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1 Bakgrund 
Vaxholms stad har sett ett behov av ordna flera parkeringsplatser på Vaxön. Platsen 

för Kv. Lägret används redan idag delvis som parkering med cirka 60 platser. För att 

möjliggöra permanent användning som parkeringsplats med 74 platser behöver en ny 

detaljplan tas fram.  

Detaljplanegränsen går vid Kungsgatan som är en statlig väg. I samband med 

detaljplanearbetet har synpunkter inkommit från väghållaren Trafikverket, där de 

anser att nuvarande in- och utfart mot Kungsgatan ska stängas och ersättas av en in- 

och utfart mot Lägergatan. I samband med detta vill Trafikverket att en kapacitets-

analys med prognosår 2040 genomförs för korsningen väg 274-Kungsgatan-

Parkgatan. 

Lägergatan är enkelriktad med tillåten körriktning norrut mot Hamngatan. Detta 

innebär att om in- och utfarten flyttas till Lägergatan kommer all trafik att köra in till 

parkeringen från korsningen väg 274 (Kungsgatan) – Lägergatan och ut från 

parkeringen norrut på Lägergatan. För att komma ut på huvudvägnätet har sedan 

trafikanterna att välja mellan att köra västerut eller österut på Hamngatan vid 

korsningen Lägergatan-Hamngatan. Detta uppdrag består i att uppskatta den 

trafikalstring som parkeringen i kv. Lägret innebär för korsningen av väg 274 – 

Kungsgatan-Parkgatan och bedöma om denna korsning klarar den tillkommande 

trafiken. 

 

Figur 1. Översikt över parkeringen i kv. Lägret och omkringliggande gator. Bildkälla: Vaxholms 

stad. 

Figur 2 nästa sida visar befintlig parkering med in- och utfart mot väg 274, 

Kungsgatan. 
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Figur 2. Nuvarande parkering och tennisbana. Illustration ÅF. 

Figur 3. Förslag till ombyggd parkering. Illustration ÅF. 

I figur 3 ovan visas det aktuella förslaget till ombyggd parkering i kv. Lägret där in- 

och utfart sker via Lägergatan. 
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2 Trafikalstring från parkeringsplatsen i kv. Lägret 

2.1 Inledning 

För att uppskatta den trafikalstring som parkeringen ger upphov till har en 

parkeringsundersökning utförts under två olika undersökningsperioder. 

2.2 Parkeringsundersökning september 2018 

2.2.1 Parkeringsreglering vid undersökningstillfället 

Den befintliga parkeringsplatsen rymmer ca 60 bilar. Parkeringen är upplåten för 

parkering under som mest 12 timmar under perioden 1 september – 31 maj.  

 

Figur 4. Parkeringsreglering under perioden 1 september – 31 maj. Bild ÅF.  

Detta begränsar användandet av parkeringsplatsen till dagbesökare eller arbetande, 

pendlare och boende eller besökare som parkerar över natten. 

2.2.2 Beläggning september 2018 

Vid 4 tidpunkter under en dag noterades vilka bilar som stod parkerade. Detta 

upprepades följande dag. Undersökningen visade att det som mest stod 19 bilar i den 

del som ligger närmast kyrkan, medan det på delen närmast Lägergatan som mest 

stod 4 bilar. 

Av de 18 bilar som stod parkerade på morgonen vid kl. 07.30 var 10 stycken kvar kl. 

16.00. Detta ger en omsättning av de parkerade bilarna på 44 %, räknat på hela 

dagen. 

Under samma tid körde 5 bilar in till parkeringen. Morgonen efter var 3 av de bilar som 

stod parkerade på kvällen innan kvar på parkeringen. Högt räknat har 30 bilar 

parkerat här under en dag i slutet av september. Dessa ger upphov till högst 60 

fordonsrörelser per dygn. Av dessa fordonsrörelser var cirka hälften koncentrerade till 

högtrafiken. 
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Som en jämförelse undersöktes den snedställda parkeringen längs Lägergatan. Den 

upptogs som mest av 33 bilar. Av dessa stod 13 stycken kvar kl. 16.00. Detta ger en 

omsättning på 61 % räknat på hela dagen. Av de 13 bilarna som stod parkerade på 

kvällen stod 7 stycken kvar på morgonen dagen efter.  

