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Sammanfattning 

På Briljant-/Smaragdgatan i stadsdelen Grevegården i Göteborg planeras 297 nya 
lägenheter, 118 studentlägenheter samt verksamhetslokaler och förskola att byggas.  
 
Området ligger ca 7,5 km söder om Göteborgs centrum och arbetet med en ny 
detaljplan för de nya byggnaderna ingår i det så kallade BoStad2021 (tidigare 
Jubileumssatsningen) där Göteborgs Stad och fastighetsföretag överenskommit att 
till år 2021 bygga 7 000 lägenheter utöver normal produktion.  
 
Detta underlag presenterar ett förslag på parkeringslösning för bil och cykel för 
projektet inför detaljplaneläggning och bygglov. Antalet bil- och cykelplatser, 
förutom boendeplatser till studentlägenheter, baseras på uträkningar som de är 
angivna i ”Vägledning till parkeringstal ...” (Göteborgs Stad, 2011) inför bygglov. P-
tal för boendeplatser för studentlägenheter saknas i kommunens vägledning. Istället 
baseras valt p-tal på en översikt över andra kommuners p-tal för boendeplatser för 
studentlägenheter.  
 
Utöver de tillkommande bilplatserna för nybyggnationen kommer det befintliga 
antalet bilplatser att anpassas för det befintliga bostadsbeståndet inom området. För 
att skapa en flexibilitet för att kunna tillse ett eventuellt ökat behov av parkering i 
området möjliggör planen att ytterligare 40 bilplatser kan byggas i det södra 
kvarteret, förutsatt att studentlägenheterna inte är byggda.  
 
Faktorer som boendetyp (studentlägenheter), lägenhetssammansättning (stor andel 
av lägenheterna är små lägenheter) och God tillgänglighet till kollektivtrafik ligger 
till grund för föreslaget antal bil- och cykelplatser. Dessutom föreslås en rad åtgärder 
som ska underlätta och göra cykling mer attraktivt för de boende i 
studentlägenheterna.  
 
Totalt föreslås anläggandet av 537 bilplatser att tillse behovet av bilparkering, enligt 
fördelningen: 
 

• 332 boendeplatser för det befintliga bostadsbeståndet 
• 30 besöksplatser för det befintliga bostadsbeståndet 
• 123 boendeplatser för de tillkommande flerbostadshusen 
• 19 besöksplatser för de tillkommande flerbostadshusen 
• 12 boendeplatser för de tillkommande studentlägenheterna 
• 8 besöksplatser för de tillkommande studentlägenheterna 
• 5 platser för sysselsatta centrumverksamheter 
• 1 plats för besök till centrumverksamheter 
• 3 platser för sysselsatta förskola 
• 4 besöksplatser förskola (anläggs, utbudet är dock 8 platser genom 

samnyttjande med besöksparkering med boende) 
   
Se kalkyl 5.2 och kap 5.4 för uträkning av föreslaget antal bilplatser.  
 
Antalet cykelparkeringar föreslås till 1099 stycken.  
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1 Inledning 

1.1 SYFTE 
Syftet med denna utredning är att visa på behovet av bil- och cykelplatser för 
planområdet. Materialet utgör underlag inför bygglov. Antalet platser för detaljplan 
redovisas i underlaget men det är bygglovstalet som är vägledande för underlaget.   

1.2 METOD 
Arbetet baseras på informationsinsamling från Göteborgs Stad gällande p-tal för 
bostäder. Rapporten följer de riktlinjer om särskilda parkeringsutredningar som 
anges i ”Vägledning till parkeringstal...” (Göteborgs Stad, 2011).  Även ”Detaljplan 
för bostäder vid Briljant- och Smaragdgatan - inom stadsdelen Tynnered i Göteborg, 
del av Bostad2021” (Göteborgs Stad, 2016b) samt förtydligandet ”Hantering av 
parkeringsfrågan i Bostad2021” (Göteborgs Stad, 2016a) ligger till grund för 
uträkningar, resonemang och föreslaget antal parkeringsplatser.  

Information har även hämtats in från exploatören gällande uppgifter kopplade till 
projektet.  

1.3 PROJEKTBESKRIVNING 
Stena Fastigheter Tynnered AB 
 
Totalt planeras för att 415 nya lägenheter ska byggas, enligt: 

• 244 små lägenheter 
• 53 större lägenheter  
• 118 studentlägenheter  

 
Dessutom kommer verksamhetslokaler på ca 1330 m2 samt förskola på 1385 m2 att 
anläggas.  
 
En stor del av den nya bebyggelsen kommer att uppföras på ytor som idag utgör 
markparkering för det befintliga bostadsbeståndet. En del av markparkeringarna 
kommer att bevaras men en del av de befintliga samt de tillkommande bilplatserna 
för nybyggnationen kommer att placeras i underjordiska p-garage samt i ett p-hus.  
 
Utbyggnaden av området kommer ske i etapper där första etappen innefattar 
flerbostadshusen, parkeringshuset och förskolan, vilket ingår i BoStad2021. Även 
övriga bilparkeringsplatser avses utföras i etapp 1, medan påbyggnaderna och 
studenthuset samt cykelparkeringen för dessa avses uppföras efter etapp 1.  
 
