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Om oss och
vår verksamhet
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Mitt första år som vd har varit händelserikt och givande. Min 
tid har fyllts med att identifiera nuläget i bolaget, men även 
titta på verksamheten utifrån ett större perspektiv för att 
kunna bidra på rätt sätt i framtiden för den som parkerar. 
Jag hoppas ha bidragit till att avdramatisera produkten 
parkering, få personalen att ha kul när de är på jobbet samt 
att förstå vem vi är till för – kunden – det vill säga alla som 
använder våra tjänster. Vi är en del av en stad som vill ligga  
i framkant, och som förtätar och ökar antalet invånare i rask 
takt, där vi tillhandahåller en produkt under utveckling med 
kunden i fokus!

Vi lägger nu 2018 bakom oss, ett år där vi återigen har den 
högsta beläggningen hittills på våra parkeringsytor och gör 
ett mycket gott ekonomiskt resultat jämfört med vår budget. 
Den höga beläggningen på alla parkeringsytor och belast-

ningen på trafiken ställer stora krav på oss och vår ägare. 
Med ”samverkan över gränserna” som våra nya ledord, har 
vi redan sett ett positivt resultat inom bolaget och samtidigt 
bidragit till Borås Stads vision och mål. I november 2019 
kommer vi att öppna upp p-huset Vulkanus med 303 helt 
nya parkeringsplatser med Service för ditt fordon och dig –  
Borås första Mobilitetshub!

Nya mål och kundlöften
För att nå framgång i ett bolag inom en bransch i stor 
förändring krävs att alla har samma mål. Om vi som arbetar 
här har rätt förutsättningar och trivs kommer vi att lyckas! 
Under året har vi tagit fram mål och kundlöften som ska leda 
oss i det dagliga arbetet. Vi startar därför 2019 med en ny 
organisation som är redo att arbeta i den dagliga driften 
men även att leda och arbeta strategiskt.  

Hållbarhet och mobilitet är begrepp som kommer att genom- 
syra all aktivitet för såväl styrelse som personalens arbete. 
Utifrån och in-perspektivet kommer vara helt avgörande för 
framgång i bolagets utveckling samt stadens förändring och 
förtätning.

Framtidens parkering
Identifiering av framtidens behov hos boråsare, besökare 
och företagare har gett oss vägledning i hur vi utvecklar 
bolaget framöver. Vi har därför satt fötterna i startblocken för 
att påbörja resan under 2019 som ska ta oss till version 2.0. 
När vi är framme vid resans mål vill vi att alla som besöker 
våra anläggningar och nyttjar våra tjänster ska uppleva 
smidighet, lätta val och tydlighet. Dessutom ska de enkelt 
kunna ta sig vidare dit de vill till fots alternativt med buss, 
cykel eller tåg!

Välkommen in, hos oss är du alltid Välkommen!

Birgitta Neugebauer
Vd, Borås kommuns Parkerings AB  

Vi blickar framåt

Vi bedriver en verksamhet som många boråsare kommer i 
kontakt med varje dag. För att lösa vår uppgift på bästa sätt 
har vi en stark och engagerad intern laguppställning. 

Lagarbete ger helheten
På företaget finns totalt 19 medarbetare, varav fyra avdel-
ningschefer. Dessa fyra utgör, tillsammans med vd, Borås 
kommuns Parkerings ledningsgrupp.

Carina Dukai 
Avdelningschef parkeringsövervakning

Julius Norinder 
Affärsutvecklare

Stefan Andreasson 
Avdelningschef teknik & drift

Carina Claesson 
Ekonomichef



4 5

Vårt uppdrag
Borås kommuns Parkering AB bidrar aktivt till stadens 
utveckling genom att i samverkan påverka bilresan innan 
den börjat. Vi ska medverka till att staden blir lätt tillgänglig 

för alla. Vårt bidrag är att erbjuda och driva hållbara attraktiva 
parkeringslösningar samt mobilitetstjänster med god service 
för boende, arbetande och besökare!

Vision & mål 2019 – 2021
Vårt mål är att alla våra parkeringsplatser ska vara tillgäng- 
liga, tydliga och enkla att använda. Bolaget ska medverka  
till att staden blir tillgänglig för alla.

