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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Vid Pennygången i Högsbohöjd, cirka 12 kilometer söder om centrala Göteborg, 
planeras för renovering av befintliga bostäder samt nybyggnation av flera bostads-
hus. De nya bostäderna kommer delvis att byggas på mark som idag används som 
boende- och besöksparkering för befintliga bostäder.  

På uppdrag av Trafikkontoret, Göteborgs stad, presenteras i detta PM en samman-
ställning av parkeringssituationen i området, baserad på en beläggningsstudie samt 
intervjuer med fastighetsägare och byggherrar. Avsikten är att bedöma hur många 
nya parkeringsplatser som behöver anläggas i samband med nybyggnationen. 
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1.2 Nuläge 
Det finns idag cirka 645 parkeringsplatser kring Pennygången, se avgränsning i fi-
gur 1-1, där en klar majoritet är förhyrda platser (den som hyr har en egen fast 
plats) för de boende i området. Av de förhyrda platserna finns det 539 st som är 
avsedda för boende vid Pennygången. Cirka 75 st av parkeringsplatserna är av-
sedda för besök1. Kostnaden för ett parkeringstillstånd vid Pennygången uppgår 
till 270 kr/månad. Kostnaden för besöksparkering norr om Pennygången är 5 
kr/tim 08-20 och 3 kr/tim övrig tid. För de 20 parkeringsplatser, avsedda för besök 
till handel, som finns vid Fyrktorget tas ingen avgift ut men det finn en tidsbe-
gränsning på 4 tim.  

Enligt Stena Fastigheter är cirka 81 % av de 539 förhyrda platserna för Penny-
gången uthyrda, vilket motsvarar 437 platser. En av fastigheterna vid Pennygången 
står tom på grund av omfattande renovering. I den tomma fastigheten finns det 54 
lägenheter som på sikt åter kommer att hyras ut.  

 

                                                 
1 De resterande 31 parkeringsplatserna tillhör ett annat bostadsområde och är belägna i ruta 5 i Figur 1-1.  
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Figur 1-1 Områdesindelning av Högsbohöjd. Indelningen har anpassat till beläggningsstudien.  

Pennygången 

Villaområdet 

Poseidons 
gårdar m fl 

Parkeringsanläggning 

vid Växelmyntsgatan 
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Söder och väster om Pennygången, området som benämns Poseidons gårdar m fl i 
figur 1-1, finns det ca 1020 parkeringsplatser, också här är i stort sett alla parke-
ringsplatser förhyrda. Kostnaden för en parkeringsplats uppgår till 240 kr utomhus 
och 280 kr i parkeringsanläggningen (placering visas i figur 1-1). I området finns 
det utöver markparkeringar också flera singelgarage.  

Nordväst om Pennygången finns ett villaområde med ca 260 småhus. Det finns 
parkeringsplats på tomten för i stort sett samtliga småhus, med plats för en eller 
två bilar. Gatorna i området är smala och tillåter en viss del gatumarksparkering. 
Parkering är oreglerad, förutom parkeringsförbud under vissa tider för att ge möj-
lighet till underhåll.  

Tabell 1-1  Sammanställning av befolkning, p-platser och bilinnehav per basområde. Antalet Parkerings-
platser i tabellen är det antal som finns inom respektive basområde.  

Område Befolkningsmängd Antal p-platser Bilinnehav* Bilinnehav/1000 inv 

50402 878 Saknas 341 389 

51101 1 416 587 312 221 

51102 1 925 661 483 251 

51103 353 435 115 326 

*Bilinnehavet är en sammanslagning av fysisk och juridisk person där även avställda fordon ingår. 

 

 

Figur 1-2  Karta2 över basområdena som beskrivs i tabell 1-1.  

