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Abstrakt 
Parkeringsproblemet finns i storstäder över hela världen. Med fler människor som 

skaffar bilar och större städer som inte hinner med i utvecklingen av stadsplaneringen 

så kommer problemen att öka. Felparkeringsavgifterna i Sverige ökar år efter år och 

datumparkering är en stor del av det i Gävle. Syftet med arbetet är att utveckla en 

prototyp på en parkeringsapplikation som på ett enkelt sätt visualiserar var det är 

tillåtet att parkera. Ett annat delsyfte är att undersöka vad bilförare kan om 

datumparkering och om en applikation kan hjälpa till att lokalisera platser där det är 

tillåtet att parkera. Frågan är om det finns data för parkeringar tillgängligt som går att 

använda i prototypen, en ytterligare sak som ska undersökas vad för existerande 

lösningar för parkeringsproblem som finns. Existerande lösningar för parkeringar är 

huvudsakligen inriktade mot parkeringshus och större parkeringar. De applikationer 

som finns visualiserar dessutom bara med skyltar. Det finns inget data specifikt för 

gatuparkeringar, därför skapades eget data utifrån Lantmäteriets kartor. Prototypen 

utvecklas som en webbanpassad applikation med open-source javascript-bibliotek för 

funktionalitet. Det egengjorda datat laddas in på kartan som vektorlager och får stil 

beroende på vad för det är för attribut. Linjerna ändras dynamiskt när datumparkering 

träder in och ändras sedan tillbaka. Målet med applikationen är att öka kunskapen om 

parkering och regler för att minska felparkeringar och hjälpa att hitta parkering. 

 

Nyckelord: parkering, datumparkering, parkeringsböter, GIS, 

webbapplikation, open-source 
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1. Inledning 
Detta kapitel går igenom parkeringsproblemet och vad målet med arbetet är. 

1.1 Bakgrund 

För varje fordon som gör en resa behövs det en parkeringsplats vid bilens ursprung 

och destination, det spelar ingen roll vad de andra parametrarna som definierar resan 

är [1]. Med denna fakta kan man slå fast att parkeringsbristen är ett stort problem i 

storstäder runt om i världen. Att bilanvändningen ökar år för år runt om i världen är 

nog ingen större nyhet för de flesta. Dargay, Gately och Sommer [2] skriver att 

mängden registrerade bilar har ökat globalt med 4.6% per år från 1960 till 2002 och att 

det förmodligen kommer att öka med 3.5% per år till 2030.  

 

Med ökande bilanvändning och städer som inte hinner med utvecklingen och att bygga 

nya parkeringar, så blir det trängsel och felparkerade bilar allt vanligare. Men det är 

svårt för städer att helt ändra uppbyggnaden för det kan störa det historiska och 

kulturella värde som äldre städer oftast har. 

 

Denna rapport kommer att gå igenom problemet med parkeringsbristen i världen och 

dra jämförelser med hur det är i Sverige. Det kommer att undersökas vad det finns för 

andra IT-lösningar och icke IT-lösningar för parkering. En enkätundersökning 

kommer att göras för att undersöka vad bilförare i Sverige kan om parkering mot gata 

och datumparkering. Sedan kommer en ritning att göras på hur en parkerings-

applikation kan se ut för att hjälpa den osäkra bilföraren att parkera rätt. 

1.2  Syfte och mål 

Syftet är att utveckla en prototyp på en parkeringsapplikation som visualiserar på ett 

enkelt sätt var det är tillåtet att parkera på gatan, den ska även ta in datumparkering. 

Ett annat delsyfte är att undersöka vad bilförare i Sverige har för kunskaper om 

parkering generellt, om datumparkering specifikt och undersöka vad för existerande 

lösningar för parkeringsproblem som finns. Frågan är då hur applikationens gränssnitt 

ska se ut, vad för färger ska användas och huruvida skyltar ska visas, så att användare 

på ett enkelt sätt kan avgöra var man parkera.  

 

Målet med prototypen är att öka kunskapen om parkering och regler för att minska 

felparkeringar och hjälpa bilförare att hitta parkeringsplatser. 

1.3  Frågeställningar 

o Vilket data för vägar och parkeringar finns tillgängligt? 

o Vilka IT-lösningar och icke IT-lösningar för parkering existerar redan? 

o Hur kan en prototyp på en parkeringsapplikation se ut? 

o Hur skulle en prototyp kunna utvecklas? 
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1.4  Begränsningar 

Studieområdet begränsas till Villastan i Gävle. Ett område som ligger mellan 

Högskolan i Gävle och Lantmäteriet. I dessa områden är det svårt att få parkering 

mellan vissa tider, de stora parkeringarna blir snabbt fulla och om det inte finns ledigt 

där måste bilförare vända sig till gatuparkeringarna i Villastaden. Området som arbetet 

begränsas till är markerat med en blå cirkel i figur 1. 

 

2. Teoretisk bakgrund 
Detta kapitel tar upp andra studier globalt, från Sverige och hur det är i Gävle. Den 

tar även upp liknande arbeten och förklarar tekniken bakom prototypen. 

2.1 Parkeringsproblem 

2.1.1 Globalt 

En studie av Bonsall och Palmer [3] visar att bilförare i storstäder lägger ner runt 25 % 

av sin körtid på att leta parkeringsplatser som i sin tur leder till trängsel i trafiken och 

felparkerade bilar för att bilisten måste stå någonstans. 

 

En annan orsak till parkeringsproblemet är att bilister vill undvika att betala för en 

parkeringsplats, speciellt och om man ska stå där en längre tid [4]. Det i sin tur 

kommer att få bilisten att åka runt och kolla efter fri parkering som då orsakar mer 

trafik i rörelse i stadskärnan som bidrar till trängsel och mer parkerade bilar ute i 

bostadsområden som stör boende. Shoup [4] har kommit fram till att rätt pris för gatu-

parkering i stadskärnor är viktigt. Om priset på gatan är lågt kommer bilförare vilja 

leta efter en billig och kanske till och med gratis gatuparkering, det kan även leda till 

att bilförare då står där en längre tid. Men är priset är rätt satt (lite högre) så kommer 

Figur 1. Begränsningsområdet mellan Högskolan (till vänster) och Lantmäteriet 

(till höger). Fastighetskartan från Lantmäteriet, avtalsnummer I2014/00655 
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bilförare parkerar där en kortare tid vilket medför att lediga platser kommer finnas 

oftare jämfört om det är ett billigt pris. Detta bidrar då till onödigt fler bilar i trafiken, 

Shoup [4] visar på att kan ta mellan 3.5 och 14 minuter att hitta en parkering och att 

mellan 8-74% av trafiken letade efter parkering. 

 

Till exempel visar en studie [5] att 26 % av trafiken i Manhattan och 45 % i Brooklyn 

letar efter gatuparkering. Det bidrar till mycket trängsel och sämre luft i stadskärnan 

när fordon åker långsamt runt får att få tag i en parkering.  

 

I en annan studie varierar siffrorna mellan 8 till 74 %, i studier som har gjorts vid olika 

tillfällen mellan 1927 till 2001 i olika städer runt om i världen. Lägsta procenten 

noterades år 1993 i en stadsdel av New York och den största procentsatsen noterades 

1977 i Freiburg men denna studie utfördes troligtvis inte noggrant och resultaten är 

beroende på tid och plats där studien [4] utfördes. Med så många som åker omkring i 

kombination med stress, kan det ofta resultera i ökade felparkeringar. Ytterligare en 

studie av Morillo [6] som gjorts i Barcelona, Spanien visar att olagliga parkeringar är 

vanliga i staden. Med det insamlade data visar det sig att genomsnitt 1.32 bilar på 100 

meter är olagligt parkerade i Barcelona. 

 

Det finns en mängd olika lösningar för parkeringshus och större parkeringsplatser. 

Den klassiska lösningen att visa lediga platser för p-hus är att räkna ingående och 

utgående bilar, antalet lediga platser visas då oftast på en digital skylt utanför. Men det 

finns andra lösningar, en av dem utnyttjar sensorer i marken som märker av när en bil 

står där, då lyser det upp en lampa i taket som visar platsen är upptagen (lyser rött) 

eller ledig (lyser grönt). En annan är en kamera som filmar över en parkeringsplats 

som känner av hur mycket bilar som står där. Det finns även mer avancerade system 

som Faheem, Mahmud, Rahman och Zafar [7] tar upp och diskuterar. Dessa system, 

kommunicerar med bilarna i ett parkeringshus och sänder information var det finns en 

ledig plats och visar den på till exempel en skärm i bilen.  

 

I Asien börjar parkeringsproblemet växa när allt fler får det ekonomiskt bättre så kan 

mer folk skaffa bilar. Det är svårt att planera parkeringsutrymme när det inte finns 

tillräckligt internationella studier på parkeringspolicy för att använda som underlag vid 

beslut [8]. 

 

Det kommer att vara ett fortsatt problem, parkeringsletandet i sig har inte förändrats 

och kommer snarare fortsätta vara ett problem, studierna visar på att det är både 

slöseri på bränsle och tid [4]. 

2.1.2 Sverige 

I Sverige så har bilanvändandet stigit med 10 % mellan 2004 till 2014, det finns nu 

över 4,5 miljoner bilar registrerade i landet enligt statistik från SCB [9]. Dessutom 

visar statistik från Kronofogden [10] att obetalda felparkeringsavgifterna ökat med 

357,1 miljoner kronor, en ökning på nästan med 63 %, från cirka 568,8 miljoner 

kronor till 925,9 miljoner kronor, på bara fyra år i hela riket.  

