutom bidrar ett minskat trafikflöde till en ökad säkerhet inom området 

något som även ökar de boendes välbefinnande och trygghet. Utöver detta kan en 

parkeringsanläggning utanför området ge en ökad social hållbarhet som en följd av god 

miljö samt att bullernivån minskar då mängden trafik avtar.  

En parkering utanför och få angöringsplatser inom ett bostadsområde kan användas som 

styrmedel för att minska trafikflödet. Men givet det faktum att vårt samhälle är uppbyggt 

med bilen i fokus kan det tänkas krävas en hel del för att motivera invånarna till att minska 

sitt bilåkande. Möjligen kan det vara effektivt att helhjärtat satsa på en bilfri stadsdel likt 

Vauban i Tyskland och använda hårda principer för att minska flödet av trafik. Till viss del 

tros detta kunna fungera som ett framgångskoncept men det anses även kräva en hel del 

förutsättningar för att det ska vara genomförbart. Rimligen bör detta enbart vara 

applicerbart i innerzonen av en stad, eller möjligen i mellanzon om kollektivtrafiken är 

välutvecklad, eftersom det är många i dagens samhälle som dagligen pendlar till och från 

jobbet på ett eller annat sätt. Behovet av att ha tillgång till bil anses dock allt för stort för 

att kunna till fullo kunna få en bilfri stad. Alternativet att anlägga boendeparkering utanför 

ett bostadsområde tycks däremot vara ett eminent sätt att förändra människors beteende 

gällande bilanvändning. De boende har sin bil till förfogande men begränsning i 

tillgänglighet borde bidra till att de väljer andra transportsätt primärt. På sikt minskar detta 

bilanvändningen och som en följd av det påverkas miljön positivt. Studien har visat att 

människor i stort är bekväma och väljer både att använda sin bil i stor utsträckning och att 

angöra utan ett egentligt syfte. Genom att fokusera på hur människor agerar och utifrån 

det skapa lösningar, likt de som analyserats, som kan bidra till förändrat beteende kan både 

den sociala och ekologiska hållbarheten gynnas.  
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7. Förslag till vidare studier

Genom att diskutera bland annat hur olika metoder kunde givit andra resultat och hur 

olika situationer kan ha kommit att påverka utfallet så kan en djupare förståelse för 

resultatet fås. Avslutningsvis presenteras hur Sweco kan gå vidare inom ämnet för detta 

examensarbete för att komma fram till ett nyckeltal som kan nyttjas då framtidens städer 

ska byggas.  

Resultatet för denna studie grundar sig i valet av nyttja observation som huvudsaklig 

metod. Då observationen utförts utifrån författarnas perspektiv har ett resultat påvisats 

men en metod med utgångspunkt från de boendes synvinkel hade möjligen resultatet 

kunnat bli annorlunda. En möjlig metod är dagbok där de boende kunde getts möjligheten 

att dagligen föra in om de under dagen valt att angöra vid entrén, hur länge angöringen då 

skett samt vad dess syfte var. Dagbok som metod kräver dock mer av de boendes tid och 

det kan dessutom tänkas att de ej helt sanningsenligt uppger hur länge och hur ofta de valt 

att stå vid porten. Dagbok som metod hade av den anledningen ej varit särskilt fördelaktigt 

som enda metod men om studien genomförts under en längre tidsperiod hade den kunnat 

nyttjats som ett komplement till observationsmetoden.    

Avseende enkätstudie som metod så anses fortfarande enkät under ledning som ett bra 

komplement till observationerna för den tidsramen som examensarbetet föll inom. Det 

hade däremot varit intressant om en mer omfattande enkätstudie hade kunnat genomföras 

för att se om resultatet då hade blivit detsamma. Dock så tros detta ej vara ett faktum då 

respondenterna i den enkät som utförts har svarat i princip lika varandra. En större enkät 

hade dock givit en djupare grund till resultatet men är mycket tid- och resurskrävande och 

har därför exkluderats i detta examensarbete. Av den anledningen har även den befintliga 

enkäten begränsats och inte gjorts mer omfattande. Redan tidigt påvisades en trend 

gällande att alla respondenter hade i princip samma åsikter och med anledning av detta 

begränsades enkätstudien för att på så vis kunna lägga mer fokus på observationerna och 

få ett djup i den statistiska analysen. Syftet med enkäten var att kunna beskriva hur 

korttidsangöring används i bostadsområden och den har med det resultat som 

sammanställts uppfyllt sitt syfte.  

Det hade även varit av intresse att genomföra observationer över en längre tidsperiod för 

att undersöka hur behovet förändras över årets årstider. Observationerna har genomförts 

under våren och som tidigare nämnt hade möjligen ett annat resultat givits om de utförts 

under hösten då väderförhållandena ser annorlunda ut. Möjligen hade en större andel av 

de boende angjort nära entrén men avseende resultatet att det inte finns ett ökat behov att 
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angöra då avståndet till boendeparkering är långt tros kvarstå. Detta måste självklart 

säkerställas och därför är det av intresse att utföra observationer även under andra årstider.  