Vår vision är att vi ska erbjuda hållbara attraktiva parke-
ringslösningar med god service för boende, arbetande och 
besökare.

Det innebär att vi ska:

• erbjuda bekymmersfri och tillgänglig parkering för alla 
målgrupper

• fokusera på hållbar affärsmässighet för invånare, miljö, 
klimat, mångfald, arbetsmiljö och personal, vilket ger  
ett värdeskapande ansvarsfullt företagande

• upprätthålla en smidig, fungerande parkeringsmiljö  
med balans mellan gatumarksparkering och tomtmarks- 
parkering.

• utveckla parkeringsutbudet efter behov med fokus på 
service, tillgänglighet, miljö och närhet

• aktivt medverka i stadens trafikutvecklingsprocesser

• främja trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet 
med god serviceanda i övervakningssammanhang.

Vårt kundlöfte riktar sig till var och en av alla som använder 
våra anläggningar. Det ska fungera som vår ledstjärna i vårt 
dagliga arbetet och i våra kontakter med våra kunder. 

Kundlöftet lyder:

Du ska alltid känna dig välkommen.

Du ska alltid kunna lita på att vi utför vårt uppdrag med 
ansvar.

Du ska alltid uppleva oss som engagerade!
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Tre ben att stå på
Vår verksamhet kan huvudsakligen delas in i tre olika  
verksamhetsområden.

1. Utveckla
Vi utvecklar attraktiva parkeringslösningar utifrån en växande 
stads behov. Genom att använda modern teknik gör vi det 
enkelt för våra kunder att utnyttja våra tjänster. 

2. Driva och förvalta
Vi arrenderar och äger sammanlagt 55 parkeringsanlägg-
ningar i centrala Borås. Vår egen serviceavdelning ansvarar 
för daglig drift och underhåll men större åtgärder samt 
snöröjning handlas upp externt. 

3. Övervaka
Vi sköter övervakning, service av parkeringsautomater  
och administration av parkeringsavgifter. Detta gör vi på  
våra egna tomtmarksparkeringar, på Borås Stads cirka  
700 gatumarksparkeringar samt på uppdrag av privata 
fastighetsägare.

Omsättning och resultat
Bolaget ska drivas på affärsmässiga grunder. Vi har under 
en lång rad år haft en positiv ekonomisk utveckling och 
därmed kunnat bidra till hela stadens utveckling genom att 
vårt överskott går tillbaka till ägaren Borås Stad.

En kort presentation
Borås kommuns Parkerings AB ägs av Borås Stad. Vårt uppdrag är kort och gott att se till 
att alla som besöker centrala Borås med bil ska kunna parkera sitt fordon på ett bra sätt. 
Det ska man kunna göra oavsett om det gäller ett kort ärende i stan eller om man har sin 
arbetsplats i centrum. Vi erbjuder idag totalt 4 400 parkeringsplatser i egna p-hus samt på 
arrenderad tomtmark.
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Fler laddstationer
Andelen laddbara fordon ökar snabbt och vi ser ett stort 
behov av att utöka laddmöjligheterna. I planeringen sam- 
arbetar vi med flera förvaltningar och bolag inom Borås Stad, 
bland annat när det gäller att få elanslutningar med rätt 
kapacitet på plats. 

En utveckling som i stället går mot sladdlöst är våra par- 
keringsautomater. 2019 ska nya automater finnas på plats 
och inför den upphandlingen testas nu olika alternativ. Målet 
är att vi ska kunna använda solceller för att driva dem och att 
de ska vara anslutna till en molntjänst. På så sätt blir de helt 
oberoende av kablar. De nya p-automaterna har också en 
bildskärm där man bland annat kan söka turistinformation.

Raka spåret till en ledig p-plats
Ny teknik ska också underlätta för både besökare och 
boråsare att snabbt hitta en ledig p-plats. På några års sikt 
hoppas vi ha ett bra och heltäckande p-ledningssystem på 
plats. Tanken är att man i en app anger vart man vill åka och 

direkt kan se vilka p-möjligheter som erbjuds i närheten.  
Med hjälp av GPS lotsas man dit den närmaste vägen. För 
ett heltäckande p-ledningssystem är det vår förhoppning att 
vi kan få med även övriga p-aktörer i Borås stad

Ett p-ledningssystem fyller även en annan viktig funktion. När 
färre bilister kör runt för att leta efter en plats att parkera på 
minskar också utsläppen från biltrafiken.