 
 

                                                 
2 Göteborgs stad 2014. Kartorna över Göteborgs stads primär- och basområden finns tillgängliga på: 
www4.goteborg.se/prod/G-info/statistik.nsf 

Villaområdet 
Basområde 50402 

Pennygången 
Basområde 51101 

Poseidons gårdar m.fl 
Basområde 51102, 501103 
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2. Beläggning 

För att se hur många parkeringsplatser som används av de boende nattetid, då par-
keringsefterfrågan bedöms vara som störst, har en beläggningsstudie genomförts i 
området under tre kvällar. Området vid Pennygången, har studerats vid alla tre till-
fällen. Området söder och väster om Pennygången, benämnt Poseidons gårdar med 
omnejd, har studerats en kväll och området nordväst, benämnt villaområdet, har 
studerats två kvällar. För indelning av områdena se figur 1-1. Beläggningen har 
kontrollerats mellan 22:15 till 23:30 kvällstid under två veckor uppdelat på vecko-
dagarna tisdag, onsdag och torsdag. En osäkerhet i resultat kan vara att några bo-
ende parkerar i området efter kl 22:15 men andelen bedöms vara liten.  
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Figur 2-1  Resultat från beläggningsstudie vid området i och kring Pennygången, tre sena kvällar samt en 

förmiddag under vecka 46 och 47, 2014.  

2.1 Beläggning Pennygången 
Beläggningen på besöksparkeringen i Pennygången sammanställs i tabell 2-1. Be-
söksparkeringen har en relativt jämn fördelning över dygnet där genomsnittet är 
18 % kvällstid och 20 % under dagtid.  

 

Villaområdet: 
Antal bilar = 60-
64 st 

Beläggning Pennygången 
Samtliga förhyrda: 
Dagtid = 35 %, Kvällstid = 64 % 
Endast uthyrda p-platser: 
Dagtid = 44 %, Kvällstid = 80 % 
Besöksparkering: 
Dagtid = 20 %, Kvällstid = 18 % 

Poseidons gårdar m fl: 
Förhyrda platser:  
Dagtid = 48 %, Kvällstid = 55 % 
Besöksparkering: 
Dagtid = 29 %, Kvällstid = 14 % 



7 

Trivector Traffic 

Tabell 2-1 Beläggning av besöksparkering vid Pennygången under fyra mättillfällen.  

Pennygången - Besöksparkering  

 Antal platser Antal fordon Beläggning 

2014-11-11 10:30 74 15 20 % 

2014-11-11 22:30 74 16 22 % 

2014-11-13 22:30 74 13 18 % 

2014-11-19 22:30 74 11 15 % 

 
I tabell 2-2 nedan visas beläggningen för de förhyrda platserna som finns i områ-
det, totalt 571 st. Tabellen beskriver beläggningen om samtliga platser i området 
inräknas. 

Tabell 2-2  Beläggningen på förhyrda parkeringsplatser i Pennygången då samtliga förhyrda p-platser räk-
nas. 

Pennygången samtliga förhyrda platser  

 Antal platser Antal fordon Beläggning 

2014-11-11 10:30 571 202 35 % 

2014-11-11 22:30 571 364 64 % 

2014-11-13 22:30 571 365 64 % 

2014-11-19 22:30 571 368 64 % 

 

För de boende i Pennygången finns det 539 förhyrda platser men i dagsläget är det 
endast 437 av dessa platser som är uthyrda, motsvarande 81 %. Tabell 2-3 tar end-
ast hänsyn till de parkeringsplatser som är uthyrda i dagsläget till hyresgäster i 
Pennygången. 

Tabell 2-3  Beläggningen på Pennygången då endast de uthyrda platserna räknas.  

Pennygången endast uthyrda förhyrda platser 

 Antal platser Antal fordon Beläggning 

2014-11-11 10:30 437 189 43 % 

2014-11-11 22:30 437 350 80 % 

2014-11-13 22:30 437 341 78 % 

2014-11-19 22:30 437 343 78 % 
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2.2 Beläggning i omkringliggande områden 
 

Poseidons gårdar m fl 

Beläggningen i tabell 2-4 och i tabell 2-5 baseras på olika antal platser då räk-
ningen under dagtid inte omfattade samtliga delområden inom området Poseidon 
Gårdar med omnejd. Både för besöksparkering och för förhyrda platser uppmättes 
en låg beläggning.  

Tabell 2-4 Beläggningen på besöksparkeringen vid Poseidon Gårdar vid två olika mättillfällen. Notera att 
beläggningen endast har kontrollerats vid ett tillfälle dag och natt.  

Poseidon Gårdar - Besöksparkering  

 Antal platser Antal fordon Beläggning 

2014-11-11 10:30 7 2 29 % 

2014-11-13 22:30 7 1 14 % 

Tabell 2-5  Beläggning på förhyrda platser på Poseidon Gårdar vid två mättillfällen. Notera att beläggningen 
endast har kontrollerats vid ett tillfälle dag och natt.  