Vid kommande observationer rekommenderas det även att ta fram bilinnehav även per 

hushåll. I denna studie har utgångspunkten varit antal boende i en population men då 

statistiken påvisar att ej alla boende äger en bil vore det av intresse att istället utgå från 

bilinnehav. Utgångspunkten blir därmed att beräkna andelen som angör utifrån hur många 

bilar som finns i en population. Detta anses intressant att studera vidare och utreda för att 

se om resultatet då skulle skilja sig åt från det som nu presenterats.  

Den främsta rekommendationen till vidare studier är kopplad till socioekonomiska faktorer. 

Eftersom resultatet i examensarbetet tyder på att det kan finnas ett samband mellan 

socioekonomi och behovet att angöra är det mycket intressant att undersöka denna 

frågeställning närmare. Av störst intresse vore att undersöka områden med ännu större 

skillnad i socioekonomi för att då se om det går att statistiskt säkerställa sambandet. För att 

fastställa att det faktiskt är socioekonomi som påverkar behovet att angöra bör områden 

med liknande medelålder och ungefär samma avstånd till stadens centrum för att utesluta 

att dessa parametrar har påverkan. Även dessa observationer bör fördelaktligen ske under 

en längre tid för att på så sätt få mer indata till analysen och därmed ett djup. Om det visar 

sig att det finns ett samband behöver därmed ett nytt bostadsområde klassas enligt 

socioekonomi och beroende på dess värden bestämma antalet angöringsplatser.  

Om examensarbetet pågått under en längre tidsperiod hade det varit önskvärt att ta fram 

ett nyckeltal för hur många angöringsplatser som kan tänkas behövas per lägenhet givet  

vissa parametrar, såsom exempelvis hur mycket trafik som ska tillåtas i området, hur länge 

angöringar sker och socioekonomiska faktorer. Nyckeltalet för besöksparkering i både 

Norrköpings nya och gamla parkeringsnorm är bestämt till 0,1 stycken per lägenhet. Av 

observationen kan rimligtvis antas att merparten av alla angöringar skett av de boende och 

ej av besökare. Därför bör parkeringstalet gällande angöring vara högre än detta. Hur 

mycket högre är dock svårt att veta eftersom examensarbetet begränsats till att kartlägga 

behovet av att korttidsangöra. Med utgångspunkt från de observationer som utförts i 

examensarbetet påvisas dock att det maximalt har angjort två fordon samtidigt och att det 

lägst finns sex hushåll per observerad entré. Två dividerat med sex ger värdet 0,33 som kan 

ses som ett nyckeltal för antal korttidsangöringsplatser per hushåll. Detta innebär att det i 

extremfall bör finnas så mycket som 0,33 platser per hushåll men rimligen kan detta värde 

sättas lägre och därmed hamna inom intervallet 0,1 till 0,33. Påpekas bör dock att detta 

intervall är framtaget helt utan hänsyn till storlek på hushåll och kan endast ses som en 

indikation på hur många platser det kan tänkas behövas per hushåll. Andra parametrar 

som nämns ovan bör dock tas i beaktning vid utveckling av nyckeltalet och vidare studier. 
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Examensarbetets resultat och slutsats förväntas användas som ett underlag till andra 

projekt och vidare studier hos Sweco. För att nå bästa resultat med behov av 

korttidsangöring bör ett nyckeltal för angöringsplatser tas fram som kan nyttjas vid 

nybyggnation av bostadsområden. För att få tillräcklig information kring de parametrar 

som nyckeltalet baseras på bör detta examensarbete och nedan förslag på vidare studier 

användas.  

Avslutningsvis anses det viktigt att tänka på helheten när nya bostadsområden byggs upp 

och att nyttja mobility management och traffic calming measures som grund vid 

planeringsarbetet för att gynna andra färdmedel. Helhetslösningar såsom shared space, 

gågata eller gångfartsområde kan tänkas fördelaktiga inom ett bostadsområde. Vid 

Krusenhofsvägen gäller regler för gångfartsområde samt att det där finns farthinder, något 

som anses gynnsamt för bostadsområden. Till skillnad från Pinnmogatan så upplevs här en 

tydlig skillnad i hur förare framför sitt fordon. Hastigheten anpassas till de gående och stor 

hänsyn ges till fotgängare och cyklister. Detta kan dock även tänkas bero på vägbredden 

som på Krusenhofsvägen är tre meter smalare. Att anpassa vägbredden efter dess syfte och 

addera hastighetsdämpande åtgärder anses därför mycket lämpligt som styrmedel. I fallet 

för Pinnmogatan kan det därmed vara av fördel att nyttja det sistnämnda för att begränsa 

hastigheten inom området. Ett förslag, kopplat till mobility management och traffic 

calming, kan vara att nyttja någon form av möblering i gaturummet eller andra  

hastighetsdämpande åtgärder som tvingar förarna att minska hastigheten i de fall då 

vägbredden inbjuder till en högre hastighet än vad som faktiskt är lämpligt då det rör sig 

många oskyddade trafikanter i området.  

