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Sammanfattning 

 
I området Kallebäck finns planer på att uppföra två punkthus med totalt 138 
stycken lägenheter. Fördelningen för respektive huskropp är 41 stycken 2:or samt 
28 stycken 3:or.  Total BTA (bruttoarea) för de båda huskropparna förväntas bli 
10600 m2 samt 8260 m2 i BOA (boarea).  
Under husen kommer 54 bilplatser att tillskapas, detta är 16 färre än de 70 
bilplatser som behövs enligt uträkning efter modellen i  ”Vägledning till 
parkeringstal vid detaljplaner och bygglov 2011, Byggnadsnämnden 2011-10-31”. 
I framtiden finns det möjlighet för en etablering av en privat förskola i ett av 
husen, skulle detta bli aktuellt så finns det en vägledning som säger att en förskola 
i övriga Göteborg behöver 1,5 bilplats per avdelning (200 m2/avdelning enligt 
Lokalsekretariatets uppgifter om lokalbehov för förskolor).   
SGS har 42 platser utmed Mejerigatan varav 13 stycken är uthyrda. Således finns 
här 29 bilplatser som kan tänkas komma på tal för samutnyttjande för att komma 
upp till de 70 bilplatser som anges för de tänkta punkthusen. Samutnyttjande är 
önskvärt men skulle den möjligheten inte förverkligas finns en yta reserverad 
utanför den norra huskroppen som kan tillgodose parkeringsmöjligheterna i 
området.  
I närheten finns även en bilpool etablerad (Sunfleet) med två stycken bilar. Detta 
tillsammans med att hållplats Gräddgatan (busslinje 50) ligger ca 150 meter bort 
från området ger de boende alternativ till eget bilägande. 
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1. Inledning 

Bakgrund 

En detaljplan är tänkt att tas fram i syfte att tillskapa bostäder i området 
Kallebäck i anslutning till Mejerigatan. 

Syfte 

Vid Mjölktorget finns planer på att tillskapa bostäder som riktar sig till 
mellanstora hushåll. Det är behovet av parkeringar för denna typ av bostäder som 
denna parkeringsutredning fokuserar på. Frågeställningen som rapporten 
försöker besvara är: vad får vi för parkeringstal i det tänkta området? 
Utredningen ska tas fram enligt de principer som beskrivs på sidan 9 i Vägledning 
till parkeringstal vid detaljplaner och bygglov 2011, Byggnadsnämnden 2011-10-31. 

Genomförande 

Detta PM kommer att utarbetas utifrån insamlande av information från fältarbete, 
SBK och Trafikkontoret för att sedan vidare arbetas fram via rapportarbete. 

 
 

2. Planerad bebyggelse 

Vid Mjölktorget finns planer på att tillskapa bostäder som riktar sig till 
mellanstora hushåll. Antalet lägenheter som anges är 138 fördelat på 10600 kvm 
BTA. Nedan visar på var i området det är tänkt att dessa hus ska uppföras.  
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Figur 1: Ytor för planerad bebyggelse. 

 
 

3. Kollektivtrafik 

Enligt ”Vägledning till Parkeringstal vid detaljplaner och bygglov 2011” så är 
kollektivtrafikförsörjningen av området ganska god.  Vid ganska god 
kollektivtrafik så når man enligt vägledningen mer än hälften av Göteborgs 
arbetsplatser inom 45 minuter. När kollektivtrafiken byggs ut och förbättras 
kommer området med god tillgänglighet att utökas, detta är ett pågående arbete 
som kan komma att ändra förutsättningarna för Kallebäck.  
 
 

Mariaplan 

Ny 
bebyggelse 
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Figur 4: Tillgänglighet med kollektivtrafik vid planering av bostäder. 

 
 
 
Området trafikeras av buss nummer 50. Denna linje trafikerar Kallebäck – City – 
Frölunda Torg och har avgångar 8 gånger per timme under högtrafik, under 
resterande tid går det 4 avgångar per timme (5-19). Närmsta hållplats till den 
planerade bebyggelsen är Gräddgatan som ligger ca 150 meter bort (fågelvägen). 
Nedan visas dels hur busslinjen sträcker sig från Kallebäck, via centrala Göteborg 
och vidare ut mot Frölunda Torg.   
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Figur 5: Hållplatser i anslutning till planerad bebyggelse. 