Stena Fastigheter har som ambition att anlägga ett totalt antal bilplatser som 
tillgodoser behov och efterfrågan av bilplatser men vill också pröva en rad åtgärder 
som kan stärka resande genom gång, cykel och kollektivtrafik samt bilpool. Planen 
medger även möjligheten att bygga ut parkering med 40 platser i södra kvarteret ifall 
behovet skulle uppstå, förutsatt att studentlägenheterna inte är byggda.  
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2 Briljant-/Smaragdgatan 

 

2.1 PLANOMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR  
 
Briljant-/Smaragdgatan ligger i stadsdelen Grevegården knappt 7,5 km sydväst om 
Göteborgs centrum, ca 550 m sydväst om Frölunda torg och 400 m norr om 
Opaltorget. I Strategi för utbyggnadsplanering, Göteborg 2035 identifieras stråket 
från Marklandsgatan till Opaltorget som ett stråk med goda utvecklingsmöjligheter. I 
enlighet med strategin avses de prioriterade utbyggnadsområdena att utvecklas 
genom förtätning och komplettering med fler bostäder och verksamheter (Göteborgs 
Stad, 2014a). 
 
I detaljplanen för planområdet anges denna inriktning: 
 

Behovet av bostäder i centrala och halvcentrala lägen i Göteborg är stort. 
Planförslaget syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse väster om Briljant- och 
Smaragdgatan och innebär att ytorna som idag används för markparkering bebyggs 
med flerbostadshus (Göteborgs Stad, 2016b) 

  
Samt att: 
 

Det pågående genomförande av stadsutvecklingsprojektet vid Opaltorget innebär 
förbättringar av gång- och cykelnätet vilket underlättar för transporter utan bil. 
Området är beläget nära service, skola och kollektivtrafik och planförslaget medger 
lokaler för mindre verksamheter samt förskola vilket ytterligare stärker 
förutsättningarna för service i närområdet. De nya byggnaderna ökar tryggheten 
längs med tillkommande gång- och cykelstråk samt vid spårvägens hållplatslägen 
(Göteborgs Stad, 2016b). 

 
Bild 1 Planområdet (inom gul markering) med utpekad kollektivtrafik, bilpoolsplatser mm 
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Bild 1 visar området Briljant- och Smaragdgatan centralt i bilden (gul). Avståndet 1,5 
km från planområdet är markerat med gröna prickar, närmsta hållplatser för 
spårvagn och buss (ljusblå), spårvagnslinje (lila), busslinje (blå).  
 
Bilpoolsplatser där Sunfleet har bilar i närområdet är markerade med röda prickar 
på Bild 1. Totalt står det 6 stycken bilar fördelat på 1 bil vid Karneolgatan, 2 bilar vid 
Näverlursgatan samt 3 bilar vid Topasgatan.  
 
I området finns det ett stort utbud av handel, service och tjänster (orange). Till 
Frölunda Torg är avståndet ca 550 km. Där finns ett brett utbud av service och 
handel med 200 butiker, restauranger med mera. På ett avstånd av 400 m ligger 
Opaltorget som i och med genomförandet av stadsförnyelseprogrammet kommer att 
omvandlas till ett stadsdelstorg med butiker, stadsdelsservice, samlingslokal, kontor 
och bostäder. I närheten av planområdet finns även ett antal mindre 
livsmedelsbutiker, t.ex. vid Smycketorget och Kastanjeallén.  
 
Rekreations- och grönområden ligger väster om planområdet Kastanjealléns 
aktivitetspark som ”är del av ett större grönstråk som sträcker sig från 
Skattegårdsvägen till Opaltorget och används av boende i hela stadsdelen … Inom 
300 m från planområdet finns även Turkosgatans parkstråk och Safirpassagen” 
(Göteborgs Stad, 2016b). Till Ruddalen är det ca 1,5-2 km, till Slottsskogen ca 4,5 km 
och på samma avstånd nås Botaniska Trädgården. Det finns flertalet badplatser 
inom ett fåtal kilometer, t.ex. är det endast 3 km till Fiskebäcks badplats och 2,5 km 
till Ganlets badplats.     
 
Tillgänglighet till förskolor, skolor mm anges i detaljplanen (Göteborgs Stad, 2016b). 

Närhet till kollektivtrafik 

Områdets tillgänglighet till kollektivtrafik beskrivs i planbeskrivningen som ”ganska 
god” (Göteborgs Stad, 2016b).  
 
Tillgång till kollektivtrafik finns dels i form av spårväg längs med Briljant- och 
Smaragdgatan med hållplatser inom kort promenadavstånd från planområdet. 
Härifrån avgår spårvagn 1 och 7.  
 
På planområdets norra sida finns Björkhöjdsgatans busshållplats där bussarna 90, 94 
och 194 avgår. Vid närliggande Frölunda Torg avgår spårvagnslinjerna 1, 7, 8 och 
busslinjerna 20, 50, 83, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 99, 185, 186, 751 och Lila Express. 
Exempel på restider med kollektivtrafik från Briljantgatan är 2 min till Opaltorget, 2 
min till Frölunda Torg, 9 min till Marklandsgatan, 19 min till Järntorget, 25 min till 
Kungsportsplatsen och 26-29 min till Göteborg C (Västtrafik, 2016). 
 
Bedömningen av tillgänglighet till kollektivtrafiken för området föreslås att anses 
som ”God” snarare än ”Ganska god” som det är angivet detaljplanen. Detta 
antagande grundar sig på: 
 

• Att planområdet är ett utpekat strategiskt utvecklingsområde för fler 
bostäder, ökad handel och service etc. vilket bidrar till ökat kundunderlag 
även till kollektivtrafiken 

• Att flera andra planer i stråket mellan Marklandsgatan och Opaltorget har 
tillgodoräknat reduktion för god tillgänglighet baserat på framtida målbilder 
och pågående utveckling av området 

• Att det i detaljplanen för Opaltorget uppges att tillgången till 
kollektivtrafiken är ”mycket god”  

• Den stora andelen små lägenheter och studentlägenheterna lockar 
målgrupper med lägre bilinnehav  

• Närheten till hållplatser samt närheten till större kollektivtrafikknutpunkt 
(Frölunda Torg) 
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”God” tillgänglighet möjliggör enligt ”Vägledning till parkeringstal…” (Göteborgs 
Stad, 2011:13) en reduktion på 10 % på behovet av bilplatser för flerbostadshus samt 
avgör p-tal för sysselsatta och besök till verksamhetslokaler (kontor) samt för 
sysselsatta till förskola.  