Att nyttja någon av de olika helhetslösningarna gångfartsområde eller gågata ger dessutom 

fördelar såsom att det påvisar att det råder parkeringsförbud, bortsett från då 

parkeringsskyltar finns, och det genererar per automatik en minskad hastighet samt att 

prioritet ges till gång- och cykeltrafik. Om syftet i ett nytt bostadsområde är att ha så lite 

trafik som möjligt är gågata det bästa då denna reglering förbjuder motortrafik om det inte 

är så att syftet är att just hämta och lämna personer eller gods. Gågata är också ypperligt i 
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• Utföra observationsstudier avseende två platser vars socioekonomi skiljer 

mycket åt



avseende på tjänstefordon då man även får vistas i ett gågateområde för att hämta eller 

lämna en leverans eller människor som behöver vård. Detta gäller då exempelvis budbilar 

av olika slag och ambulans.  

Vid vidare studier anses mobility management och traffic calming measures vara viktiga 

begrepp som bör finnas i  åtanke för att främja ett trivsamt och säkert bostadsområde.  

Dessa tillsammans med hur man väljer att anlägga och fördela angöringsplatser anses ge 

ökade incitament till att i första hand välja andra transportmedel än bil samt ge 

förutsättningar för en hållbar utveckling. 
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8. Slutsats

Examensarbetet har påvisat att det huvudsakliga syftet för korttidsangöring följer mycket 

väl dess dokumenterade definition. Detta innebär att korttidsangöring främst används för 

att hämta och lämna personer samt för att lasta och lossa gods av olika slag. Studien 

påvisar dock att korttidsangöringsplatser även används vid tillfällen då syftet inte är något 

av de aktiviteter som listas i definitionen, utan syftet har då snarare varit att parkera under 

en kortare stund.  

Med utgångspunkt i resultatet har studien konstaterat att det ej råder något beroende 

mellan behov att angöra och avstånd till boendeparkering. Utifrån den statistiska analysen 

kan denna slutsats med hög säkerhet dras och därför bör man vid nybyggnation anlägga 

lika många angöringsplatser per hushåll inom ett område och angöringsplatserna är 

därmed oberoende av dess avstånd till parkering. Däremot indikerar resultatet på att det 

kan finnas en korrelation mellan behovet av angöring och socioekonomiska faktorer. Detta 

har dock inte med hög sannolikhet bevisats i examensarbetet utan slutsatsen är ändå att 

det inte finns något samband trots att resultatet drar åt det hållet. För att bevisa sambandet 

bör vidare studier utföras. Om sambandet kan bevisas så betyder det att i ett område med 

hög socioekonomi behövs fler angöringsplatser än i ett område med lägre socioekonomiska 

faktorer.  

Medeltiden för en korttidsangöring kan med 99 procent sannolikhet förväntas hamna inom 

intervallet från 3 minuter och 47 sekunder till sju minuter. Observationerna påvisar dock 

att den mest vanliga tiden att angöra är tre minuter. Intervallet anses kunna nyttjas som en 

god indikation på hur länge en korttidsangöring vanligen kan tänkas ske och därmed anses 

konfidensintervallet och typvärdet kunna nyttjas som parametrar vid framtida beräkningar 

av nyckeltalet för angöringsplatser per lägenhet. 

Slutligen anses att vid nybyggnation av bostadsområden, med parkeringslösning i dess 

utkant, är det viktigt att tänka på helheten av området och med det vilka mål som ska 

uppnås. Genom att, som nämnt, använda mobility management och traffic calming 

measures kan trafiken inom området minska och ge goda förutsättningar för en trivsam 

miljö som även tar hänsyn till kommande generationer.  
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Population Observationsplats Hus Typ av fordon Datum Ankomst Avgång Tidsåtgång Syfte med angöring Avstånd till parkering ID Populationsindelning Meter till park Population

