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Sammanfattning 

På exploateringsområdet vid Guldmyntsgatan, på före detta Högsboskolans tomt, 
ska drygt 400 bostäder samt viss service och förskola byggas. Detaljplan har varit ute 
på samråd och området har markanvisats för hyresrätter och bostadsrätter samt för 
tre stycken bo-/byggemenskaper. Denna parkeringsutredning anger minimital för 
antalet parkeringsplatser och ger underlag både till detaljplan och bygglov. 

Exploateringsområdets utveckling grundar sig i en markanvisningstävling som 
genomfördes under andra hälften av 2013. Tävlingens inriktning var att skapa god 
boendekvalitet tillsammans med låg boendekostnad. I tävlingsunderlaget förklaras 
även möjligheter för bilparkeringslösningar i området. Det menas att en möjlighet är 
att välja bort tillgången till egen parkeringsplats genom att påvisa att behovet av 
parkeringsplatser är betydligt lägre än gällande parkeringstal. Detta är också något 
som genomsyrar de tänkta exploateringarna i området och också är en förutsättning 
för att hålla kostnaderna nere genom att anlägga färre parkeringsplatser och 
möjliggöra billigt boende, när det nu ska realiseras.   

Exploateringsgruppen på före detta Högsboskolans tomt består av sju aktörer. 
Riksbyggen, Tommy Byggare, Fastighets AB Guldmyntsgatan c/o Almgren 
Fastigheter, Fastighets AB Guldmyntsgatan c/o Svanström Fastigheter samt de tre 
bygg- och bogemenskaperna Byggemenskap Högsbo, Under Samma Tak samt 
BoIHop. Fastighetskontoret deltar som nuvarande markägare och som ombud för 
bo- och byggemenskaperna. 

Utredningen presenterar faktorer och trender som påverkar det angivna området, 
dagens parkeringssituation i området samt beräkningar gällande p-tal för de olika 
exploateringarna samt i området i stort.  

De olika aktörerna har något varierande planer för parkering. Riksbyggen bygger 
enligt p-tal för ”Övriga Göteborg”. Almgrens, Svanströms, Tommy Byggare samt de 
tre bo- och byggemenskaperna har samtliga målet att frångå rådande p-tal. Detta 
baseras på en tydlig tänkt målgrupp för boende inklusive kommunikation, närhet till 
kollektivtrafik och service, tydligt fokus för kvalitetshöjda cykelparkeringar och 
införandet av bilpool i området. Detta motiverar att räkna alla små lägenheter samt 
bo- och byggemenskaperna med 0 (noll) boendeplatser per lägenhet. Dessa aktörers 
större lägenheter (3:0r och större) räknas dock enligt p-tal för ”Centrala Göteborg”. 
Att räkna med p-talen för denna zon istället för ”Övriga Göteborg” baseras på att 
bilinnehav i närområdet är på samma nivå som i centrum.  

Enligt beräkningar för detaljplan för området blir det totala antalet 
bilparkeringsplatser 259 stycken, vilket vid beräkningar för bygglov blir 239. Dessa 
siffror bygger på zonen ”Övriga Göteborg” samt reduktion för kollektivtrafik, - 10 %. 
Baserat på de olika aktörernas mål med sina fastigheter gällande bland annat tydligt 
bilfria målgrupper, nischade boendeformer, samt närhet till kollektivtrafik, goda 
möjligheter till gång och cykel, närhet till service, handel och rekreation samt målet 
att åtgärder som kvalitetsförhöjda cykelparkeringar, tydlig kommunikation och 
marknadsföring samt införandet av bilpool ligger till grund för p-talsreduktionen. 
Det totala antalet parkeringsplatser i området blir efter reduktioner och baserat på 
ovan faktorer och åtgärder 100 stycken bilparkeringar. Detta anger ett minimital. 
Det är alltså upp till exploatörerna om de vill bygga fler, förutsättningarna för detta 
är dock små rent ytmässigt men även kostnadsmässigt då områdets inriktning är att 
hålla kostnader nere. Utredningen befäster också att varje ytterligare anlagd 
markparkering sänker områdets kvalitet vad avser utomhusmiljön. Antal 
cykelparkeringsplatser föreslås följa gällande p-tal med ett tydligt fokus på att skapa 
trygga, tillgängliga och säkra cykelparkeringar.   
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1 Inledning 

1.1 SYFTE OCH MÅL 
Syftet med denna parkeringsutredning är att klargöra förutsättningarna för parkering i 
det angivna området. De olika exploatörerna har något varierande planer gällande 
parkering, därför presenteras föreslagna p-tal för de olika aktörerna samt för området 
som helhet med motiveringar till önskade avvikelser från p-talen. Utredningen ger 
underlag både för detaljplan och för bygglov.   
 
Enligt Stadsbyggnadskontoret är projektets status: ”Just nu pågår arbete med de 
blivande byggherrarna för att hitta en bra utformning för området. Granskning 
planeras till höst 2015 och antagande fjärde kvartalet 2015”. 

1.2 BAKGRUND PARKERINGSPOLICY 
Göteborg står inför stora förändringar där staden förtätas, marken behöver användas 
effektivare och samhällsplaneringen utvecklas mot en mer hållbar stad. Göteborgs 
stad har en parkeringspolicy (Göteborgs Stad, 2009b)som anger inriktningen för hur 
de förändrade förutsättningarna för parkering ska hanteras. Policyn ska medverka 
till att trafiksystemet genom parkeringen stödjer den stadsutveckling som anges i 
kommunens budget, stadens översiktsplan och andra viljeinriktningsdokument.  
 
I ”Vägledning till parkeringstal ...” (2011) utvecklas hur policyn kan tillämpas. 
Följande citat därifrån beskriver hanteringen av i viljeinriktningen angivna p-tal:  
 

”Parkeringstalen är en vägledning för att bedöma lämpligt utrymme för parkering i plan- och 
bygglovsärenden. De har ingen direkt rättsverkan, utan är en lokal tillämpning av plan- och 
bygglagens regler om parkering. Byggnadsnämnden måste avgöra om lämpligt utrymme för 
parkering är tillgodosett i skälig utsträckning i varje enskilt ärende. Parkeringsfrågan ska alltid 
analyseras utifrån de specifika förutsättningarna i varje enskilt projekt. Parkeringstalen ska 
underlätta nämndens bedömning, förenkla handläggningen och ge vägledning så att likartade 
ärenden bedöms på ett likartat sätt. Bytet av namn från ”normer” till ”tal” syftar till att förtydliga 
talens roll och Byggnadsnämndens ansvar."  

 
Denna utredning bygger på Göteborgs stads rekommenderade parkeringstal samt 
sakligt motiverade reduceringar av dessa. 

1.3 METOD 
Arbetet har genomförts genom informationsinsamling från Göteborgs Stad gällande 
p-tal för bostäder, trender, utveckling och statistik gällande andel bilägande samt 
områdets tillgänglighet och potential för gång, cykel och kollektivtrafik. Information 
har även hämtats in från respektive exploatör gällande uppgifter kopplade till 
fastigheterna som BTA (bruttototalarea), antal och typ av lägenheter, planer för p-tal 
med mera. Dessutom har inventeringsarbete genomförts inom området och i 
närliggande områden upp till 300 m från exploateringstomten.   
 
Rapporten följer de generella riktlinjer som Göteborg Stad tillämpar för 
parkeringsutredningar samt Trafikkontorets utkast till ”Förutsättningar för 
parkeringsutredning Guldmyntsgatan”, (Göteborgs Stad, 2015b). Vidare har 
Stadsbyggnadskontorets beräkningshjälpmedel (webbverktyg) för p-tal använts 
(Göteborgs Stad, 2015c).  
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1.4 MARKANVISNINGSTÄVLINGEN 
Utvecklingen av bostäder vid Guldmyntsgatan grundar sig i den 
Markanvisningstävling som genomfördes under andra hälften av 2013 (Göteborgs 
Stad, 2013d). Fokus för markanvisningstävlingen var på ”god boendekvalitet och låg 
boendekostnad”. Tävlingsuppgiften innebar ”att med låg slutlig boendekostnad i 
fokus och utifrån platsens förutsättningar, skapa en god boendemiljö med avseende 
på såväl den yttre miljön som miljön i de enskilda lägenheterna”. Vidare var ”Bostad 
för alla”, ”Varierande boendemöjligheter” samt ”Lägre boendekostnader” några 
ledord för tävlingen. Angående parkering och bilägande menas att ”närheten till 
kollektivtrafik och service underlättar möjligheten att ha ett välfungerande 
vardagsliv utan tillgång till bil”.  
 
Vidare var tävlingspremisserna gällande parkering att en gemensamhetsanläggning 
som rymmer parkeringsplatser enligt gällande p-tal kunde vara en lösning. En annan 
lösning menas vara parkeringsköp i separat parkeringsanläggning. För att möjliggöra 
billigt boende menas det även att en möjlighet är att helt välja bort tillgång till egen 
parkeringsplats. En sådan inriktning kan stödjas av att påvisa att behovet av 
parkeringsplatser är betydligt lägre än gällande p-tal (Göteborgs Stad, 2013d).  
 

1.5 AVGRÄNSNINGAR OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 
Det angivna området är lokaliserat längs Guldmyntsgatans västra sida på före detta 
Högsboskolans tomt. Se karta nedan. Inventering av parkeringar inom gångavstånd 
har genomförts, där gångavstånd enligt Vägledning till Parkeringstal vid detaljplaner 
och bygglov (2011) menas vara cirka 300 m från området.  
 
Nedan visas en områdeskarta med utmarkerade tomter. Riksbyggen (R), Tommy 
Byggare (T), Almgren (A), Svanström (S), Byggemenskap Högsbo (BH), Under Samma 
Tak (U) samt BoIhop (B).  
 
Bild 1 Områdeskarta med utmarkerade tomter  
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1.6 BESKRIVNING AV AKTÖRER 
Området utvecklas av flera aktörer som presenteras nedan. Denna 
parkeringsutredning görs gemensamt för samtliga aktörer. De olika exploatörerna 
har något varierande planer angående hur parkeringsplatser i området ska lösas och 
om det överhuvudtaget behövs några platser för parkering av privat bil. Nedan följer 
en kort beskrivning av de olika aktörerna, deras exploateringar samt deras planer om 
bilparkeringar. Uträkningar av p-tal för respektive exploatör se kapitel 3. Till små 
lägenheter räknas 1:or, 1,5:or samt 2:or, till större lägenheter räknas 3:or och större..   

1.6.1 Bostadsrätter 

Riksbyggen 
Riksbyggens tomt innefattar cirka 7360 BTA fördelat på 65 lägenheter varav 13 
stycken små och 52 stycken större. Riksbyggens målgrupp är seniorer i 
åldersspannet 65-75 år. Exploatering skall efterse behovet av parkeringsplatser 
genom att bygga efter gällande p-tal, alltså cirka 0,7 platser per lägenhet. Riksbyggen 
är öppna för lägre p-tal om efterfrågan eller förutsättningarna ändras. Parkering 
kommer att lösas under och på mark inom eget kvarter. Önskat p-tal: 0,7 platser per 
lägenhet (enligt p-tal), även besöksparkering byggs efter gällande p-tal. 
 
Tommy Byggare 
Tommy Byggare planerar bygga tre punktfastigheter med en gemensam BTA på cirka 
6670 kvm, fördelat på totalt 97 lägenheter. Av de 97 lägenheterna är 80 stycken små 
och 17 stycken större. Den primära kundgruppen är unga förstagångsköpare utan bil, 
således erbjuds små lägenheter med cykelgarage i markplan inomhus i nära 
anslutning till entréer. Närhet till kollektivtrafik och service pekas även ut som 
påverkande faktorer för att frångå p-tal. De parkeringsplatser som ska byggas 
kommer få plats på mark. Önskat p-tal är: 0,38 (likt kv. Kvillebäcken) eller möjligtvis 
ännu lägre. Besöksparkering byggs efter gällande p-tal.  