 

 

 
Figur 6: Hållplatser i anslutning till planerad bebyggelse. 
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Figur 7: Tidtabell för busslinje 50, från hållplats Gräddgatan riktning mot Frölunda Torg. 

 

4. Vägledning till parkeringstal 

Bedömning av lämpligt utrymme för parkering skiljer sig åt i detaljplaneskedet 
och bygglovsskedet och har olika utgångspunkter för bostäder respektive andra 
ändamål. 
I detaljplaneskedet anger parkeringstalen rekommenderat antal bil- och 
cykelplatser som en detaljplan bör möjliggöra. Om detaljplanen rör 
verksamheter och ligger i ett område med god tillgänglighet med kollektivtrafik 
anger talen maximalt antal bilplatser som detaljplanen bör möjliggöra. 
Detaljplanen anger i princip en byggrätt för parkering.  
I Bygglovsskedet anger parkeringstalen minsta antal bil- och cykelplatser som 
fastighetsägaren måste anordna. Dessa miniminivåer utgör i princip 80 procent 
av detaljplanens rekommenderade eller maximala nivå. Intervallet upp till 
detaljplanens nivå utgör en reserv inför framtida efterfrågan eller en flexibilitet 
utifrån bygglovssökandes anspråk. I samband med bygglovet bör kommunen 
kontrollera att områdets utformning inte omöjliggör att man i framtiden kan 
komplettera antalet bil och cykelplatser så att man uppnår detaljplanens 
rekommenderade eller maximala nivå. 
 
Området Kallebäck har enligt ”Vägledning till parkeringstal vid detaljplaner och 
bygglov 2011” en ganska god tillgänglighet när det kommer till kollektivtrafiken. 
Detta medför att det 10 procentiga avdraget som finns vid god tillgänglighet inte 
kan tillgodoräknas. Området Kallebäck räknas in som centrala Göteborg i den 
geografiska avgränsningen enligt parkeringspolicyn.  
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Figur 8. Geografisk avgränsning enligt parkeringspolicyn. 

Enligt dokumentet ”Vägledning till parkeringstal vid detaljplaner och bygglov 
2011” så anges ett vägledningstal för antal parkeringsplatser på 6,0 
bilplatser/1000m2 för boende, samt 0,6 bilplatser/1000m2 för besökande. Detta 
ger ett samlat parkeringstal på 6,6 bilplatser/1000m2 (Detta är siffror som gäller 
vid ganska god kollektivtrafikförbindelse).  
 

Boendeplatser: 6,0 6,0 bilplatser/1000 m2 BTA 

Besöksplatser: 0,6 0,6 bilplatser/1000 m2 BTA 

Totalt: 6,6 6,6 bilplatser/1000 m2 BTA 
Tabell 1: Parkeringstal enligt vägledningen (detaljplan), vid ganska god kollektivtrafikförsörjning. 

 

 

Boendeplatser: 0,54 0,54 bilplatser/lägenhet 

Besöksplatser: 0,05 0,05 bilplatser/lägenhet 

Totalt: 0,59 0,59 bilplatser/lägenhet 
Tabell 2: Parkeringstal enligt vägledningen (bygglov), vid ganska god kollektivtrafikförsörjning. 

 
Hade området däremot haft en god kollektivtrafikförsörjning så hade 
parkeringstalen sett annorlunda ut. Nedan visas de tal som gäller vid god 
kollektivtrafikförbindelse i centrala Göteborg. 
 
 

Boendeplatser: 6,0 – 10 % 5,4 bilplatser/1000 m2 BTA 

Besöksplatser: 0,6 – 10 % 0,5 bilplatser/1000 m2 BTA 
BTABTA Totalt: 5,9 5,9 bilplatser/1000 m2 BTA 

Tabell 3: Parkeringstal enligt vägledningen (detaljplan), vid god kollektivtrafikförsörjning. 