Enklare vardag för p-vakterna
Digitaliseringen inkluderar även våra medarbetares arbets-
miljö. Ny teknik kommer bland annat att underlätta för våra 
parkeringsvakter att effektivisera sitt arbete och samtidigt 
kvalitetssäkra det ytterligare gentemot bilisterna. 

Idag bär parkeringsvakterna med sig telefon och skrivare.  
För att kontrollera om en parkerad bil som saknar p-biljett  
har betalat via sms eller app scannas registreringsnumret 
med telefonen. Målet är att de i framtiden scannar med en 
kamera som sitter på bilens tak.

Vi laddar för framtiden
Hur ser framtidens parkeringslösningar ut? Definitivt annorlunda. En större andel elfordon 
kräver fler laddstationer. Digital teknik förändrar betalningssystemen, minskar letandet  
efter p-platser samt underlättar parkeringsvakternas vardag. Detta ska vi möta med  
största möjliga fokus på hållbarhet och vi ska göra det i gott samarbete med en rad  
andra aktörer i staden.

Laddstolpar
Idag finns möjlighet att ladda elfordon 
på följande p-områden:

Astern, Brodalsgaraget, Gjutaren,
Kungsbron, Nornan, Nybrons p-hus,
PA Halls terrass, Söderbro och Valhall.

Idag

• Har vi laddstolpar på nio parkeringsanläggningar.

• Erbjuder vi digitala p-tillstånd för månadsparkering.

I morgon

• Installerar vi fler laddstolpar, 68 laddplatser tillkommer 2019.

• Inför vi ett p-ledningssystem i centrala Borås.

• Får våra p-vakter uppgraderad utrustning.

• Installerar vi solcellsdrivna p-automater i stor skala.

1. Utveckla
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Digitala betalningsmetoder
En fråga där kunderna gett oss en tydlig signal är när det 
gäller hur man vill betala för sin parkering. På några få år har 
andelen som använder sms eller app för att betala parke-
ringsavgiften ökat kraftigt. Inte så konstigt, de digitala 
betalningssätten har så många fördelar gentemot att lösa 
biljetten i automat. Man betalar för bara för den tid bilen står 
parkerad och det är enkelt att förlänga parkeringstiden utan 
att gå tillbaka till bilen

De förändrade betalningsmönstren har i sin tur lett till att vi 
kunnat stänga igen ett antal parkeringsautomater med lägre 
driftkostnader till följd. Fortfarande finns möjligheten att 
betala med kort, men man kan behöva gå lite längre från 
bilen till automaten.

För att ge bästa möjliga service till våra kunder har vi avtal 
med de största rikstäckande aktörerna för parkeringsappar 
på marknaden.

Våra kunder driver utvecklingen
Det började med sms men i takt med att allt fler personer hade smarta telefoner 
utvecklades också de digitala betalsystemen med appar. Mynthanteringen är borta 
sedan en längre tid och andelen kortbetalare minskar för varje år.

Betalningssätt
Mobilen används allt mer. 75 procent av 
alla parkeringar betalas via app eller 
sms. Vi var bland de första i Sverige att 
införa digitala betalningssätt och ligger 
högt när det gäller andelen användare.

Idag

• Betalas fortfarande 25 procent av parkeringsavgifterna 
med kort.

• Informerar vi om hur betalningarna kan göras enklare.

I morgon

• Fortsätter vi att investera i digitala parkeringsautomater.

• Kan våra kunder välja hur de vill ta emot sitt kvitto.

• Söker vi med teknikens hjälp ytterligare förbättringar och 
förenklingar för våra kunder.

Ett litet stycke parkeringshistorna finns på vårt kontor i form 
av sex generationer parkeringsautomater för mynt.

1. Utveckla



12 13

Olika behov styr helheten
Fler parkeringsplatser står högt på önskelistan. Vid vissa 
tider på dygnet kan det vara svårt att hitta en parkerings-
plats i centrala Borås, framför allt gatuparkeringar. Sex av tio 
tillfrågade anser att parkeringsmöjligheterna kan bli bättre. För 
att fler ska få tillgång till dessa parkeringsplatser ser man hellre 
en kortare maximal parkeringstid än en prishöjning. Helt klart 
är att man inte vill gå för långt, ungefär 60 procent tycker att 
fler gågator är en dålig idé.