   

En gatuparkering kan klassas som parkering mot kantstenen med andra sidan i 

strömmande trafik. Nissan [11] skriver att fordon som letar efter gatuparkeringar ökar 

trängseln i stadskärnan i större städer och medelhastigheten sänks när trafikanter ska 

fickparkera. Även olycksrisken ökar i samband med in- och utfart från 

parkeringsplatser från gatan. En lösning för att sänka olycksrisken och undvika att 

medelhastigheten sänks är att bygga om till parkeringsfickor som är utformade för att 

få plats med två fordon. Med dessa fickor kan bilister lättare parkera än det vanliga 

”fickparkera”. Nackdelen är att det blir mindre parkeringsplatser totalt. 
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I Stockholms stad har man stora bekymmer med felparkerade bilar. Enligt en rapport 

från Stockholm stads revisionskontor [12] visar det sig att september år 2000 att 

endast ca 73% var rätt parkerade i stadskärnan men deras mål var att försöka få det till 

85%.  

 

Datumparkering innebär, enligt Trafikverket [13], att det är förbud att parkera längs 

vägen där adressnummer är jämna på jämnt datum och udda adressnummer på udda 

datum. Syftet med datumparkering är att få parkerade fordon att byta sida för att 

underlätta och möjliggöra plogning av snö, renhållning, sophämtning och så vidare. 

2.1.3 Gävle  

Gävle är en tätort i Gävle kommun som har runt 90 000 invånare, år 2014 [14]. Gävle 

kommun har en datumparkeringszon som sträcker över hela staden (se Figur 2). 

Datumparkeringen gäller i hela staden, även där det inte finns parkeringsskylt eller 

information om datumparkering. 

 

Denna regel börjar varje år 1 oktober till och med till 15 maj året efter och en 

förbjuden parkering zon som täcker större delen av staden med några undantag. 

Förbudszonerna betyder att man bara får parkera på utmärkta ställen och inte fritt 

längs gatorna, se Figur 3.  

Figur 2. Datumparkeringszon över Gävle. Hämtad från Gävle kommuns hemsida. 

http://www.gavle.se/Trafik--infrastruktur/Trafik-och-gator/Parkering/ 
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Enligt statistik från Gävle Kommun (se tabell 1) vad de har gett ut för olika typer av 

böter under perioder då datumparkering gäller, så är datumparkering det som har högst 

antal utdelningar. Men det ska även tilläggas att parkeringsvakterna bara åker ut två 

nätter i veckan för att kolla upp datumparkering. Trots det är datumparkering som ges 

ut mest av alla typer. Hade kommunen valt att åka ut varje natt under 

datumparkeringsperioden hade siffrorna varit högre. Med dessa siffror kan man slå 

fast att Gävleborna inte är så kunniga eller laglydiga inom datumparkering.  

 

Tabell 1. Typ av felparkeringar i Gävle med antal böter, data antecknat från 

samtal från Stefan Erixon, parkeringssamordnare på Gävle kommun. 
 Typ av p-bot 2013-10-01 till  

2014-03-31 
2014-10-01 till 
2015-03-3 

Datumparkering 2146 2385 

Obetald/ej biljett 858 2003 

Förbjuden zon  800  992 

Korsning  566 940 

Övriga 1173 1940 

Totalt 5543 8260 

 

I Gävle stad visar det en motsatt trend i felparkeringsavgifterna jämfört med hela 

Sverige. I Gävle har skulderna minskat med cirka 300 000 kronor, en minskning på 

cirka 11 % från 2,7 miljoner kronor till 2,4 miljoner kronor mellan år 2010 till 2014 

[10]. 

2.1.4 Miljöpåverkan  

Att bilar som åker runt en längre tid i stadskärnorna släpper ut med avgaser när den 

ska hitta en parkerings plats. Så att bilister som hittar en parkering snabbare kommer 

får ett positiv verkan mot miljön än bilar som åker runt och letar. 

Figur 3. Parkeringsförbudszoner i Gävle. Hämtad från Gävle kommuns hemsida 

http://www.gavle.se/Trafik--infrastruktur/Trafik-och-gator/Parkering/ 
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2.2 Liknande arbeten 

Det finns en hel del parkeringsapplikationer ute på marknaden. Men de flesta visar 

bara var det finns parkeringshus/parkeringsplatser. De är alltså inte riktade mot gatan, 

var det finns betalautomater och liknande. Det är bara ett fåtal applikationer som har 

tagit steget till att visualisera var det är tillåtet att parkera genom linjer i samband med 

skyltar. Frågan är om linjer är lättare att förstå än bara skyltar vid visualisering av var 

det är tillåtet att parkera. Nedan finns exempel på några olika parkerings-

applikationer. 

 

P-Stockholm  

P-Stockholm är en gratis mobilapplikation till iOS-mobiler. Den hjälper bilförare i 

Stockholm innerstad att lätt hitta information om parkering samt vilka dagar gatorna 

har serviceunderhåll. Nackdelen med applikationen är att den bara visar var man får 

parkera med buss, lastbil, rörelsehindrade och motorcykel. Den visualiserar bara med 

skyltar på kartan var man får stå och var det är servicedagar. Stockholm innerkärna har 

ingen datumparkering för det skulle för förödande konsekvenser av att hälften av alla 

parkeringsplatser på gatan blir förbjudna, därför använder Stockholm stad av 

servicedagar som delar upp staden i mindre gator som stängs av beroende på vilken 

vardag det är för tillfället. 

 

Gatuparkering Stockholm  

En betalapplikation till iOS-mobiler. Den visualiserar med i kombination med skyltar 

och linjer var det är tillåtet att parkera, det går även klicka på skyltarna för att få upp 

en förklaring vad den skylten betyder. Den visualiserar var det finns parkeringshus. 

Sedan har den en påminnelse-funktion när servicedagar inträder. 

 

P-Sthlm 

P-Sthlm är en gratis applikation som visualiserar vart parkeringshusen finns, har en 

sök funktion på alla gator i Stockholms innerstad som beskriver vilka regler som 

gäller och när servicedagarna inträder. Det går även markera var man ställer sitt 

fordon för att lättare kunna hitta tillbaka till sitt fordon. Applikationen har även en 

funktion som visar skyltar och dess regler. 

  

Parkering Göteborg 

Denna applikation visualiserar parkeringar med skyltar och den tar in antal platser som 

finns kvar i parkeringshusen. Den har en grupperingsfunktion som grupperar ihop 

objekten på kartan när man zoomar ut på kartan. På så sätt blir det inte en större 

påfrestning på kartan och klienten. Det blir inte för mycket information samtidigt på 

en liten mobilskärm. 

 

PMalmö.se 
En simpel webbaserad karta över parkeringshus och parkeringsområden. Det går även 

att klicka på p-skyltarna för att visa information om den specifika platsen som man är 

intresserad av.  

2.3 Möjlig teknik bakom prototypen 

Detta avsnitt beskriver möjlig teknik och program som prototypen kan baseras på.  

2.3.1 Språk 

Prototypen kan utvecklas som en nativ applikation till antingen iOS, Android eller 

Windows Phone. Dessa tre operativsystem för mobiler har olika programmeringspråk. 

En applikation byggd för iOS är med störst sannolikhet programmerad i Xcode med 
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språken Objective-C eller C men har på senaste tiden börjat migrera till ett nytt 

programmeringspråk kallat Swift, vilket är baserat på C och Objective-C. Android 

applikationer är oftast utvecklad i programmeringspråket Java med Android Software 

Development Kit (SDK), men det finns även ett par andra utvecklingsmiljöer. För att 

skapa Windows Phone applikationer används Visual Studio. Det är möjligt att skapa 

Windows appar med en variation av programmeringsspråk, såsom C# eller C++ med 

XAML, C++ med DirectX och JavaScript med HTML/CSS.  

  

Det går även att skapa en webbapplikation som fungerar på de flesta enheterna med 

webbläsare och internet. Webbapplikationer är uppbyggd med HyperText Markup 

Language (HTML) och Cascading Style Sheets (CSS). Oftast har man också 

JavaScript (JS) för extra funktionalitet. Det är dessa 3 språk som används vid 

webbutveckling. Språken används på följande sätt: 

 HTML – används för att definiera innehållet av en hemsida. 

 CSS – specificerar layouten på en hemsida. 

 JS – används för att programmera beteende på en hemsida. 

2.3.2 Server 

Apache Tomcat [15] är en open-source webbserver/java servlet container utvecklad av 

Apache Software Foundation (ASF). Den är skrivet i språket Java och är plattforms-

oberoende, fungerar till Windows, Mac OS och Linux. Det är en webbserver som gör 

att det går att komma åt hemsidor (html filer etc.), som finns på din dator, ute på nätet. 

I webbläsare nås webbservern genom att skriva en IP-address eller ett domännamn 

(t.ex. www.hig.se). Apache Tomcat klarar även av att köra små program skrivna i 

programspråket Java (så kallade Java Servlets). 

 

Ett annat alternativ till Tomcat är Jetty, vilket också en webbserver som klarar av att 

köra servlets. Det är gratis att använda och utvecklas som ett open-source projekt som 

en del av Eclipse Foundation [16]. 

 

Geoserver är en server som är till för att tillhandahålla och dela geografiska data. 

Geoserver går under open-source och är gratis att använda. Den är designad för 

interoperabilitet och publicerar data med öppna standarder från Open Geospatial 

Consortium, vilket ger stor flexibilitet i kartskapande och datadelning [17]. Det finns 

två sätt att använda Geoserver, ett sätt är att ladda ner ett Web Archive (war) som kan 

användas i till exempel Apache Tomcat. Sedan finns det ett enklare sätt genom att 

köra Geoserver som en fristående server baserad på Jetty (en till java http server och 

java servlet container). 

2.3.4 JavaScript-bibliotek 

Om en webbapplikation ska skapas kommer JavaScript att stå få den viktigaste 

funktionaliteten. 

