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Sammanfattning
ByggVesta har för avsikt att utveckla och förvalta flerbostadshus samt en mindre
verksamhetslokal inom Detaljplan för Nickelmyntsgatan. Flerbostadshusen utgörs av
små, yteffektiva lägenheter. Verksamhetslokalen är av storlek och karaktär utformad
för typ av verksamhet som främst kommer att försörja boende i närområdet.
Projektet innefattar 135 lägenheter1 och verksamhetslokal på ca 72 m2.
Utredningen i korthet:
Steg 1: Normalspann för bil och p-tal för cykel:
• För flerbostadshus gäller: 0,6-0,3 bpl/lgh och 2,5 cpl/lgh
• För verksamhetslokalen gäller 13-0 bpl/1000 m2 och för cykel gäller ”2040% av antalet samtidiga besökare till och anställda vid verksamheten”.
Steg 2: Lägesbedömningen visar på områdets närhet till kollektivtrafik, urbana
verksamheter, lokalt torg med mera.
För flerbostadshusen ger Steg 2 ett avdrag på -0,05 bpl/lgh av startvärdet 0,6
bpl/lgh. P-tal för flerbostadshus efter Steg 2 är 0,55 bpl/lgh. Behovet av
cykelparkering för flerbostadshusen, 2,5 cpl/lgh, påverkas inte av Steg 2.
För verksamhetslokalen är startvärdet 13 bpl/1000m2. Steg 2 bedöms inte påverka
behovet av bil- eller cykelparkering. Behovet av cykelparkering för
verksamhetslokalen påverkas inte av Steg 2.
Steg 3: Projektanpassning redovisar att det är en majoritet (61 %) smålägenheter
som ska byggas.
För flerbostadshusen ger Steg 3 ett avdrag på -0,05 bpl/lgh av p-talet 0,55 bpl/lgh
från Steg 3. P-tal för flerbostadshus efter Steg 2 är 0,50 bpl/lgh. Behovet av
cykelparkering justeras från 2,5 cpl/lgh till 2,0 cpl/lgh i Steg 3 då det är en majoritet
små lägenheter som ska byggas (61 %).
För verksamhetslokalen är startvärdet 13 bpl/1000m2. Steg 3 bedöms inte påverka
behovet av bil- eller cykelparkering. Behovet av cykelparkering för
verksamhetslokalen påverkas inte av Steg 3.
Steg 4: Mobilitetslösningar som ska prövas för flerbostadshus inom projektet.
OBS: mobilitetslösningarna är preliminära och kan ändras.
> Baspaketet ger ett avdrag på -0,05 bpl/lgh från 0,50 bpl/lgh till 0,45 bpl/lgh.
> Stjärnåtgärderna ger ett avdrag på totalt -0,1 bpl/lgh från 0,45 bpl/lgh till 0,35
bpl/lgh.

1

OBS: Exakt antal lägenheter och fördelning kan komma att justeras
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1 Inledning
1.1

BAKGRUND OCH SYFTE

Koucky & Partners har fått i uppdrag av ByggVesta att ta fram ett underlag för
mobilitet och parkering för utvecklingen av flerbostadshus och verksamhetslokal vid
Nickelmyntsgatan.
Syftet med denna utredning är att visa på behovet av parkering av bil och cykel.
Utredningen utgår från ”Riktlinjer för mobilitet och parkering…” (Göteborgs Stad,
2018a) och ”Anvisningar till Riktlinjer för mobilitet och parkering…” (Göteborgs
Stad, 2018b).
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2 Mobilitets- och
parkeringsutredning
2.1

NORMALSPANN (ANALYSSTEG 1)

I detta avsnitt väljs normalspann och startvärden för bil och cykel.
Val av normalspann
Nickelmyntsgatan ligger inom Zon B. Se bild 1.
För flerbostadshus gäller normalspann 0,6-0,3 bpl/lgh där 0,6 bpl/lgh är
startvärdet. För cykel gäller startvärdet 2,5 cpl/lgh.
För verksamhetslokalen, räknat som ”handel”, inom zon B gäller normalspann 13-0
bpl/1000 m2 där 13 är startvärde. För cykelparkering vid verksamhetslokal gäller
riktlinjen ”20-40 % av antalet samtidiga besökare till och anställda vid
verksamheten”, med startvärdet 40 % (Göteborgs Stad, 2018a).
Motivering vid gränszon
Bild 1 Områdets placering med zoner

Resultat analyssteg 1
Valt normalspann för bil (kategoriboende kompislägenheter) och startvärde för cykel
är:
• 0,6-0,3 bpl/lgh och 2,5 cpl/lgh för flerbostadshus
• 13-0 bpl/1000 m2 och för cykel ”20-40% av antalet samtidiga besökare till
och anställda vid verksamheten”2.