De allra flesta som korttidsparkerar, drygt hälften, ska uträtta 
någon form av ärende i stan som att besöka frisör eller tand-
läkare.16 procent ska handla och 23 procent ska gå på bio 
eller restaurang. Dessa vill kunna parkera nära dit de ska. 

Frågar man i stället de personer som tar bilen till en arbets-
plats i centrala Borås är 48 procent beredda att gå 400–800 
meter från parkeringsplatsen till jobbet. 11 procent kan tänka 
sig att gå ytterligare några hundra meter. Timpriset är en 
viktigare faktor än avståndet.

En livskraftig stadskärna
Med utgångspunkt från undersökningen genomförde vi den 
1 mars 2019 steg ett i vår nya pris- och produktstrategi. 
Strategin är en del av vårt bidrag till en livskraftig stadskärna, 
ett av sju strategiska målområden i Borås Stads Vision 2025. 

Genom att planera och använda styrmedel som pris och 
maximal parkeringstid prioriterar och frigör vi p-platser för 
besökare och boende i centrum. 

Med samma styrmedel skapar vi arbetsplatsparkeringar 
utanför Cityringen med maximalt 700 meters avstånd till  
Stora torget.

Framtidens parkeringsplatser
När vi planerar var framtidens parkeringsanläggningar ska 
ligga är det inget vi kan göra på egen hand. Här är vi en av 
aktörerna som är med och bidrar till att Borås får en attraktiv 
helhet av bostäder, handel, arbetsplatser och infrastruktur.

För att kunna anlägga nya pendelparkeringar vid infarterna 
och förstärka möjligheterna till arbetsplatsparkeringar på 
bekvämt promenadavstånd till centrum krävs en tydlig och 
långsiktig plan. Mark behöver öronmärkas i Borås Stads 
arbete med nya detaljplaner. Sedan är det en lång process 
innan en modern parkeringsanläggning med laddplatser och 
digital teknik finns på plats. På vägen dit samarbetar vi bland 
annat med Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljöförvaltningen, 
Tekniska förvaltningen och Borås Elnät.

Om boråsarna får bestämma
Under 2018 har vi genomfört en undersökning av hur boråsarna ser på parkerings-
möjligheterna i sin stad. Vad får parkeringen kosta? Hur långt är man beredd att  
gå beroende på om det är ett kortare ärende som ska uträttas eller om man vill 
parkera för hela dagen för att gå till jobbet. Resultatet av undersökningen ger  
värdefull information inför planeringen av framtidens parkeringsplatser.

Idag

• Timtaxa och tillståndspriser är justerade för att få tre 
parkeringszoner.

• Parkeringstiden på tomtmarksparkeringar innanför 
Cityringen är begränsad till fyra timmar.

• Tomtmarksparkeringar är avgiftsfria efter kl 18 på vardagar.

• Arbetsplatsparkeringar med lågt timpris och möjlighet att 
parkera under en längre tid finns inom 700 meter från 
Stora torget.

I morgon

• Pendelparkeringar anläggs vid utpekade trafikstråk.

• 250 nya p-platser öppnas i ny mobilitetshub vid Cityringen.

• Ytterligare steg i vår pris- och produktstrategi genomförs.

• En genomtänkt plan är framtagen i samarbete med övriga 
berörda aktörer för var framtidens parkeringsplatser ska 
anläggas.

1. Utveckla
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Fler p-platser
För att möta det ökande parkeringsbehovet i centrala Borås  
krävs mer parkeringsyta. I slutet av 2017 utökade vi par- 
keringen på Övre Brodal med 170 nya p-platser och under 
2018 tillkom ytterligare 144 p-platser. Nästa stora tillskott 
kommer i slutet av 2019 när det nya parkeringshuset 
Vulkanus öppnar. 