 

OpenLayers (OL) är ett mycket användbart Open-source JS-bibliotek för att ladda in, 

visa och rendera kartor från en eller flera källor (servrar) i de flesta moderna 

webbläsare. OL har en detaljerad API för utveckling av webbaserad geografiska 

applikation (likt Google Maps). OL kan ladda kartlager från en Geoserver, men kan 

också hämta kartor från OpenStreetMaps (OSM), Bing med flera. Den har stöd för 

OGC mappning tjänster. Den kan även rendera vektor data från GeoJSON, 

TopoJSON, KML och GML. 

 

Ett alternativ till OL är Leaflet [18] som också är ett open-source JS-bibliotek. Leaflet 

är utformat med enkelhet, prestanda och användbarhet i åtanke, och fungerar på de 

flesta datorer och mobila plattformar. Leaflet använder sig utav HTML5 och CSS3 på 

http://www.hig.se/
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moderna webbläsare men fungerar även på äldre webbläsare. Det finns även en uppsjö 

av plugins som går att ladda ned och använda gratis. Leaflet använder sig utav OSM 

som standard men klarar av också av att läsa in andra kartkällor. 

 

jQuery [19] är ett funktionsrikt Open-source JS-bibliotek till för att förenkla 

manipulation och traversering av HTML dokument, hantera händelser (events) och 

animering. Den fungerar på en mängd olika webbläsare och har en lättanvändbar API. 

jQuery är ett av flera projekt skapade av jQuery Foundation. Utöver vanliga jQuery 

har dom även bibliotek inriktade mot mobil (jQuery Mobile) och användargränssnitt-

design (jQuery UI).  

 

Zepto.JS [20] är också ett open-source JS-bibliotek som är till stor del kompatibel med 

jQuery. Zepto.JS är minimalistiskt och är enkel att använda om man har använt jQuery 

innan. Det fungerar med mobilanvändning (touch) och med CSS-animationer. 

2.3.6 Open Geospatial Consortium - standarder 

Open Geospatial Consortium (OGC) är ett internationellt konsortium bestående av 507 

olika företag, myndigheter och universitet. Deras syfte [21] är att utveckla allmänt 

tillgängliga standarder som ska möjliggöra för utvecklare att skapa komplexa spatiala 

informationstjänster och interoperabla lösningar. 

2.3.6.1 Web Map Service 

Web Map Service (WMS) är en standard skapad av OGC, [22, 23] som ger ett enkelt 

HTTP-gränssnitt för att begära kartbilder i rasterformat från geospatiala databaser. I en 

WMS-begäran definieras det geografiska lagret och intresseområde som ska bearbetas. 

Som svar på en begäran fås en eller flera kartbilder och returneras oftast som JPEG, 

PNG, som sedan visas i en webbapplikation. Fördelen med WMS är att klienter kan 

begära kartbilder från flera olika WMS-servrar, för att sedan kombinera dessa till en 

vy för användaren [22, 24]. Stilen för WMS-lagret kommer från servern den laddas 

ned ifrån, det går alltså inte att ändra stilen i efterhand. Om stilen ska ändras måste den 

ändras i servern med en Styled Layer Descriptor fil. Det finns en mängd olika 

operationer som kan utföras med en WMS-begäran, se tabell 2. 

 

Tabell 2. Olika operationer som kan skickas med en WMS-begäran [24]. 

Operation Beskrivning 

Exceptions Om ett undantag sker 

GetCapabilities Hämtar metadata om tjänsten, inklusive 
operationer och parametrar. Samt en lista på alla 
tillgängliga lager 

GetMap Hämtar en kart bild för ett angivet område och 
innehåll 

GetFeatureInfo (valfri) Hämtar underliggande data, inklusive geometri 
och attributvärden, utifrån en pixel definierad 
plats 

DescribeLayer (valfri) Indikerar att WFSen eller WMSen ska hämta 
ytterligare information om lagret 

GetLegendGraphic (valfri) Hämtar en legend för en karta 

 

 

  



13 

 

Följande är ett exempel, taget från GeoServers hemsida [24], på en WMS 

GetCapabilities-begäran, vilket returnerar tillåtna operationer och parametrar, samt en 

lista på lager på servern: 

 

 

 

 

 

 

2.3.6.2 Web Feature Service 

Web Feature Service (WFS) är också en standard skapad av OGC. Denna standard är 

till för att skapa, modifiera och utbyta geografisk information i vektorformat med http-

begäran [23, 25] (till skillnad från WMS som är i raster). WFS kodar och överför all 

information i GML-formatet.  

 

Fördelen med WFS-standarden är att den stödjer transaktioner av diskret geografisk 

data på så sätt att den är oberoende av den underliggande datakällan. Genom en 

kombination av olika operationer har användarna tillgång till datakällan och attributen 

vilket tillåter dem att söka, skapa stilar, redigera (skapa, uppdatera och ta bort) samt 

att ladda ner enskilt data [23, 25]. När ett WFS-lager läggs till i en applikation får den 

en standardstil om inte annat specificeras. Denna stil går att ändra på genom att 

definiera stilen vid inladdning av det lagret. Likt WMS så har WFS också ett antal 

operationer som kan utföras. En del av dem är lika men har också ett par unika 

operationer, se tabell 3 nedan. 

 

Tabell 3. Operationer som stöds av alla WFS versioner [25]. 
Operation Beskrivning 

GetCapabilities Genererar ett metadata-dokument som 
beskriver WFS tjänsten samt vilka WFS 
operationer och parametrar som är tillåtna. 

DescribeFeatureType Returnerar en beskrivning av feature-typer 
som stöds av WFS tjänsten  

GetFeature Returnerar en selektion av features från en 
datakälla, som inkluderar geometri och alla 
attributvärden 

LockFeature Hindrar en feature från att bli ändrar genom 
en ”beständig” feature lås  

Transaction Redigerar befintliga feature-typer genom att 
skapa, uppdatera eller ta bort 

 

Utöver dessa finns det även andra versionsspecifika operationer [25]. 

 

Följande är ett exempel på ett GetCapabilities anrop med WFS, vilket kommer 

returnera tillåtna operationer och parametrar på WFS tjänsten:  

 

 

 

 

 

 

2.3.6.3 Styled Layer Descriptor 

Styled Layer Descriptor (SLD) är ett XML-schema och en standard specificerad av 

OGC [26]. SLD används till för att beskriva utseende på kartlager. Den kan användas 

http://example.com/geoserver/wms? 
service=wms& 
version=1.1.1& 
request=GetCapabilities 

http://example.com/geoserver/wfs? 
  service=wfs& 
  version=1.1.0& 
  request=GetCapabilities 
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till för att beskriva rendering utav både vektor (punkter, linjer och polygoner) och 

rasterdata. Den typiska användningen av SLD är att ge stil till WMS-lager. Följande är 

ett exempel på en enkel SLD som ger stil åt punkter:  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.7 Filtyper 

2.3.7.1 Geographic Markup Language  

Geographic Markup Language (GML) [23] är en OGC-standard, som är baserad på 

XML. GML är en filtyp som används för att representera geografisk data och är open-

source. Och den fungerar som ett modelleringsspråk för geografiska system som utför 

transaktioner över internet.  

2.3.7.2 ESRI shapefile 

ESRI shapefile (.shp) används för att representera vektordata. Det är ett populärt 

format som utvecklas av företaget Esri till en mestadels öppen specifikation för data 

interoperabilitet mellan Esri’s och andra GIS-programvaror. 

2.3.8 QGIS 

QGIS är ett gratis och Open-Source GIS-verktyg. Med QGIS kan man ändra på vektor 

och rasterdata, och kan även skapa nytt data med attribut. QGIS fungerar på Windows, 

Mac, Linux och Android. Det går även att direkt importera WMS och WFS-tjänster 

direkt in i programmet. 

  

<StyledLayerDescriptor version="1.0.0" 
xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/sld 
StyledLayerDescriptor.xsd"> 
  <NamedLayer> 
    <Name>Simple Point</Name> 
    <UserStyle> 
      <Title>Simple Point</Title> 
      <FeatureTypeStyle> 
        <Rule> 
          <PointSymbolizer> 
            <Graphic> 
              <Mark>           
         <WellKnownName> 

         Circle 
       </WellKnownName> 

                <Fill> 
                  <CssParameter name="fill"> 
                    #FF0000 
                  </CssParameter> 
                </Fill> 
              </Mark> 
              <Size>6</Size> 
            </Graphic> 
          </PointSymbolizer> 
        </Rule> 
      </FeatureTypeStyle> 
    </UserStyle> 
  </NamedLayer> 
</StyledLayerDescriptor> 
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3. Metod 
Metoddelen av denna rapport kommer att ta upp enkäten, intervjuer och prototyp 

applikationen. För att undersöka vad bilförare kan om datumparkering kommer en 

enkätundersökning att genomföras, intervjuer med trafikskolelärare för att kolla upp 

vad deras åsikt är, och vad de anser vad för problem deras elever har med 

datumparkering. 

3.1 Datainsamling 

För att ta reda på om det finns något användbart data till prototypen ska Gävle 

kommun och Gävle Parkeringsservice kontaktas för att kolla vad de har att erbjuda. 

Sedan ska det undersöka vad Lantmäteriet, Trafikverket och Transportsstyrelsen har 

för data. Eventuell data kommer att kontrolleras och bearbetas med verktyget QGIS. 

Om användbart data inte hittas kommer eget data för prototypen skapas. 

3.2 Enkäter  

För att kunna kolla upp vad bilförare vad har för kunskaper om parkering mot gata och 

datumparkering utfördes en pappersbaserad enkätundersökning (se bilaga 1). Syftet 

med enkäten är att kolla upp om hur bilförare kan om parkering och datumparkering, 

sedan kolla om de på ett enkelt sätt kan hitta en parkering via en bild på en prototyp-

applikation skulle kunna se ut. Enkätens målgrupp är riktade mot personer med 

körkort då i teorin ska denna målgrupp ha kunskaper om parkering. Kön tas inte med i 

undersökningen pga. av att körkortsprovet är likadan för alla.  