1.6.2 Hyresrätter 

Fastighets AB Guldmyntsgatan c/o Almgren Fastigheter och  
Fastighets AB Guldmyntsgatan c/o Svanström Fastigheter (dessa 
exploateringar presenteras som en, då de har en gemensam målbild) BTA för 
området ligger på 12 000 kvm fördelat på 162 lägenheter. Detta är fördelat på 85 
stycken små samt 77 stycken större lägenheter inklusive radhus. Målgruppen är den 
”urbana människan” som vill bo yteffektivt, kostnadseffektivt och bilfritt. De små 
lägenheterna är endast möbleringsbara med en enkelsäng vilket talar för att de 
kommer att bebos av unga singelhushåll, som kan antas ha lägre bilinnehav än 
genomsnittet. Målet är att bygga så få parkeringsplatser som möjligt i linje med 
markanvisningstävlingen. Eventuellt kan viss mark tills vidare avsättas för att vid 
framtida behov göras till bilparkering, yta som i så fall tills vidare skulle vara 
grönyta. Hyresrätternas målsättning är att sänkta p-tal även innebär att kostnaden 
för de parkeringar som ändå byggs hamnar utanför hyran, för att undvika att de som 
inte har bil får betala för dem som har det. Önskat p-tal: så lågt som möjligt men som 
minst halverad p-tal, alltså max cirka 0,3 platser per lägenhet.   

1.6.3 Bygg- och bogemenskaper 

Bygg- och bogemenskaperna har gemensamt att de vill bygga efter p-tal noll (0) för 
privata bilparkeringar. De tre bo- och byggemenskaperna har tydlig 
målgruppsanpassning på personer som vill ha ett kollektivt boende utan ägande av 
egen bil. En inriktning som är förankrad hos deras medlemmar, som också är de som 
ska flytta in. När det kommer till besöks- och handikapparkeringar kommer 
gemenskaperna följa p-tal. Samtliga gemenskaper har även planerat parkeringar för 
bilpool.  
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Byggemenskap Högsbo 
Byggemenskap Högsbo (BGH) ska bygga cirka 25 stycken större lägenheter. BTA för 
denna exploatering är 2600 kvm. BGH anser att gemensamma boendelösningar 
också innefattar transport och kooperativet vill aktivt medverka till en hållbar 
stadsutveckling. Hållbar utveckling är en värdegrundspelare för kooperativet och i 
värdegrunden menar de bl.a. att de vill ”ligga i framkant för att utveckla och testa nya 
lösningar för att minska energi- och resursförbrukningen”. BGH ser att närhet till 
kollektivtrafik, tillgång till bilpool, och välutformade och planerade cykelparkeringar 
ligger till grund för reducerat antal p-platser (Byggemenskap Högsbo, 2015). Önskat 
p-tal: 0 (noll) för boendeparkering, och för besöksparkering enligt gällande p-tal.  
 
Under Samma Tak  
Under samma tak (UST) ska bygga 47 lägenheter fördelat på 29 stycken små, samt 19 
stycken större lägenheter. BTA för exploateringen är 4000 kvm. UST har ett starkt 
medlemsstöd för att inte bygga några boendeparkeringar vid fastigheten. Det är 
USTs egna medlemmar som i framtiden ska bo i området, medlemmar som tydligt 
har sagt och är med på att det är ett boende utan bilparkering. Detta understryker att 
det inte finns något behov av privat bilparkering kopplad till fastigheten. Däremot 
önskar UST att följa riktlinjer angående besök- och handikapparkering. UST tänker 
sig att tillgång till bilpool för de boende medför att de boendes mobilitetsbehov kan 
uppfyllas utan egen bil. Andra åtgärder för att minska behovet av egen bil är väl 
tilltagna cykelparkeringar och cykelverkstad. Önskat p-tal: 0 (noll) för 
boendeparkering, och för besöksparkering enligt gällande p-tal. 
 
BoIhop. 
BoIhop ska bygga 35 stycken lägenheter fördelat 31 stycken små, samt 4 stycken 
större lägenheter. BTA är 2500 kvm. BoIhops målgrupp är ”boende i mogen ålder 
utan hemmavarande barn”, vilka kan tänkas ha ett lägre behov av privat bil än 
rådande p-tal och genom tillgång till bilpool möta sin efterfrågan av tillgång till bil. 
Önskat p-tal: 0 (noll) för boendeparkering, och besöksparkering enligt gällande p-tal. 

1.7 VAD HÄNDER OM P-TALSREDUKTION INTE BLIR AV? 
Nedan beskrivs de olika aktörernas tankar om vad som sker om en reduktion av p-
talen inte skulle bli av: 

1.7.1 Bostadsrätter 

Riksbyggen 
Riksbyggen kommer anlägga garage under egen mark samt viss markparkering efter 
gällande p-tal. 
 
Tommy Byggare 
Tommy Byggare skulle inte klara av att bygga enligt gällande p-tal inom egen 
fastighet och kan omöjligen lösa parkering under mark i den omfattningen som 
gällande p-tal ger. Ingreppet på tomten skulle bli orimligt stort och skulle skapa höga 
murar mot Guldmyntsgatan. Att lösa gällande p-tal i form av markparkering är inte 
heller en möjlighet då tomten inte kan rymma den mängden parkering rådande p-tal 
skulle kräva. För att klara av att lösa ett större antal parkeringsplatser är enda 
lösningen p-köp eller genom att hyra platser någon annanstans. Kostnaden för ett 
stort antal parkeringsplatser drabbar i slutändan de boende, vilket inte är önskvärt 
då den utpekade målgruppen är unga människor och förstagångsköpare som vill leva 
utan bil.    

1.7.2 Hyresrätter 

Fastighets AB Guldmyntsgatan c/o Almgren Fastigheter och  
Fastighets AB Guldmyntsgatan c/o Svanström Fastigheter (dessa 
exploateringar presenteras som en, då de har en gemensam målbild). Utan reduktion 
skulle utvecklarna av hyresrätter vara tvungna att förlita sig på ett gemensamt 
underjordiskt garage under den tomt där förskolan skall ligga, detta enligt 
tävlingsprogrammet. Denna lösning skulle medföra höga kostnader, vilket skulle 
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innebära svårigheter att hyra ut platserna motsvarande byggnadskostnaden. Det 
skulle troligtvis även få effekten att kostnaden för garaget läggs på hyran för de 
boende.  

1.7.3 Bygg- och bogemenskaper 

Byggemenskap Högsbo 
Utan p-talsreduktion skulle stora delar av tomten bestå av parkeringsplatser, vilket 
inte är önskvärt och inte heller möter byggemenskapens mål eller värdegrund. Att 
behöva anlägga parkeringar efter gällande p-tal skulle även innebära höga kostnader 
för byggemenskapen.  
 
Under Samma Tak  
Skulle en p-talsreduktion inte ske tittar UST på en lösning med en parkering i en 
suterrängvåning. I USTs egna parkeringsrapport menas det att ett underjordiskt 
garage för att klara den gällande p-talen inte är önskvärt. Garage skulle möjligtvis 
öka oönskad biltrafik i området, vilket försvårar möjligheterna att skapa goda 
utemiljöer, till exempel för dagvattenhantering. Även stor andel markparkering 
skulle också påverka möjligheterna till goda utemiljöer. Kostnader för anläggning av 
garage och/eller markparkering är inte önskvärt från USTs medlemmar och skulle 
göra det svårare att genomföra utvecklingen som UST önskar (Under Samma Tak, 
2015)  
 
BoIhop 
Blir det ingen reduktion av p-talen innebär det att BoIhop måste ta ännu mer av den 
kvalitativa vistelseytan på sin tomt i anspråk för att anlägga parkeringar. Detta skulle 
kraftigt försämra möjligheten att skapa ett hälsosamt boende då den utvändiga 
vistelsemiljön ses som extra viktig med inriktning på kvaliteter som lokal odling och 
synlig dagvattenhantering. Utebliven p-talsreduktion driver även upp oönskade 
kostnader, inte minst då målgruppen till stor del är pensionärer.  
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2 Guldmyntsgatan 

2.1 BAKGRUND 
På området längs Guldmyntsgatan, på före detta Högsboskolans tomt, skall drygt 
400 bostäder samt service och förskola byggas. Området är markanvisat för 
hyresrätter och bostadsrätter samt för tre stycken bo-/byggemenskaper. Områdets 
speciella karaktär, markanvisningens mål, tydliga målgrupper för boendena, närhet 
till kollektivtrafik och service samt bra möjligheter för gång och cykel talar för ett 
lägre parkeringsbehov än rådande p-tal för området.  

I kommunens översiktsplan menas det att Göteborg ska förtätas enligt principen att 
”bygga staden inifrån och ut”. En tät, sammanhållen stad ger underlag för ett mer 
effektivt transportsystem och bidrar till att individens totala miljöpåverkan minskar.  
I inledningen till dokumentet ”Mål och Inriktning” framtaget av Göteborgs Stads 
Byggnadsnämnd, Fastighetsnämnd och Trafiknämnd står det att ”bostadsbristen 
begränsar både stadens och göteborgarnas utveckling. Förvaltningarna ska 
genomsyras av målet att få upp takten i byggandet och ... verka för en hållbar, 
jämställd och modern stadsplanering inriktad på att minska stadens klimatpåverkan 
och öka samhörigheten i staden” (Göteborgs Stad, 2015a).  
 
Vidare har Göteborgs Stad tolv stycken miljömål som ska hjälpa kommunen att 
skapa en god livsmiljö och en hållbar utveckling för staden. Av dessa mål bör 
framförallt Begränsad Klimatpåverkan samt God Bebyggd Miljö nämnas då de 
explicit pekar på att Göteborg behöver ta åtgärder för minskad bilanvändning genom 
en stadsutveckling som främjar hållbara transportsätt. Samtliga miljömål kan 
härledas till att kommunen bör underlätta för byggandet av bostäder och 
utvecklingen av områden som främjar hållbart resande. Att sänka kraven på antal 
parkeringsplatser vid nybyggnation och istället fokusera på åtgärder som möjliggör 
och underlättar en vardag utan privat bil går hand i hand med stadens miljömål, 
bland annat för att förbättra luftkvalité och för minskade bullernivåer (Göteborgs 
Stad, 2013c1).  
 
Ser vi till Plan- och Bygglagen menas det att det ”på tomten eller i närheten av den i 
skälig utsträckning finns lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning av 
fordon”, vad som är i skälig utsträckning och i närhet av tomten bestäms av 
kommunen i detaljplan (PBL, 2010:900, Kap. 8., 13 §). Här har således kommunen 
möjligheten att direkt påverka utvecklingen och ta beslut för att nå sina egna mål.  
 
Samhällsideal och trafikstrukturer som varit ledande sedan 50- och 60-talet där bil 
och bostad gått hand i hand är idag inte lika aktuella. Området Högsbotorp planerades 
också innan bilismens genombrott, således är parkering och bilar inget tydligt inslag i 
stadsbilden. Det nya området ska ansluta till detta, samtidigt som den parkering som 
behövs ska hanteras. Även om p-tal justerats och anpassats genom åren finns det 
fortsatt en stads- och samhällsutveckling som i många fall bygger på hur många 
parkeringsplatser som kan och ”ska” byggas snarare än andra faktorer som målgrupp 
för boendet samt möjlighet och tillgång till andra transportmedel, Förhållandet mellan 
bostadsbyggande och bilparkering bör alltså inte ses som givet. För Göteborg med högt 
inflyttningstryck och med mål om förtätning av staden måste fler och nya lösningar 
släppas fram.    
 