Gång och cykel 

Förutsättningar för gång och cykel i närområdet och till exempel till närliggande 
Frölunda torg och Opaltorget är goda och förutsättningarna kommer att förbättras 
ytterligare:  
 

”Den nya gång- och cykelvägen som kommer att uppföras i samband med att Briljant- 
och Smaragdgatan byggs om till en genomfartsgata stärker kopplingarna till 
Opaltorget och Frölunda torg vilket innebär bättre förutsättningar för exempelvis 
pendling med cykel” (Göteborgs Stad, 2016b) 
 

Både Opaltorget och Frölunda Torg nås på ca 9-14 med gång. Exempel på restider 
med cykel från Briljantgatan är 3 min till Opaltorget, 3 min till Frölunda Torg, 16 
min till Marklandsgatan, 25 min till Järntorget, 28 min till Kungsportsplatsen. 31 
min till Göteborg C (Trafiken.nu, 2016).  

Parkeringslösning och kostnader 

Samtliga bil- och cykelplatser kommer att lösas inom planområdet.  
 
Lägenheterna genererar boende- och besöksplatser och kommer att lösas på den 
befintliga markparkeringen samt i p-garage och tillkommande p-hus. 
 
Verksamhetslokalen och förskolan genererar parkering både för sysselsatta och för 
besökande. Antalet platser baseras på kommunens vägledning. Besöksplatser till 
verksamheter och förskolan lämpas för samnyttjande med besök till boende.  
Samnyttjande ses som möjligt då de mest frekventa tiderna för besök för de olika 
ändamålen infaller under olika tider. Samnyttjande anges vara möjligt i detaljplanen 
(Göteborgs Stad, 2016b:26). 
 
Samtliga besöksparkeringar kommer att vara avgiftsbelagda.  

Parkering studentlägenheter 

Studentlägenheterna genererar ett fåtal boendeplatser samt besöksparkering. 
Besöksparkering baseras på kommunens vägledning där p-talet för 
besöksparkeringar vid ”Små lägenheter” används, alltså 0,07 besöksplatser per 
lägenhet. 
 
I vägledningen (Göteborgs Stad, 2011) anges inte något p-tal för boendeplatser för 
studentlägenheter. En översikt över p-tal för boendeparkering vid studentlägenheter 
från andra kommuner presenteras i Tabell 11. 
 
Tabell 1 Översikt antal bilplatser per lägenhet för studentlägenheter 

Kommun P-tal boendeplatser 
studentlägenheter 

Övrigt 

Nacka 0,1 Inkl. besök 
Malmö 0,15 Inkl. besök 
Västerås 0,11 Inkl. besök, beroende av zon (0,9-0,14) 
Solna 0,15 Inkl. besök (0,1-0,2) 

 
Dessa exempel ger ett snitt på cirka 0,13 platser per lägenhet.  

                                                             
1 En del av de presenterade p-talen är ett snitt mellan normalspann som används, t.ex. Solna som uppger 
spannet 0,1-0,2 bilplatser inklusive besöksparkering 
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Föreslaget p-tal för Briljant-/Smaragdgatan föreslås till 0,1 boendeplatser samt 0,07 
besöksparkering; totalt alltså ett p-tal på 0,17 platser per lägenhet. 

Befintlig parkering inom planområdet 

Inom planområdet idag finns det 492 stycken bilplatser: 462 boendeplatser och 30 
besöksplatser. Anpassning av bilplatser för det befintliga bostadsbeståndet 
presenteras nedan och medför en viss minskning av antalet befintliga platser baserat 
på hög vakansgrad och då det idag förekommer att boende står på flera kontrakt.  
 
Då planen medger att 40 nya bilplatser kan anläggas i det södra kvarteret vid behov 
skapas en flexibilitet för att kunna tillgodose ett ökat behov av bilplatser i framtiden. 
 
Uppgifter om parkeringsefterfrågan och utbud i området för åren 2008-2016 (Stena 
Fastigheter, 2017) anges i Figur 1. Snitt för andelen vakanta platser över åren är 15,2 
%. Att andelen vakanta platser gick ner under 2016 beror på att fler boende står på 
flera platser/kontrakt än tidigare vilket kan tänkas bero på att parkering i området 
idag är relativt billig.  
 
Figur 1 Översikt efterfrågan och utbud av befintliga platser 

 

Figur 2 anger de senaste uppgifterna gällande uthyrda platser. Här presenteras även 
antalet platser som kan reduceras om endast 1 bilplats tillåts för de som idag står på 
två eller fler kontrakt och det antal platser som staden hyr och av vilka som ej skall 
medräknas.   
 

Figur 2 Översikt uthyrning mm 2017-01-20 

 

 
Som Figur 2 visar så är behovet 332 boendeplatser av de idag 412 uthyrda platserna. 
De 30 befintliga besöksplatserna i området idag tillkommer, vilket ger ett behov av 
362 bilplatser för det befintliga bostadsbeståndet (se även figur 3 i kap 5.2).  