Placeringen är vald utifrån ambitionen att minska trafiken  
i stadskärnan och fånga upp bilburna besökare direkt vid 
infarten till Borås. Vulkanus ligger i direkt anslutning till 
riksvägarna 40 och 41. Samtidigt är gångavståndet till 
centrala Borås ungefär fem minuter, och som en del i 
projektet kommer det gångstråket att ses över.  

Parkering med extra allt
Vulkanus blir en parkeringsanläggning med extra service för 
både fordon och förare liksom med stort fokus på trygghet 
och hållbarhet. Kameraövervakning, sprinklersystem, 
närvarostyrd belysning och glasade trapphus är några av 
trygghetsåtgärderna, liksom att p-huset låses nattetid. 

Solceller på tak och fasad bidrar till parkeringshusets 
elförsörjning. 44 av de 303 parkeringsplatserna får ladd- 
stolpar. I p-huset inryms även en trygg och väderskyddad 
cykelparkering. Där erbjuds möjlighet att ladda sin elcykel 
liksom att byta om efter cykelturen in till stan.

PARKERINGSHUS VULKANUS 6&7

VY FRÅN R40 (PÅFART)

Vi bygger nytt
Borås växer och då krävs också en utbyggnad av 
antalet parkeringsplatser. I början av januari 2019 
påbörjade vi byggandet av p-huset Vulkanus, det 
hittills största projektet i företagets historia. 

Solcellselen
Vulkanus solceller beräknas producera  
54 000 kWh/år. Om all den elen används 
till att ladda bilar på de 44 elbilsplatserna 
kan dessa köra 270 000 km på solel. Det 
ersätter 10 000 liter bensin och motsvarar 
4 000 resor till Göteborg eller sex varv 
jorden runt!

Idag

• Investerar vi 87 mkr i Vulkanus, ett toppmodernt  
p-hus med stort fokus på tillgänglighet,  
säkerhet och hållbarhet.

I morgon

• Ser vi över möjligheten att erbjuda  
en bilpool i Vulkanus.

1. Utveckla
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Parkera här!
Borås kommuns Parkerings AB äger 
Nybrons p-hus, Valhalls p-däck, 
Brodalsgaraget och Kungsbrons 
p-däck. Dessutom arrenderar vi mark 
för våra 50 tomtmarksparkeringar,  
främst av Borås Stad.

Automaterna felanmäler sig själva
Via ett datoriserat övervakningssystem som parkerings- 
automaterna runt om i Borås är anslutna till, larmar de själva 
när något inte fungerar. De vanligaste felen är att biljettpapp-
ret börjar ta slut, att batteriet är för svagt eller om saxen som 
klipper biljetterna från pappersrullen inte fungerar. I datorn 
syns även inkomna sms från parkeringskunder som noterat 
att något behöver fixas. 

Felanmälningssystemet finns tillgängligt via den surfplatta 
som alltid är med under arbetsdagen. På så sätt kan 
teknikerna kontrollera om nya felanmälningar kommit in 
innan de lämnar en stadsdel för att köra vidare.

Upplyst, snyggt och prydligt
Det finns mycket annat att fixa med på parkeringsplatserna. 
Belysning till exempel. Trasiga lampor byts ut så att det 
känns tryggt för dem som parkerat där. Klotter på automa-
terna är den allra vanligaste formen av skadegörelse och tas 
bort så snart det upptäcks.

Ganska vanligt är också att små olyckor inträffat, till exempel 
att stolpar eller staket backats på. Dessa behöver då rätas 
upp eller bytas ut. Serviceteknikerna ser också till att alla 
skyltar är på plats och att kantstenar ligger där de ska. Slitna 
linjer målas i vid behov och potthål lagas.

Trygga parkeringsgarage
Varje kvartal genomförs en större kontroll i alla p-garage. Då 
går teknikerna igenom sprinklersystemen och testkör olika 
säkerhetsfunktioner. Bland annat slås strömmen av för att 
kontrollera att garagets nödbelysning tänds av det batteri 
som finns som back-up vid ett strömavbrott. Dessutom 
kontrolleras att alla lampor fungerar. I Krokshallsbergets 
parkeringsgarage finns extra utrustning i form av en diesel- 
motor som kan kopplas in vid ett strömavbrott, eftersom 
garaget också är skyddsrum. Även denna kontrolleras vid 
kvartalsgenomgångarna.