                                                             
1 Se även Göteborgs Stads Översiktsplan (2009a) och Göteborgs Stads Strategi för 
Utbyggnadsplanering (2014c). 
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Göteborgs Stads Trafikstrategi (2014a) är vägledande för hur trafiksystemet och 
gaturummet i Göteborg ska utvecklas för att uppnå fastslagna mål och möta de 
utmaningar som staden står inför. Det menas att trafiksystemet behöver förändras så 
att Göteborgarna ska kunna, och vilja, använda gång, cykel och kollektivtrafik som 
sina vanligaste färdmedel. Ökad tillgänglighet och tillgång till närmiljö för att minska 
de ”strukturellt tvungna” resorna pekas ut som ett prioriterat område. Att klara av 
vardagen utan att behöva äga egen bil genom att fler ärenden kan skötas på gång- eller 
cykelavstånd har många positiva effekter. Målpunkter något längre bort ska kunna nås 
via en väl fungerande och utbyggd kollektivtrafik, tillgång till bilpool ger ytterligare 
möjligheter att klara vardagen utan egen bil. Det menas vidare att ett flexibelt resande 
ska underlättas och stimuleras och att behovet av att äga och använda bil beror på 
samhällsplanering och hur väl övriga färdmedel möter människors behov och 
förväntningar. Staden ska vara aktiva i att skapa förutsättningar för flexibelt resande 
och för att minska biltrafiken till och genom staden. Bilpooler och lånecykelsystem 
nämns, likväl nämns stadens parkeringspolicy kunna ha effekt för minskad biltrafik 
(Göteborgs Stad, 2014a). Här är det tydligt att gamla strukturer behöver brytas för att 
möjliggöra, och till viss del även styra utvecklingen mot en fullt fungerande vardag 
utan privat bil.  
 
Det finns även ett tidsperspektiv som visar att det som byggs idag påverkar hur 
människor kan leva i morgon. Den nuvarande Trafikstrategin (Göteborgs Stad, 2014a) 
och dess effektmål2 har tagit sikte på 2035. 20 år menas i strategin vara en relativt kort 
tid sett ur ett infrastrukturperspektiv vilket understryker vikten av att beslut som tas 
idag stakar ut vägen för framtiden, inte minst om stadens mål faktiskt ska nås. 
 
Ser vi på Göteborgs Stads parkeringspolicy ska den bland annat stödja en hållbar 
stadsutveckling, vara ett stöd för avvägningar av plats för parkering mot 
stadsmiljökvaliteter, samt att medverka till att resande med kollektivtrafik och cykel 
ökar. I parkeringspolicyn poängteras det även att bilparkeringsfria områden bör 
provas; alltså områden med få bilparkeringar för annat än yrkestrafik, 
funktionshindrade och bilpool. De få bilparkeringsplatser som tillåts i sådana områden 
lokaliseras i ytterkanterna nära större gator och vägar. Det menas även att ”i områden 
där tillgängligheten (den sammanvägda tillgängligheten) är god med andra trafikslag 
kan ett lägre parkeringstal tillämpas” (Göteborgs Stad, 2009b).  
 
I kommunens ”Vägledning till parkeringstal ...” (2011) finns vägledning för att bedöma 
lämpligt utrymme för parkering i plan och bygglovsärenden. Om p-talen står det 
att ”de har ingen direkt rättsverkan, utan är en lokal tillämpning av plan- och 
bygglagens regler om parkering. Byggnadsnämnden måste avgöra om lämpligt 
utrymme för parkering är tillgodosett i skälig utsträckning i varje enskilt ärende. 
Parkeringsfrågan ska alltid analyseras utifrån de specifika förutsättningarna i varje 
enskilt projekt. Parkeringstalen ska underlätta nämndens bedömning, förenkla 
handläggningen och ge vägledning så att likartade ärenden bedöms på ett likartat sätt”. 
Angående parkeringstal menas det i dokumentet ”Mål och inriktning” att ”Vägledning 
för parkeringstal ...” från 2011 ska ses över så att det bättre stöder trafikstrategins 
inriktning för minskat bilåkande och medverkar till att säkerställa 
Utbyggnadsplaneringens mål. Till exempel ska flexibla parkeringstal kunna prövas i 
detaljplaneskedet och vid ungdoms- och studentbostäder ska p-talen hållas nära noll” 
(Göteborgs Stad, 2015a)  
 
Exploatörerna i kv. Guldmyntsgatan vill följa stadens övergripande inriktning som 
presenterats ovan, med en tydlig inriktning på urbant boende med hög tillgänglighet 
med kollektivtrafik och cykel.  
 

                                                             
2 Bland effektmålen för resande i Göteborg bör ”en fördubbling av antalet resor till fots 
eller med cykel”, ”en fördubbling av antalet kollektivtrafikresor” samt ”en minskning av 
antalet bilresor med en fjärdedel” nämnas (Göteborgs Stad, 2014a).   
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En stor del av de planerade lägenheterna i kv. Guldmyntsgatan, ca 60 %, är små 
lägenheter ämnade för tydliga målgrupper som människor med ”urban livsstil” och 
”unga förstagångsköpare” som vill ha ett bra boende utan bil. Utöver det har samtliga 
bo- och byggemenskaper en tydlig förankring bland sina medlemmar att skapa boende 
utan plats för privat bil. De små lägenheterna och bo- och byggemenskapernas boende 
behandlas således utifrån ett önskat och uttalat mål från exploatörerna sida att byggas 
för människor utan behov av privat bil. Området som ska utvecklas har god 
tillgänglighet, inte bara med kollektivtrafik men även med gång och cykel då service, 
handel och rekreation finns nära. Området bör utvecklas för att tillgodose och 
möjliggöra så långt det går ett boende utan bil, och området bör utvecklas med målet 
att upplevas som bilfritt även om viss trafik inom kvarteret säkerligen kommer att ske.  
 
Uppgifterna som presenteras i denna utredning bygger på information från 
exploatörerna och påvisar både p-tal för varje aktör, men även för området i sin 
helhet. Samtliga små lägenheter samt bo- och byggemenskapernas fastigheter har 
målgrupp och förankring i att inte bygga privat parkering tillhörande fastigheten. 
Samtliga större lägenheter, 3:or och större, är räknade enligt vägledning för p-tal där 
talen reducerats med tanke på närhet till kollektivtrafik samt införandet av bilpool 
(för de som uttryckt mål om införandet av just bilpool). Samtliga exploatörer ämnar 
bygga cykelparkering efter gällande p-talsvägledning, och de flesta aktörer ska också 
göra kvalitetshöjande åtgärder för cykelparkering för att ytterligare öka des 
tillgänglighet och attraktivitet.  
 
 

2.2 TRENDER OCH DAGENS PARKERINGSSITUATION 

2.2.1 Dagens bilinnehav, antal bilar, samt utvecklingen de senaste 10 åren 

Tabell 1 (nedan) visar siffror från 2000 till 2012 angående antal personbilar i trafik 
ägda av enskilda personer per stadsdelsområde.  Stadsdelen Askim-Frölunda-Högsbo 
ligger något över Göteborgs Stads snitt, 290 bilar per 1000 invånare när det kommer 
till antal bilar per 1000 invånare. Det är dock stora skillnader inom 
stadsdelsnämnden. Tittar vi på primärområdena Askim, Näset och Billdal har de höga 
404, 437 och 427 stycken bilar per 1000 invånare medan till exempel primärområdena 
Tofta, Högsbohöjd, och Högsbotorp ligger betydligt lägre med 250, 228, samt 252 
stycken bilar per 1000 invånare (SCB, BILPAK 06).  
 
Tabell 1 Personbilar i trafik ägda av enskilda personer per stadsdelsområde, 2000-2012 

SDN Bilar/1 000  Antal             
  invånare 2012 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 

Angered 252 12 370 12 066 12 243 12 052 11 391 10 727 10 114 
Östra Göteborg 221 10 151 9 886 10 252 10 441 10 321 10 017 9 964 
Örgryte-Härlanda 283 16 118 16 317 16 226 16 336 16 254 15 995 16 207 
Centrum 237 13 917 13 942 13 860 13 683 13 472 13 018 13 290 

Majorna-Linné 236 14 840 14 846 14 727 14 790 14 542 14 041 14 008 
Askim-Frölunda-Högsbo 331 18 382 18 192 18 122 18 070 17 912 17 536 17 450 
Västra Göteborg 346 17 974 18 070 18 036 18 201 17 947 17 764 17 746 
Västra Hisingen 321 16 644 16 665 16 434 16 137 15 639 14 961 14 571 
Lundby 290 12 744 12 167 11 655 11 211 10 707 10 283 10 120 

NorraHisingen 362 17 325 17 156 16 992 17 125 16 642 16 239 16 014 

Ospecificerade  - 2 104 2 011 1 896 1 809 1 813 1 700 1 632 

Göteborgs stad 290 152 569 151 318 150 443 149 855 146 640 142 281 141 116 

Källa: SCB, Bilpak Bil06 
        Samtliga personbilar ägda av enskilda personer och personliga företag. 

Bilar ägda av juridiska personer ingår ej. 
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Enligt statistik från Stadsbyggnadskontoret, Göteborgsbladet 2014 (Göteborgs Stad, 
2014c), uppgick antalet personbilar ägda av personer eller personliga företag i 
Göteborg 2013 till 285/1000 invånare. Inom Vallgraven (Centrum) är siffran 237 bilar 
per 1000 invånare. I Högsbohöjd är antalet 230, i Tofta 254 och i Högsbotorp visar 
statistiken 249 bilar per 1000 invånare. Dessa siffror är i stort sett identiska med 
siffrorna från 2012, även om det totala snittet i Göteborgs Stad minskat något, från 
290 bilar per 1000 invånare 2012 till 285 bilar per invånare 2013. Enligt SCB:s 
Fordonsatlas är snittet i Göteborg 2014, 261 bilar/1000 invånare vilket pekar på en 
trend med färre antal bilar per invånare. Även inom ovan nämnda områden kan 
antalet tänkas ha minskat en aning; alltså en trend med färre antal bilar per invånare.  
 
Nuvarande bilinnehav i närliggande områden till exploateringsområdet är jämförbara 
de som uppvisas i Centrum (237 bilar per 1000 invånare) vilket tyder på god 
tillgänglighet även utan bil. Därför föreslår vi att utgångspunkten för 
parkeringsutredningen för exploateringsområdet ska vara p-talen som gäller för 
”Centrala Göteborg”. Det är också dessa nivåer som används för de flesta exploatörer i 
p-talskalkylen, se kapitel 3. 
 
Sammantaget visar statistiken på stora skillnader inom stadsdelen Askim-Frölunda-
Högsbo och siffrorna pekar även på relativt få antal bilar per invånare i 
primärområden nära exploateringsområdet. Den låga andelen bilar per invånare visar 
tydligt att människor som bor i Högsboområdet reser på andra sätt än med egen bil. 
Detta understryker att parkeringsbehovet för utvecklingsområdet snarare kan 
jämföras med ”Centrala Göteborg” än med ”Övriga Göteborg”. 

2.2.2 Demografisk status och trender 

Prognosticerad förändring i invånarantal 2018 i jämförelse med 2013 är en ökning på 
8,5 % i Högsbohöjd, 10,3 % i Högsbotorp samt en minskning med -0,6 i Tofta. I 
Högsbohöjd är prognosen en minskning av människor över 75 år, men en ökning 
bland årsgrupperna 19-64 samt 6-18 vilket pekar på att det är barnfamiljer som flyttar 
in i området. Detta mönster ses även i Högsbotorp. I Tofta är mönstret inte lika tydligt, 
där är prognosen en ökning bland grupperna 6-18 år, och 65-74 men en viss 
minskning bland 19-64 och 75-84. I Göteborgs Stad är prognosen till 2018 en ökning 
av befolkning på 6,3 % (Göteborgs Stad, 2014c).  
 
När det kommer till andel familjer med bil är det stora skillnader inom 
stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo. I Askim är det exempelvis 63 % av 
familjerna som har bil, vilket kan jämföras med 33 % i Tofta och Högsbohöjd och 29 % 
i Högsbotorp, snittet för hela Göteborg är 38 % (SCB, BILPAK 07). Även om det blir 
fler barnfamiljer som flyttar in i området är andelen familjer som har bil i området 
idag lägre än snittet för hela Göteborg där cirka 30 % av barnfamiljer har bil.  
 