I dagsläget är antalet samtidiga besökare och anställda inte känt. För att få fram en uppgift tills vidare
har den tidigare ”Vägledning till parkeringstal…” (2011) använts som stöd.

2
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2.2

LÄGESBEDÖMNING (ANALYSSTEG 2)

Utredningsområde
Se bild nedan samt bilaga ”Utformning av mobilitet och parkering”.

Bild 2 Projektområde (centralt) med utredningsområdet (400 m) och närmaste hållplats (100 m)

Lokalt torg
Ej aktuellt för Zon B.
Sammanvägd tillgänglighet
Kollektivtrafik
Fågelvägen är det ca 150 meter mellan området och spårvagnshållplats Axel
Dahlströms torg. Med fyra trafikerande spårvagnslinjer (1,2,7 och 8) är turtätheten
väldigt god med endast några få minuter mellan varje avgång. Resan till
Brunnsparken tar cirka 20 minuter. Marklandsgatan som är en knutpunkt för
kollektivtrafiken ligger ca 700 m från planområdet. Nickelmyntsgatan uppfyller
kravet på god tillgång och närhet till kollektivtrafik.
Cykel
Förutsättningar att cykla till och från området bedöms som goda. Längs
Högsbogatan finns separat cykelväg som norrut leder mot Kungsladugård/Majorna
och söderut mot Frölunda Torg längs Kapplandsgatan. I och med nybyggnation av
bostäder med mera längs Guldmyntsgatan kommer ny cykelväg att byggas. Detta
kommer öka tillgängligheten till bra cykelinfrastruktur ytterligare. På andra gator i
området, såsom lokalgator, är trafikhastigheterna låga och möjligheterna till cykel
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goda. Nedan bild visar att det endast är ca 11 meter till den separata cykelvägen längs
Högsbogatan.
Bild 3 Närhet till bra cykelinfrastruktur

Service och andra urbana verksamheter
Inom kort gångavstånd ligger Axel Dahlströms torg med ett stort utbud av urbana
verksamheter. På Axel Dahlströms torg finns förutom spårvagnshållplats även
livsmedelsbutik, konditori, spelbutik och postombud, apotek, skoaffär,
frisörsalonger, restauranger, gym, bibliotek, affär med mera. Utefter Riksdalersgatan
som ligger ca 500 meter bort, finns lokaler i husens bottenvåningar, som rymmer
olika verksamheter t.ex. tandläkare, hunddagis och ateljéer.
Från projektområdet är det 215 meter till Förskola Spannlandsgatan, 320 meter till
Marklandsgatans förskola, 480 meter till förskola vid Svalebogatan och 540 meter
till Svaleboskogens förskola. Till öppna förskolan vid Axel Dahlströms torg är det
250 meter. Till Skytteskolan (F-4) är det 250 meter, till Västerhedsskolan (F-3) är
det 350 meter) och till Flatåsskolan (F-6) är det 920 meter).
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. Frölunda torg nås enkelt med
spårvagn.
Övrigt
Idag har Sunfleet bilar vid Skäpplandsgatan 1, Kapplandsgatan 118A och
Riksdalersgatan 49. Vid bland annat Guldmyntsgatan kommer fler bilpoolsbilar att
tillses i och med att området utvecklas.
Påverkas befintlig bebyggelse?
Inga befintliga platser kommer att tas i anspråk och befintlig bebyggelse bedöms inte
att påverkas.
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Ledig kapacitet i befintliga anläggningar
ByggVesta kommer att lösa sitt behov av bil- och cykelparkering inom det egna
området.
Reglering och prissättning av parkering på gatumark
Gatorna i området är reglerade.
Byggskede
Befintliga parkeringsytor kommer inte att tas i anspråk under byggtiden och
påverkas därför inte av projektet.
Resultat analyssteg 2
Ovan beskrivna lägesbedömning, såsom närhet till god kollektivtrafik, bra
cykelinfrastruktur, stor mängd urbana verksamheter med mera bedöms ge avdrag på
behovet av bilplatser enligt:
För flerbostadshusen ger Steg 2 ett avdrag på -0,05 bpl/lgh av startvärdet 0,6
bpl/lgh. P-tal för flerbostadshus efter Steg 2 är 0,55 bpl/lgh. Behovet av , 2,5 cpl/lgh,
parkering för flerbostadshusen påverkas inte av Steg 2.
För verksamhetslokalen är startvärdet 13 bpl/1000m2. Steg 2 bedöms inte påverka
behovet av bil- eller cykelparkering. Behovet av cykelparkering, då antalet samtida
besökare och anställda i dagsläget är okänt, är svårt att bedöma (se ”Samlad bild…”
under kap 3).