Nyttjande	av	p-platser	Briljant-	och	
Smaragdgatan

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Totala	antalet	uthyrningsbara	p-platser	
(exkl	de	som	under	åren	ändrats	till	bl.a.	
Återvinningsstationer:* 462 462 462 462 462 462 462 462 462
Antal	besöksplatser: 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Totalt	antal	parkeringar: 492 492 492 492 492 492 492 492 492

Bruttohyra	Tkr	exkl	avr	p-bolag	(totalt	
vid	full	uthyrning	av	uthyrbara	platser	ej	
medräknat	besöksplatser):** 1613 1539 1467 1389 1281 1212 1136 1102 1031

Vakanshyra -182 -258 -277 -252 -230 -179 -153 -142 -130

Andel	vakant 11,3% 16,8% 18,9% 18,1% 18,0% 14,8% 13,5% 12,9% 12,6%

Framräknat	antal	uthyrda	p-platser 410 385 375 378 379 394 400 402 404
Antalet	lediga	uthyrningsbara	platser 52 77 87 84 83 68 62 60 58

*	not.	samtliga	är	markparkeringar	med	samma	hyreskostnad
**	Totalt	vid	full	uthyrning

Uthyrda	p-platser	Briljant-	och	Smaragdgatan	2017-01-20

Totalt	antal	uthyrda	idag: 412
(I	totalsumman	ovan	hyr	Staden: 24)
Reduktion	om	endast	1	bilplats	tillåts	för	de	som	idag	står	på	
två	eller	fler	kontrakt: -80
Därutöver	personer	från	samma	lgh	där	annan	hyr	plats	(ej	
möjligt	att	verifiera	i	dagsläget?)
Totalt	antal	platser	som	hyrs	idag	med	fler	än	1	avtal/lgh	
eller	till	staden	som	ej	skall	inräkas: -80
Totalt	antal	bef	platser	efter	anpassning: 332
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3 Faktorer som påverkar behov av 
parkering 

3.1 PÅVERKANDE FAKTORER 
Det finns en rad faktorer som sätter exploateringen vid Briljant-/Smaragdgatan i ett 
sammanhang och som påverkar behovet av bil- och cykelplatser.   
 
Påverkande faktorer är: 

• Stadens mål- och inriktningsdokument, ÖP och inriktningen för Bostad2021 
och framtida målbilder 

• Planområdets inriktning (Göteborgs Stad, 2016b) 
• Särskilda lägenhetstyper (hög andel små lägenheter samt studentlägenheter) 
• Byggherrens åtagande att genomföra åtgärder som främjar hållbart resande 
• Närhet till god kollektivtrafik 
• Möjlighet till cykel och gång till, från och inom området 
• Närhet till målpunkter som service, skolor, grönområden m.m. 
• Bilinnehav i området och i kommunen (minskar över tid) 
• Referensprojekt med liknande utmaningar, mål och lösningar 
• Andra närliggande planer 

 

3.2 STYRDOKUMENT OCH VILJEINRIKTNINGAR 
 
Utvecklingen vid Briljant-/Smaragdgatan berörs av flera av Göteborgs Stads 
viljeinriktningar och styrdokument. Dessa beskrivs nedan: 

Översiktsplan samt Mål och inriktning 

En central inriktning för kommunens utveckling beskrivs i kommunens 
översiktsplan (Göteborgs Stad, 2009a). Där anges det att Göteborg ska förtätas enligt 
principen att ”bygga staden inifrån och ut” då en tät, sammanhållen stad ger 
underlag för ett mer effektivt transportsystem och bidrar till att individens totala 
miljöpåverkan minskar.  
 
Vidare anges under avsnittet Stadsutveckling och bostäder i dokumentet ”Mål och 
inriktningsdokument för Göteborgs Stad” bland annat att ”Göteborgarna ska inom 
gångavstånd ha god kollektivtrafik, service, affärer, skolor, torg och grönområden. 
Inriktningen ska vara att utveckla en blandstad med mer liv och rörelse, ökad 
trygghet och fler mötesplatser. Det innebär en stadsbild med mer utrymme för 
människor och mindre för bilar. Staden ska byggas så att bilen blir mindre 
nödvändig ” (Göteborgs Stad, 2016c).  

BoStad2021 (Jubileumssatsningen) 

I Göteborg genomförs en särskild satsning, BoStad2021 (även känd som 
Jubileumssatsningen) för att på kort tid åstadkomma en kraftigt ökad 
bostadsproduktion. Satsningen är ett gemensamt projekt mellan Göteborgs Stad, 
Förvaltnings AB Framtiden och näringslivet med syfte att pröva nya former för 
samverkan för en effektivare plan- och exploateringsprocess. Målet är att år 2021 ha 
färdigställt 7 000 bostäder utöver ordinarie takt i bostadsbyggandet. 
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Exploateringen längs Briljant-/Smaragdgatan är en del av BoStad2021 vilken är ett 
svar på den viljeinriktning som bland annat pekas ut i kommunens översiktsplan 
(Göteborgs Stad, 2009a) och i ”Mål och inriktningsdokument för Göteborgs Stad” 
(Göteborgs Stad, 2016c).   

Hantering av parkeringsfrågan i BoStad2021   

Ett förtydligande (Göteborgs Stad, 2016a) om hur parkeringsfrågan ska hanteras 
inom BoStad2021, i avvaktan på att nya vägledningstal är klara, anger bland annat 
följande principer för hur parkering ska lösas inom Bostad2021:  

• Nuvarande vägledning är utgångspunkt men ska tillämpas utifrån flexibilitet 
och trafikstrategins mål om minskat antal bilresor 

• Vägledande nivå är uträkningar för bygglov 
• För varje plan där de rekommenderade värdena på antal parkeringar i 

vägledningen till parkeringstalen frångås, ska det göras en 
parkeringsutredning. Den ska visa hur man kan lösa en god mobilitet för de 
aktuella planerade bostäderna. Mobiliteten kan lösas med en blandning av 
olika åtgärder … Exempel på sådana åtgärder kan vara bra förutsättningar 
för cykelanvändning och cykelparkering. 

• I de fall bostäderna ska byggas på tidigare markparkering, eller ersätta 
annan tidigare parkeringsanläggning är det viktigt att göra en ny bedömning 
av hur många av de befintliga parkeringarna som ska ersättas. I det arbetet 
är beläggningsstudier viktiga och ska ligga till grund för beslut om behov av 
att ersätta platserna.  