Ytterligare kontroller av säkerhetsutrustningen i p-garagen 
görs av externa specialister en till två gånger per år.

Allt ska fungera
Två servicetekniker och en arbetsledare har tillsammans den viktiga uppgiften  
att se till att allting fungerar på de parkeringsanläggningar med sammanlagt  
4 400 p-platser som vi ansvarar för. Det gäller allt från p-automaterna till  
säkerhetsutrustningen i parkeringsgaragen. Driftenheten utför dessutom  
lättare underhåll av anläggningarna. 

Idag

• Investerar vi i LED-beslysning för lägre driftkostnader.

• Renoverar vi våra anläggningar så att de är i gott skick.

I morgon

• Installerar vi sprinklersystem successivt i garagen.

• Förbättrar vi information och övervakning med hjälp av  
digital teknik.

2. Driva och förvalta
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Ett viktigt uppdrag
Först och främst handlar trafikövervakningsarbetet om att det 
alltid ska gå att komma fram på gatorna på ett tryggt och 
säkert sätt. Det gäller såväl för övriga bilister och gångtrafi-
kanter som för utryckningsfordon och bussar. Risken för att få 
en parkeringsanmärkning – i dagligt tal kallad p-bot – är därför 
betydligt större om man ställt sin bil för nära en korsning än 
om parkeringstiden dragits över med några minuter. 

Borås kommuns Parkerings AB parkeringsvärdar sköter 
övervakningen dels på våra egna anläggningar och dels på 
gatumark på uppdrag av Tekniska förvaltningen. När det 
gäller gatumarken bestämmer Tekniska förvaltningen hur 
omfattande övervakningen ska vara och vad det kostar att 
parkera fel. Både p-avgifter och parkeringsanmärkningar från 
gatuparkeringen tillfaller också Tekniska förvaltningen. 

Utöver frågor som rör parkering och avgifter får våra par- 
keringsvärdar ofta agera stadsguider. Var finns närmaste 
apotek? Hur kör man till Knalleland? Uniformen gör att våra 
medarbetare syns samt signalerar trygghet och förtroende.

Rätt utbildning för jobbet 
Som ny parkeringsvärd går man först ihop med en mer 
erfaren kollega under en till två veckor. Därefter följer en 
utbildning i Stockholm. Den är uppdelad i två veckolånga 
kurser med två veckor på hemmaplan emellan. 

En stor del av utbildningen handlar om lagstiftning på 
parkeringsområdet, något som alla parkeringsvakter givetvis 
måste kunna. Parkeringsvärden har ett personligt ansvar för 
att en anmärkning har utfärdats på ett korrekt sätt och det 
finns en noggrann dokumentation över hur personen har par-
kerat fel. Till exempel använder värdarna kamera och många 
som överklagar sin anmärkning drar tillbaka sitt ärende när 
de sett våra foton.

Ytterligare en del av utbildningen är självförsvar. Det vi gör 
uppskattas ju inte av alla även om de allra flesta som brusar 
upp faktiskt besinnar sig ganska snart. Och trots allt tror vi 
att majoriteten av invånarna ändå tycker att det är tur att 
parkeringsvärdarna finns, för annars skulle det inte vara lätt 
att hitta en ledig parkeringsplats.

P-värd. Och ”stadsguide”.
En väldigt synlig del av vår verksamhet är trafikövervakningen. I ur och skur går våra 
medarbetare på Borås gator samt patrullerar med bil i ytterområdena. Samtidigt får de 
under ett arbetspass ofta frågor som rör mycket mer än bara parkering. Det är en av 
anledningarna till att vi från och med april 2019 ändrar titeln från parkeringsvakt till  
parkeringsvärd. Den nya titeln fungerar dessutom bättre ihop med deras proaktiva roll.

Idag

• Arbetar våra parkeringsvärdar proaktivt för att hjälpa 
bilisterna parkera rätt

I morgon

• Utökar vi samarbetet med Turistbyrån i Borås så att 
parkeringsvärdarna kontinuerligt får utbildning om Borås 
som besöksstad.

3. Övervaka



Borås kommuns Parkerings AB 

Stora Kyrkogatan 12

503 31 Borås

tel 033-35 32 50

www.boras.se/parkering Fo
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