Omsättningen på de parkerade bilarna längs Lägergatan var således högre än på 

parkeringen i kv. Lägret. Förklaringen är att främst att lärare och besökare på Vaxö 

skola parkerar på den snedställda parkeringen. 

2.3 Parkeringsundersökning juli 2019 

2.3.1 Parkeringsreglering vid undersökningstillfället 

Parkeringen i kv. Lägret och intilliggande parkeringar längs Lägergatan och på en 

parkeringsplats söder om väg 274 (Kungsgatan) var under perioden 1 juni – 31 

augusti upplåten för parkering mot erläggande av avgift kl. 8-18 vardagar, kl. 8-15 

dag före helgdag och kl. 8-15 helgdagar. Under dessa tider är det tillåtet att parkera 

som längst 4 timmar. Övrig tid är avgiftsfri och utan tidsbegränsning. Detta begränsar 

användandet av parkeringsplatsen till kortare besök dagtid medan parkering är tillåten 

över natten. 

 

Figur 5. Parkeringsreglering under perioden 1 juni – 31 augusti. Bild ÅF. 

2.3.2 Beläggning juli 2019 

Vid 4 tidpunkter under en dag noterades vilka bilar som stod parkerade. 

Undersökningen visade att det som mest stod 11 bilar i den del som ligger närmast 

kyrkan, medan det på delen närmast Lägergatan som mest stod 5 bilar. Detta innebar 

att det som mest stod 16 bilar på de 60 platser som fanns tillgängliga. Detta gav en 

beläggning på som mest 27 %. Totalt kunde det noteras att 25 bilar parkerade här 

under en dag, vilket ger 50 fordonsrörelser under en dag. Två av de bilar stod 

parkerade på morgonen kl. 07.30 stod kvar under hela den avgiftsbelagda tiden under 

dagen. Detta ger en omsättning på 92 %.  
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Som en jämförelse undersöktes den snedställda parkeringen längs Lägergatan. Den 

upptogs som mest av 27 bilar men kunde inrymma 39 bilar. Detta ger en beläggning 

på som mest ca 69 %. Totalt parkerade 43 bilar på den snedställda parkeringen längs 

Lägergatan, vilket ger 86 fordonsrörelser under en dag. Två av de bilar stod parkerade 

på morgonen stod kvar under hela den avgiftsbelagda tiden under dagen. Detta ger en 

omsättning på 95 %. 

Omsättningen på de parkerade bilarna längs Lägergatan var således betydligt högre än 

på parkeringen vid kv. Lägret. Vid undersökningstillfället noterades att de som 

parkerade längs Lägergatan främst var besökare till parken Lägret med tillhörande 

lekplats. De som parkerade på parkeringsplatsen i kv. Lägret hade målpunkten kyrkan 

eller gick ner mot stadens centrum. 

En parkeringsundersökning gjordes även på en parkeringsplats söder om Kungsgatan 

mitt för kyrkan för en jämförelse. Den bedömdes ha plats för 18 parkerade bilar. Där 

stod som mest 13 bilar parkerade vilket motsvarar en beläggning på 72 %. Totalt 

parkerade 21 bilar på parkeringen söder om Kungsgatan under en hel dag, vilket ger 

42 fordonsrörelser under en dag. 

2.4 Parkeringsplatsens trafikalstring 

Det är vanskligt att göra parkeringsundersökningar under kort tid. Särskilt gäller detta 

under förhållanden som inte är stabila. Undersökningen under september 2018 

genomfördes när turistsäsongen var över och parkeringen främst användes av 

arbetande, boende, kollektivtrafikresenärer och besökare till kyrkan. Detta förhållande 

måste betraktas som stabilt. 

Undersökningen vecka 28 år 2019, genomfördes under semestertider. Vädret hade 

inte varit speciellt gynnsamt för spontanbesök fram till vecka 28, men den dag som 

undersökningen genomfördes var det ca 20 grader varmt och soligt. Detta förhållande 

kan innebära att turisterna inte besökt Vaxholm i den utsträckning som under en 

välbesökt sommardag. 