• Reduktion av p-tal kan bli max 25 % 
• Reduktion av p-tal på grund av till exempel mobilitetsåtgärder ska följas 

upp. Det arbetet samordnas av trafikkontoret. 

Detaljplanens inriktning kring parkering och trafik 

I samrådshandling för detaljplanen (Göteborgs Stad, 2016b) anges bland annat: 
 

Behovet av bostäder i centrala och halvcentrala lägen i Göteborg är stort. 
Planförslaget syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse väster om Briljant- och 
Smaragdgatan och innebär att ytorna som idag används för markparkering bebyggs 
med flerbostadshus. 
 
Planområdet ligger 200 meter från Västerleden som är av riksintresse för 
kommunikation. Det pågående genomförande av stadsutvecklingsprojektet vid 
Opaltorget innebär förbättringar av gång- och cykelnätet vilket underlättar för 
transporter utan bil. Området är beläget nära service, skola och kollektivtrafik och 
planförslaget medger lokaler för mindre verksamheter samt förskola vilket 
ytterligare stärker förutsättningarna för service i närområdet. De nya byggnaderna 
ökar tryggheten längs med till- kommande gång- och cykelstråk samt vid spårvägens 
hållplatslägen.  
 
I strategi för utbyggnadsplanering, godkänd av Byggnadsnämnden 2014, 
identifieras stråket från Marklandsgatan till Opaltorget som ett stråk med goda 
förutsättningar att utvecklas. … I enlighet med strategin avses de prioriterade 
utbyggnadsområdena att utvecklas genom förtätning och komplettering med fler 
bostäder och verksamheter. 
 
Enligt Göteborgs stads budget för 2016 ska Göteborg vara en jämlik och hållbar stad. 
Nybyggnation ska förtäta, komplettera och utveckla staden där befintliga resurser 
och redan gjorda investeringar kan användas effektivt. God kollektivtrafik, service, 
affärer, skolor, torg och grönytor ska finnas inom gångavstånd. Inriktningen ska 
vara att utveckla en blandstad med mer liv och rörelse, ökad trygghet och fler 
mötesplatser.  
 
Större delen av planområdet används idag för markparkering av det befintliga bo- 
stadsområdet. För att säkerställa parkeringsbehovet för befintliga och tillkommande 
bostäder ersätts antalet uthyrda parkeringsplatser för dagens parkering och för den 
tillkommande byggnationen tillämpas kommunens vägledning för parkeringstal.  
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Projektets inriktning bedöms gå i en inriktning som pekas ut i flera av kommunens 
styrdokument, bland annat Översiktsplanen (Göteborgs Stad, 2009) och Strategi för 
utbyggnadsplanering (Göteborgs Stad, 2014a).  
 

3.3 FRAMTIDA MÅLBILDER  
Det planerade tillskottet av lägenheter och studentlägenheter i området är en 
utveckling som bidrar till befintliga målbilder för trafiken och resandeutveckling. En 
majoritet av lägenheterna är små lägenheter vilka kan tänkas vara intressant för 
personer med lägre bilinnehav och bilberoende än för boende och familjer i större 
lägenheter. Bland studenter är det en absolut majoritet som inte använder eller äger 
bil utan som istället reser till fots, med cykel eller med kollektivtrafik. Att resa på 
dessa vis som student och med dessa färdsätt utföra ärenden kan tänkas bidra till ett 
resebeteende av att resa hållbart även efter studentåren. 

Biltrafik   

I Göteborgs Stad trafikstrategi (Göteborgs Stad, 2014b) menas det att det i framtiden 
inte kommer finnas samma plats för bilen för dagliga resor. Att använda bil för dagliga 
resor sker i ”en nära storstad” på andra villkor med minskad framkomlighet och med 
högre parkeringskostnader. Andelen bilresor ska minska med 25 %. På lokal nivå kan 
ökade parkeringskostnader vid bostaden bidra till minskade bilresor med egen bil.  

Bilinnehav över tid 

Områdets utveckling gällande bilinnehav presenteras i tabell 2 och visar på ett 
minskat bilinnehav över tid (Göteborgs Stad, 2016d): 
 
Tabell 2 Bilinnehav över tid 

År Bilinnehav/1000 
invånare 
Grevegården 

Bilinnehav/1000 
invånare Västra 
Göteborg 

Bilinnehav/1000 
invånare Hela 
Göteborg 

2010 210 354 297 
2011 211  353 295 
2012 211 353 295 
2013 193 346 290 
2014 191 343 285 
2015 191 342 285 
2016 191 342 285 

 
Statistiken visar att bilinnehavet i området minskar över tid, från 210 bilar per 1000 
invånare år 2010 till 191 bilar per 1000 invånare år 2016. Statistiken visar också att 
bilinnehavet i Grevegården är betydligt lägre än snittet för hela kommunen. Inom 
stadsdelen Västra Göteborg likväl som för Göteborg i stort ses en trend av minskat 
bilinnehav.  

Kollektivtrafik 

I Målbild 2035 (Västra Götalandsregionen m.fl, 2016) anges en utveckling där stora 
satsningar på kollektivtrafiken skall öka kapaciteten med 75 %, korta restiderna i 
stomnätet med 20-25 % och bidra till sänkning av antalet bilar i trafiken. Utvecklingen 
av Opaltorget och andra närliggande planer, inklusive Briljant-/Smaragdgatan, 
kommer att öka kundunderlaget för kollektivtrafiken ytterligare vilket kan bidra till 
utökat utbud.    