Poseidon Gårdar - Förhyrda platser  

 Antal platser Antal fordon Beläggning 

2014-11-11 10:30 232 111 48 % 

2014-11-13 22:30 1013 559 55 % 

 

Villaområdet 

Antalet parkerade bilar har även räknats i villaområdet. I tabell 2-6 redovisas end-
ast antal fordon då avgränsade parkeringsplatser saknas i området. Var bilarna stod 
parkerade visas i bilaga III.  

Tabell 2-6 Antal bilar inom villaområdet vid två olika mättillfällen.  

Villaområde Antal fordon 

2014-11-11 22:30 60 

2014-11-19 22:30 64 
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3. Framtida parkering vid Pennygången 

3.1 Nuvarande P-tal vid Pennygången 
Det p-tal (antal parkeringsplatser/lgh) som idag finns i Pennygången (utbudet) är 
något högre än vad vägledningen för p-tal rekommenderar i området. Däremot är 
p-talet sett till antal uthyrda parkeringsplatser (efterfrågan) lägre än det enligt väg-
ledningen rekommenderade p-talet, se tabell 3-1.  

Tabell 3-1 Beräkning av dagens P-tal vid Pennygången.  

 Antal lägen-
heter 

Antal parke-
ringsplatser 

P-tal/lgh 

P-tal/lgh boende, antal P  770 539 0,70 

P-tal/lgh besök, antal P 770 48 0,06 

P-tal/lgh boende, antal uthyrda P 770 470* 0,61 

P-tal/lgh besök, antal uthyrda P 770 48 0,06 

P-tal/lgh boende, Vägledning Bygglov   0,65 

P-tal/lgh besök, Vägledning Bygglov   0,07 

* Antal uthyrda parkeringsplatser inklusive uthyrda parkeringsplatser för de boende som flyttar in i de idag 
tomma lägenheterna. 

3.2 Tillkommande parkering Pennygången 

Pennygången – befintlig parkeringsefterfrågan 

Norr om de befintliga fastigheterna vid Pennygången vill Stena Fastigheter bygga 
flera nya bostadshus, totalt ca 500 lägenheter. Bostäderna kommer delvis att bygg-
gas på den mark som idag används som parkering för boende och besökande till 
Pennygången. Det innebär att 81 befintliga parkeringsplatser kommer att finnas 
kvar4.  

För att komplettera för alla de parkeringsplatser som försvinner behöver 506 nya 
parkeringsplatser anläggas. 

Tabell 3-2   Tabellen visar antalet platser som behöver ersättas på grund av byggnation på dagens parke-
ringsyta 

 Förhyrda Besök Totalt 

Antal platser som behöver ersättas om det totala antalet 
parkeringsplatser inte ska förändras 

458 48 506 
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Om samma resonemang används endast för de parkeringsplatser som är uthyrda3 
idag behöver ca 440 parkeringsplatser ersättas av dagens bestånd.  

Pennygången – tillkommande parkeringsefterfrågan 

Stena Fastigheter planerar att bygga 75 % hyresrätter och 25 % bostadsrätter vid 
Pennygången. Storleksfördelningen är inte fastslagen men en uppskattning från 
Stena Fastigheter baserat på deras tidigare bestånd visas i tabell 3-3.  

Tabell 3-3 Uppskattad fördelning av lägenhetsstorlek och antal lägenheter4 

 Storlek, boyta 
(bedömning Stena) 

Fördelning 
(bedömning Stena) 

Antal Storlek BTA 
(baserat på uppskattat total 
yta om 50 000 BTA) 

1:or 25-30 kvm 18 % 90 9000 

2:or 54 kvm 48 % 240 24000 

3:or 70 kvm 25 % 125 12500 

4:or 80-85 kvm 9 % 45 4500 

 

Då det befintliga lägenhetsbeståndet till största del består av hyresrätter med fyra 
rum är ambitionen att bygga fler mindre lägenheter, framförallt 2:or men även 
flera 1:or4.  