2 Pinnmogatan 3 Bil 2016-04-20 15.53.00 15.58.00 00.05.00 hämta lämna personer 193 1 Pinnmogatan 13 60 1

2 Pinnmogatan 3 Bil 2016-04-20 16.00.00 16.04.00 00.04.00 Varor 174 2 Pinnmogatan 15 80 1

2 Pinnmogatan 2 Bil 2016-04-20 16.10.00 16.20.00 00.10.00 Varor och peroner 137 3 Krusenhovsvägen 9 97 1

1 Pinnmogatan 1 Bil 2016-04-20 16.14.00 16.16.00 00.02.00 Varor 60 4 Pinnmogatan 19 117 1

2 Pinnmogatan 3 Bil 2016-04-20 15.59.00 16.02.00 00.03.00 Varor 174 5 Krusenhovsvägen 11 127 2

2 Pinnmogatan 3 Firmabil 2016-04-20 16.20.00 16.32.00 00.12.00 Hämta barn 155 6 Pinnmogatan 21 137 2

2 Pinnmogatan 3 Bil 2016-04-20 16.28.00 16.47.00 00.19.00 Byta om, varor, människor 193 7 Pinnmogatan 28 155 2

0 Pinnmogatan 3 Bil 2016-04-20 16.50.00 16.55.00 00.05.00 Hämtade person, åkte hus 3 155 8 Pinnmogatan 30 174 2

2 Pinnmogatan 3 Bil 2016-04-20 16.55.00 17.07.00 00.12.00 Skadad / bytte förare 174 9 Pinnmogatan 32 193 2

0 Pinnmogatan 3 Bil 2016-04-20 16.56.00 16.59.00 00.03.00 slängde sopor 155 10

1 Pinnmogatan 1 Bil 2016-04-20 17.09.00 17.10.00 00.01.00 Varor 60 11 Antal angörande

1 Pinnmogatan 2 Bil 2016-04-20 17.14.00 17.17.00 00.03.00 Stannade och åkte 117 12 Population Ej boende = 0 14

0 Pinnmogatan 3 Bil 2016-04-20 17.24.00 17.25.00 00.01.00 Hämtade person, åkte hus 3 174 13 Parkering nära = 1 34

0 Pinnmogatan 2 Bil 2016-04-20 17.46.00 17.47.00 00.01.00 Hämtade och åkte hus 2 137 14 Parkering långt bort = 2 45

1 Pinnmogatan 2 Bil 2016-04-20 17.55.00 17.57.00 00.02.00 Hämta familj 117 15 Pinnmogatan 59

1 Pinnmogatan 2 Bil 2016-04-21 14.54.00 14.54.10 00.00.10 Lämna person 117 16 Krusenhofsvägen 34

2 Pinnmogatan 3 Bil 2016-04-21 14.53.00 16.07.00 01.14.00 Stod parkerad, hämtat hund 155 17

2 Pinnmogatan 2 Bil 2016-04-21 15.47.00 15.51.00 00.04.00 Varor 137 18 Medelvärde angöringstid

1 Pinnmogatan 2 Bil 2016-04-21 16.00.00 16.50.00 00.50.00 Köpt mat donken 117 19 Population Ej boende 00.01.51

1 Pinnmogatan 1 Firmabil 2016-04-21 16.20.00 16.31.00 00.11.00 Gick in med barn 60 20 Parkering nära 00:06:24

2 Pinnmogatan 3 Bil 2016-04-21 16.35.00 16.40.00 00.05.00 Syfte oklart 155 21 Parkering långt bort 00:05:52

2 Pinnmogatan 3 Bil 2016-04-21 16.45.00 16.50.00 00.05.00 Bytte om, hämta föremål 193 22 Krusenhofsvägen 00:06:17

2 Pinnmogatan 3 Bil 2016-04-21 16.48.00 16.52.00 00.04.00 Hämta föremål 193 23 Pinnmogatan 00:04:52

2 Pinnmogatan 3 Bil 2016-04-21 16.53.00 16.57.00 00.04.00 Pappa med barn, lämnar 155 24 Totalt för alla 00:05:23

1 Pinnmogatan 1 Bil 2016-04-21 16.56.00 16.58.00 00.02.00 Stannade, åkte oklart syfte 80 25

0 Pinnmogatan 2 Bil 2016-04-21 16.57.00 17.00.00 00.03.00 hämtar 117 26 Standardavvikelse angöringstid

1 Pinnmogatan 1 Bil 2016-04-21 17.01.00 17.04.00 00.03.00 hämta person 80 27 Population Ej boende 00.01.30

2 Pinnmogatan 3 Bil 2016-04-21 17.06.00 17.43.00 00.37.00 hämtade mamma och barn 193 28 Parkering nära 00:06:56

1 Pinnmogatan 2 Bil 2016-04-21 17.11.00 17.18.00 00.07.00 lämar skor/pratar 117 29 Parkering långt bort 00.05.07

0 Pinnmogatan 1 Bil 2016-04-21 17.12.00 17.14.00 00.02.00 lämnar av gammal kvinna 80 30 Totalt 00:05:38

2 Pinnmogatan 3 Bil 2016-04-21 17.30.00 17.30.10 00.00.10 hämtar person 174 31

2 Pinnmogatan 2 Bil 2016-04-21 17.51.00 17.52.00 00.01.00 hämta man 137 32 Median angöringstid