Cykeltrafik  

Vid samma planeringshorisont, 2035, skall minst 35 % av resorna ske till fots eller 
med cykel. Cykelvägnätet ska byggas ut och målet är att tredubbla antalet cyklister 
till 2025. I samband med utbyggnaden för den antagna detaljplanen för Opaltorget 
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kommer en gång- och cykelväg att uppföras på Briljant- och Smaragdgatans västra 
sida och i direkt anslutning till den tillkommande byggnationen inom detaljplanen 
för Briljant- och Smaragdgatan. Övriga befintliga gång- och cykelstråk genom och i 
anslutning till planområdet kommer att finnas kvar (Göteborgs Stad, 2015; 
Göteborgs Stad, 2016b).  
 

3.4 REFERENSPROJEKT  

Distansgatan/Marconigatan 
På nuvarande markparkering för Brf Flatås 1 planeras ett tillskott av 450 lägenheter. 
Den nuvarande parkeringen kommer att samlas i ett p-hus sydost om planområdet 
närmare Dag Hammarskiöldsleden. Denna utveckling med både bostadsrätter och 
hyresrätter kommer att öka kundunderlaget till tjänster och service i området. 
Utvecklingen är också tätt sammanvävd med utvecklingen av Marconigatan med 
ökade kvaliteter likt en stadsgata med lägre bilhastigheter, mer handel och service 
samt förbättrade möjligheter till gång och cykel.  
 
> Projektets status: ”Just nu befinner sig planen i samrådsskedet, vilket innebär att 
det är möjligt att lämna skriftliga synpunkter på förslaget” (Göteborgs Stad, 2017).  

Södra Guldheden – studentlägenheter vid Dr Forselius Backe 

Vid Dr Forselius Backa pågår byggandet av 167 mindre lägenheter: 120 
studentbostäder och 47 ungdomsbostäder. Enligt detaljplan löses parkeringsbehovet 
för tillkommande bebyggelse genom att befintlig parkering parkeringsplats i 
planområdets västra del utnyttjas genom en gemensamhetsanläggning. För 
studentbostäderna finns totalt 12 bilplatser. Längs Gibraltargatan västra sida görs 
plats för en gång- och cykelbana norrut mot Emilsborgs studenthem. Planen 
erbjuder också uppförandet av komplementbyggnader såsom skärmtak för cyklar.  
 
> Projektets status är att byggande pågår (Göteborgs Stad, 2017).   
 

3.5 NÄRLIGGANDE PLANER 
 
I närområdet till Briljant-/Smaragdgatan sker en rad plan- och byggnadsprojekt. 
Dessa projekt bidrar likt fler bostäder vid Briljant-/Smaragdgatan till utökat 
underlag för handel, tjänster och service i området vilket ökar möjligheterna till att 
resa och utföra ärenden med gång, cykel och kollektivtrafik som färdmedel. Exempel 
på närliggande planer är:  
 
Järnbrott – Bostäder vid Briljantgatan (Diarienummer SBK: 0599/14) 
Denna utveckling möjliggör en komplettering med ett nytt bostadshus i anslutning 
till befintliga bostäder vid Briljantgatan och innefattar en utbyggnad av cirka 100 
lägenheter. 
 
> Status för projektet: Samrådet är avslutat och nu pågår arbetet med att 
sammanställa inkomna synpunkter och se vad som eventuellt måste göras utifrån 
dessa. Nästa tillfälle att påverka projektet är i granskningsskedet (Göteborgs Stad, 
2017).   
 
Tynnered – Bostäder och förskola vid Björkhöjdsskolan (Diarienummer 
SBK: 0633/12) 
Denna plan möjliggör cirka 200 bostäder i två kvarter vid före detta Björkhöjdsskolan 
och cirka 110 små och tillgängliga hyreslägenheter söder om Syrisk-ortodoxa kyrkan. 
Inom planområdet planeras det dessutom för en förskola med sex avdelningar samt 
att utbyggnad av allmän plats i form av nya gator, gångvägar samt en upprustning av 
befintliga grön- och rekreationsytor.  
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> Status för projektet: Planen antogs av Byggnadsnämnden den 20 december 2016 
(Göteborgs Stad, 2017).   
 
Tynnered – stadsförnyelse vid Opaltorget (Diarienummer SBK: 0636/05)  
Förslaget är att skapa möjligheter att utveckla Opaltorget till ett tryggt och levande 
stadsdelstorg med blandat innehåll samt komplettera stadsdelen med flera bostäder. 
Förslaget innebär att ett torgkvarter med butiker, stadsdelsservice, samlingslokal, 
kontor, bostäder mm kan byggas nära buss- och spårvagnshållplatserna. Dessutom 
föreslås en ny lokalgata och cykelbana binda samman Smaragdgatan med Opalgatan 
för ökad att göra torget mer tillgängligt och synligt. Planförslaget innebär att ca 500 
nya bostäder kan byggas och att upp till ca 16 000 m2 lokaler kan byggas. Parken 
med Kastanjeallén ska förbättras och utvecklas.  
 
> Status för projektet: I slutet av maj 2016 börjar arbetet på Opaltorget (Göteborgs 
Stad, 2017).   
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4 Eventuella Mobilitetsåtgärder 

 
Här beskrivs åtgärder som kan prövas för att uppmuntra och möjliggöra de boende 
att resa hållbart.  

Bilpool 

4 stycken centrala bilplatser vid p-huset avsätts för bilpool.  

Cykelåtgärder 

Särskild kvalitetshöjning av cykelparkeringar 
Cykelparkering av god kvalité som möjliggör säker parkering och som är placerad på 
attraktiva, trygga ställen är attraktivt för användaren. Om möjligt är även skärmtak 
för cykelparkeringar utomhus en kvalité som ökar komforten för parkering utomhus.   
 