Enligt vägledning för P-tal i Göteborg5 kommer det för de nya fastigheterna, 
motsvarande ca 50 000 BTA, vid Pennygången att behövas ca 360 parkerings-
platser för boende och ca 50 parkeringsplatser för besökande enligt ”vägled-
ningen för P-tal, detaljplan”, se tabell 3-4. Utöver bostäder planeras även för 
gemensamhetslokaler men omfattningen är i dagsläget inte känd. I nuläget be-
döms inga arbetsplatser tillkomma och därmed tillkommer heller ingen ytterli-
gare parkeringsefterfrågan från verksamma eller besökande till handel och 
verksamheter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Inklusive uthyrda parkeringsplatser för de boende som flyttar in i de idag tomma lägenheterna.  
4 Telefonintervju Johan Burell, projektutvecklare Stena Fastigheter AB, 2014-11-19 
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Tabell 3-4 Antal tillkommande parkeringsplatser enligt vägledning för P-tal.5 

 Detaljplan Bygglov 

 Yta  P-tal detalj-
plan /1000 
BTA 

Antal 
parke-
rings-
platser 

P-tal bygglov 
/lägenhet 
eller /1000 
BTA 

Antal 
parke-
rings-
platser 

Små lägenheter, övriga Gö-
teborg, boende 

9 000 BTA 7,2 65 0,65 41 

Lägenheter, övriga Göte-
borg, boende 

41 000 BTA 7,2 295 0,46 267 

Lägenheter, övriga Göte-
borg, besök 

50 000 BTA, 
500 lgh 

1 50 0,07 35 

  Summa: 410  343 

 

 Total framtida efterfrågan Pennygången 

För att ersätta de parkeringsplatser som försvinner och för att möta efterfrågan från 
tillkommande boende behöver enligt inventering av antalet platser samt vägled-
ning till parkeringstal, ca 920 parkeringsplatser tillkomma i området, förutsatt att 
dagens antal parkeringsplatser inte ska förändras.  

Tabell 3-5 Sammanslagning av parkeringsplatser för dagens utbud och tillkommande efterfrågan.  

Antal befintliga parkeringsplat-
ser som försvinner 

Tillkommande efterfrågan på grund av 
nybyggnation 

Totalt 

506 410 916 

 

Stena Fastigheter förordar att nya parkeringsplatser byggs i form av parkeringshus 
för att bemöta dagens och framtidens efterfrågan. De ser även att hyresgästerna 
framöver ges möjligheter att köpa en form av parkeringstillstånd som gäller i för 
de tillkommande parkeringsplatserna4. En sådan lösning innebär att inga boende 
kommer att ha förhyrda platser utan att parkering sker där det finns plats, så kal-
lade tillståndsparkering.  

Månadskostnaden för ett parkeringstillstånd kommer sannolikt att stiga då anlägg-
ningskostnaden för kommande parkeringsanläggningar är hög. I dagsläget ser 
Stena Fastigheter att den ökade månadskostnaden fördelas på både befintliga och 
tillkommande boendes parkeringsavgifter.  

                                                 
5 Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret. Vägledning till parkeringstal vid detaljplaner och bygglov 2011. Godkänd av bygg-
nadsnämnden 2011-10-31 
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4. Framtida parkering i övriga områden 

Elins gård 

Poseidon bygger just nu fyra nya punkthus strax sydost om Växelmyntsgatan. Hu-
sen kommer att innehålla 117 hyresrätter fördelat på 2-4 rum. Husen väntas vara 
färdigställda för inflyttning tidig vår 20166. Den gällande detaljplanen för området 
beskriver att för 100 lägenheter skall ca 70 parkeringsplatser anordnas. I detaljpla-
nen ges utrymme till att bygga ett parkeringsdäck över en befintlig parkeringsyta 
men om kapacitet finns att klara av att försörja de nya bostäderna med befintligt 
parkeringstillstånd behöver inga nya parkeringsplatser anläggas7.  

Poseidon har genom en kontroll bedömt att det finns tillräckligt med kapacitet på 
befintliga parkeringsplatser för att försörja de nya lägenheterna. I första hand avses 
parkeringsdäcket vid Fyrktorget. Efterhand som parkeringsplatser blir lediga vid 
Amandas, Julianas eller Elins gård, där alla platser är uthyrda idag, kommer plat-
ser att reserveras åt boende i de nya husen vid Elins gård8. Avståndet från de nya 
fastigheterna vid Elins gård till parkeringsdäcket vid Fyrktorget är cirka 530 meter 
gångväg.  