2.3

PROJEKTANPASSNING (ANALYSSTEG 3)

Lägenhetssammansättning (för bostäder)
Fördelningen av lägenheter (totalt cirka 135 stycken3) och lägenhetsstorlekar är:
• 27 stycken 1:or (ca 23-26 m2)
• 55 stycken 2:or (ca 38 m2)
• 9 stycken 3:or (ca 55 m2) (Obs: avsedda för en person)
• 44 stycken 3:or (ca 55 m2) (Obs: så kallade ”kompislägenheter” avsedda för
två kompisar4)
Lägenhetsfördelningen ger 82 små lägenheter (61 %) och 53 stora lägenheter (39 %)
enligt ”Riktlinjer för mobilitet och parkering…” (2018).
Verksamhetstyp/karaktär (för verksamheter)
Inom området kommer en mindre verksamhetslokal på ca 72 m2 att byggas. Idag är
verksamhetstypen inte fastställd, men ytan lämpar sig t.ex. för en frisör, ett mindre
kontor eller liknande.
Möjligheter till samnyttjande av parkering
Förhyrda platser erbjuds inte vilket främjar ett samnyttjande av parkering. Behovet
av parkering av bil för sysselsatta och besökande till verksamhetslokalerna bedöms
som lågt (max 2 platser totalt (1 bpl för sysselsatta och 1 bpl för besökande). Till
verksamhetslokalen kommer alltså 1 bilplats att uppföras och behovet av (en)
besöksplats av eventuella besökare kan samnyttjas med besöksparkeringen till
flerbostadshusen. Samnyttjande regleras lättast genom tidsreglering för olika behov.

3
4

OBS: Exakt antal lägenheter och fördelning kan komma att justeras
Regleras i hyresavtal
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Förutsättningar för kostnadstäckning
Boendeparkering genom tillståndsparkering kommer att erbjudas mot en
månadsavgift i nivå med övriga avgifter i närområdet. Markplatserna kommer att
hyras ut för ca 600 kr per månad och garageplatserna för 1000 kr per månad. Detta
ger en hyresinkomst på 244 000 för garaget och 186 000 för markparkeringarna. Det
är i dagsläget svårt att väga detta mot en byggkostnad då entreprenör inte är såhär
tidigt. P-platserna bidrar till ett positivt kassaflöde och återbetalningstiden är ca 15
år vilket med ByggVestas långsiktiga hyresperspektiv är en bra tid.
Även besöksplatser kommer att erbjudas likt upplägg för besöksplatser i närområdet
(timavgift). Parkeringsplats till sysselsatt i och kunder till verksamhetslokalen
regleras med skyltning.
Fördelning av parkeringsplatser
Fördelningen mellan boendeplatser och platser för besökande (bil) till
flerbostadshus kommer att vara 80/20.
P-talet verksamhetslokalen ger 1 bilplats totalt. Denna sätts av till sysselsatt.
Besökande och eventuella kunder till verksamheten kommer kunna parkera på de
besöksplatser som uppförs för flerbostadshusen och kompislägenheterna. Detta
kommer att regleras genom skyltning.
Platser tillkommer för bilpool och angöring.
Resultat analyssteg 3
Ovan beskrivna projektanpassning, såsom att det är en majoritet små lägenheter
som ska byggas (61 %) bedöms ge avdrag på behovet av bilplatser enligt:
För flerbostadshusen ger Steg 3 ett avdrag på -0,05 bpl/lgh av p-talet 0,55 bpl/lgh
efter Steg 2. P-tal för bil efter steg 3 är således 0,5 bpl/lgh. Steg 3 möjliggör ett
avdrag på behovet av cykelparkering från 2,5 cpl/lgh till 2,0 cpl/lgh det är en
majoritet små lägenheter som ska byggas (61 %).
För verksamhetslokalen är startvärdet 13 bpl/1000m2. Steg 3 bedöms inte påverka
behovet av bil- eller cykelparkering. Behovet av cykelparkering, då antalet samtida
besökare och anställda i dagsläget är okänt, är svårt att bedöma (se ”Samlad bild…”
under kap 3)5.