Det låga bilinnehavet i närområdet idag visar att det går att klara sig i området utan 
bil. Utbud av handel och service i närområdet tycks vara tillräckligt för att klara sig 
utan bil. I och med att fler bostäder byggs i området ökar kundunderlaget i området 
vilket säkerligen ytterligare ökar och breddar utbudet av handel och service. Att 
dessutom bygga boende för människor som vill leva utan bil ökar troligtvis 
kundunderlaget i närområdet ytterligare, i jämförelse med om en stor del av de 
inflyttande skulle äga egen bil för att köra och handla i andra eller externa 
handelsområden. Fler yngre som flyttar in kan också kopplas till lägre 
körkortsinnehav3, samtidigt som det finns en ökad efterfrågan för urbant boende och 
en urban livsstil. Denna utveckling kan även antas gälla barnfamiljer. Viktigt är dock 
att marknadsföringen av boenden utan bil är tydlig för att locka de som vill och tänker 
sig bo utan tillgång till egen bil.  
 

                                                             
3 Aretun, Å & Nordbakke, S (2014) Utvecklingen av körkortsinnehav bland unga. Möjliga 
förklaringar, konsekvenser och trender. VTI Rapport 824A 
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2.3 FAKTORER OCH ÅTGÄRDER FÖR LÄGRE P-TAL  
Här presenteras faktorer och åtgärder som påverkar behovet av privat bil i området. 
 

2.3.1 Faktorer som påverkar bilinnehav 

Närhet till kollektivtrafik 
Området markanvisningen avser ligger med god närhet till kollektivtrafiken. 
Närmsta spårvagnshållplats är Axel Dahlströms torg, som är belägen ca 75-100 
meter från det planerade området. Från spårvagnshållplatsen går linje 1, 2, 7 och 8 
som tar ca 20 min till centrala Göteborg.  
 
Kollektivtrafikknutpunken Marklandsgatan ligger nära Guldmyntsgatan och kan nås 
på 2 minuter med spårvagn från Axel Dahlströms torg och på 3-4 minuter med cykel 
(Trafiken.nu) eller 12-15 minuters promenad (Google.se) från området. Från 
Marklandsgatan avgår ett stort antal spårvagnslinjer (1, 2, 3, 6, 7, 8, och 13) och 
bussar (16, 64, 84, 95, 182, 184, 185, 758, 45, 82, 180, 185, Blå Express, Rosa Express 
m.fl.).  
 
Definitionen av god kollektivtrafik för bostäder utgår från att man ska kunna ta sig 
från bostaden till jobbet inom rimlig tid med hjälp av kollektivtrafik, vilket är fullt 
möjligt från området för stora delar av göteborgsområdet. Enligt Göteborgs stads 
Vägledning till parkeringstal vid detaljplaner och bygglov 2011 anses det aktuella 
området ha god tillgång till kollektivtrafik; vilket innebär en p-talsreduktion med 10 
%.  
 
Cykel och gång 
Från området går också utmärkt att resa med cykel, med endast fem kilometers 
avstånd till centrum och separat cykelväg stor del av sträckan. På cykel är det 
tidsmässigt cirka 9 min till Klippans färjeläge, 12 min till Frölunda Torg, 12 min till 
Järntorget, cirka 15 min till Domkyrkan samt 20 min till Göteborg 
Centralstation/Drottningtorget (Trafiken.nu, 2015). Cykelbana mot Kungsladugård 
finns ca 75 meter från planområdet. Den cykelbana utmed Guldmyntsgatans västra 
sida som föreslås i det pågående detaljplanearbetet kommer förbättra 
cykelinfrastrukturen ytterligare och innebära en ökad tillgänglighet med cykel. 
Denna separata cykelbana har också stor påverkan på trafiksäkerheten. När 
Högsboskolan var i bruk var hastigheten längs Guldmyntsgatan 30km/h. Efter att 
skolan revs höjdes dock hastigheten till 50 km/h. En önskan från flera av 
exploatörerna är att återigen införa 30 km/h längst Guldmyntsgatan för att återge ett 
lugnare trafiktempo. Detta har också en stor påverkan på trafiksäkerheten4 i området.  
Cykelvägen kan antas bli en väg många i området kommer att välja då den både 
möjliggör säker cykling mot Axel Dahlströms Torg likväl som åt andra hållet mot 
Majorna och Centrum.  
 
Det finns goda möjligheter att nå flera områden och målpunkter via gång. Axel 
Dahlströms torg är endast ett par minuter bort där det finns stort utbud av handel, 
service och affärer. Dessutom finns det flera närliggande grönområden som 
Slottsskogen, Botaniska Trädgården, Änggårdsbergen samt Västra Kyrkogården. 
 
Inom planen behålls Rubelgatan som en gång- och cykelväg. Planen lägger fast ett 
gångstråk i nord-sydlig riktning mellan Rubelgatan och Örtugsgatan, som kan 
ansluta till Rubelgatans gångväg på skrå. På så vis förbättras tillgängligheten och alla 
bostäder inom planområdet kan nå Axel Dahlströms Torg via en tillgänglig gångväg. 
En gångväg knyter ihop området med omgivande gatustruktur från öster till väster 
(Göteborgs Stad, 2013a).  
 
 

                                                             
4 , se t.ex. Krockvåldskurvan i Göteborgs Stads Trafikstrategi från 2014) (50 km/h 
innebär 80 % risk att dödas, 30 km/h innebär 10 % risk för olycka med dödlig utgång). 
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Närhet till service, skolor grönområden, mm 
Området markanvisningen avser ligger nära en stor mängd affärer och service. Vid 
det närliggande Axel Dahlströms torg finns bland annat livsmedelsbutik, apotek, 
bank, skomakare, bageri och restaurang. Utefter Riksdalergatan finns lokaler i 
husens bottenvåningar, som rymmer olika verksamheter t.ex. tandläkare, hunddagis 
och ateljéer. Ett ökat kundunderlag, inte minst då flera målgrupper är människor 
utan bil, kan antas leda till ökad handel och service i området. Vid Frölunda Torg 
som ligger ca 1,5 km från planområdet finns ett stort utbud av handel och social 
service bl.a. vårdcentral och sjukhus.  

Tillgänglighet med bil och trängselskatt  
Högsbotorp kan angöras med bil från norr via Högsboleden, Högsbogatan eller 
Guldmyntsgatan eller västerifrån via Dag Hammarskjöldsleden, Tunnlandsgatan 
vidare mot Markmyntsgatan. I Detaljplan för Bostäder vid Guldmyntsgatan – 
Kvalitetsprogram (2013b) menas det att ”Guldmyntsgatan ska få en karaktär av 
stadsgata snarare än huvudgata. Det sker genom att minska körbanans bredd och 
istället anlägga cykelbana, samt genom att tillåta bebyggelse närmare gatan än skolans 
tidigare läge”.  
 
I pågående revidering av planen menas det att trafik till bostäderna i området kommer 
att gå genom kvarteret, men att målsättningen är att denna trafik ska vara av mindre 
omfattning och ske på fotgängares villkor inne i området. Målsättningen är att 
gårdarna ska upplevas som fredade från biltrafik även om biltrafik får förekomma. 
 
För att ta ytterligare steg för låga trafikvolymer inom området är placering av 
besöksparkering en viktig faktor. Guldmyntsgatan är idag en kommunal huvudgata, 
vilket innebär en huvudregel där endast korttidsuppställning (10-30 min) tillåts. 
Möjligheten till besöksparkering påverkas även av krav på sikt till garageinfarter, 
avstånd till befintligt övergångsställe och korsningar längs sträckan. Möjliga 
utvecklingar av Guldmyntsgatan behandlas inte i detalj inom denna utredning, men en 
ombyggnation av gatan med exempelvis cykelbana samt lägre hastighet kan 
möjliggöra besöksparkeringar. Även Örtugsgatan kan möjligtvis vara en gata där 
besöksparkeringar kan placeras.   
 
Guldmyntsgatan är idag en kommunal huvudgata. Huvudregeln är att längs en sådan 
tillåts endast korttidsuppställning 13-30 min t ex för besök till verksamheter i 
bottenplan. Krav på sikt till garageinfart, avstånd till befintligt övergångsställe och 
korsningar längs sträckan dimensionerar antalet möjliga platser. Gällande 
tillgänglighet när det kommer till handikapparkering är de kommunala riktlinjerna att 
de skall kunna anordnas inom 25 m från entré, dock behövs de inte byggas förrän 
behov uppstår.  
 
Sedan januari 2013 finns det i Göteborg vägtullar utplacerad på 26 platser i staden. 
Vägtullarna ska bidra till att minska köer och sänka trafikvolymer då dagens volymer 
långt överstiger vägarnas kapacitet samt att staden har mål att minska biltrafik, 
förbättra luftkvalité, minska buller mm. I snitt har trafikvolymerna sedan införandet 
av vägtullarna minskat med cirka 8 % i jämförelse med nivåerna innan trängselskatten 
infördes (Göteborgs Stad, 2014d). En del av minskningen förklaras av att människor 
väljer att resa på andra sätt, till exempel med cykel och kollektivtrafik. 
Områdesutvecklingen vid Guldmyntsgatan påverkas troligen främst av vägtull nr 6 vid 
Margretebergsgatan, men även vägtull nr 5 längs Dag Hammarskjöldsleden 
(Transportstyrelsen). Närmare analys har inte genomförts.  

2.3.2 Åtgärder som föreslås för minskat p-tal 

Det finns en mängd åtgärder som kan vidtas och genomföras och som påverkar 
behovet av bilparkering och som möjliggör att frångå rådande p-tal.  
 
Bilpool 
Att i ett tidigt skede uppmuntra och marknadsföra anslutning till bilpool mot 
potentiella och nya hyresgäster är av stor vikt för att minska behovet av egen bil. 
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Bilpoolsbilar bör finnas tillgängliga på reserverade och attraktiva parkeringsplatser. 
Om bilpoolen marknadsförs kraftigt och dessutom kombineras med goda 
parkeringsmöjligheter för cykel kan behovet av bilparkering förväntas minska med 20-
30 procent. I denna utredning räknas bilpool reducera parkeringstalet med 25 
procent. Andra kommuner har i sina vägledningar till parkeringstal specificerat den 
procentuella minskningen av parkeringstalen som de räknar med vid införandet av 
bilpool vid nyetableringar: Beräknad minskning är i till exempel Linköping -25 
procent (Linköping Kommun, 2012), Malmö -30 procent (Malmö Stad, 2010) och 
Täby -20 procent (Täby Kommun, 2013), och Lund -20 till -30 procent (Lunds 
Kommun, 2013).  
 
Även bilpoolsföretag som arbetar med etablering av bilpool vid nybyggnation beräknar 
att införandet av en bilpool minskar behovet av privatägd bil med mellan 20-30 
procent och att en bil beräknas täcka behovet för cirka 50 lägenheter. En studie från 
Trivector (2015) visar en bilpoolsbil i Göteborg ersätter 5,8 stycken privatbilar, vilket 
är högre än både i Stockholm (5,2) och i Malmö (3,9). 
 
För att kunna tillgodoräkna sig reduktion på parkeringstalen krävs att ett avtal mellan 
fastighetsägare och bilpoolsföretag är klart till bygglovsansökan. Rekommenderat är 
att de aktörer som planerat att ansluta sina boende till bilpool pratar sig samman 
gällande placering i området samt totalt antal bilpoolsbilar. Rekommenderat antal, 
räknat på rekommendationer från bilpoolsföretag framgår i kapitel 3.  