Cykelunderhåll 
Förslagsvis kan ytor för att kunna tvätta, underhålla och reparera sin cykel anordnas, 
vilket skulle bidra till att få de boende att ta hand om sina cyklar. Tillgång till t.ex. 
luft, vatten, golvbrunn och verktyg förstärker denna service. Detta minskar cykelvrak 
och övergivna cyklar vilket underlättar skötsel av cykelparkeringar och cykelrum. 
Gemensamhetsytor kan även bidra till sammanhållning och bekantskap mellan de 
boende.  
 
Kollektivtrafikåtgärder 
Ökad trygghet till och vid hållplatser 
Utvecklingen av planområdet har som ambition att skapa utomhusmiljöer som av de 
boende upplevs trygga. Detta gäller inte minst planområdets koppling till de 
närliggande hållplatserna men parkeringsytor och gång- och cykelvägar.  
 
Övriga åtgärder 
Samnyttjande mellan besöksparkeringar 
Samnyttjande av besöksplatser ses som möjligt inom området då de mest frekventa 
tiderna för nyttjande varierar mellan besök till förskola med besök till boende som 
främst sker kvällstid. 
 
Välkomstpaket 
Kommunikationsplan/Mobilitetspaket 
Ett välkomstpaket till de boende med information om hållbart resande, inte minst 
om kollektivtrafiken avses tas fram. Annan information kan vara en karta över 
närområdet som pekar ut målpunkter som lätt nås med gång och cykel 
(marknadsföring av hållbart resande, hållbarhet mm) 
 
Uppföljning 
Uppföljning av mobilitetsåtgärderna kan ske efter 2, 5 0ch 10 år. Uppföljning kan 
också jämföras med liknande projekt i t.ex. Malmö och genom samordning av 
Trafikkontoret även säkerställa jämförelser med andra projekt i Göteborg, t.ex. Brf 
Viva, Guldmyntsgatan, Nymilsgatan och Frihamnen m.fl. Som det anges i 
”Hantering av parkeringsfrågan” (Göteborgs Stad, 2016a) samordnas 
uppföljningsarbete av Trafikkontoret: ”Reduktion av p-tal på grund av till exempel 
mobilitetsåtgärder ska följas upp. Det arbetet samordnas av trafikkontoret”.  
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5 Parkeringskalkyler 

5.1 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR UTRÄKNING AV P-TAL 
 
Här förklaras förutsättningarna för uträkning av p-tal som de presenteras i kalkyl 
5.2. 
 

Parkeringszon bil 

Området ligger i zon Övriga Göteborg enligt zonindelningen för parkering 
(Göteborgs Stad, 2009b; Göteborgs Stad, 2011). 

Parkeringszon cykel 

Området ligger i zon Övriga Göteborg enligt zonindelningen för parkering 
(Göteborgs Stad, 2009b; Göteborgs Stad, 2011). 

Tillgänglighet till kollektivtrafik 

Bedömningen av kollektivtrafikutbudet för området, som redovisas i kap 2.1 ligger 
till grund för p-talen. Tillgängligheten bedöms vara ”God” snarare än ”Ganska god”. 
”God” tillgänglighet möjliggör enligt ”Vägledning till parkeringstal…” (Göteborgs 
Stad, 2011) en reduktion på 10 % på p-talen för flerbostadshus samt avgör p-tal för 
sysselsatta och besök till verksamhetslokaler (kontor) samt för sysselsatta till 
förskola. 

Bilpool och mobilitetsåtgärder 

Bilpool planeras för området, dessutom kan ett antal mobilitetsåtgärder prövas för 
att skapa goda möjligheter för hållbart resande bland de boende, besökande och 
verksamma i området. Föreslagen reduktion för dessa åtgärder är 5 % av behovet av 
boende- och besöksparkering till flerbostadshusen.  

Samnyttjande 

Samnyttjande mellan besöksparkering till förskolan med besöksparkering till boende 
anses vara möjligt. Antalet är uträknat utifrån riktlinjer från kommunen där 50 % av 
behovet av besöksparkering för förskolan kan ”räknas av” som samnyttjande med 
besöksparkering till boende. 

Parkeringstal studentlägenheter 

Föreslaget p-tal för boendeplatser för studentlägenheter är 0,1 samt 0,07 för 
besöksparkering.  
 
I följande kapitel presenteras p-tal2 för bil och cykel baserat på uträkningar inför 
bygglov som de är angivna i ”Vägledning till parkeringstal...” (Göteborgs Stad, 2011). 
Antalet bil- och cykelplatser som projektet genererar enligt uträkningar för 
detaljplan redovisas uppräknat utifrån de vägledande bygglovstalen under kap 5.4.   
 

                                                             
2 Angivelser med endast två gällande värdesiffror gör att summeringen kan visa en annan summa än 
värdet av bakomliggande siffror.  
 



5.2     PARKERINGSBEHOV BIL – BYGGLOV 
Figur 3 visar behov av parkering enligt uträkningar för bygglov för utvecklingen av bostäder, studentlägenheter, verksamheter och förskola vid Briljant- och 
Smaragdgatan. OBS: exakta uppgifter kan komma att ändras om antal och fördelning av lägenheter ändras. 
 
Figur 1 Parkeringsbehov bil – bygglov med reduktion för god kollektivtrafik för boende 

 
 
Som Figur 3 visar genererar området totalt 537 stycken bilplatser efter föreslagna reduktioner. Observera att utbudet av antalet besöksplatser till förskolan 
är 8 platser, men att genom att besöksplatser till förskolan förslås samnyttjas med besöksplatser till boende är det 4 platser som anläggs.  
 
Befintliga lägenheter (kursivt i Figur 3) visar antalet lägenheter i området idag (501), antalet platser som ska vara kvar (332) samt antalet besöksparkeringar 
(30)1; detta antal påverkas inte av reduktioner utan är ett fast tal baserat på antalet bilplatser idag som kommer att ersättas.  
 