 
 

Kallebäck 
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Boendeplatser: 0,54 – 10 % 0,49 bilplatser/lägenhet 

Besöksplatser: 0,05 – 10 % 0,05 bilplatser/lägenhet 

Totalt: 0,54 0,54 bilplatser/lägenhet 
Tabell 4: Parkeringstal enligt vägledningen (bygglov), vid god kollektivtrafikförsörjning. 

 
Då den planerade bebyggelsen planeras ha en BTA (bruttoarea) på 10600 m2 
samt 138 stycken lägenheter kan uträkningen för parkeringstal se ut som följer: 
 

Boendeplatser: 10,6 x 6,0 = 63,6 bilplatser  

Besöksplatser: 10,6 x 0,6 = 6,36 bilplatser  

Totalt:  70 bilplatser 
Tabell 5: Parkeringstal enligt vägledningen (detaljplan), vid ganska god kollektivtrafikförsörjning. 

 

 
Boendeplatser: 138 x 0,54 = 74,52 bilplatser  

Besöksplatser: 138 x 0,05 = 6,9 bilplatser  

Totalt:  81 bilplatser 
Tabell 6: Parkeringstal enligt vägledningen (bygglov), vid ganska god kollektivtrafikförsörjning. 

 
Vi kan även dela upp smålägenheterna (2:or) samt medellägenheterna (3:or), då 
det är dessa två typer som bostäderna kommer att bestå av. En uträkning med 
dessa två separerade skulle se ut så här: 
 

Boendeplatser: 6,254 x 6,0 = 37,5 bilplatser  

Besöksplatser: 6,254 x 0,6 = 3,8 bilplatser  

Totalt:  41 bilplatser 
Tabell 6: Uppdelat i bilplatser för smålägenheter (detaljplan). 

 

Boendeplatser: 82 x 0,54 = 43,3 bilplatser  

Besöksplatser: 82 x 0,05 = 4,1 bilplatser  

Totalt:  47 bilplatser 
Tabell 6: Uppdelat i bilplatser för smålägenheter (bygglov). 

 

Boendeplatser: 4,346 x 6,0 = 26 bilplatser  

Besöksplatser: 4,346 x 0,6 = 2,6 bilplatser  

Totalt:  29 bilplatser 
Tabell 6: Uppdelat i bilplatser för medellägenheter (detaljplan). 

 
Boendeplatser: 56 x 0,54 = 30,2 bilplatser  

Besöksplatser: 56 x 0,05 = 2,8 bilplatser  

Totalt:  33 bilplatser 
Tabell 6: Uppdelat i bilplatser för medellägenheter (bygglov). 

 

5. Samutnyttjande av parkeringsplatser, poolbilar 

I dagsläget är Sunfleet etablerade i området med 2 bilplatser. Dessa är belägna på 
Ostgatan, strax norr om hållplats Gräddgatan. Då redan en etablering av bilpool 
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finns i området torde en utökning av densamma vara smidigt att genomföra om 
behovet skulle öka genom nyetablering av bostäder skulle ske i området.  
Enligt Sunfleet så kräver två bilpoolbilar mellan 60-70 användare. Då det redan 
finns två bilar i området så får vi förutsätta att det i dagsläget finns detta antal 
användare.   
Även möjligheten att samutnyttja parkeringsplatser finns då SGS har 42 bilplatser 
varav 13 stycken är uthyrda. Således finns det 29 bilplatser som kan komma på tal 
gällande samutnyttjande.   
 
 

6. Ekonomi 

Parkeringsplatser är en dyrbar investering. Detta leder till att det är angeläget att 
utreda det verkliga behovet av parkeringsplatser vid nybyggnation.  
Låt oss säga att kostnaden för att anlägga en parkeringsplats ovan mark är 1, i 
relation till detta skulle anläggandet av parkeringsplats ovan mark i två plan vara 
ca 3, alltså 3 gånger så dyrt. Anläggandet av parkeringsplats ovan mark samt i 
garageplan skulle få en kostnad på ca 6, dvs. 6 gånger så dyrt som en 
parkeringsplats ovan mark. En parkeringsplats i garage under hus med 
kompletterande förstärkningsåtgärder skulle få en prisbild på 18, dvs. 18 gånger 
så dyrt som en parkeringsplats ovan mark.  