1 Krusenhofsvägen 1 Bil 2016-05-03 15.01.00 15.03 00.02.00 Hämta person 97 33 Totalt för alla 00.03.00

2 Krusenhofsvägen 2 Bil 2016-05-03 15.03.00 15.04.00 00.01.00 Lämnade person, åkte och parkerade 127 34

0 Krusenhofsvägen 1 Skolbuss, vård 2016-05-03 15.06.00 15.06.20 00.00.20 Lämnade person, åkte och parkerade 97 35

1 Krusenhofsvägen 1 Bil 2016-05-03 15.27.00 16.04 00.37.00 Stod parkerad en längre stund 97 36

1 Krusenhofsvägen 1 Bil 2016-05-03 15.50.00 15.52.00 00.02.00 Taxi hämtar blind 97 37

0 Krusenhofsvägen 1 Bil 2016-05-03 16.03.00 16.03.20 00.00.20 Lämnade barn och åkte iväg. Parkerade i 97 38

2 Krusenhofsvägen 2 Bil 2016-05-03 16.07.00 16.13.00 00.06.00 Lämna matvaror 127 39

2 Krusenhofsvägen 2 Bil 2016-05-03 16.57.00 17.10.00 00.13.00 Lasta av tunga saker 127 40

1 Krusenhofsvägen 1 motorcykel 2016-05-03 17.18.00 17.20.00 00.02.00 Hämta sak 97 41

2 Krusenhofsvägen 2 Bil 2016-05-04 15.00.00 15.03.00 00.03.00 Lasta av saker och lämna barnbarn 127 42

2 Krusenhofsvägen 2 Bil 2016-05-04 15.04.00 15.10.00 00.06.00 Handlat mat 127 43

1 Krusenhofsvägen 1 Bil 2016-05-04 15.22.00 15.44.00 00.22.00 Släpvagn med tunnor 97 44

2 Krusenhofsvägen 2 Bil 2016-05-04 15.53.00 15.59.00 00.06.00 Hämtade saker 127 45

1 Krusenhofsvägen 1 Bil 2016-05-04 15.59.00 16.14.00 00.15.00 Lämna matvaror 97 46

1 Krusenhofsvägen 1 Bil 2016-05-04 16.30.00 16.55.00 00.25.00 Hämtade person 97 47

2 Krusenhofsvägen 2 Bil 2016-05-04 16.34.00 16.35.00 00.01.00 Lämnar av person, åker och parkerar 127 48

1 Krusenhofsvägen 1 Bil 2016-05-04 17.13.00 17.16.00 00.03.00 Hämtade barn 97 49

1 Krusenhofsvägen 1 Bil 2016-05-04 17.19.00 17.33.00 00.14.00 Lämna något 97 50

2 Krusenhofsvägen 2 Bil 2016-05-04 17.38.00 17.38.30 00.00.30 Avsläppt 127 51

1 Krusenhofsvägen 1 Bil 2016-05-12 14.08.00 14.10.00 00.02.00 Lämnade av person 97 52

0 Krusenhofsvägen 0 Skolbuss, vård 2016-05-12 15.16.00 15.17.00 00.01.00 Släppa av skolbarn 97 53

1 Krusenhofsvägen 1 Bil 2016-05-12 15.26.00 16.02.00 00.36.00 Handlat åkte iväg med familjen 97 54

2 Krusenhofsvägen 2 Bil 2016-05-12 16.26.00 16.48.00 00.22.00 Syfte oklart 127 55

2 Krusenhofsvägen 2 Bil 2016-05-12 16.46.00 16.49.00 00.03.00 Lämna av fru och varor 127 56

1 Krusenhofsvägen 1 Bil 2016-05-12 16.57.00 16.59.00 00.02.00 Lämna matvaror 97 57

2 Krusenhofsvägen 2 Bil 2016-05-12 14.40.00 14.43.00 00.03.00 Lämnade mat 127 58

1 Pinnmogatan 1 Bil 2016-05-16 14.00 14.04 00.04.00 hämtade något 60 59

0 Pinnmogatan 0 Bil 2016-05-16 14.00 14.00.30 00.00.30 Oklart syfte 193 60

2 Pinnmogatan 3 Bil 2016-05-16 14.07 14.07.30 00.00.30 Hämtade person 155 61

2 Pinnmogatan 3 Bil 2016-05-16 14.17 14.21.00 00.04.00 Syfte oklart 174 62

2 Pinnmogatan 3 Bil 2016-05-16 14.22 14.25 00.03.00 Syfte oklart 193 63

2 Pinnmogatan 3 Bil 2016-05-16 14.34 14.39 00.05.00 Syfte oklart 174 64

0 Pinnmogatan 0 Bil 2016-05-16 14.52 14.55 00.03.00 lämnade av saker 65

2 Pinnmogatan 3 Bil 2016-05-16 15.05 15.19 00.14.00 hämtade person 174 66

2 Pinnmogatan 2 Bil 2016-05-16 15.08 15.13 00.05.00 Hämtade hundar 137 67

1 Pinnmogatan 1 Bil 2016-05-16 15.10 16.45 01.35.00 Lastade bilen 80 68

1 Pinnmogatan 1 Bil 2016-05-16 15.19 15.21 00.02.00 lämnade av frun 60 69

1 Pinnmogatan 2 Bil 2016-05-16 15.32 15.49 00.17.00 Hämtade påsar 80 70