 

Målet med enkäten är att få svar på det följande: 

 Hur många har fått parkeringsböter och var det ett misstag? 

 Hur många känner att de kan reglerna för datumparkering? 

 Ett test som undersöker kunskapen hos deltagarna om datumparkering och vanlig 

parkering.  

 Kan linjer som visualiserar var man får parkera hjälpa att förstå var man får stå?  

3.3 Intervju 

För att få en annan inblick i hur parkeringssituation ser ut i Gävle kommer en 

telefonintervju med en utbildningsledare från en trafikskola i Gävle att genomföras. 

Anledningen varför att en person från en trafikskola valdes var på grund av deras 

kunskap, för att de ständigt befinner sig i trafiken i sitt arbete och ser hur trafikmiljön 

är dagligen. Målet med intervjun är att få deras synpunkter om datumparkering och 

vad deras elev och andra bilförare kan. 

3.4 Prototyp 

Ett flödesschema ska göras för att få en överblick på funktionaliteten i applikationen, 

den kan användas som grund till resten av arbetet av applikationen. Schema kan 

användas för att göra en ritning för att illustrera tänkbar funktionalitet och design. Det 

är viktigt att ha applikationen så simpel som möjligt med få knappar och val, för att en 

användare ska kunna använda applikation snabbt och enkelt.  

 

Arnberg och Rystedt [27] har sammanställt en lista med råd för mobila och adaptiva 

kartor. Råden ska följas till största möjliga mån, se listan [27] nedan. 
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 Välj få och klara färger, men spara en för signalfärg som används för att visa 

efterfrågad information. 

 Symbolisera linjer heldragna 

 Använd vedertagna ikoner, men generalisera gärna 

 Lägg ner stor möda på att utforma ett intuitivt användargränssnitt med 

funktioner som: slå på och av teckenförklaring, hämta adress för läget man 

befinner sig i eller det man pekar på osv. 

 

Nilsson [28] nämner ett antal problem vid mobil applikationsdesign och ett av dom 

viktiga är skärmstorleken. Skärmutrymmet på en mobil är begränsande och är mycket 

mindre i jämförelse datorskärmar och surfplattor. Det krävs också ett flexibelt 

användargränssnitt som går att använda på små skärmar och den ska även kunna 

användas på en mängd olika skärmupplösningar då alla mobiler inte har samma 

upplösning. Användargränssnittet ska även kunna användas i både porträtt och 

landskapsläge. 

 

Prototypen går som beskrivits i avsnitt 2.3, att skapas som en nativ app till 

smartphones eller som en mobilanpassad hemsida. Men i detta arbete valdes en 

hemsida. Anledningen till att prototypen skapas som en hemsida är för att kunna vara 

oberoende av operativsystem och få applikationen att fungera på de flesta enheterna på 

snabbast möjliga sätt. 
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4. Genomförande 
I genomförande-kapitlet gås det igenom hur de olika momenten i metod-kapitlet 

utformades och genomfördes.  

4.1 Datainsamling 

Via telefon kontaktades Gävle kommuns GIS-avdelning och Samhällsbyggnad. Sedan 

ringdes Gävle Parkeringsservice upp för att kolla upp hur dom arbetar och fråga vad 

dom använder för data.  

 

Data har laddats ned från maps.slu.se, en geoportal som drivs av Sveriges 

lantbruksuniversitet (SLU) i samarbete med Lantmäteriet och andra myndigheter. 

Vägkarta och fastighetskarta från Lantmäteriet laddats ned i form av vektordata från 

hemsidan. Två andra databaser med väg och trafikinformation har hittats. Trafikverket 

tillhandahåller Nationella Vägdatabasen (NVDB) och Transportsstyrelsen har en 

databas över alla trafikföreskrifter från kommunen. 

4.2 Enkäter 

Två enkätundersökningar utfördes, dess innehåll var snarlika förutom på ett test. 60 

personer deltog i enkäterna. Personerna valdes slumpmässigt ut vid Högskolan i Gävle 

som har körkort. Det spelade ingen roll när dom tog körkortet. 

 

4.2.1 Enkät 1 
Enkät består utav fyra frågor och sedan två tester. Enkäten slutar med att fråga om en 

liknande applikation skulle vara till nytta. Första frågan (se bilaga 1, fråga 1) kollar 

upp om bilföraren har fått parkeringsböter, är svaret ja på denna fråga kommer då en 

följdfråga (se bilaga 1, fråga 2) som frågar om det var ett misstag eller medveten 

felparkering. Med denna fråga fås det fram om det finns många osäkra bilförare när 

det gäller parkering.  

Fråga tre och fyra undersöker om personen i fråga känner till datumparkering och 

huruvida de kan reglerna om datumparkering (se bilaga 1, fråga 3 och 4). Första testet 

anges det ett datum och en tid när dom kommer bilen och ska parkera i 10 timmar och 

då måste dom rita ut vart dem för parkera sin bil och att inte ställa sig på fel sida för 

datumparkering träder då i kraft (se bilaga 1, test 1 bild). Andra testet visar samma 

kartbild fast men annan tid och datum, men visar med gröna streck vart man får ställa 

sin bil och ett långt grönt streck med mindre röda streck på som visualiserar vart 

datumparkering kommer inträda vid kl. 00:00 . Precis som en parkeringsapplikation 

var tänkt att se ut (se bilaga 1, test 2 bild). Och sedan kommer det två följdfrågor om 

vad strecken betyder. Dessa frågor undersöker huruvida personerna som utför enkäten 

om de förstår visualiseringen av strecken. 

4.2.2 Enkät 2 

Med data som kom fram i enkäten bestämdes det att göra en till modifierad enkät, då 

med ändring utav färgen från röd till orange som betyder att parkering är tillåten till kl. 

0:00. En till ändring lades till på Test 2, en legend som beskriver vad symbolerna 

betyder och en bild på en mobil lades till så att deltagarna kan lättare förstå att det är 

en mobilapplikation. (Se bilaga 1, enkät 2, test 2). 
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4.3 Intervju 

Det var svårt att få tag på mer trafikskolelärare som ville vara med på telefonintervju. 

Men en intervju gjordes via telefon med inspelningsfunktion. Samtalet gjordes med en 

utbildningsledare från en trafikskola i Gävle den 2015-03-23 och pågick i 8 minuter, 

44 sekunder.  

 

De följande fyra frågor ställdes:  

 Vad anser du att bilförare kan om datumparkering? 

 Tycker du att folk är dåliga på datumparkering fast det är ganska enkel regel? 

 Tror du att en applikation skulle kunna hjälpa att höja kunskapen? 

 Kan det få en motsatt effekt att folk inte behöver lära sig bara för det finns ett 

enkelt hjälpmedel? 

4.4 Prototyp 

4.4.1 Ritning 

Ett flödesschema ritades för att få en överblick på vad för slags funktioner och menyer 

prototypen ska ha. Flödesschemat, som redovisas i avsnitt 5.4, användes sedan som en 

utgångspunkt vid ritningen av prototypen, bilderna illustrerar hur prototyp-

applikationens design kan se ut. 

4.4.2 Programmering av prototypen 

Vid utvecklingen av den webbaserade prototypen användes flödesschemat och 

ritningarna som en bas/utgångspunkt. Programmeringen gjordes med HTML, CSS, JS 

och olika JS-bibliotek. Apache Tomcat används som server. Geoserver läggs in som 

webbarkiv (WAR) i Tomcat för att tillhandahålla data. OpenLayers används för att 

visualisera och rendera kartan och datat för användaren. Prototypens design och 

funktionalitet programmeras med JS och jQuery. JavaScript står för den viktigaste 

delen av programmeringen. 

 

För att lättare hantera datat exporterades datat det till GML-fil från shapefil. 

Exporteringen skedde i QGIS genom att spara om till GML-format. Sedan för att visa 

datat på kartan skapas ett vektorlager genom att läsa in GML-filen. Vektorlagret 

laddades in med OL med följande JS-kod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”P-Linje” är namnet på lagret i kartan, url är filen som ska läsas in och vektorn skapas 

ifrån, och det specifierade formatet är gml. Genom att sätta extractAttributes till true 

så kan alla attribut i filen kommas åt. För att ändra stilen på lagret har det gjorts en 

funktion build_PLinje_Style som anropas under styleMap. I funktionen skapas två 

regler för att designa stilen på lagret. Första regeln är att om det är avgift på 

parkeringen ska linjen vara gul. Den andra regeln är då om det inte är avgift så ska 

linjen vara grön. I kod ser reglerna ut enligt följande: 

pLinje = new OpenLayers.Layer.Vector("P-Linje", { 
    visibility: true, 
    protocol: new OpenLayers.Protocol.HTTP({ 
        url: "../resources/gml/plinje.gml", 
        format: new OpenLayers.Format.GML(), 
    }), 
    strategies: [new OpenLayers.Strategy.Fixed()], 
    extractAttributes: true, 
    styleMap: build_PLinje_Style() 
}); 
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Det som är mest imponerande är en funktion som bara syns under tid på dygnet är 

datumparkering mellan 00:00 och 08:00. När klockan slår om till 00:00 kommer 

linjerna att dynamiskt ändra på sig och visa linjer på jämn eller ojämn sida beroende 

på vilken dag det är. Det fungerar på så sätt att applikationen kontrollerar klientens tid, 

om den tiden är 0 kommer linjerna att ritas ut som om det vore datumparkering, 

genom att en funktion buildDatumPlyr anropas. Om tiden är 8 kommer applikationen 

se ut som vanligt, att det är tillåtet att parkera på alla parkeringarna i området.  

 

Funktionen buildDatumPlyr fungerar på ungefär samma sätt som den originella 

stilfunktionen, men är betydligt längre. Den har mer regler och kontrollerar om det är 

datumparkering på gatan överhuvudtaget och vilken sida vägarna står på. Vägarna 

ritas bara ut om vägarna står på rätt sida av vägen beroende på datumet (jämnt datum 

= ojämn sida, ojämnt datum = jämn sida).  