 

7. Slutsats 

I området Kallebäck finns planer på att uppföra två punkthus med totalt 138 
stycken lägenheter. Fördelningen för respektive huskropp är 41 stycken 2:or samt 
28 stycken 3:or.  Total BTA (bruttoarea) för de båda huskropparna förväntas bli 
10600 m2 samt 8260 m2 i BOA (boarea).  
Under husen kommer 54 bilplatser att tillskapas, detta är 16 färre än de 70 
bilplatser som behövs enligt uträkning efter modellen i  ”Vägledning till 
parkeringstal vid detaljplaner och bygglov 2011, Byggnadsnämnden 2011-10-31”. 
I framtiden finns det möjlighet för en etablering av en privat förskola i ett av 
husen, skulle detta bli aktuellt så finns det en vägledning som säger att en förskola 
i övriga Göteborg behöver 1,5 bilplats per avdelning (200 m2/avdelning enligt 
Lokalsekretariatets uppgifter om lokalbehov för förskolor).   
SGS har 42 platser utmed Mejerigatan varav 13 stycken är uthyrda. Således finns 
här 29 bilplatser som kan tänkas komma på tal för samutnyttjande för att komma 
upp till de 70 bilplatser som anges för de tänkta punkthusen. Samutnyttjande är 
önskvärt men skulle den möjligheten inte förverkligas finns en yta reserverad 
utanför den norra huskroppen som kan tillgodose parkeringsmöjligheterna i 
området.  
I närheten finns även en bilpool etablerad (Sunfleet) med två stycken bilar. Detta 
tillsammans med att hållplats Gräddgatan (busslinje 50) ligger ca 150 meter bort 
från området ger de boende alternativ till eget bilägande. 
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8. Källor  

 
Boverket Rapport 2011:28 
 
Göteborgs Stads Parkerings AB 

 
Parkeringskapacitet på kvartersmark – Kartläggning av besöksplatser och 
hyrplatser. ÅF Infrastructure AB, 2010 
 
Parkeringspolicy för Göteborg, antagen av kommunfullmäktige 091008 
 
Parkering – Politik, åtgärder och konsekvenser för stadstrafik, Tomas 
Svensson och Ragnar Hedström, VTI notat 23-2010. 
 
SBK/Trafikkontoret, Göteborgs stad 
 
Vägledning till parkeringstal vid detaljplaner och bygglov, antagen av 
byggnadsnämnden 111031 
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PM 1 Parkering 

 

Klargöranade angående bil- och cykelparkering för planerad ny bebyggelse Mjölktorget  

 
Bilparkering 
I befintligt parkeringsgarage möjliggörs 
för 57 st parkeringsplatser (revidering 
från tidigare i parkeringsutredningen  
angivna 54 st). För att uppnå kravet på 
70 st parkeringsplatser utifrån planerad 
ny bebyggelse enligt 
Parkeringsutredning Mjölktorget 
daterad 2014-05-08 kommer 
fastighetsägaren i första hand teckna 
långsiktigt kontrakt för resterande 13 
platser med angränsande 
fastighetsägare. Om inte ovanstående 
nämnda kontrakt tecknas eller upphör 
utföres resterande platser på gården,  
preliminär utformning enligt skiss till 
höger. 
 
 
 
Cykelparkering 
För att uppnå kravet i detaljplaneskedet 35 platser / 1000 m2 BTA möjliggörs för ca 220 cyklar 
i mark-/källarplan och  garage, samt 144 cyklar under skärmtak på gård och 10 cyklar vid entré. 
 
 
 
Bilaga: Redovisad planerad parkering i parkeringsgarage, rev. 2015-03-23 
 
 
 

Johan Burell 

Projektutvecklare Stena Fastigheter 

johan.burell@stena.com 
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