0 Pinnmogatan 0 Bil 2016-05-16 15.45 15.49 00.04 hämtade upp person 71

2 Pinnmogatan 2 Bil 2016-05-16 15.49 15.56 00.07 Lämna saker och barn 137 72

2 Pinnmogatan 3 firma bil 2016-05-16 16.35 16.44 00.09 Syfte ej klart 193 73

1 Krusenhofsvägen 1 Bil 2016-05-17 14.00 14.41 00.41 syfte ej klart 97 74

1 Krusenhofsvägen 1 Bil 2016-05-17 14.51 14.59 00.08 Plockade ur saker och hämtade ett barn 97 75

2 Krusenhofsvägen 2 Bil 2016-05-17 15.05 15.09 00.04 plockade ur varor 127 76

1 Krusenhofsvägen 1 Skolbuss 2016-05-17 15.06 15.06.40 00.00.40 skolskjuss 97 77

1 Krusenhofsvägen 1 Bil 2016-05-17 15.32 15.39 00.07 Varit på Ullared, lastar ur 97 78

2 Krusenhofsvägen 2 Bil 2016-05-17 16.02 16.10 00.08 lastade ut varor 127 79

1 Krusenhofsvägen 1 Bil 2016-05-17 16.03 16.07 00.04 handlat och hämtat barn 97 80

2 Krusenhofsvägen 2 Bil 2016-05-17 16.37 16.45 00.08 hämtade upp person 127 81

2 Pinnmogatan 3 Bil 2016-05-18 14.00 14.53 00.53 syfte oklart 155 82

2 Pinnmogatan 3 Bil 2016-05-18 14.10 14.10.30 00.00.30 släppte av person 155 83

2 Pinnmogatan 3 Bil 2016-05-18 14.13 14.17 00.04 Lastade av saker 174 84

0 Pinnmogatan 0 Bil 2016-05-18 14.17 14.17.40 00.00.40 släppte av person 85

0 Pinnmogatan 0 Bil 2016-05-18 14.18 14.19 00.01 släppte av person 86

2 Pinnmogatan 3 Bil 2016-05-18 14.43 14.43.40 00.00.40 släppte av person 193 87

2 Pinnmogatan 3 Bil 2016-05-18 15.37 15.40 00.03 lämnade av saker 155 88

2 Pinnmogatan 3 Bil 2016-05-18 16.01 16.17 00.16 Lämna av väska 155 89

1 Pinnmogatan 1 Bil 2016-05-18 16.03 16.21 00.18 lasta av och hämtade golfbag 80 90

1 Pinnmogatan 1 Bil 2016-05-18 16.10 16.12 00.02 hämtade upp barn 80 91

2 Pinnmogatan 3 Bil 2016-05-18 16.16 16.18 00.02 lastade av varor 174 92

1 Pinnmogatan 2 Bil 2016-05-18 16.35 16.38 00.03 hämtade upp väska 137 93



Population Hus Typ av fordon Datum Ankomst Avgång Tidsåtgång Syfte med angöring Avstånd till parkering

2 2 Bil 2016-05-14 13.10.00 14.03.00 00.53.00 Oklart 137

2 2 Bil 2016-05-14 13.23.00 13.33.00 00.10.00 Lämnade saker 137

1 1 Bil 2016-05-14 13.24.00 13.26.00 00.02.00 Lämna av ett barn 80

2 3 Bil 2016-05-14 14.00.00 14.03.00 00.03.00 Lastar av saker 174

1 2 Bil 2016-05-14 14.03.00 14.05.00 00.02.00 Oklart 117

2 3 Bil 2016-05-14 14.10.00 14.12.00 00.02.00 Hämta kvinna 155

2 2 Bil 2016-05-14 14.46.00 14.46.30 00.00.30 Lämna kvinna med varor 174

1 1 Bil 2016-05-14 14.53.00 15.03.00 00.10.00 Hämta barn 117

1 1 Bil 2016-05-14 15.04.00 15.09.00 00.05.00 Bytte passagerare 80

1 1 Bil 2016-05-14 15.04.00 15.09.00 00.05.00 Bytte passagerare 80

2 2 Bil 2016-05-14 15.09.00 15.11.00 00.02.00 Handlat mat, lastar ur 174

1 1 Bil 2016-05-14 15.10.00 15.19.00 00.09.00 Lastade ur varor 60

1 1 Bil 2016-05-14 15.13.00 15.15.00 00.02.00 Oklart 80

1 2 Bil 2016-05-14 15.40.00 15.43.00 00.03.00 Lämnade av fru 117

2 3 Bil 2016-05-14 15.49.00 15.50.00 00.01.00 Oklart 193

2 2 Bil 2016-05-14 15.52.00 15.57.00 00.05.00 Hämtade upp person 174

1 1 Bil med släpvagn 2016-05-14 15.59.00 - Lastade för flytt 117

Medeltid: 00.07



H0 p1 - p2 = 0 n1 52

n2= 63

Parkering nära Parkering långt bort p1= 0,1635

Total population 52 63 p2= 0,1786

Korttidsangöring 8,5 11,25

Andel som korttidsgör 16,3% 17,9% Normalapproximation,  >= 5 n*p n*(1-p)