Cykelparkering 

Parkeringstalen gällande cykel i Vägledning till parkeringstal vid detaljplaner och 
bygglov 2011 för bygglov är minimital. För boende med tydlig bilfri inriktning och 
ökat fokus på kvalitativ cykelparkering kan ytterligare platser tillkomma, eller 
åtminstone finnas reserverad yta för. Det är viktigt att inte stirra sig blind på antal, 
desto viktigare att utforma cykelparkeringar som är attraktiva, lättillgängliga och av 
god kvalitet. Det ska finnas tillgång till både väderskyddade platser och platser i 
anslutning till entrén. Samtliga platser bör vara av god standard och möjliggöra 
säker fastlåsning. För att underlätta ett boende utan bil bör cykelparkering vara 
möjlig för olika sorters cyklar, såsom lastcyklar, cykelvagnar, elcyklar med flera. 
Likaså bör det finnas avsatta utrymmen med möjlighet att serva sin cykel, och 
exempelvis stationär cykelpump. För tips om ytterligare idéer och åtgärder se 
referensprojekt Klippern 4 i Malmö under Referensprojekt.  

Tydlig marknadsföring av bostäderna för bilfritt boende 
Det är av yttersta vikt att de boenden med inriktning på bilfritt och/eller med kraftigt 
reducerat p-tal kommuniceras i ett tidigt skede som just bilfritt, eller med liten tillgång 
till parkering. Denna kommunikation är avgörande för att locka rätt målgrupp. 
 
Möjlighet till samnyttjande och parkeringsköp 
I Göteborgs parkeringspolicy framgår att parkeringsköp är ett alternativ eller 
komplement till utvecklingsområden där det inte är möjligt eller önskvärt att lösa 
parkeringsfrågan inom ett område (Göteborgs Stad, 2009b). Detta nämns även i 
tävlingsprogrammet till markanvisningstävlingen för området (Göteborgs Stad, 
2013d). Samutnyttjande och parkeringsköp kan också tänkas vara en lösning för 
framtiden om behovet skulle ändras. Om det finns möjlighet för samnyttjande av 
parkeringsplatser med andra verksamheter i närområdet, alternativt möjlighet att 
uppfylla parkeringstalen genom parkeringsköp i befintliga anläggningar kan antalet 
nybyggda bilplatser minskas ytterligare. Om samnyttjande ska vara möjligt måste det 
ske mellan verksamheter med parkeringsbehov som inte krockar. Samnyttjande bör 
inte ske med boende då detta kan skapa ett behov av att boende måste pendla med 
sin bil till arbetet för att ge plats åt besökandes bilar vid bostadsparkeringen. Vid 
samnyttjande kan ett avtal mellan de möjliga parterna skrivas som tydliggör vid vilka 
tider respektive part har rätt att parkera.  
 
Vid tillfället av denna utredning fanns ingen information att tillgå gällande antal 
parkeringsplatser vid den förskola som planeras byggas på området. En möjlighet att 
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samnyttja förskolans parkeringsplatser med besöksparkering kan vara ett alternativ 
att undersöka närmare. 
 
En reservåtgärd för att täcka upp för parkering eller om behovet ändras är således p-
köp respektive hyra (option). På P-bolagets hemsida menas det finnas ledig kapacitet 
i området (http://www.p-bolaget.goteborg.se/sv/hyra_parkering/Sok-p-plats/). 
Andra aktörer som hyr ut platser i närområdet har inte undersökts närmare.  
 
Gällande parkeringsköp/-hyra menas det i ”Vägledning till parkeringstal ...” (2011) 
att ”enligt PBL kan långvariga avtal (25 år) övervägas om servitut eller 
gemensamhetsanläggning inte är genomförbara. Avtalen ska följa äganderätten 
till fastigheten och gälla såväl nuvarande som framtida ägare”. Huruvida 
parkeringsköp kan genomföras för att täcka upp parkeringsbehov behövs undersökas 
närmare av den/de aktörer som ser parkeringsköp som en möjlighet.  
 
Inventering har genomförts som pekar på att det tycks finnas lediga platser i 
närområdet. Det finns även ett par låsta garage som kan inneha lediga platser. Dessa 
inventerades inte på grund av att tillgång saknades.   

2.4 INVENTERING AV PARKERINGAR I NÄROMRÅDET 
Inventering av parkeringsplatser i det angivna områdets närområde presenteras 
nedan. Inventeringen ger en bild av beläggningsgraden i området, både dagtid 
(inventering dag genomförd 2015-05-06 mellan klockan 09.00 och 13.30) och 
kvällstid (inventering kväll genomförd 2015-05-07 mellan klockan 19.30 och 20.30).  
 
Inventeringen visar beläggningsgraden i området vid två olika tider, och visar om 
närområdet har en över- eller eventuellt en underkapacitet av parkeringsplatser.  
 
Platser för parkeringar är i kartan (se nedan) markerade med bokstäver. För komplett 
lista över inventeringarna, se Bilaga 1.  
 
Ett parkeringsdäck ligger utmed Bankogatan delvis vid och under spårvagnsspåren 
(övre däck Ö1 och undre däck Ö2). Ett annat garage ligger i mötet mellan Rubelgatan 
och Riksdalersgatan (L). Även i kartans nordöstra hörn finns ett däck/garage i två 
våningar (övre däck T1 och undre däck T2). Vid inventeringen räknades inte antalet 
bilar i de låsta delarna i Ö2 eller T2 på grund av att tillgång saknades. Ett ungefärligt 
antal kunde dock räknas i Ö2. Parkering P (se Bilaga 1) är endast tillfällig och räknas 
inte med i beläggningsgraden för området, dock inventerades den vid 
inventeringstillfället.  
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Ansvariga för parkeringarna i området är främst P-bolaget, även om Controlla har 
parkeringar vid Silvermyntsgatan och Plåtmyntsgatan. Ägare av markparkeringarna är 
inte kartlagt men skulle till exempel parkeringsköp eller hyra av platser bli aktuellt i 
framtiden är det ägarna av platserna som ska kontaktas. Garagen vid Riksdalersgatan 
samt vid Örtugsgatan/Bankogatan ägs av Familjebostäder. Garaget vid 
Silvermyntsgatan ägs av Riksbyggen.  
 
Se Bilaga 1 för fullständig tabell över parkeringarna i området (antal platser, antal 
parkerade bilar, beläggningsgrad, ansvarig för parkering mm.) 
 

2.4.1 Dagens beläggning samt ledig kapacitet inom gångavstånd  

Tabellen nedan sammanfattar de inventeringar av parkeringsplatser som genomförts. 
Se Bilaga 1 för fullständig tabell över parkeringarna i området (antal platser, antal 
parkerade bilar, beläggningsgrad, ansvarig för parkering mm.) 
  

Parkeringsöversikt Samtliga 
 

P-platser med 10 eller 
fler platser 

 6/5 9-13.30 7/5 19.30 - 
20.30 

6/5 9-13.30 7/5 19.30 - 
20.30 

Totala antalet platser 875 875 745 745 
Totala antalet 
parkerade bilar 

449 520 381 463 

Beläggningsgrad 51 % 59 % 51 % 62 % 
Ledig kapacitet 49 % 41 % 49 % 38 % 

 
Inventeringen visar inte på några markanta skillnader mellan beläggning under dagtid 
(09.00-13.00) och kvällstid (19.30 - 20.30) där beläggningen var 51 procent respektive 
59 procent. När de mindre parkeringarna, med platser färre än tio bilar, räknas bort 
blir beläggningen dagtid 51 procent och kvällstid 62 procent. Skillnader i beläggning 
på de mindre parkeringarna ger starka utslag på snitten, således blir snitten mer 
rättvisa om de minsta parkeringarna räknas bort.  
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2.4.2 Nuvarande taxor och gratis parkering i näraliggande områden 

Taxor för p-avgift i området varierar mellan 2 kronor i timmen vid de platser som 
sköts av Controlla till 3 kronor i timmen för de platser som sköts av P-bolaget. De 
flesta platser med p-avgift är avgiftsbelagda 24 timmar om dygnet. Det finns några 
platser, till exempel kundparkeringen i parkeringsgaraget vid Örtugsgatan där det är 
två timmar gratis parkering följt av avgift. Det finns även ett par parkeringar med upp 
till fyra timmars gratis parkering följt av avgift.  

2.4.3 Kostnader för bilparkering  

Parkeringsplatser är, beroende av mängd och typ, en stor kostnad för exploatörer och 
fastighetsutvecklare. Att frångå parkeringstal och att bygga färre parkeringsplatser 
lösgör resurser som kan användas till åtgärder för att ytterligare minska behovet av 
privat bil. Att kunna bygga bostäder med reducerat p-tal eller p-tal 0 (noll) är också 
önskvärt från flera av exploatörerna, för att kunna locka målgrupper som inte har 
behov av egen bil. Nedan presenteras schablonkostnader för parkeringsplatser: 
 

- Anläggande av parkeringsplats ovan mark – ca 25 000 kronor per bilplats 
- Anläggande av parkeringsplats ovan mark i två plan – ca 80 000 kronor per 

bilplats 
- Anläggande av parkeringsplats ovan mark samt i garageplan – ca 140 000 

kronor per bilplats 
- Anläggande av garage under hus med kompletterande förstärkningsåtgärder – 

ca 450 000 kronor per bilplats (finns även exempel på upp 700 000 kr per 
plats) 
(Källa: ÅF, 2012)  

 
I Nynäshamns parkeringspolicy tydliggör kommunen att ”en parkeringsplats är aldrig 
gratis, antingen betalas den av användarna, ingår i lokal-/bostadshyra, läggs på 
varupriser eller subventioneras/betalas av skattemedel”. Det menas även att en 
bilplats i garage utgör cirka 12 % av byggnadskostnaden av en 3:a på 75 kvm vilket 
medför en faktisk kostnad på 2500 – 3000 kronor per månad5 (Envall m.fl.2014).  
 

2.5 NÄRALIGGANDE PLANER 
Aktuella planer för närområdet, antagna/pågående detaljplaner 
I närområdet till exploateringsområdet vid Guldmyntsgatan sker en rad plan- och 
byggnadsprojekt som kan ha påverkan på utvecklingen av området vid 
Guldmyntsgatan. Exakt vilken påverkan näraliggande utvecklingar kan tänkas ha på 
Guldmyntsgatan undersöks inte närmare, dock kan flera bostäder i en 
förtätningsprocess ses skapa ett större kundunderlag för handel och service i 
närområdet vilket leder till att fler människor kan göra ärenden inom gång- och 
cykelavstånd vilket leder till mindre behov av egen bil.  På Göteborgs Stads hemsida 
under Plan- och byggprojekt6 listas pågående projekt i närområdet, några exempel 
är:  
 
Pennygången: I området ca 500 m norr om Guldmyntsgatan ligger Pennygången, 
som ägs av Stena fastigheter. Där planeras det för en förtätning (tidigt skede) vilket 
också kan påverka området i sin helhet. Under våren 2015 har två 
medborgardialoger genomförts, och områdets nuvarande status är att vidare arbete 
med framtagandet av en programhandling fortlöper. Programmet ska ut på samråd i 
början av juni.  
 

                                                             
5 Ytterligare kostnader som inte är inräknade är bland annat de från tillverkning samt 
utsläpp med negativ påverkan på klimatet, sjukdomsalstrande luftföroreningar och den 
yta och plats bilar kräver. 
6 För mer information och detaljer, se Stadsbyggnadskontorets hemsida under Plan- och 
byggprojekt.  
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Nickelmyntsgatan: I planen skall man pröva tillkommande bostadsbebyggelse i 
form av studentlägenheter/ungdomslägenheter samt lägenheter i en gruppbostad. 
Nuvarande status är att arbetet med att ta fram samrådshandlingar pågår, ärendet 
ska upp i Bostadsnämnden i juni för samrådsbeslut och beräknat samråd för 
detaljplan är i september.  
 
Högsbohöjd: Bostads AB Poseidon bygger 117 stycken nya hyreslägenheter i 
anslutning till befintlig bebyggelse vid Elins Gränd. Nuvarande status är att 
framtagen plan gäller och att byggande pågår.  
 