I dagsläget är antalet samtidiga besökare och anställda inte känt. För att få fram en uppgift tills vidare
har den tidigare ”Vägledning till parkeringstal…” (2011) använts som stöd.

5
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2.4

MOBILITETSLÖSNINGAR (ANALYSSTEG 4)

För flerbostadshus föreslås baspaket samt stjärnåtgärder (Stjärn, steg 2). Detta
innebär utöver baspaket 5 åtgärder ur ”stjärnpaketet” varav minst 2 markerade med
”stjärna”. Nedan visas i tabell 1 baspaketet och i tabell 2 de stjärnåtgärder som
föreslås. OBS: val av mobilitetslösningar är preliminära och kan ändras.
Tabell 1 Baspaket - mobilitetslösningar

Information

Kollektivtrafik

Cykel

Bil

Startpaket till nyinflyttade:
Ett mobilitetspaket ska ordnas
till alla boende vid inflyttning
under hela avtalstiden. Paketet
kan t.ex. innehålla information
om lokala målpunkter, om
hållbart resande, m.m. Paketet
ska också innehålla någon fysisk
present som underlättar resor
utan bil. Syftet är att uppmuntra
boende att göra sina resor utan
egen bil.

Kostnadsfritt
kollektivtrafikkort
30 dagar för
nyinflyttade:
Kostnadsfritt
månadskort på
kollektivtrafiken i
Göteborg erbjuds nya
boende. Ett kort per
lägenhet under hela
avtalstiden. Syftet är
att uppmuntra till nya
resvanor och prova på
att resa kollektivt.

Erbjuda god
cykelparkering: Kvalitetsh
öjande åtgärder utöver
grundkrav för
cykelparkering: Cykelpump
ska finnas nära
parkeringarna och ytorna
ska hållas rena och snygga.
En årlig sanering av gamla
cyklar ska ske. Syftet är att
så många som möjligt ska
uppleva det positivt att
använda och hantera sin
cykel.

Begränsning av fasta
parkeringsplatser:
Max 50 % av platserna får
vara fasta/personliga.
Syftet är att platserna ska
utnyttjas effektivare.

Löpande information:
Boende ska hållas löpande
informerade om fastighetens
särskilt goda förutsättningar för
att resa hållbart. Syftet är att
hålla mobilitetsfrågan levande,
för att säkerställa att efterfrågan
på parkeringar inte ökar över
tid.

Lastcykelparkeringar:
Plats för minst fyra
lastcyklar per 100
lägenheter. Efterfrågan ska
följas upp årligen och
tillgodoses. Syftet är att
boende ska kunna förvara
även sina mer skrymmande
cyklar.

Parkeringshyran
särredovisas: Parkering
får inte ingå i
lägenhetskontraktet.
Kostnad för bilparkering
ska särredovisas på avtal
och avier. Syftet är att
tydliggöra verklig kostnad
för bilinnehav, samt att ta
ett steg mot bättre
kostnadstäckning.
Bilpoolsplatser: En
utpekad plats ska
redovisas per 100
lägenheter.
Bilpoolsplatserna ska vara
utöver parkeringstalet för
bostäder. Årlig
uppföljning ska ske och
ökad efterfrågan ska
tillgodoses. Sådan
utökning får ske på
befintliga parkeringar.
Syftet är att ge utrymme
för att kunna etablera en
bilpool i området.
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Tabell 2 Stjärnpaket - mobilitetslösningar

Information

Kollektivtrafik

Cykel

Årlig mobilitetsaktivitet:
Fastighetsägaren genomför
en årlig mobilitetsaktivitet,
företrädesvis på våren.
Aktiviteten kan ha olika
upplägg, minst fri
cykelservice ska erbjudas.
Syftet är att på ett
återkommande och positivt
sätt hålla mobilitetsfrågan
levande.

Kostnadsfritt
kollektivtrafikkort 90 dagar
för nyinflyttade6: Ett kort per
lägenhet under hela
avtalsperioden. Denna åtgärd
ersätter 30 dagars kort i
baspaketet. Syftet med kort 90
dagar är att etablera en vana
bland de boende att resa kollektivt

Cykelservicerum: Rummen ska
ha automatiska dörrar och lämplig
utrustning. De ska hållas i god
drift och möjliggöra tvätt och
underhåll av egen cykel. Minst ett
servicerum per 100 lägenheter.
Syftet är att underlätta för boende
att hålla sin cykel i trim och
uppmuntra fler att förlänga
cykelsäsongen

Realtidstavlor för
kollektivtrafiken:
Realtidstavlor monteras väl
synliga för boende. Tavlorna
ska kontinuerligt hållas i god
drift. Syftet är att synliggöra
och underlätta för kollektivt
resande.