8,5 43,5

Observerad differens (p1hatt-p2hatt) -0,0151 OK - båda populationerna kan approximeras som normalfördelade

p-hatt 0,1717

Medelfel 0,0707

Uträknad teststatistika T -0,2138

från tabell +/-1.96

Signifikansnivå Intervall Slutsats

0,05 -1,9871 < -0,2138 < 1,9871 Ej förkasta H0

0,1 -1,6622 < -0,2138 < 1,6622 Ej förkasta H0

0,2 -1,2912 -0,2138 < 1,2912 Ej förkasta H0

Adress Antal boende

Pinnmogatan 13, pop 1 10

Pinnmogatan 15, pop 1 14

Pinnmogatan 19, pop 1 11

Krusenhofsvägen 9 17

Totalt antal 52

Pinnmogatan 21, pop 2 12

Pinnmogatan 28, pop 2 12

Pinnmogatan 30, pop 2 15

Pinnmogatan 32, pop 2 10

Krusenhofsvägen 13 14

Totalt antal 63



H0 p1 - p2 = 0 n1 31

n2= 84

Pinnmogatan Krusenhofsvägen p1= 0,1756

Total population 84 31 p2= 0,2742

Korttidsangöring 14,75 8,5

Andel som korttidsgör 17,6% 27,4% Normalapproximation, >=5 n*p n*(1-p)

5,443 25,557

Observerad differens (p1hatt-p2ha -0,0986 23,032 60,968

p-hatt 0,2022 OK - båda populationerna kan approximeras som normalfördelade

Medelfel 0,0844

Uträknad teststatistika T -1,1682

från tabell +/-1.96

Signifikansnivå Intervall Slutsats

0,05 -1,9871 <= -1,1682 <= 1,9871 Ej förkasta H0

0,1 -1,6622 <= -1,1682 <= 1,6622 Ej förkasta H0

0,2 -1,2912<= -1,1682 <= 1,2912 Ej förkasta H0

Adress Antal boende

Pinnmogatan 13, pop 1 10

Pinnmogatan 15, pop 1 14

Pinnmogatan 19, pop 1 11

Krusenhofsvägen 9 17

Totalt antal 52

Pinnmogatan 21, pop 2 12

Pinnmogatan 28, pop 2 12

Pinnmogatan 30, pop 2 15

Pinnmogatan 32, pop 2 10

Krusenhofsvägen 13 14

Totalt antal 63



Parkering nära Parkering långt bort Korstabellsanalys

Total population 52 63 Parkering nära Parkering långt bort Total

Korttidsangöring 8,5 11,25 Stannar 8,50 11,25 19,75

Andel som korttidsgör 16,3% 17,9% Stannar inte 43,50 51,75 95,25

Total 52,00 63 115,00

Adress Antal boende

Pinnmogatan 13, pop 1 10 Förväntade Frekvenser

Pinnmogatan 15, pop 1 14 Parkering nära Parkering långt bort

Pinnmogatan 19, pop 1 11 Stanna 8,93 10,82

Krusenhofsvägen 9 17 Stannar inte 43,07 52,18

Totalt antal 52

Pinnmogatan 21, pop 2 12 0,021 0,017 0,004 0,004

Pinnmogatan 28, pop 2 12

Pinnmogatan 30, pop 2 15 Signifikansnivå Chi-två Kritiskt värde Slutsats

Pinnmogatan 32, pop 2 10 0,05 0,046 > 3,84146 Förkasta H0

Krusenhofsvägen 13 14 0,046 < 3,84146 Ej förkasta H0

Totalt antal 63 0,1 0,046 > 2,70554 Förkasta H0

0,046 < 2,70554 Ej förkasta H0

Total population 115

H0 = Det råder oberoende mellan avstånd till parkering och angöring framför huset. Alltså det finns ingen skillnad