2.6 REFERENSPROJEKT  
Här listas ett urval av projekt där gällande p-tal har frångåtts. Exemplen är från 
platser och orter med erfarenheter av parkeringsbehov för föreslagna eller likvärdiga 
boendeformer.  
 
Brf Viva, Positive Footprint Housing, Guldheden Göteborg, (Riksbyggen) 
Riksbyggens Positive Footprint Housing är ett forsknings- och bostadsprojekt i 
samarbete med Johanneberg Science Park, Chalmers, Göteborgs Universitet och 
Göteborg Energi. I projektet står social hållbarhet, energieffektivitet och minskad 
miljöpåverkan i fokus, uttalat är även en hållbar ambition gällande färdmedel och 
mobilitet kring boendet. Mindre lägenheter och större gemensamma ytor ses vara till 
förmån och kollektiv vinning och inriktningen på bilfritt boende innebär har även 
stora ekonomiska fördelar för utvecklarna. Brf Viva erbjuder ingen tillgång till 
parkering av egen bil, dock finns det platser för bil- och elbilspool. Enligt 
parkeringsutredning (ÅF, 2012) skulle brf Viva räknat efter ”Vägledning för 
parkeringstal ...” (2011) behöva totalt 53 bilparkeringsplatser (boende ca 49 stycken 
platser och besök ca 4 stycken platser). Denna exploatering och dess åtgärder för 
bilfritt boende utvärderas löpande (vid skrivandet av denna parkeringsutredning har 
inget sådant material hittats) (ÅF, 2012). 
 
Norrköping, kv. Såpkullen (Magnolia Bostad), Fastighetsutvecklingen omfattar 
266 lägenheter, den stora delen hyresrätter. Norrköping kommun har en 
förhållandevis progressiv parkeringspolicy, öppen för mobilitetskoncept innefattande 
t.ex. flexibla p-tal, samutnyttjande av p-platser, markreserver för parkering, 
införandet av bilpool mm. Åtgärder som godkändes av kommunen för att frångå p-tal 
med cirka 22 % var bilpoolsplatser och kvalitetshöjning av cykelparkering. Även 
närhet till kollektivtrafik pekades ut som en påverkande faktor. I reella tal enligt 
kommunens p-tal skulle området kräva totalt 237 stycken parkeringsplatser. I och 
med reduktioner, baserade på ovan nämnda åtgärder, godkändes 185 stycken, alltså 
avsteg med cirka -22 % från p-talen i bygglovet. Enligt p-tal krävde antalet lägenheter 
200 stycken boendeparkeringar, vilket i bygglovet fastslogs till 151 stycken 
boendeparkeringar. Dessa reduktioner möjliggjorde byggandet av exploatörernas 
önskade antal bostäder (Koucky & Partners, 2014; Norrköping kommun, 2015). 
 
Klippern 4, Västra Hamnen Malmö, 0 i p-tal (Hauschild+Siegel 
Architecture AB). Denna exploatering på cirka 50 lägenheter i varierande storlek à 
två rum och kök i Västra Hamnen i Malmö har 0 (noll) i p-tal. För att helt frångå krav 
att bygga parkering har ett stort fokus lagts på cykelrelaterade åtgärder: Väderskyddad 
cykelparkering i markplan för samtliga cyklar, specialutformade entrébalkonger, plats 
att hänga cykel i lägenhet, regnkläder till samtliga boende, servicestation inklusive 
pump, tvätt och yta för reparationer, cykelpool bestående av två lastcyklar, två 
gästcyklar, två cykelkärror, tio elcyklar, samt tio gemensamma vikcyklar samt 
vinterutrustning för samtliga cyklar i cykelpoolen, fri cykelservice 2 gånger om året, 
två gratis transporter med cykelåkeri per år, leveransrum för varor i varje fastighet 
mm. Inom 500 m från fastigheten finns även nio stycken bilpoolsbilar. Medlemskap i 
bilpool ingår i hyran i fem år. Efter två, fem samt tio år görs uppföljning där de olika 
åtgärderna utvärderas, dock finns inget sådant material ännu att tillgå 
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(Hauschild+Siegel Architecture, 2015). 
 
Sofielunds kollektivhus, Malmö (MKB). Fastigheterna i kv. Trevnaden byggdes 
med väsentligt sänkta p-tal där inga privata parkeringsplatser byggdes till 
exploateringen. Parkeringsbehovet löstes bland annat av p-köp i närliggande 
parkeringsanläggning samt genom att det kommunala bostadsbolaget MKB satsat på 
bilpool i området.  Ordentligt tilltagen inomhusparkering för cykel samt verkstad finns 
i markplan och kan användas av samtliga boende. Kvarteret bedöms ha goda 
förbindelser för gång, cykel och kollektivtrafik samt väldigt goda förbindelser till 
samhällsservice och annan service. Enligt gällande p-tal, 0,39 bpl/lgh inklusive 
besöksparkering, skulle kv. Trevnaden lösa totalt 76 stycken parkeringsplatser. I och 
med reduktion för anslutning till bilpool blev siffran 59 stycken parkeringsplatser, 
vilka kan lösas efter behov i en näraliggande parkeringsanläggning med många lediga 
platser (Anark Arkitekturverkstad, 2012). 
 
Bergsgruvans park/Rosenlundsgatan, Södermalm Stockholm, 0 i p-tal 
(Wallenstam). Denna exploatering innefattar 57 hyresrätter, 300 kvm butiksyta 
samt cykelgarage för 700 cyklar. Cykelgarage skulle vara både för de boende och för 
den närliggande Södra station som idag har ett behov av fler cykelparkeringar. 
Närheten till kollektivtrafik och goda cykelförbindelser och exploateringens läge 
möjliggör byggandet av hyresrätter utan tillhörande bilparkering. Projektet är under 
utredning, således finns inga klara tal att presentera (Stockholms Stad, 2015).  
 
 
 
 
 
 

2.7 EXPLOATERINGARNA GULDMYNTSGATAN  
Nedan följer en sammanställning av information gällande de olika exploateringar som 
ska genomföras vid Guldmyntsgatan. Till små lägenheter räknas 1:or, 1,5:or samt 2:or. 
Som stora lägenheter räknas 3:or och större.  
 
Tabell 2 Översikt exploatör, BTA, antal lägenheter samt målgrupp 

Exploatör BTA  
i kvm 

Antal 
lägenheter, 
samt 
fördelning 
små/stora 

Typ av boende Målgrupp 

Riksbyggen 7360 65 (13/52) Bostadsrätt Seniorer mellan 65-75 år 
Tommy Byggare 6670 97 (80/17) Bostadsrätt Unga förstagångsköpare 
Almgrens + Svanströms 12000 162 (85/77) Hyresrätt Moderna urbana människor utan 

egen bil 
Byggemenskap Högsbo 2600 25 (0/25) Byggemenskap Kollektivhus för medlemmar 
Under Samma Tak 4000 48 (29/19) Byggemenskap Kollektivhus för medlemmar 
BoIhop 2500 35 (31/4) Bogemenskap För boende i mogen ålder utan 

hemmavarande barn 
Totalt 35130 432   

 

2.7.1 Parkeringslösningar: flexibilitet, p-hus/garage samt kostnadslösningar 

De olika exploatörerna har något varierande planer för parkeringsfrågan, således är 
inte samtliga perspektiv relevanta för alla exploatörer.  
 
Riksbyggen 
Planerar eget underbyggt garage inom sitt kvarter. Bygger samtliga parkering enligt p-
tal ”Övriga Göteborg”. Kostnad för p-anläggning hanteras som en del i eget projekt. 
 



KOUCKY & PARTNERS AB 2015 
PARKERINGSUTREDNING GULDMYNTSGATAN 
 

 22 

Tommy Byggare 
Planerar att samtliga sina platser på marknivå. Tommy Byggare räknar med att 
reduktion av p-tal sänks såpass att de platser de behöver bygga får plats genom 
markparkering.  Tommy Byggare önskar sänkt p-tal så lågt det går. Kostnadshantering 
via månadsavgift.  
 
Almgrens + Svanströms 
Vill sänka p-tal så mycket som möjligt. De platser som måste byggas kommer anläggas 
på marknivå samt eventuella låsta privata garage i marknivå. Kostnad hanteras 
separat från bostadshyran, i riktlinje med tävlingsprogrammet. Möjliggör bygglovet att 
mark reserveras för ett visst antal parkeringsplatser utan att de behövs byggas från 
början ser Almgrens och Svanströms detta som en möjlighet, detta skulle även tills 
vidare skapa, eller snarare behålla vissa grönytor på tomten.  
 
Byggemenskap Högsbo 
De platser som måste byggas kommer anläggas på marknivå. 
 
Under Samma Tak 
De platser som måste byggas kommer anläggas på marknivå. En lösning med 
parkering i suterrängvåning undersöks. 
 
BoIhop 
De platser som måste byggas kommer anläggas på marknivå. 
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3 P-tal för Guldmyntsgatan 

3.1 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR UTRÄKNING AV P-TAL 
 
Här förklaras förutsättningarna för uträkning av p-tal. 
 

3.1.1 Parkeringszon bil 

Området ligger i zon Övriga Göteborg enligt zonindelningen för parkering 
(Göteborgs Stad, 2009b). 

För Riksbyggen har zonen Övriga Göteborg, som området ligger i, använts i 
beräkningarna. Riksbyggen bygger i huvudsak stora lägenheter, 3:or och 4:or och 
vänder sig till målgruppen seniorer, troligtvis i åldersspannet 65-75 år, vilka 
beräknas ha bilinnehav motsvarande gällande p-tal.  
 
För övriga exploatörer har genomgående använts p-tal för zonen Centrala Göteborg 
i uträkningarna. Baserat på områdets karaktär, med god kollektivtrafik, tillgång till 
service och handel samt Göteborgs stads intension med området i 
Markanvisningstävlingen anses förutsättningarna vara uppfyllda för att för dessa 
exploatörer istället räkna området efter zon Centrala Göteborg. 

3.1.2 Parkeringszon cykel 

I uträkningarna har genomgående zonen Övriga Göteborg, som området ligger i, 
använts i beräkningarna. 

 

3.2 FÖRKLARING TILL KOLUMNERNA I TABELLERNA FÖR 
BYGGLOV 

 
Här förklaras de olika kolumnerna i p-talskalkylerna nedan. Till exempel ”3.2.1 
Antal lägenheter” motsvarar kolumnrubriker. Kursiverat, till exempel ”P-
tal/lägenhet” eller ”Summa” motsvarar underrubriker. 
 

3.2.1 Antal lägenheter 

Totala antalet lägenheter som respektive exploatör planerar att bygga. 

3.2.2 Antal små/större lägenheter 

Totala antalet lägenheter per exploatör fördelat på små lägenheter (1:or, 1,5:or och 
2:or) samt större lägenheter (3:or, 4:or och några mindre radhus).   
 
Det vi benämner större lägenheter benämns i ”Vägledning till parkeringstal ...” 
(Göteborgs Stad, 2011), endast ”lägenheter”. 

3.2.3 Boende 

Beräkning av p-tal för boende i Flerbostadshus, per lägenhetstyp: Små lägenheter 
och Större lägenheter. För Riksbyggen har parkeringszon Övriga Göteborg använts 
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för beräkningarna. För de större lägenheterna hos Almgrens, Svanströms och 
Tommy byggare har p-tal för Centrala Göteborg använts. För de små lägenheterna 
hos Almgren, Svanström och Tommy byggare samt för alla lägenhetsstorlekar hos de 
tre bo/byggemenskaperna är beräknade med p-tal 0 (noll).  
 
P-tal/lägenhet 
Anger vilket p-tal för boende som använts per exploatör och lägenhetstyp. 

Antal  
Anger antal p-platser för boende som respektive lägenhetstyp ger upphov till per 
exploatör. 

Summa 
Anger antal p-platser för boende per exploatör. 