Om parkeringsplatserna har samma beläggning och omsättning på samma sätt som 

parkeringsundersökningen under hösten visat, innebär detta att totalt 30 fordon 

parkerar på parkeringsplatsen under en dag. Detta innebär 60 fordonsrörelser. 

Om parkeringsplatserna har samma beläggning och omsättning på samma sätt som 

parkeringsundersökningen under sommaren visat, innebär detta totalt 25 fordon under 

en dag. Detta innebär 50 fordonsrörelser. 

Vid båda undersökningstillfällena konstaterades att beläggningen på den aktuella 

parkeringsplatsen i kv. Lägret är låg. Vid inget av undersökningstillfällena har det varit 

någon brist på parkeringsplatser då det som mest, vid undersökningen hösten 2018, 

var en beläggning på ungefär 50 %. 

För att bedöma en trafikalstring av den planerade parkeringsplatsen kan två alternativ 

användas. Dels kan beräkningen göras genom att använda beläggningen vid de 

observerade tillfällena eller göra ett antagande att parkeringen är fullbelagd. Båda 

alternativen är osäkra. Genom att använde den observerade beläggningen under den 

period som kan ett ”normalförhållande” under den period som parkeringen används av 

företrädesvis lokalbefolkningen som arbetspendlar, antingen med kollektivtrafik mot 

Stockholm eller arbetar i centrala Vaxholm, beräknas. Om istället antagandet görs att 

parkeringen är full kan ett sommarscenario med en stor andel besökare beräknas. 
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Om samma omsättning sker för den utökade parkeringsplatsen där antalet 

parkeringsplatser kommer att vara 74 innebär detta som mest ca 150 fordonsrörelser 

under en dag om samma omsättning av parkeringsplatser sker som idag. 

Om et antagande görs att parkeringen är fullbelagd och de som parkerar där lämnar 

parkeringen under två timmar på eftermiddagen innebär detta ett tillskott till 

omgivande gator på ca 35-40 bilar per timme. Om alla bilar lämnar parkeringen under 

en timme innebär detta 74 fordon per timme. 

2.5 Påverkan på omgivande vägnät 

ÅF genomförde en kapacitetsutredning i samband med ny detaljplan för kv. Lägret 

trafikanalys under våren 2019 (PM kapacitetsanalys kv. Lägret 2040, ÅF 2019). Vid 

den trafikräkning som gjordes i korsningen Kungsgatan - Lägergatan konstaterades att 

ca 70 % av de som körde in på Lägergatan under förmiddagens maxtimme kom 

västerifrån medan ca 30 % kom österifrån. Det kan då vara rimligt att anta att 30 % 

av trafiken ska österut på eftermiddagen. 

Detta innebär att om alla 74 fordon lämnar parkeringen under en timme på 

eftermiddagen kommer maximalt 22 fordon per timme (0,3x74=22,2) att belasta väg 

274 i korsningen Kungsgatan-Parkgatan. Det betyder att det kommer en bil ungefär 

var tredje minut från parkeringen i kv. Lägret som ska köra ut på väg 274. Med tanke 

på att ca 10 000 fordon per dygn, dvs. ca 1 000 fordon i maxtimmen, (Källa: PM 

kapacitetsanalys kv. Lägret 2040, ÅF 2019) kommer att trafikera väg 274 i denna 

korsning, är detta ett marginellt tillskott.  

Figur 6. Översikt vägval. Bild ÅF. 



 

 

PM 

Kapacitetsbedömning kv. Lägret  Sida 9 (9) 

 

Antagandet att alla 74 parkerade fordon samtidigt lämnar parkeringen är en mycket 

stor överskattning. Detta antagande, som är en maximal möjlig trafikalstring för 

parkeringen, gjordes för att åskådliggöra hur det kan se ut i ett absolut värsta-fall 

scenario med en helt fullbelagd parkering som töms på en timme.  

Eventuella köer på grund av trafiken från parkeringsplatsen i kv. Lägret kommer att 

uppstå på den del av Kungsgatan som tillhör det kommunala vägnätet och detta 

påverkar inte framkomligheten på den del av Kungsgatan som är väg 274. 