 

lineRule2 = new OpenLayers.Rule({ 
            filter: new OpenLayers.Filter.Comparison({ 
                type: OpenLayers.Filter.Comparison.EQUAL_TO, 
                property: "avgift", 
                value: "y" // yes 
            }), 
            symbolizer: { 
                strokeColor: "#f4f408", 
                strokeWidth: 10, 
                strokeOpacity: 0.7 
            } 
        }); 
 
    lineRule1 = new OpenLayers.Rule({ 
            filter: new OpenLayers.Filter.Comparison({ 
                type: OpenLayers.Filter.Comparison.EQUAL_TO, 
                property: "avgift", 
                value: "n" //no 
            }), 
            symbolizer: { 
                strokeColor: "green", 
                strokeWidth: 10, 
                strokeOpacity: 0.7   
            } 
        }); 
        lineTheme.addRules([lineRule1, lineRule2]); 
        linestylemap = new OpenLayers.StyleMap({ 
            'default': lineTheme,  
            'select':{ 
                'strokeColor': '#0000ff',  
                'fillColor': '#0000ff',  
                'strokeWidth': 10 
        }}); 
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GPS-funktionen som finns är den inbyggda funktionen geolocation i OpenLayers. Den 

ritas ut i ett eget vektorlager, med en mittpunkt och en felradie beroende på hur 

noggrann positionen beräknats. När positionen har hittats centreras kartan där och 

pulserar. Om positionen inte hittas skrivs ett felmeddelande ut att det misslyckats. 

GPS-funktionen geolocate ser ut enligt följande: 

  

geolocate.events.register("locationupdated",geolocate,function(e) { 
    vector.removeAllFeatures(); 
    var circle = new OpenLayers.Feature.Vector( 
        OpenLayers.Geometry.Polygon.createRegularPolygon( 
            new OpenLayers.Geometry.Point(e.point.x, e.point.y), 
            e.position.coords.accuracy/2, 
            40, 
            0 
        ), 
        {}, 
        style 
    ); 
    vector.addFeatures([ 
        new OpenLayers.Feature.Vector( 
            e.point, 
            {}, 
            { 
                graphicName: 'circle', 
                strokeColor: '#f00', 
                strokeWidth: 2, 
                strokeOpacity:0.5, 
                fillColor:'#f00', 
                fillOpacity: 0.5, 
                pointRadius: 10 
            } 
        ), 
        circle 
    ]); 
    if (firstGeolocation) { 
        map.zoomToExtent(vector.getDataExtent()); 
        pulsate(circle); 
        firstGeolocation = false; 
        this.bind = true; 
    } 
}); 
geolocate.events.register("locationfailed",this,function() { 
    OpenLayers.Console.log('Location detection failed'); 
}); 
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Pulseringsfunktionen anropas efter positionen skapats och koden ser ut såhär: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att tända och släcka lager är enkla funktioner som sätter det specifika lagrets visibility 

till antingen sant (tända) eller falskt (släcka). 

 

 

  

var pulsate = function(feature) { 
    var point = feature.geometry.getCentroid(), 
        bounds = feature.geometry.getBounds(), 
        radius = Math.abs((bounds.right - bounds.left)/2), 
        count = 0, 
        grow = 'up'; 
 
    var resize = function(){ 
        if (count>16) { 
            clearInterval(window.resizeInterval); 
        } 
        var interval = radius * 0.03; 
        var ratio = interval/radius; 
        switch(count) { 
            case 4: 
            case 12: 
                grow = 'down'; break; 
            case 8: 
                grow = 'up'; break; 
        } 
        if (grow!=='up') { 
            ratio = - Math.abs(ratio); 
        } 
        feature.geometry.resize(1+ratio, point); 
        vector.drawFeature(feature); 
        count++; 
    }; 
    window.resizeInterval = window.setInterval(resize, 50, point, radius); 
}; 
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5. Resultat 
Resultat av data letandet, enkätundersökningarna, intervjun och hur prototypen kan se 

ut och programmeringen. 

5.1 Datainsamling 

Det visade sig att Gävle kommun inte har något datalager som behövs till detta arbete 

men det finns lokala trafikföreskrifter som går att hitta hos Transportstyrelsen men 

med hjälp av samtalen så kan man komma fram till att det inte finns ett 

parkeringslager. Gävle Parkeringsservice (dotterbolag till Gävle kommun) kontaktades 

för att kolla vad dem använder för kartlager, men det visade sig att dem inte använder 

sig av något sådant utan dom vet vart dom ska åka ut. 

 

Lantmäteriets vägdata i vektorform visade sig ha många brister, vägarna stämmer inte 

överens och det fattades även några vägar, se figur 4. Därför valdes det att vägkartan 

inte ska behandlas och användas i prototypen, utan eget data kommer att skapas. 

 

 

Nationella Vägdatabasen (NVDB) är ett resultat från Vägverket (nuvarande 

Trafikverket) när de fick ett uppdrag år 1996 från regering. NVDB tar hand om ett 

referensvägnät och data som är kopplat till vägnätet. NVDB har ett samarbete med 

Sveriges kommuner och Landsting och andra statliga ordinationer. NVDB har nästan 

alla attribut man kan tänka sig när det gäller vägar men inget av det är relaterat till 

parkering på gatan. 

 

Svensk Trafikföreskrifter är en databas som Transportstyrelsen har. Den innehåller 

alla trafikföreskrifter i landet. Kommuner ändrar regelbundet sina regler på deras 

vägar som ska dokumenteras och sänds in till Transportstyrelsen som i sin tur lägger 

in i föreskriftsdatabasen där alla kan ta del av den. Trafikföreskrifterna är i pdf-format 

och det varierar från kommun till kommun hur noga de är med figurer och bilder i 

Figur 4. Vägkartan över Fastighetskartan från Lantmäteriet, avtalsnummer I2014/00655. 
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dokumentet. Gävle kommun verkar bara ha text i sina dokument nu för tiden, på äldre 

föreskrifter finns det dock figurer. Men det visade sig inte vara till någon hjälp i 

prototyp applikationen. 

 

På grund av bristen på data inriktat mot parkering eller data som skulle vara till nytta 

till detta arbete så samlades data in manuellt från begränsningsområdet. Insamlingen 

genomfördes genom att åka runt i begränsningsområdet och anteckna på en 

papperskarta var parkering finns och vilka parkeringsregler som gäller. Denna 

information lades sedan in och bearbetades i QGIS där ett vektorlager i GML-format 

skapades. Det egengjorda datat skapas utifrån Lantmäteriets fastighetskarta. Datat har 

ett antal påhittade attribut i demonstrationssyfte som kan användas i prototypen. Se 

tabell 2 för attribut och figur 5. 

 

Tabell 2. Attributuppsättning för parkeringslinjerna 
Nr Attribut Typ Längd Beskrivning 

1 Datump Text 3 Ja eller nej. 

2 Handikapp Text 3 Ja eller nej. 

3 Sida Integer 1 Sida av vägen. 0 för jämn 
sida och 1 för ojämn. 

4 Avgift Text 1 Y för ja, n för nej. 

5 Address Text 20 Vägnamn och nummer. 
 

 

 

5.2 Enkäter 

5.2.1 Enkät 1 

Resultatet från undersökningen visar på att majoriteten av de 60 deltagarna har fått 

parkeringsböter, majoriteten av dessa visste inte att det var fel. Alla förutom en 

deltagare känner till datumparkering och 18 av 30 kände att de kunde reglerna. Men 

efter test 1(bilaga 1 enkät test 1) visade det sig att bara 4 deltagare som mer eller 

mindre kunde datumparkering bra av dom som skrev att de kunde datumparkering. I 

Figur 5. Egengjorda demo-datat skapat utfrån Lantmäteriets fastighetskarta 
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test 2 ökade antal rätt, tack vare visualiseringen med gröna linjerna där det är tillåtet 

att parkera (bilaga 1 enkät test 2). Större delen av deltagarna svarade rätt på frågan om 

gröna streckets betydelse, att det är tillåtet att parkera där. Det var några deltagare som 

förstod vad grön linje med röda korsande linjer betydde men de flesta missförstod det 

och valde betydelsen parkering förbjuden. Detta kan tyda på att det är en dålig 

kombination, och då kommer ses över om en annan färgkombination ska tas in i 

applikationen. Det kan ändå lösas med en legend på sidan av så bilister vet från början 

vad den står får. 

 

Slutsatsen av enkäten är att bilister känner att de kan datumparkering men väl i testet 

är det mycket misstag som görs. Men känner sig positiva på en applikation som kan 

hjälpa dom. Dock så behövs det en ny färgkombination på datumparkering inträder 

och en legend som förklarar vad färgerna betyder. Därför bestämdes det att göra en till 

enkät med små ändringar.  

5.2.2 Enkät 2 

Enkät 2 hade liknande resultat på de första (ja/nej) frågorna. I test 1 blev det liknande 

resultat som i enkät 1 att deltagarna har svårt med datumparkering, det var några få 

deltagare som blev godkända. Men på test 2 så svarade fler deltagare rätt på 

följdfrågorna med hjälp av den tillagda legenden, trots det så var det några få som 

svarade fel. 

5.2.3 Enkät resultat 

Detta var frågorna som enkätundersökningen skulle ge svar på: 

 Hur många har fått parkeringsböter och var det ett misstag? 

50 % (30 av 60 personer) av de som svarade på enkäterna har fått parkeringsböter. 

Utav de 30 som fått p-böter är det 18 deltagare som visste att det var en fel 

parkering och 10 deltagare som inte visste att det var fel. Majoriteten visste att det 

var fel, men i statistiken visar det sig att det finns en del människor som är osäkra 

vid parkering. 