 
De små yteffektiva lägenheterna och byggemenskapernas målgruppsanpassning 
anses motivera denna relativt kraftiga sänkning av p-talen. Detta anses också ligga i 
linje med vad Göteborgs stad vill med området i den Markanvisningstävling som 
hållits för området.  En förutsättning för p-tal 0 (noll) är införande och 
säkerställande av anslutning till bilpool över ett antal år för samtliga små lägenheter. 
Även kvalitetssäkrade cykelparkeringar samt främjande åtgärder som till exempel 
stor del inomhusparkering, väderskydd, utrymme för cykelverkstad m.m. är 
förutsättningar. 
 
Almgren och Svanström bygger genomgående små, yteffektiva lägenheter och vänder 
sig till målgruppen: den moderna urbana personen som gärna väljer bort bilen samt 
väljer ett yteffektivt boende för att hålla nere kostnaderna. De små lägenheterna är 
endast möbleringsbara med en enkelsäng vilket talar för att de kommer att bebos av 
unga singelhushåll, som troligen kommer att ha lägre bilinnehav än genomsnittet. 
 
Tommy byggare bygger i huvudsak små lägenheter och målgruppen är unga 
förstagångsköpare som vill komma in på bostadsmarknaden och bo nära tillgång till 
service och kollektivtrafik och inte önskar äga egen bil.  
 
De tre bo- och byggemenskaperna har tydlig förankring bland sina medlemmar och 
målgruppsinriktning på personer som vill ha ett kollektivt boende utan ägande av 
egen bil.  

3.2.4 Besök 

P-tal för besökare är beräknat enligt p-tal zon Övriga Göteborg för Riksbyggen och 
Centrala Göteborg för övriga exploatörer.  
 
P-tal/lägenhet 
Anger vilket p-tal för besök som använts per exploatör och lägenhetstyp. 

Antal  
Anger antal p-platser för besök som respektive lägenhetstyp ger upphov till per 
exploatör. 

Summa 
Anger antal p-platser för besök per exploatör. 

3.2.5 Summa innan reduktion 

Anger summan av behov av p-platser innan slutlig beräkning. 

3.2.6 Reduktion kollektivtrafik större lägenheter/god kollektivtrafik 

Visar antalet reducerade p-platser för de större lägenheterna på det reducerade 
förslaget. Här ges en 10 procentig reduktion för området motiverat med god tillgång 
till kollektivtrafik. 
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På tabellen för förslaget enligt gällande p-tal och för Riksbyggen/Bonum på det 
reducerade förslaget är beräkningen gjord för båda lägenhetstyperna. För övriga 
exploatörer i det reducerade förslaget är beräkningen endast gjord på de större 
lägenheterna då ytterligare reduktion för de mindre lägenheterna inte kan göras; 
detta då p-tal 0 (noll) för boende förutsätter mycket väl utbyggd kollektivtrafik. 

3.2.7 Reduktion bilpool större lägenheter 

Visar antalet reducerade p-platser som ges av en 25 procentig reduktion. Denna 
reduktion förutsätter tillgång till etablerad bilpool. Bilpoolen ska således finnas på 
plats vid inflyttningen och medlemskap ska vara säkrat för de boende under en viss 
tid. Bilpoolsfrågan diskuteras lämpligen gemensamt av exploatörerna i området. 
Eventuellt medlemskap i samma bilpool i området ger större utbud av tillgängliga 
bilar för alla. 
 
På det reducerade förslaget kan inte ytterligare reduktion för de mindre lägenheterna 
göras, eftersom p-tal 0 (noll) för boende förutsätter säkerställd tillgång till bilpool 
över ett antal år för samtliga små lägenheter. 

3.2.8 Tillägg platser för bilpool 

Tillägg av avsatta parkeringsplatser för bilpoolsbilarna, räknat enligt leverantörernas 
mått om en bilpoolsbil per 50 lägenheter. Tillägget avser platser avsatta för 
bilpoolsbilarna. Det rekommenderas att dessa anläggs nära fastigheternas entréer för 
att ge extra god tillgänglighet.  

3.2.9 Ger antal 

Anger antal platser per entreprenör enligt beräkningen.
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3.3 P-TALSKALKYL FÖR BIL ENLIGT BERÄKNINGAR FÖR DETALJPLAN 
Här presenteras p-tal för bil räknat för detaljplan baserat på gällande p-tal. Reduktion för god kollektivtrafik baseras på Stadsbyggnadskontorets 
beräkningshjälpmedel. Reduktion för god kollektivtrafik är - 10 procent. Angivelsen med endast två gällande värdesiffror gör att summeringen kan visa en 
annan summa än värdet av bakomliggande siffror. Se beskrivning av kolumnerna under 3.1 Förutsättningar för uträkning av p-tal.  
 

Yta Boende Besök

BTA
Enligt*p,tal*
7,2/1000*m2

Enligt*p,tal*
1/1000*m2 Summa

Reduktion*
god*
kollektivtr. Ger1antal

Riksbyggen/Bonum 7*360 53 7 60 6 54

Tommy*byggare 6*670 48 7 55 5 49

Almgen*Fastigheter/
Svanström

12*000 86 12 98 10 89

Byggemenskap*Högsbo 2*600 19 3 21 2 19

Under*samma*tak*(UST) 4*000 29 4 33 3 30

Bolhop 2*500 18 3 21 2 18

351130 253 35 288 259

Referens
Användning*av*Stadsbyggnadskontorets*beräkningshjälpmedel*ger*ett*behov*på*259*parkeringsplatser*för*bil 

 
Kommentar: Som tabellen ovan visar blir totala antalet parkeringsplatser inklusive reduktion för god kollektivtrafiktillgång, enligt beräkning för 
detaljplan, 259 stycken parkeringsplatser. Utan reduktion för god kollektivtrafik blir totalen 288 stycken parkeringsplatser inom området.  
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3.4 P-TALSKALKYL FÖR BIL ENLIGT BERÄKNING FÖR BYGGLOV 
 
Här presenteras p-tal för bil räknat för bygglov baserat på gällande p-tal. Reduktion för god kollektivtrafik baseras på Stadsbyggnadskontorets 
beräkningshjälpmedel. Reduktion för god kollektivtrafik är - 10 procent. Angivelsen med endast två gällande värdesiffror gör att summeringen kan visa en 
annan summa än värdet av bakomliggande siffror. Se beskrivning av kolumnerna under 3.1 Förutsättningar för uträkning av p-tal. 
 

Antal&små&
lägenheter

Antal&större&
lägenheter Boende Besök

Summa&
innan&
reduktion

Reduktion&
god&
kollektiv9
trafik

Antal&lgh 1,#1,5,#2 3,#4,#övriga P/tal/lgt Antal Summa P/tal/lgt Antal Summa Reduktion Ger&antal
13 0,46 6 0,07 1

52 0,65 34 0,07 4
80 0,46 37 0,07 6

17 0,65 11 0,07 1
85 0,46 39 0,07 6

77 0,65 50 0,07 5
0 0,46 0 0,07 0

25 0,65 16 0,07 2
29 0,46 13 0,07 2

19 0,65 12 0,07 1
31 0,46 14 0,07 2

4 0,65 3 0,07 0
432 238 194 236 30 266 27 239

Förklaringar
Gråmarkerade#rubriker#redovisar#angivna#antal,#resten#beräknas#utifrån#dessa
Blåmarkerade#rutor#visar#beräkning#enligt#p/tal#"Övriga#Göteborg"
Gult#visar#behovet#av#antal#parkeringar#per#exploatör#enligt#gällande#p/tal

19

10

4

5

2

3

2

100

44

55

18

29

17

90

40

49

16

26

Bolhop

65

97

25

48

35

Under#samma#tak#(UST)

Almgen#Fastigheter/
Svanström

162

Riksbyggen/Bonum

Tommy#byggare

Byggemenskap#Högsbo

17

5

7

11

2

3

2

40

48

89

16

26

 
 
Kommentar: Som tabellen ovan visar blir det totala antalet parkering i området enligt beräkningar för bygglov 266 stycken parkeringsplatser. Efter 
reduktion för god kollektivtrafik ger beräkning för bygglov efter gällande p-tal 239 stycken parkeringsplatser för bil. Reduktioner visas med röda siffror.  
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3.5 P-TALSKALKYL FÖR REDUCERAT P-TAL 
Här presenteras reducerat p-tal för bil räknat för bygglov. Talet anger minimiantal. Reduktion för god kollektivtrafik baseras på Stadsbyggnadskontorets 
beräkningshjälpmedel, där reduktion beräknas vara - 10 procent. Reduktion för bilpool är -25 procent, baserat på beräkningar från bilpoolsföretag. 
Angivelsen med endast två gällande värdesiffror gör att summeringen kan visa en annan summa än värdet av bakomliggande siffror. Se beskrivning av 
kolumnerna under 3.1 Förutsättningar för uträkning av p-tal.  
 

Antal&små&
lägenheter

Antal&större&
lägenheter Boende Besök

Summa&
innan&
reduktion

Reduktion&
kollektivtrafik&
större&lgh

Reduktion&
bilpool&
större&lgh

Tillägg&platser&för&
bilpool&1&plats/&
50&lgh

Antal&lgh 1,#1,5,#2 3,#4,#övriga P/tal/lgt Antal Summa P/tal/lgt Antal Summa Reduktion Reduktion Ger&antal&
13 0,46 6 0,07 1 1

52 0,65 34 0,07 4 3
80 0 0 0,05 4

17 0,54 9 0,05 1 1 2
85 0 0 0,05 4

77 0,54 42 0,05 4 4 10
0 0 0 0,05 0

25 0 0 0,05 1
29 0 0 0,05 1

19 0 0 0,05 1
31 0 0 0,05 2

4 0 0 0,05 0
Total 432 238 194 91 23 113 9 13 8 100

Förklaringar
Gråmarkerade#rubriker#redovisar#angivna#antal,#resten#beräknas#utifrån#dessa
Blåmarkerade#rutor#visar#beräkning#enligt#p/tal#"Övriga#Göteborg"#för#Riksbyggen/Bonum#och#"Centrala#Göteborg"#för#övriga

Beräknat#utan#anslutning#till#bilpool
P/tal#0,#dvs#ytterligare#reduktion#ej#möjlig.#Observera#att#p/tal#0#FÖRUTSÄTTER#bilpool!

Gult#visar#beräknat#behov#av#antal#parkeringar#per#exploatör

50

Riksbyggen/Bonum 65 40 5 40

Almgen#Fastigheter
Svanström

162 42 8 38

44

Tommy#byggare 97 9 5 14

Byggemenskap#Högsbo 25 0 1 21

Under#samma#tak#(UST) 48 0 2 32

Bolhop 35 0 2 32

2

3

13

1

1

1

 
 
Kommentar: Tabellen ovan visar att antalet parkeringsplatser baserat på p-tal 0 (noll) för samtliga små lägenheter och bo/byggemenskaperna, efter zon 
”Övriga Göteborg” för Riksbyggen samt ”Centrala Göteborg” för de större lägenheterna ger 113 stycken parkeringsplatser.  Efter reduktion för god 
kollektivtrafik (-10 procent) och för införandet av bilpool (-25 procent) blir totala antalet parkeringsplatser i området 100 stycken (dessa reduktioner räknas 
endast för de större lägenheterna). Reduktioner visas med röda siffror.  
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3.5.1 Sammanfattning och kommentar, p-tal för bil 

I nedan tabell sammanfattas p-talskalkylerna för Guldmyntsgatan. 
 

Nivå BTA/Antal lägenheter Antal 
platser 

Detaljplan 35 130 kvm 259  
Bygglov 432 lägenheter (238 små, 194 större) 239  
Reducerat förslag 
bygglov 

432 lägenheter (238 små, 194 större) 100  

 
Kommentar  
Tabellen ovan sammanfattar beräkningar för detaljplan, bygglov samt det reducerade förslaget. Det reducerade förslaget innebär att samtliga exploatörer 
kan bygga det planerade antalet lägenheter samtidigt som det ges möjlighet att ta tillvara på och stärka områdets kvaliteteter. Reduktion av p-talen 
möjliggör grönytor och kvalitativa vistelseytor, lekplatser och säkra områden för barn, entrénära och attraktiva cykelparkeringar, öppen 
dagvattenhantering, möjlighet till lokal odling med mera. Det reducerade förslaget möter också den inriktning för området som Markanvisningstävlingen 
pekar ut, med fokus på god boendekvalitet och låg boendekostnad. 
 