H1 = Det råder beroende mellan avstånd till parkering och angöring framför huset

Frihetsgrad (2-1)(2-1)=1

alfa 0,05



Pinnmogatan Krusenhofsvägen Korstabellsanalys

Total population 84 31 Pinnmogatan Krusenhofsvägen Total

Korttidsangöring 14,75 8,5 Stanna 14,75 8,50 23,25

Andel som korttidsgör 17,6% 27,4% Stannar inte 69,25 22,50 91,75

Total 84 31,00 115,00

Adress Antal boende

Pinnmogatan 13, pop 1 10 Förväntade frekvenser

Pinnmogatan 15, pop 1 14 Pinnmogatan Krusenhofsvägen

Pinnmogatan 19, pop 1 11 Stanna 16,98 6,27

Krusenhofsvägen 9 17 Stannar inte 67,02 24,73

Totalt antal 52

Pinnmogatan 21, pop 2 12 0,294 0,795 0,074 0,202

Pinnmogatan 28, pop 2 12

Pinnmogatan 30, pop 2 15 Signifikansnivå Chi-två Kritiskt värde Slutsats

Pinnmogatan 32, pop 2 10 0,05 1,365 > 3,841 Förkasta H0

Krusenhofsvägen 13 14 1,365 < 3,841 Ej förkasta H0

Totalt antal 63 0,1 1,365 > 2,706 Förkasta H0

1,365 < 2,706 Ej förkasta H0

Total population 115

H0 = Det råder oberoende mellan Krusenhofsvägen och Pinnmogatan

H1 = Det råder beroende mellan Krusenhofsvägen och Pinnmogatan

Frihetsgrad (2-1)(2-1)=1



Totalt konfidensintervall

xstreck 00.05.23

S 00.05.38

Signifikansnivå 0,05

Tabellvärde 1,989

nedre gräns 00.04.10

övre gräns 00.06.36

Totalt konfidensintervall

xstreck 00.05.23

S 00.05.38

Signifikansnivå 0,01

Tabellvärde 2,636

nedre gräns 00.03.47

övre gräns 00.07.00

Konfidensintervall pop 0

xstreck 00.01.51

S 00.01.30

Signifikansnivå 0,05

Tabellvärde 2,160

nedre gräns 00.00.59

övre gräns 00.02.43

Konfidensintervall parkering nära

xstreck 00.06.24

S 00.06.56

Signifikansnivå 0,05

Tabellvärde 2,048

nedre gräns 00.03.46

övre gräns 00.09.03

Konfidensintervall parkering långt bort

xstreck 00.05.52

S 00.05.07

Signifikansnivå 0,05

Tabellvärde 2,020

nedre gräns 00.04.16

övre gräns 00.07.28



T-värde Signifikansnivå Frihetsgrad Teststatistika Målfunktion

1,1681 0,2458 92 1,1682 0,2458

T-värde Signifikansnivå Frihetsgrad Teststatistika Målfunktion

0,21377 0,8312 92 0,21380 0,8312

Kritiskt värde Signifikansnivå Frihetsgrad Chitvå-värde Målfunktion

1,3631 0,2430 1 1,3650 0,243

Kritiskt värde Signifikansnivå Frihetsgrad Chitvå-värde Målfunktion

0,0459 0,8303 1 0,0460 0,8303

Socioekonomi proportion

Avsånd proportion

Socioekonomi Chitvå

Avsånd Chitvå



!

Kön Antal i 
boende 

Storlek 
hem 

Ålderska
tegori 

Hur ofta angör du?  Hur länge angör 
du? 

Varför brukar du 
angöra? 

Upplevs några 
problem? 

Brukar flera 
angöra samtidigt? 

Kvinna 4 4 18-24 Två gångerna 
veckan 

Några minuter Varor Nej Ja 

Man 3 3 40-59 En gång i veckan Ett par minuter Hämta och lämna varor 
och människor. Lasta 
golfbag 

Nej Ja 

Man - - 25-40 Ibland Några min Hämta barnen Nej Bor ej här 

Man 2 3 40-59 En gång per vecka Beror på, några min Bytte om, hämta varor 
och personer 

Nej Ja 

Kvinnor 2 3 60+ Två gånger i veckan 2-5 min Lämna varor Nej Ja 

Kvinna - - 25-40 En gång i månaden Väldigt olika. Allt 
från en minut till 30 

Hämta personer , bor ej 
här 

Nej Ja, ibland 

Man 4 4 25-40 En gång i veckan 5-10 min Hämta barn och varor Nej Ibland 

Kvinna 2 3 25-40 Flera gånger i 
veckan 

10 min Hämta varor Nej Nej 

Man 2 2 40-59 Någon gång i 
veckan 

5 min hämta / lämna personer 
eller varor 

Nej ja ibland 

Man 2 2 60+ Någon gång i 
veckan 

5 min  hämta / lämna saker Nej Ja 

Man 2 4 60+ Fler gånger i veckan Några min hämta / lämna min fru 
eller varor 

Nej smidigt  Nej 

Kvinna 2 3 60+ Någon gång i 
veckan - minst  

Några min lämna varor främst  Nej Nej 

Man  2 2 60+ Någon gång per 
vecka  

5-10 min lämna varor  Nej Nej 

Man  3 3 25-40 Varannan vecka  Allt från en minut 
till tio  

oftast packa in eller ur 
bilen 

Nej Inte jätteofta men 
det händer  

Kvinna 2 2 40-59 En gång i veckan Ett par minuter Hämta och läman saker Nej Ja, ibland 

man 2 2 40-59 Några gånger per 
månad  

Kan nog bli en kvart 
ibland  

hämta och lämna saker Nej Ibland  

Man 3 3 25-40 En gång i veckan  10 min cirka max hämta saker eller familj  Nej Nej 

Man 2 4 60+ Några gånger i 
månaden 

5-10 min Hämta och lämna 
personer eller varor 

Jag måste åka runt 
hela området 

Ja, ibland 

Kvinna 4 4 40-59 Tre gånger i veckan  5-10 minuter. Något 
längre på sommaren 

Lämna varor Nej. Önskar dock 
få parkera på 
gatan.  

Ja 

Kvinna 2 3 60+ Flera gånger i 
veckan 

10 minuter Hämta och lämna varor Nej Ja, det händer 