 

 Hur många känner att de kan reglerna för datumparkering? 
Resultatet från enkäten visar på att det är hälften av deltagarna som känner att de 

inte kan reglerna för datumparkering. 

 

 Vad har deltagarna för kunskaper om datumparkering och vanlig parkering? 
Med testerna i enkäterna visade det sig att det bara var 11 deltagare av 60 som 

kunde datumparkering, med vissa småfel. Det är alltså ingen som har fått 100 % 

rätt och att de resterande 49 deltagarna inte fått godkänt på testet.  

 

 Kan linjer ge ökad förståelse var man får parkera jämfört med bara skyltar? 
Enligt resultatet från enkäterna på test 2 visar det sig att linjerna hjälper deltagarna 

att lokalisera var det är tillåtet att parkera. Totalt på testet var det 49 av 60 

deltagare som fick rätt på test 2. 

 

Med enkätundersökningen har det kommit fram att datumparkering är svårt för många 

bilförare, även för de som är självsäkra och känner att de kan reglerna. Det visar sig 

även på test 2 (med bild på en prototyp skulle se ut) att linjerna faktiskt hjälper 

deltagarna att lättare förstå var det är tillåtet att stå med bilen. En stor del av deltagarna 

(39 st) som tycker att skyltarna ska vara med i applikationen, men det är fortfarande 

21 personer som anser att applikationen ska vara utan skyltar. Det viktigaste är att 

majoriteten av deltagarna känner sig positiva till en applikation som hjälper till med 

att hitta parkering, men det finns även en liten procent som känner att de inte behöver 

eller skulle ha nytta av en sådan applikation.  
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5.3 Intervju 

Utbildningsledaren håller med om att bilförare är dåliga på att följa regler när det 

gäller datumparkering. Varje höst är det samma sak att folk glömmer och är osäkra på 

vad som gäller. Men utbildningsledaren tror på att en applikation skulle kunna hjälpa 

bilförare i städer att parkera på rätt platser, speciellt dom som inte går på en körskola 

utan tar körkortet privat. 

 

På frågan om en applikation kan ge motsatt effekt, att folk inte behöver lära sig bara 

för att det finns ett enkelt hjälpmedel, så svarade hon att det inte spelar någon roll så 

länge man gör rätt. Finns det ett hjälpmedel så är det bara att använda det, hur man gör 

rätt har mindre betydelse. Se bilaga 2 för alla frågor och svar. 

5.4 Prototyp 

5.4.1 Ritning 

Början av flödesschemat är ”första vyn” i applikationen, baskartan med utritade linjer 

där det är tillåtet att parkera. Sedan finns det två val, ena är att hitta position, som 

lokaliserar vart man är. Andra valet är för att komma till menyn. I menyn finns det tre 

alternativ, det första är en teckenförklaring som förklarar kartan och linjerna. Det 

andra alternativet är ”tips och regler” som ger tips och förklarar olika regler som finns, 

och det sista alternativet slår på/av skyltar på kartan. Se figur 6 för flödesschemat. 

 

 

  

Figur 6. Flödesschemat över applikation. 



26 

 

Flödesschemat användes sedan som en bas vid ritningen av hur prototypen kan se ut. I 

ritningen användes en smartphone-mobil bild som mall, där en karta lades in med 

inritade gröna linjer och grön, orangea linjer. Med ett simpelt ritprogram ritades de 

olika menyerna och knapparna. Se figurer 7-11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flödesschemat och ritningarna går att använda som utgångspunkt vid 

programmeringen. 

  

Figur 10. Karta med linjer 

och skyltar. 

Figur 11. 

Teckenförklaring 

Figur 7. Start position 

för applikationen. 

Figur 8. Meny med 

alternativ 
Figur 9. Tips och Regler  

   

  

   

  

   

 

   



27 

 

5.4.2 Programmering av prototypen 

Resultatet blev en fungerande webbapplikation, i open-source och är mobilanpassad. 

Den följer ritning princip helt förutom utseendemässigt, och datumparkeringslinjerna 

som ska varna att det bara är tillåtet att stå till klockan 00:00. Som baskarta används 

en designad (stamer) Open Street Map (OSM). Det går att välja mellan Stamer 

(gråaktig karta) och vanliga OSM. Det går att slå av och slå på parkeringsskyltarna. 

 

Prototypen vid start ser ut enligt figur 12 ser ut. Det finns även en meny Inställningar, 

där under finns Teckenförklaring, lager (för att slå av/slå på lager på kartan) och lite 

Tips och Regler, se figur 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tips och Regler förklarar skyltar och ger tips, se figur 14. Applikationen ändras 

utifrån vad klockan är. Om klockan är 00:00 när datumparkering träder in ändras 

linjerna dynamiskt utifrån vilken dag det är, se figur 15. Är datumet jämnt visualiseras 

linjerna på ojämn sida och tvärtom om datumet är ojämn. Sen efter kl. 8 när 

datumparkering slutar ändras det tillbaka.  

 

 

 

  

Figur 12. Prototyp vid start 

Figur 15. Datumparkering 

på en jämn dag. Tillåtet att 

parkera på ojämn sida. 

Figur 14. Tips och regler. 

Förbud mot parkering skylt 

Figur 13. Menyn 
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6. Diskussion 
Att det inte finns bra data om parkeringar är något vi hade misstanke om när detta 

projekt började. Då är ju frågan om kommuner skulle vilja ha ett sådant lager. Och hur 

man skulle kunna göra det? Troligtvis måste man gå från grunden, för ett sådant lager 

finns inte. Det finns som sagt bara dokumenterat i trafikföreskrifter. Dessa 

trafikföreskrifter är dessutom av varierande kvalité, vissa gator har bilagor i form av 

figurer som visar och andra har bara förklarande text. Frågan är om kommunerna 

(Gävle kommun i detta fall) skulle vilja ha ett sådant geodata-lager för att lättare hålla 

reda på var alla parkeringar finns. Med ett sådant lager kan andra utnyttja 

applikationen/program och ta de attributen. Det kan vara lättare för lastbilar och veta 

sina lastzoner eller handikapparkering. När folk letar efter parkeringar som är osäkra 

på var det finns eller inte hittar så åker dem runt längre vilket leder till ökad 

bränslekonsumtion och ökade utsläpp. För finns det ett grundlager kan många andra 

använda det. Till exempel kan Gävle parkeringsservice använda datat för att 

effektivisera sina rundor, både miljömässigt och ekonomiskt då resultatet kanske blir 

mindre bilar som åker omkring och kollar gatorna.  

 

Det var förvånande att Lantmäteriets vägkarta från maps.slu.se kunde vara så 

missvisande. Vägar fattas och de vägar som finns stämmer inte överens med antingen 

ortofoto eller fastighetskartan. I metadata-dokumentet till vägkartan visar på att datat 

var senast uppdaterat 2014-11 och där fanns ett kapitel som berättar att det kan finnas 

fel på datat efter referenssystemsbytet år 2007 då man bytte till SWEREF99. På vissa 

ställen i datat kan positionerna vara skiftade med uppåt 20 meter. Det skulle vara 

förvånande att någon skulle kunna ha någon användning av denna typ av data när den 

är såpass missvisande. Det här skulle vara någonting att förbättra. Det 

uppmärksammades även att det gick att ta väglagret från fastighetskartan, som såg 

mycket bättre ut i jämförelse med den faktiska vägkarta som laddades ned. Men datat 

är hela vägar och eftersom prototypen ska visa bara enstaka delar och vilken sida av 

en väg det är tillåtet att parkera på bestämdes det att eget data skulle skapas. Datat 

skapades utifrån Lantmäteriets fastighetskarta i kombination med anteckningar från 

fältarbete i området. 

 

Som enkäterna visar var det många av deltagarna som inte är bra på datumparkering. 

Och som vi misstänkte i test 2 så klarade majoriteten av deltagarna att förstå var det är 

tillåtet att parkera sitt fordon. Det var många som tyckte om applikationsidén och 

känner att de skulle ha nytta av den. Det fanns också deltagare som ville ha skyltar 

kvar i kombination med linjerna. Skyltarna kan vara ett lager som växlas av och på 

med en knapp. Enkäterna visar på att det finns ett behov av ett hjälpmedel som vår idé, 

många av de 60 deltagarna är dessutom positiva till en sådan applikation. 

I första enkäten på andra testet så fattade folk inte linjen för datumparkering först, en 

annan färg kanske behövs. Det problem som uppstod med grön linje med röda 

korsande linjer kan antingen lösas med en legend som visar betydelsen på allt som 

visualiseras på kartan eller kan den färgen bytas ut mot en annan färg till exempel 

orange. 

 

Intervjun med utbildningsledaren bekräftar att bilförare har problem med trafikregler, 

därför skulle det vara bra med en applikation som inte bara hjälper med var man får 

parkera, utan också ger tips på olika regler och vad skyltar betyder. För bilförare 

glömmer lätt bort med tiden, datumparkering gäller trots allt bara halva året (1 okt till 

15 maj), och att de kommer till nya ställen med skyltar de inte känner igen.  

 

Det finns en del applikationer mot parkeringar på smarta mobiler men de flesta visar 

bara med skyltar och vad enkäten kom fram till så har bilförare svårt med att förstå 
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vad som gäller. Därför är applikationsidén i detta arbete bättre för bilförare, som 

enkäterna visar är det lättare att förstå var det är tillåtet att parkera med enkla linjer. 

 

En applikation löser inte parkeringsbristen utan minskar i bästa fall felparkeringar men 

inte till dem som medvetet parkerar fel. Det är ett hjälpmedel som underlättar för 

fordonsförare att hitta alternativa parkeringar på gatan. Men det kan få en effekt där 

bilförare åker och ställer sig gratis i bostadsområden istället för att parkera där en 

avgift tas. Fler parkeringsplatser är den stora lösningen. Men det kanske inte behöver 

vara det klassiska, stora fält med asfalt utan mer smartare och innovativa lösningar. 