Inriktningen på området är att ”närheten till kollektivtrafik och service underlättar möjligheten att ha ett välfungerande vardagsliv utan tillgång till bil”. 
Detta möjliggör billigt boende baserat på att det ges en möjlighet är att helt välja bort tillgång till egen parkeringsplats. En sådan inriktning kan stödjas av 
att påvisa att behovet av parkeringsplatser är betydligt lägre än gällande p-tal (Göteborgs Stad, 2013d).  
 
Antalet parkeringsplatser anger ett minimital för området. En fråga som är central är om, och i så fall hur många, fler parkeringsplatser än det reducerade 
förslaget, som skulle kunna tillskapas i området utan att kvalitéerna och inriktningen för området påverkas eller försämras 
 
Exploatörerna uppger att det reducerade förslaget, som är anpassat efter de inriktningar man vunnit Markanvisningstävlingen med, ger utrymme för 
endast ytterligare få parkeringsplatser överhuvudtaget. Här finns både en kostnadsmässig och en ytmässig begränsning. Inriktningen för området, att skapa 
ökad tillgång till lägenheter med lägre byggkostnad, kräver att antalet parkeringsplatser hålls lågt. Ytan är fysiskt begränsande för flera av exploatörerna 
och varje parkeringsplats på markplan sänker dessutom boendekvalitéterna på utomhusmiljön totalt i området. Förutsättningarna skiljer sig dock något 
mellan de olika exploatörerna. Samnyttjande av parkeringsplatser kan vara en möjlighet, aktörerna planerar dock för att lösa det antal parkeringsplatser 
som det reducerade förslaget ger på respektive tomt.    
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Riksbyggen 
Riksbyggen planerar bygga enligt rådande vägledning för p-tal, och löser sitt antal parkeringar inom egen tomt med garage samt markparkering. 
Riksbyggen står bakom en generell sänkning av p-talen i området, och skulle det visa sig att i ett senare skede i projektet förutsättningarna/efterfrågan 
ändras vill Riksbyggen kunna landa i ett lägre parkeringstal. Riksbyggens presenterade parkeringstal är nu beräknat efter ”Vägledning för p-tal ...” 
(Göteborgs Stad, 2011) och zon ”Övriga Göteborg”. Vid ändrade förutsättningar skall Riksbyggens parkeringstal kunna räknas om likt de andra 
exploatörerna efter zon ”Centrala Göteborg”.  
 
Tommy Byggare 
Tommy Byggare planerar att anlägga tretton stycken platser, antalet som det reducerade förslaget presenterar, som markparkering inom egen tomt. Det 
finns dock möjlighet att tillskapa sex ytterligare markplatser inom egen tomt, dock menar exploatören att bästa lösningen är tretton stycken platser, då ett 
tillskott skulle innebära att kvalitativa ytor skulle behöva minskas.    
 
Almgrens/Svanströms 
Almgrens och Svanström ser i dagsläget inte möjligheten att tillskapa fler markparkeringar då det skulle få allt för stora negativa effekter på kvaliteter som 
önskas bevaras. Fler parkeringar än de 38 stycken som det reducerade förslaget presenterar innebär anläggandet av garage, vilket skulle innebära allt för 
stora negativa effekter på vistelseytor, attraktiv placering av cykelparkeringar med mera.  
 
Byggemenskap Högsbo 
Byggemenskap Högsbo har nyligen fått sin tomt omritad och har inte vid revidering av denna utredning hunnit rita in antal tänkbara platser mer än de två 
platser som det reducerade förslaget presenterar. Bilfritt boende är förankrat hos Byggemenskap Högsbo, och de har som mål att endast anlägga 
parkeringar för besök samt bilpool, alltså två stycken platser enligt det reducerade förslaget.  
 
Under samma tak 
Under Samma Tak har ett uttalat mål om ett bilfritt boende, och har som mål att endast tillskapa parkeringsplatser för besök och bilpool. Tillskott av 
parkeringsplatser, mer än de tre platser som det reducerade förslaget pekar på, räknas vara en parkeringsplats.  
 
BoIhop 
BoIhop uppger att de i dagsläget har ritat in ytterligare fyra stycken platser på området utöver de tre som det reducerade förslaget presenterar. Så få platser 
som möjligt är målet för att kunna möjliggöra exempelvis ytor för lokal odling, öppen dagvattenhantering med mera.  
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3.6 P-TALSKALKYL FÖR CYKEL ENLIGT BERÄKNING FÖR DETALJPLAN 
Här presenteras p-tal för cykel vid Guldmyntsgatan efter beräkningar för detaljplan. Samtliga exploatörer planerar att bygga cykelparkering efter gällande 
p-tal. Tommy Byggare, Almgrens, Svanströms samt de tre bo- och byggemenskaperna tänker sig dessutom vidta flertalet kvalitetshöjande åtgärder för att 
underlätta och göra cykling än mer attraktivt och tillgängligt för de boende.  
 

Yta
Boende,*
förråd

Besök*och*
boende,*vid*
entrén

BTA
Enligt*p,tal*
25/1000*m2

Enligt*p,tal*
10/1000*m2 Behov

Riksbyggen/Bonum 7*360 184 74 258

Tommy*byggare 6*670 167 67 233

Almgen*Fastigheter/
Svanström

12*000 300 120 420

Byggemenskap*Högsbo 2*600 65 26 91

Under*samma*tak*(UST) 4*000 100 40 140

Bolhop 2*500 63 25 88

35*130 878 351 1*230

Referens
Användning*av*Stadsbyggnadskontorets*beräkningshjälpmedel*ger*ett*behov*på*1*229,3*parkeringsplatser*för*cykel  
 
Kommentar: Vid beräkningar för antal cykelparkering gällande detaljplan blir det totala antalet platser i området 1230 stycken. De flesta exploatörerna har 
uttryckt mål om att lägga extra stor vikt vid att skapa cykelparkering av högsta kvalité, detta för att göra det attraktivt och tillgängligt att använda cykeln som 
sitt primära transportmedel.  
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3.7 P-TALSKALKYL FÖR CYKEL ENLIGT BERÄKNINGAR FÖR BYGGLOV 
 
Här presenteras p-tal för cykel vid Guldmyntsgatan efter beräkningar för bygglov. Samtliga exploatörer planerar att bygga cykelparkering efter gällande p-
tal. Tommy Byggare, Almgrens, Svanströms samt de tre bo- och byggemenskaperna tänker sig dessutom vidta flertalet kvalitetshöjande åtgärder för att 
underlätta och göra cykling än mer attraktivt och tillgängligt för de boende.  
 

Antal&små&
lägenheter

Antal&större&
lägenheter

Boende,&
Förråd

Besök&och&
boende,&
vid&entrén

Antal&lgh 1,#1,5,#2 3,#4,#övriga P/tal/lgt Antal Summa P/tal/lgt Antal Summa Behov
13 1,5 20 1 13

52 2 104 1 52
80 1,5 120 1 80

17 2 34 1 17
85 1,5 128 1 85

77 2 154 1 77
0 1,5 0 1 0

25 2 50 1 25
29 1,5 44 1 29

19 2 38 1 19
31 1,5 47 1 31

4 2 8 1 4
432 238 194 745 432 1&177

Förutsättningar
Gråmarkerade#rubriker#redovisar#angivna#antal,#resten#beräknas#utifrån#dessa
Blåmarkerade#rutor#visar#beräkning#enligt#p/tal
Gult#visar#behovet#av#antal#parkeringar#per#entreprenör

Almgen#Fastigheter
Svanström

162 282 162 444

Riksbyggen/Bonum 65 124 65 189

Tommy#byggare 97 154 97 251

Byggemenskap#Högsbo 25 50 25 75

Under#samma#tak#(UST) 48 82 48 130

Bolhop 35 55 35 90

 
 
Kommentar: Vid beräkningar för antal cykelparkering gällande bygglov blir det totala antalet platser i området 1177 stycken. De flesta exploatörerna har 
uttryckt mål om att lägga extra stor vikt vid att skapa cykelparkering av högsta kvalité, detta för att göra det attraktivt och tillgängligt att använda cykeln som 
sitt primära transportmedel.
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Bilaga 1 

Inventering av parkeringsplatser i närområdet till Guldmyntsgatan 
 
Plats Gata Antal)

platser
Antal)bilar)6/5)
09.00513.00

Beläggning)6/5)
09.00513.00

Antal)bilar)7/5)
19.30520.30

Beläggning)7/5)
19.30520.30

Typ)av)parkering Ansvarig

A Riksdalersg. 40 14 35% 25 62% Förhyrda9(32st)9Besökande9(8st) PAbolaget
B Riksdalersg. 2 1 50% 1 50% Förhyrda PAbolaget
C Riksdalersg. 10 6 60% 6 60% Förhyrda PAbolaget
D Riksdalersg. 3 1 33% 3 100% Förhyrda PAbolaget
E Riksdalersg. 6 4 66% 4 66% Besökande9(49tim) PAbolaget
F Dollarg.9 2 1 50% 0 0% Förhyrda PAbolaget
G Dollarg. 32 16 50% 17 53% Förhyrda9(27st)9Besökande9(5st) PAbolaget
H Dollarg. 9 1 11% 2 22% Förhyrda PAbolaget
I Sterlingsg.9 12 7 58% 7 58% Förhyrda PAbolaget
J Dollarg. 7 5 71% 5 71% Förhyrda PAbolaget
K Riksdalersg. 3 1 33% 1 33% Besökande9(2st)9Hcp9(1) PAbolaget
L Riksdalersg. 64 19 29% 27 42% Förhyrda9(22st)9Besökande9(42st) PAbolaget
M Riksdalersg. 16 10 62% 7 43% Förhyrda PAbolaget
N Riksdalersg. 15 7 46% 11 73% Förhyrda PAbolaget
O Örtugsg.9 9 5 55% 7 77% Förhyrda PAbolaget

Q Plåtmyntsg.9 10 4 40% 3 30% PAavgift Controlla
R Plåtmyntsg.9 6 4 66% 1 16% PAavgift Controlla
S Silvermyntsg.9 6 2 33% 5 83% PAavgift Controlla
T1 Silvermyntsg.9 98 40 41% 56 57% Förhyrda Controlla
T2 Silvermyntsg.9
U Silvermyntsg.9 8 1 12% 1 12% PAavgift Controlla
V Kopparmyntsg.9 6 1 16% 2 33% PAavgift Controlla
W Nickelmynstsg. 8 6 75% 5 62% Förhyrda PAbolaget
X Nickelmynstsg. 8 4 50% 1 12% PAavgift PAbolaget
Y Nickelmynstsg. 6 4 66% 4 66% Förhyrda PAbolaget
Z Penningg. 40 16 40% 24 60% Förhyrda9(34st)9PAavgift9(6st) PAbolaget

Å Bankog. 36 16 44% 26 72%
Förhyrda9(16st)9Besökande9(18st)9
Hcp9(2st) PAbolaget

Ä Bankog. 6 2 33% 5 83% Förhyrda PAbolaget
Ö1 Bankog. 128 39 30% 63 49% Förhyrda9(104)9Besökande9(14) PAbolaget
Ö2 Guldmyntsg. 90 33 36% 37 41% Förhyrda9(45)9Kundparkering9(45) PAbolaget
Axel9
Dahlst
röms9
Torg 35 25 71% 10 28% PAbolaget
Garag
e9i9hus9
(hela9
områd

154 154 100% 154 100% Garage9i9fastigheter
Total 875 449 51% 520 59%  
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