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Boråsare fortsätter välja bilen
- parkeringstillfällen ökar med 38 procent i Borås

De senaste siffrorna från svenska techbolaget Easypark visar att mobilparkerandet i
Borås har ökat under andra kvartalet 2022 jämfört med samma period förra året. Det
tyder på ökad användning av fordon trots de höjda bensinpriserna.

Mobilparkerandet har ökat i Borås kommun. Vid en närmare titt kan man konstatera att
invånarna fortsätter att använda bilen under andra kvartalet 2022, närmare bestämt en
ökning med 38 procent av genomförda parkeringar jämfört med samma period förra året.
Det är tio procentenheter över rikssnittet, som ligger på 28 procent.

Easypark-appen som hjälper bilförare hitta och hantera parkering, samt ladda sin elbil,
finns tillgänglig för avgiftsbelagda parkeringar på i princip samtliga kommunala
gatuparkeringar i Borås..

- Easyparks parkeringsdata ger kommuner och regioner viktiga insikter om rörelsemönstret
i städerna, vilket underlättar beslut vid stadsplanering. Vårt uppdrag handlar med andra
ord inte bara om att erbjuda bra och tidsbesparande lösningar för bilister. Vi
tillhandahåller  också insikter till städer och beslutsfattare vilket bidrar till bättre trafikflöden
i hela Sverige, säger Anders Bäck, Sverigechef på Easypark.

433 procents ökning av elbilsladdning i Sverige på ett år

Easyparks senaste siffror för elbilsladdning visar en ökning av elkonsumtion med 433
procent det senaste året vid de tillgängliga laddpunkterna i Sverige. Den genomsnittliga
konsumtionen per laddpunkt har gått upp med 2,17 kWh i jämförelse med andra kvartalet
2021. Elkonsumtionssnittet per laddpunkt för andra kvartalet 2022 är 11,78 kWh.

Easypark erbjuder sedan 2012 hantering av elbilsladdning via appen och har sedan dess
slutit avtal med de största energibolagen och laddoperatörerna i Sverige.

Om Easypark Group
Easypark är ett snabbväxande, ledande parking tech-företag som hjälper förare att hitta och hantera parkering
samt ladda sin elbil. Easyparks unika teknologi hjälper städer, företag, parkeringsoperatörer och fastighetsägare
med administration, planering och datadrivna beslut i mer än 25 länder och över 3200 städer. Vi gör stadslivet
enklare – en parkeringsplats i taget. Besök www.easyparkgroup.com för att få veta mer.
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