 

I framtiden behöver mer data tas fram. Den information som tas fram om 

gatuparkeringar skulle kunna finnas tillsammans med all annan information om vägar 

på NVDB. Men frågan hur datat kan tas fram, om det skulle vara möjligt att skapa ett 

program som kan få fram parkeringsdata automatiskt eller om all data måste skapas 

manuellt likt hur det har gjorts i detta arbete. Det skulle ta en lång tid att göra men 

någon måste ju börja. Man skulle även försöka ta kontakt med kommunerna i landet 

för att försöka inspirera dem och fråga om de skulle vara intresserat av att ha sådant 

data. Det finns mycket som kan läggas till som attribut i parkeringsdatat, till exempel 

som avgift (kostnad per timme), hur länge (i timmar) det är tillåtet att parkera, om 

parkeringen är avstängd under en tid på dygnet och så vidare. Det skulle även gå att ta 

med om parkering är till för exempelvis motorcykel eller buss. 

 

Vidareutveckling med prototypen är givetvis att utöka data som nämnts ovan, att 

försöka få till ett större område. Mer regler och tips behöver också läggas till i 

applikationen. Det finns många parkeringar med olika tilläggsskyltar och det skulle 

vara bra att kunna förklara för osäkra bilförare mer exakt vad en sådan kombination av 

skyltar betyder. Tanken från början var dessutom att implementera parkeringslinjer 

som förvarnar att datumparkering träder in (att det inte är tillåtet att stå där efter kl. 

00:00) och det är något ytterligare att lägga till i applikationen. En annan sak som 

uppmärksammats med prototypen är att positioneringen inte fungerar lika bra som 

förväntats. Som det ser ut nu verkar det som positionen som syns på kartan är i själva 

verket nätverkets plats. Lokaliseringen är korrekt och användaren befinner sig inuti 

felradien som också beräknas, men positionen följer inte efter användaren utan hoppar 

mellan telefonmasterna som kommunicerar med mobilen. För att utnyttja telefonens 

platstjänster på ett bättre sätt skulle prototypen med fördel utvecklas som en riktig 

applikation för Android, iOS och Windows Phone. Det är nog också möjligt att 

undvika en server överhuvudtaget. Om parkeringarna lagras som GML filer lokalt på 

mobilen räcker det bara att ha en karta i bakgrunden (t.ex. Google Maps, Bing Maps 

eller OSM) som mobilen sedan laddar in parkeringslagret på.  
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7. Slutsats 
Parkeringsbristen är ett stort problem globalt. Antal registrerade bilar ökar stadigt hela 

tiden. Det finns idag mycket olika lösningar för parkeringshus, men i slutändan är det 

fler parkeringar som behövs i storstäder. 

 

Sverige är inte heller ensam med att bilanvändandet ökar och skulderna bara stiger år 

efter år. Underhållningsfordon blir också drabbade av felparkerade fordon, de klarar 

inte av att underhålla (ploga, sanda, salta) vägen helt enkelt. 

 

Vilket data för vägar och parkeringar finns tillgängligt? 

Efter många samtal och email har det visat sig att det inte finns något data över 

gatuparkeringar, i alla fall inte i Gävle kommun. NVDB har en stor mängd data på 

vägarna men inte över parkeringar. Det enda riktiga data som finns än så länge är 

lokala trafikföreskrifter i pdf-format, på så sätt är det svårare att göra en applikation 

som kan läsa in existerande data utan måste manuellt läggas in. Eget data gjordes 

istället utifrån Lantmäteriets data och fältarbete. Det finns inget geografiskt data som 

är baserat på gatuparkeringar. I framtiden behöver det tas fram mer data, och i det 

datat kan mer attribut tas fram som till exempel om platsen är en motorcykel eller 

bussparkering. 

 

Vilka IT-lösningar och icke IT-lösningar för parkering existerar redan? 

Många av de existerade IT-lösningarna är inriktade mot parkeringshus eller större 

parkeringar. Till exempel sensorer i marken som känner av om en bil står på 

parkeringsplatsen, eller mer intelligenta system som kommunicerar med en dator i 

bilen. Det finns några exempel på icke IT-lösningar som lampor i taket som lyser 

antingen grönt, om det är ledigt eller rött, om det är upptaget. Ett enklare sätt för 

parkeringshus att hålla reda på hur många bilar som är inne är att räkna ingående och 

utgående bilar. Ett annat enkelt sätt att undvika problem vid som att trafiken stannar 

till när någon ska fickparkera är att bygga speciella parkeringsfickor där det bara får 

plats två fordon i. På så sätt är det enklare att parkera och åka därifrån, vilket minskar 

olycksrisken och medelhastigheten behålls för resten av trafiken. 

 

Det finns ett antal existerande parkeringsapplikationer som bara visualiserar skyltar 

eller parkeringsautomater. Bara skyltar är förvirrande för dem flesta, och det är 

enklare att veta snabbt och enkelt var det är tillåtet att stå visualiserat med linjer. 

 

Med 60 enkäter har vi kommit fram till att människor är självsäkra och tror sig kunna 

datumparkering men enkäten visar att majoriteten av de som gjorde enkäterna inte kan 

reglerna. Den föreslagna applikationsidén visar sig att ge deltagarna ökad förståelse 

var man får parkera sitt fordon. Så att bilförare med linjer kan lättare tyda vilka regler 

som gäller. 

 

Som det ser ut på marknaden idag är applikationer för parkering svåra att förstå och i 

inriktade mot parkeringshus eller större parkeringar. De flesta applikationer som finns 

använder sig dessutom bara av skyltar vid visualisering av parkeringsplatserna. De 

icke IT-lösningar som existerar är också i stort sett inriktade mot parkeringshus (t.ex. 

lampor i taket, sensor i backen). Dessa lösningar är opraktiska eller för dyra att 

implementera i gatumiljö. 

 

Hur kan en prototyp på en parkeringsapplikation se ut? 

Ett flödesschema för att få en bredare insikt i hur en parkeringsapplikation skulle 

fungera. Med hjälp av flödesschemat gjordes även figurer i ett enkelt ritprogram för att 

visualisera den och komma fram till design. I resultatdelen av rapporten finns dessa 

figurer. Med en fungerande applikation som liknar vår beskrivning men som täcker 
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hela landet kan man vara på den säkra sidan var man ska parkera sitt fordon. Då ska 

man inte kunna skylla på ”att man inte visste”, för applikationen visualiserar vad som 

gäller på den gatan. Dagens parkeringsapplikationer som är inriktade mot parkering 

visualiserar bara med skyltar, men enkätundersökningarna visar på att det är enklare 

att förstå med linjer var det är tillåtet att parkera fordon. Prototypen utformades därför 

enligt svaren från enkätundersökningarna. 

 

Hur kan prototypen utvecklas/programmeras? 

Prototypen utvecklas som en webbapplikation för att det enkelt ska fungera på vilken 

enhet som helst (dator, mobil). Hemsidan ligger på en Tomcat server med Geoserver 

inlagt. HTML, CSS används för att strukturera upp sidan men för mer snyggare och 

mobilvänlig design används JS-biblioteket jQuery Mobile. OpenLayers 

(mobilversionen) används för att visualisera kartan på sidan, den läser in datat från 

GML-fil och skapar vektorlager. GPS-funktionen är tagen från OpenLayers. Som 

baskarta i applikationen används två varianter, en designad OSM och vanliga OSM. 

Det egna datat (GML-filen) skapas manuellt från Lantmäteriets data i kombination 

med fältarbete i begränsningsområdet. För demonstrationssyfte har några parkeringar 

märkts med avgift för att visualisera hur det skulle kunna se ut med mer attribut. Mer 

regler och tips behöver läggas till i applikationen, som att förklara och visa ytterligare 

parkeringar med olika tilläggskyltar. En ytterligare idé är att ha en till typ av linje som 

förvarnar strax innan datumparkering inträder. En riktig mobilapplikation skulle med 

fördel utvecklas för att kunna utnyttja mobiltelefonernas GPS och kapacitet på ett 

bättre sätt. Det är också möjligt att med en riktig mobilapplikation inte vara beroende 

av en egen server, dvs. att det borde räcka med att ladda in kartor från till exempel 

OSM, Google Maps eller Bing Maps för att sedan ladda in GML-filen direkt från 

klienten. En ytterligare funktion i applikationen skulle vara en integration med Google 

Street View eller Mapillary (crowd-source variant) vilket ger användaren en vy från 

den gata som denne vill parkera på. På så sätt blir det lättare för användare att förstå 

hur det ser ut i det området.  
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8. Tack 
Vi vill tacka:  

Ann-Sofie Östberg, vår handledare och utbildningsledare för IT/GIS på Högskolan i 

Gävle. 

Stefan Seipel, vår examinator på Högskolan i Gävle. 

Jesper Paasch, extern handledare och Tomas Gabrielsson på Lantmäteriet. 

Fredrik Ekberg, lärare på Högskolan i Gävle, för många goda tips under arbetets gång. 

Stefan Erixon, parkeringssamordnare, för delat med sig av information om p-böter och 

datumparkering. 

Helena Hillnor, samhällsbyggnad Gävle kommun. 

Mia Hollsten, utbildningsledare på Ansans Trafikskola 

 

… och alla personer som deltog i enkätundersökningarna. 
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Bilagor 

Bilaga 1. 
Enkät (version 1) 
Hej! Vi är Simon Sundell och Mikael Wahlström, vi läser på IT/GIS programmet och 
är nu inne på vårt examensarbete. 
Denna enkät ska undersöka vad bilförare kan om parkering och datumparkering. 
Målet är att öka kunskaperna och om efterfrågan finns utveckla en 
parkeringsapplikation som ska underlätta vid parkering mot gata. 
 