                                                             
1 Se även kap 2.1 

Antalet	bilplatser	utan	
reduktioner

Avdrag	reduktion	för	
god	kollektivtrafik	-	
boende	och	besök

Avdrag	bilpool	-	
boende

Avdrag	samnyttjande	
besöksparkering	-	
förskolan/boende

Totalt	antal	platser

Antal	lgh P-tal/lgh Antal P-tal/lgh Antal -10% -5% 50%	av	behovet	av	
besöksplatser	till	förskola

Befintliga	lägenheter Antal/lgh 501 0,66 332 0,06 30 362 362

bilplats/1000	m2 Antal bilplats/1000	m2 Antal

bilplats/1000	m2 Antal bilplats/1000	m2 Antal

566 17 8 4 537

8 11 74Förskola BTA/m2 1385 2 3 5,5

BTA
Sysselsatta	(2	bpl/1000	m2) Besök/kunder	5,5	bpl/1000	m2)

0,4 1 6 6

BTA Sysselsatta	(4	bpl/1000	m2) Besök/kunder	(0,4	bpl/1000	m2)

Verksamhetslokal	
(kontor) BTA/m2 1330 4 5

0,07 8 20 20

4 38 4 2 32

Studentlägenheter Antal/lgh 118 0,1 12

129 13 6 110

Större	lägenheter Antal/lgh 53 0,65 34 0,07

Boende	(varierande	p-tal) Besök	(0,07	bpl/lgh)

Små	lägenheter Antal/lgh 244 0,46 112 0,07 17
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5.3 PARKERINGSBEHOV CYKEL – BYGGLOV 
I figur 4 presenteras behovet av cykelparkering inför bygglov enligt ”Vägledning till parkeringstal...” (2011). OBS: exakta uppgifter kan komma att 
ändras om antal och fördelning av lägenheter ändras. 
 
Figur 4 Parkeringsbehov av cykel - bygglov 

 
Behovet av cykelplatser för den tillkommande nybyggnationen är enligt rådande vägledning 1099 stycken. 

Totalt	antal	platser:	besök	till	boende	(efter	
reduktion	för	god	kollektivtrafik)	samt	

sysselsatta	och	besök/kunder	till	
livsmedelsbutik

Antal	lgh P-tal/lgh Antal P-tal/lgh Antal

cykelplats/1000	m2 Antal cykelplats/1000	m2 Antal

1099

Förskola BTA/m2 1385

BTA

Verksamhetslokal	
(kontor)

BTA/m2 1330

28

Sysselsatta	och	besökande	(20	cpl/1000	m2)
cpla/1000	m2 Antal

20 28

1 87 0,85

BTA Sysselsatta	(5	cpl/1000	m2) Besök/kunder	(0,8	cpl/1000	m2)

159

1 118 295Studentlägenheter Antal/lgh 118 1,5 177

610

Större	lägenheter Antal/lgh 53 2 106 1 53

Boende	(1,5-2	cpl/studentlgh) Besök	(1	cpl/lgh)

Små	lägenheter Antal/lgh 244 1,5 366 1 244



5.4     FÖRESLAGET ANTAL PLATSER BIL OCH CYKEL - BYGGLOV 

 

Föreslagen bilparkeringslösning för projektet 

Som presenterat i kalkyl 5.2 är det totala behovet 537 bilplatser.  
 
Utgångsläget innan reduktioner är 566 platser. Följande reduktioner föreslås och presenteras i kalkyl 
5.2: 
 

- 10 % reduktion på behovet av boende- och besöksparkering för de tillkommande 
flerbostadshusen baserat på att området anses ha ”God” tillgänglighet till kollektivtrafik 

 
- 5 % reduktion på behovet av boende- och besöksparkering för de tillkommande 

flerbostadshusen baserat på tillgång till bilpool inom området  
 

- Samnyttjande mellan besöksparkeringar och besök till verksamhetslokalerna samt förskola 
föreslås vilket innebär en reduktion på 4 besöksplatser.  

 
Totalt föreslås lägsta antalet bilplatser inom området uppgå till 537 bilplatser, enligt fördelningen: 
 

• 332 boendeplatser för det befintliga bostadsbeståndet 
• 30 besöksplatser för det befintliga bostadsbeståndet 
• 123 boendeplatser för de tillkommande flerbostadshusen 
• 19 besöksplatser för de tillkommande flerbostadshusen 
• 12 boendeplatser för de tillkommande studentlägenheterna 
• 8 besöksplatser för de tillkommande studentlägenheterna 
• 5 platser för sysselsatta centrumverksamheter 
• 1 plats för besök till centrumverksamheter 
• 3 platser för sysselsatta förskola 
• 4 besöksplatser förskola (anläggs, utbudet är dock 8 platser genom samnyttjande med 

besöksparkering med boende) 
 

För att skapa flexibilitet ger planen möjlighet att 40 bilplatser tillskapas i det södra kvarteret där det 
planeras för studentboende (förutsatt att studentlägenheterna inte är byggda).   
 
> För detaljplan behöver det tillkommande projektet (samtliga platser utöver de befintliga) visa att 
210 bilplatser kan lösas (bygglovstalet 175 + 20 % + 210 platser). 
 

Föreslagen cykelparkeringslösning för projektet 

Totalt inom projektet kommer 1099 cykelplatser att tillskapas den tillkommande nybyggnationen inom 
planområdet (se Figur 4).  
 
> För detaljplan behöver projektet visa att de kan lösa 1318 stycken cykelplatser (bygglovstalet 1099 
platser + 20%1 = 1318 platser). 

                                                             
1 P-talet inför detaljplan ligger cirka 20 % högre än p-talet för bygglov enligt ”Vägledning till parkeringstal…” (Göteborgs Stad, 
2011). 
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