Bostäder väster om Växelmyntsgatan 

Väster om Växelmyntsgatan, strax söder om P-däcket, byggs just nu 20 bostäder 
med tillfart från befintlig väg norr om planområdet, d v s strax söder om P-däcket. 
För de 20 bostäderna beskriver detaljplanen att cirka 39 parkeringsplatser bör till-
komma, varav parkering för boende byggs vid bostäderna. Besöksparkering före-
slås lösas i P-däcket9.  

 

                                                 
6 Poseidon 2014. Tillgänglig: poseidon.goteborg.se/sv/Nyheter/Forsta-stommarna-pa-Elins-gard/ 
7 Göteborgs stad Stadsbyggnadskontoret 2010. Detaljplan för bostäder vid Elins gård, Antagandehandling oktober 2010.  
8 Mailkonversation Magnus Malmros, Bostads AB Poseidon, 2014-11-14 
9 Göteborgs stad Stadsbyggnadskontoret 2010. Detaljplan för bostäder väster om Växelmyntsgatan 
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5. Slutsatser 

Vid utbyggnad av Pennygången kommer sannolikt månadsavgiften för parkering 
att höjas kraftigt till följd av anläggningskostnader för nya parkeringsanläggningar. 
Det bedöms finnas en risk att en högre månadsavgift leder till att boende vid 
Pennygången utnyttjar de avgiftsfria gatorna i villaområdet i nordost för parkering. 
Denna potentiella överflyttning av parkeringsefterfrågan bör beaktas och eventu-
ellt bör åtgärder vidtas i ett senare skede för att undvika ett för stort antal parke-
rade fordon på gatorna i villaområdet.  

Bilinnehavet i Pennygången verkar idag vara betydligt lägre än det P-tal som väg-
ledningen till P-tal i Göteborg baseras på. En förändring av bilinnehavet kan ske, 
då det normalt blir ett högre bilinnehav i nybyggda eller renoverade områden för 
att de attraherar folk med högre inkomst än de som bodde där tidigare. Samtidigt 
kommer kostnaden att parkera sin bil sannolikt att öka markant, vilket kan leda till 
ett lägre bilinnehav då kostnaden att äga bil ökar. Även andra faktorer kan påverka 
bilinnehavet så som kollektivtrafikutbud och avstånd till kollektivtrafik kontra bil-
parkering samt tillgängligheten till målpunkter som handel och service. Även för-
värvssituation, ålder och familjesammansättning hos de boende framöver kan spela 
roll.  

En framtida parkeringsmodell med tillståndsplatser och parkeringstillstånd kan 
leda till ett effektivare utnyttjande av parkeringsplatserna över dygnet.   

Trivectors bedömning är att antalet framtida parkeringsplatser går att påverka i 
hög utsträckning med hjälp av diverse beteendepåverkande åtgärder samt ett effek-
tivare utnyttjande av respektive plats. Effektbeskrivning av dessa typer av åtgärder 
kan ske i detaljplaneskedet och/eller vid arbete med bygglovshandlingar. 

  

 



 

Bilaga I Beläggning förhyrda parkeringsplatser 

 
   

Antal fordon  Beläggning 
      

Beläggning för-
hyrda 

Omr 
Antal P-   
platser 

Datum: 11/11 
Veckodag: Tis 
Tid: 10:30 

Datum: 11/11 
Veckodag: Tis 
Tid: 22:15 

Datum: 13/11 
Veckodag: Tor 
Tid: 22:15 

Datum: 19/11 
Veckodag: Ons 
Tid: 22:15 

Datum: 11/11 
Veckodag: Tis 
Tid: 22:15 

Datum: 13/11 
Veckodag: Tor 
Tid: 22:15 

Datum: 13/11 
Veckodag: Tor 
Tid: 22:15 

Datum: 19/11 
Veckodag: Ons 
Tid: 22:15 

Typ av plats  
(Förhyrd, tillstånd, avgift, fri) 

Reglering, tid på dygnet, dagar i 
veckan 

Förvaltare parkering 

P
e

n
n

yg
ån

ge
n

 

1 
4 0 2 2 3 0 % 50 % 50 % 75 % Avgift+förhyrda 

Alla dagar 08-20 (5:-/h) Annan 
tid(3:-/h( Q-park 

2 218 85 159 163 162 39 % 73 % 75 % 74 % Förhyrda     

3 118 34 63 60 62 29 % 53 % 51 % 53 % Förhyrda+besök+företagsp. 30min besöksparkering   