 
Kryssa i ditt svar 

 
1. Har du fått parkeringsböter? 

 Ja  Nej 

 
2. Om Ja på frågan innan, visste du att parkeringen var fel? 

 Ja  Nej 

 

3. Känner du till datumparkering? 

 Ja  Nej 

 
4. Kan du reglerna för datumparkering? 

 Ja  Nej 
 

Gör de två testerna på följande sidor… 
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TEST 1 
Du anländer kl. 22:11 den 2 april och letar efter en gatuparkering. 

Vart får du parkera om du ska vara borta i 10 timmar?  
Skylten börjar där det gråa strecket är.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
(rita med ett streck vart man får parkera) 
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TEST 2 
Lek tanken nu att detta är en mobilapplikation 

Du anländer kl. 21:50 den 3e april till detta område och letar efter en gatuparkering. 

 Vart får du parkera om du ska vara borta i 13 timmar? 

(rita med ett streck vart du tror får parkera) 

 
 

Vad tror du att det gröna strecket betyder?  

1: Parkering förbjuden  

X: Parkering tillåtet  

2: Får bara stå där till kl. 00:00 sedan träder datumparkering in.  

Vad tror du att det gröna strecket med röda streck betyder?  

1: Parkering förbjuden  

X: Parkering tillåtet men bara till kl. 00:00 sedan träder datumparkering in  

2: Får parkera på båda sidorna  
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5. Nedanför finns exempel på två mobilapplikationer, en utan och en med skyltar. 

Vilken av dem föredrar Du?  

 Med skylt  Utan skylt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Skulle du ha någon nytta av en sådan mobilapplikation? 

(Kommentera gärna om du saknar någon funktionalitet) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Applikation utan skyltar 

Applikation med skyltar 
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Enkät (version 2) 
Hej! Vi är Simon Sundell och Mikael Wahlström, vi läser på IT/GIS programmet och är 
nu inne på vårt examensarbete.  
Denna enkät ska undersöka vad bilförare kan om parkering och datumparkering. 
Målet är att öka kunskaperna och om efterfrågan finns utveckla en 
parkeringsapplikation som ska underlätta vid parkering mot gata. 
 
 
Kryssa i ditt svar 

 
1. Har du fått parkeringsböter? 

 Ja  Nej 

 
2.  Om Ja på frågan innan, visste du att parkeringen var fel? 

 Ja  Nej 

 

3. Känner du till datumparkering? 

 Ja  Nej 

 
4. Kan du reglerna för datumparkering? 

 Ja  Nej 

 

Gör de två testerna på följande sidor… 
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TEST 1 
Du anländer kl. 22:11 den 2 april och letar efter en gatuparkering. 

Vart får du parkera om du ska vara borta i 10 timmar?  
Skylten börjar där det gråa strecket är.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
(rita med ett streck vart man får parkera) 
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TEST 2 
 

Lek tanken nu att detta är en mobilapplikation 
Du anländer kl. 21:50 den 3e april till detta område och letar efter en 

gatuparkering. 

 Vart får du parkera om du ska vara borta i 13 timmar? 

(rita med ett streck vart du tror får parkera) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad tror du att det gröna sträcket betyder?  

1: Parkering förbjuden  

X: Parkering tillåtet  

2: Får bara stå där till kl. 00:00 sedan träder datumparkering in.  

Vad tror du att det gröna strecket med orange streck betyder?  

1: Parkering förbjuden  

X: Parkering tillåtet men bara till kl. 00:00 sedan träder datumparkering in  

2: Får parkera på båda sidorna  

 
Har du en egen idé på en symbol/streckkombination som säger att det är 

datumparkering? 
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5. Nedanför finns exempel på två mobilapplikationer, en utan och en med skyltar. 

Vilken av dem föredrar Du?  

 

 Med 

skylt 

 Utan 

skylt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. Skulle du ha någon nytta av en sådan mobilapplikation?  

(Kommentera gärna om du saknar någon funktionalitet) 

 

 

 

 

  

Applikation utan skyltar 

Applikation med skyltar 
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Sammanställning av enkäter 
60 personer svarade på enkäterna. 

Målgrupp: personer med körkort 

Urval: slumpmässigt valda personer vid Högskolan i Gävle 

 

Fråga 1, har du fått parkeringsböter? 
Ja – 30 Nej – 30 

 
Fråga 2, om ja på innan, visste du att parkeringen var fel? (30) 
Ja - 18 Nej - 10 Båda - 1 Ej svar – 1 

 
Fråga 3, känner du till datumparkering? 

Ja – 59  Nej – 1 

 
Fråga 4, kan du reglerna för datumparkering? 

Ja – 29 Nej – 30 Ej svar – 1 

 

Test 1 (59 svar på innan, 1 ej svar)
Ja på fråga 4 
Godkänd – 6  

Ej godkänd – 23 

Nej på fråga 4 
Godkänd – 5  

Ej godkänd – 25 

 

Ej svarat på fråga 4 

Godkänd – 0  

Ej godkänd - 1 

 

Totalt 
Godkänd – 11 

Ej godkänd – 49 

 

Test 2 – enkät 1 (utan 

legend) 
Ja på fråga 4 (19 st) 
Godkänd – 17  

Ej godkänd – 2 

 

Nej på fråga 4 (11 st) 
Godkänd – 8  

Ej godkänd – 3 

 

Totalt (30 st) 
Godkänd – 25  

Ej godkänd – 5  

 

Test 2 – enkät 2 (med 

legend) 
Ja på fråga 4 (11 st) 

Godkänd - 8 

Ej godkänd - 3 

 

Nej på fråga 4 (19 st) 
Godkänd - 16 

Ej godkänd – 3 

 

Totalt (30 st) 
Godkänd - 24 

Ej godkänd – 6 

Test 2 totalt – båda enkäter 
Godkänd – 49  

Ej godkänd – 11 
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Frågor efter test 1 och 2.  

Enkät 1 (utan legend) 
Vad betyder de gröna linjen?  

(X är rätt svar) 
1 - 0 

X – 25 

2 – 4 

Ej svar – 1 
 

Vad betyder de gröna 

linjerna med korsande röda 

linjer?  

(X är rätt svar) 

1 – 17 

X – 11 

2 – 1 

Ej svar – 1 

 

Enkät 2 (med legend) 

Vad betyder de gröna linjen?  

(X är rätt svar) 

1 – 0 

X – 28 

2 – 2 

 

Vad betyder de gröna 

linjerna med korsande 

orangea linjer?  

(X är rätt svar) 

1 – 6 

X – 23 

2 – 1 

 
Fråga 5, med eller utan skylt? 
Med – 39 

Utan – 21  

 

Fråga 6, skulle du ha nytta av applikationen? 
Positiva – 52  

Negativa – 4  

Ej svar – 4  

 
Extra frågan, enkät 2:  

Har du egen idé på en symbol/streckkombination som säger att det är 

datumparkering? 

En färg för OK fram till 00:00, 12:00 nästa dag t.ex. 

 

Skyltar med färg för datumparkering, en färg när man får parkera på ena sidan, 

och en annan för andra sidan! Ex. gult för udda datum eller liknande. 

  



 

 

 

 

Kommentarer 

Enkät 1: 
Ja, ifall man inte kan se skyltarna i verkligheten eller ifall skyltar 

uppdateras. 

 

Gärna med text som förklarar vilken sida man får stå på. 

 

Nej, man lär sig en gång. Sedan kan man. Man kan ju söka på google. 

(Denna person skrev att hen kunde men tog fel på datumet) 

 

Ja, jag vet inte hur reglerna fungerar för datumparkering 

Ja, absolut eftersom jag är helt kass på datumparkering 

 

Ja vid tillfällen när gatnummren är otydliga eller skyltning är bristfällig 

 

Ha skyltar som tillval i applikationen 

 

Lite ”input” om vart biljettautomaterna finns. Är det Tant Agda som inte 

orkar gå så långt som ska parkera kanske hon vill ställa sig nära 

automaten. 

 

Ja, om applikationen uppdateras hela tiden. 

 

Det skulle vara bra när man kommer till en ny stad där man är osäker på 

reglerna. Hade varit bra att veta vart parkeringsautomat finns ifall de är 

betalparkering. 

 

Ja. Om du säger till vart jag får parkera utifrån den adress jag befinner 

mig på. Eller adress jag ska till. 

 

Enkät 2: 
Nej, har ej app mobil. 

 

Det borde vara en sensor som kan känna av vart man parkerar och 

därmed säga vad parkeringsskylten innebär. 

  



 

 

 

 

Bilaga 2 
Intervju - sammanställning. 
Vad anser du att bilister kan om datumparkering? 

Dom är dåliga!  

Sen kan jag tycka folk har ju lärt sig att parkera när man har tagit körkort, sen 

folk glömmer bort dom, inte lärt sig rätt eller skiter i det är en annan sak. Jag 

kan tycka folk är dålig på att följa dom parkeringsregler som gäller, parkera för 

nära en korsning som skymmer sikten för andra för ta sig fram tillexempel  

 

Tycker du att folk är dålig på datumparkering fast det är en ganska enkel 

regel?  

Jag tycker ändå folk har problem med det, varje höst som när det är dags så står 

det i tidningen och pratar om det i radion att folk har svårt med det. Det är ett 

tydligt tecken på folk inte har koll  

 

Tror du att en applikation skulle kunna hjälpa att höja kunskapen?  

Skulle funka för dom som bor i stan, skulle kunna vara bra för dom som inte 

går på en trafikskola  

 

Kan det få en motsats effekt att folk inte behöver lära sig bara för det 

finns ett enkelt hjälpmedel? 

 Spelar ingen roll så länge man gör rätt, har man ett hjälpmedel då är det 

bara att använda det, hur man gör rätt spelar ingen roll, tycker jag att det 

har mindre betydelse. Det är inte fusk utan det är ju bara ett hjälpmedel 

för att göra rätt 