Cykelpool med
specialcyklar7: Cykelpool med
specialcyklar såsom exempelvis
lastcyklar ska ordnas i ett
lättillgängligt läge inom området.
Cykelpoolen ska vara kostnadsfri
för de boende och omfatta minst
tre fordon per 100 lägenheter.
Efterfrågan ska följas upp årligen
och tillgodoses. Syftet är att
möjliggöra fler typer av ärenden
med cykel.

Övrigt
Inget övrigt att tillägga.
Resultat analyssteg 4
Steg 4 visar de mobilitetslösningar som ByggVesta kommer att genomföra för
flerbostadshusen inom projektet. OBS: åtgärderna är preliminära och kan ändras.
Baspaketet ger ett avdrag på -0,05 bpl/lgh från 0,5 bpl/lgh till 0,45 bpl/lgh.
Stjärnåtgärderna ger ett avdrag på totalt -0,1 från 0,45 bpl/lgh till 0,35 bpl/lgh.

6
7

Åtgärd markerad med ”Stjärna”
Åtgärd markerad med ”Stjärna”
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3 Samlad bild – parkering av bil
och cykel
Tabell 3 och tabell 4 visar en samlad bild över parkering av bil respektive cykel för
flerbostadshus och verksamhetslokal inom Detaljplan för Nickelmyntsgatan.
Bilparkering
Tabell 3 Samlad bild - bilparkering

Ändamål

Normalspann/p
-tal
0,6-0,3 bpl/lgh

P-tal efter
anpassning
0,35 bpl/lgh

Antal
platser
47

Verksamhetslokal (72
m 2)

0-13 bpl/1000 m2

13 bpl/1000 m2

18

Bilpool
Angöring
Totalt

-

-

-

-

1
2
51

Flerbostadshus (135
lgh)

Fördelning
boende/besök
38 st
boendeplatser, 9
st besöksplatser
1 bpl för sysselsatt
(besök kan
parkera på
besöksplatser till
boende).

Tabell 3 visar behovet av bilparkering. Grundläggande krav om tillgänglighet för
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kommer att tillses. Samtliga
platser löses inom projektområdet.
Cykelparkering
Tabell 4 Samlad bild - cykelparkering

Ändamål
Flerbostadshus (135 lgh)
Verksamhetslokal (72 m2)
Totalt

P-tal
2,0
3 cpl/1000 m2 för verksamma och 14
cpl/1000 m2 för besök9
-

Antal platser
270
2
272

Tabell 4 visar behovet av cykelparkering. Samtliga platser löses inom
projektområdet. Behovet av cykelparkering för verksamhetslokalen har, då antalet
samtida anställda och besökare i dagsläget inte är känt, räknats fram utifrån den
tidigare ”Vägledning till parkeringstal…” (2011).

P-talet för verksamhetslokal ger endast 1 bilplats för sysselsatt. Besökande till lokalen kommer kunna
parkera på de besöksparkeringsplatser som tillskapas flerbostadshusen genom samnyttjande.
9 Då antalet samtida besökare och anställda i dagsläget inte är känt har den tidigare ”Vägledning till
parkeringstal…” (2011) använts som stöd för att få fram ett uppskattat behov av cpl (cykelplatser för
sysselsatta och besökande vid handel inom ”City/Innerstaden/Centrala Göteborg).
8
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Utformning av mobilitet och
parkering

Bild 4 Skiss - Utformning projektområde

Bild 4 är en skiss över området. Bilparkering placeras längs kvartersgatan (inte på
allmän plats), i garage samt under gården. Cykelparkering placeras främst inomhus
men en del utomhus vid entréer samt i förråd på gården. Placering och utformning
kommer att följa kommunens riktlinjer. Detaljerade lösningar redovisas i
bygglovsskedet. Fördelning mellan markparkering/garage samt utformning kommer
att detaljstuderas inför bygglovsskedet.

15

KOUCKY & PARTNERS AB 2018
MOBILITETS- OCH PARKERINGSUTREDNING - NICKELMYNTSGATAN

Koucky & Partners AB, Kastellgatan 1, 413 07 Göteborg
Telefon: 031- 80 80 50
www.koucky.se
16