4 118 33 61 57 57 28 % 52 % 48 % 48 % Förhyrda     

5 32 13 12 22 22 41 % 38 % 69 % 69 % Förhyrda+besök Avgift hela dygnet. 00-24 (2:-/h) G4S 

6 45 22 39 33 37 49 % 87 % 73 % 82 % Förhyrda     

7 36 15 28 28 25 42 % 78 % 78 % 69 % 1hcp, 4h besöksparkering, fripark. 4h ingen avgift   

8                   Förhyrda+besök/p-tillstånd   Västia Parkering 

P
o

se
id

o
n

 G
år

d
ar

 

9 55 27   38   49 %   69 %   Förhyrda     

10 88     60       68 %   Förhyrda     

11 35     28       80 %   Förhyrda     

12 250     57       23 %   Förhyrda     

13 106     76       72 %   Förhyrda     

14 92     74       80 %   Förhyrda platser   P-bolaget 

15 85 60   59   71 %   69 %   Förhyrda+garage     

16 92 24   32   26 %   35 %   Förhyrda. Särskilt skyltad besöks-p Avgift hela dygnet+besöks P P-bolaget 

17 81     71       88 %   Förhyrda     

18 129     64       50 %   Förhyrda+garage     

Villaområde 

19     8             Förhyrda     

20     7                   

21     21                   

22     24                   
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Bilaga II Beläggning besöksplatser 

   
Antal fordon  Beläggning 

      

Beläggning för-
hyrda 

Omr 
Antal P-   
platser 

Datum: 11/11 
Veckodag: Tis 
Tid: 10:30 

Datum: 11/11 
Veckodag: Tis 
Tid: 22:15 

Datum: 13/11 
Veckodag: Tor 
Tid: 22:15 

Datum: 19/11 
Veckodag: Ons 
Tid: 22:15 

Datum: 11/11 
Veckodag: Tis 
Tid: 22:15 

Datum: 13/11 
Veckodag: Tor 
Tid: 22:15 

Datum: 13/11 
Veckodag: Tor 
Tid: 22:15 

Datum: 19/11 
Veckodag: Ons 
Tid: 22:15 

Typ av plats  
(Förhyrd, tillstånd, avgift, fri) 

Reglering, tid på dygnet, dagar i 
veckan 

Förvaltare parkering 

P
e

n
n

yg
ån

ge
n

 

1 
44 6 7 6 5 14 % 16 % 14 % 11 % Avgift+förhyrda 

Alla dagar 08-20 (5:-/h) Annan 
tid(3:-/h( Q-park 

2                   Förhyrda     

3 4 0 0 0 0         Förhyrda+besök+företagsp. 30min besöksparkering   

4                   Förhyrda     

5 6 0 1 4 1 0 % 17 %  67 % 17 % Förhyrda+besök Avgift hela dygnet. 00-24 (2:-/h) G4S 

6                   Förhyrda     

7                   1hcp, 4h besöksparkering, fripark. 4h ingen avgift   

8 20 9 8 3 5 45 % 40 % 15 % 25 % Förhyrda+besök/p-tillstånd   Västia Parkering 

P
o

se
id

o
n

 G
år

d
ar

 

9 7 2   1   29 %   14 %   Förhyrda     

10                   Förhyrda     

11                   Förhyrda     

12                   Förhyrda     

13                   Förhyrda     

14                   Förhyrda platser   P-bolaget 

15                   Förhyrda+garage     

16                   Förhyrda. Särskilt skyltad besöks-p Avgift hela dygnet+besöks P P-bolaget 

17                   Förhyrda     

18                   Förhyrda+garage     

Villaområde 

19                   Förhyrda     

20                         

21                         

22                         

 



 

Bilaga III Antal parkerade fordon på gator nattetid i villaområdet  

 Ekehöjdsgatan 
Antal = 23 st 

 Montörsg. 
Antal = 1 st 

 Nitareg. 
Antal = 7 st 

Brandmansg. 
Antal = 4 st 

 Stensprängareg. 
   Antal = 2 st 

 L Montörsg. 
Antal = 2 st 

 Förareg. 
Antal = 2 
st 

 Järnbrottsg. 
Antal = 9 st 

 Ängåsg. 
Antal = 14 st 


