
Mobilitets- och parkeringsutredning för 
detaljplan för bostäder och verksamheter vid 
Gitarrgatan, inom stadsdelen Rud i Göteborg. 
 
 
 180710 Göteborgs Stad 

Sammanfattning 

Planområdet ligger inom zon A för Frölunda torg och har goda möjligheter för att cykla och åka 
kollektivt. Detaljplanen ställer krav på minst 2000 m2 centrumändamål och möjliggör för 15 500 m2 

bostäder, byggaktören planerar för 450 studentlägenheter.  
 
Parkeringsbehovet redovisas i tabellen nedan. 

 
 
 
 
 
 
 

Mobilitets och parkeringsutredningen visar på ett minskat bilparkeringsbehov i förhållande till 
dagens parkering på platsen. 

Byggaktören avstår från mobilitetslösningar. 

 

Inledning 
Bakgrund och syfte 
Syftet med utredningen är att fastställa antalet parkeringsplatser för bil och cykel för detaljplan för 
bostäder och verksamheter vid Gitarrgatan. 

Projektet omfattar nybyggnation med sockelvåning i två plan med handel, bil- och cykelgarage och 
studentboende över sockelvåningen med ca 450 studentlägenheter (1: or mindre än 30 m2)  

Detaljplanen kräver minst 2000 m2 verksamhetsyta.  

Idag används planområdet för handel på 2000 m2 och markparkering med ca 78 platser.  

 

Normalspannet (analyssteg 1) 
Område A, Frölunda torg 

 Kategoriboende, Studentbostäder, Zon A, 0,05 P-platser per studentlägenhet 
 Handel 0–13 bilplatser per 1000 m2 BTA 

Typ Antal parkeringsplatser 

Bilparkering, Studentbostäder (450 lgh) 24,5 
Bilparkering, Handel (2000 m2) 26 

Cykelparkering, Studentbostäder 720  
(Varav minst 495 i cykelrum) 

Cykelparkering handel 52 



Cykelparkering studentboende, 1,6 platser per lägenhet.  
 

 P-talet har anpassats utifrån att det är små lägenheter och ett antagande om 1 student per 
lägenhet. I riktlinjerna görs antagandet om 2 platser för 1,8 boende per bostad. Utifrån detta 
antas här 1,1 cykelplats per studentlägenhet i cykelrum samt 0,5 platser för besökare per  
lägenhet.  

 Cykelparkering handel: 20-40 % av antalet besökare och anställda vid verksamheten som i 
maxtimmen samtidigt befinner sig i butiken. 
 Antagandet om antalet besökare och anställda har tagits fram i samtal med Lidl, nuvarande 
verksamhetsidkare.  

Resultat analyssteg 1 

 

Total Bilparkering 24,5+26=50,5 51 Parkeringsplatser-Bil 
Total Cykelparkering 720+52=772 772 Parkeringsplatser-Cykel 

 

 

Typ Parkerings-tal Beräkning Antal 
parkeringsplatser 

Bilparkering, Studentbostäder 
(450 lgh) 

0,05 P-platser per 
lägenhet 

450x0,05=24,4 24,5 

Bilparkering, Handel (2000 m2) 13 Bilplatser per 
1000m2 BTA 

(13x2000 m2)/1000 m2=26 26 

Cykelparkering, 
Studentbostäder 

1,6 platser per lägenhet 1,6*450=720 720  
(Varav minst 495 

i cykelrum) 
Cykelparkering handel 40% av antalet 

samtidigt besökare och 
anställda vid 
verksamheten 

130*0,4=52 52 



Lägesbedömning (analyssteg 2) 

 

Karta över utredningsområde och avstånd. 

Projektet ligger i direkt anslutning mot torget ”Altplatsen” och inbegriper lokal service på minst 
2000 m2 (exklusive parkering och lastgård). Byggaktören planerar i första hand för en livsmedelsbutik 
på minst 2000 m2. Detta kan komma att inbegripa ett café på ca 100 m2. 

 

Sammanvägd tillgänglighet 
Kollektivtrafik 
Närmaste kollektivtrafikhållplats är belägen vid korsningen Musikvägen/Marconigatan vilken ligger 
cirka 320 meter från planområdet. Härifrån avgår dagligen spårvagnslinjerna 1, 7 och 8 med täta 
avgångar till Frölunda torg och centrala Göteborg. Tillgängligheten anses god.  

 

Cykel 
Förutsättningarna att ta sig till området med cykel anses bra. Det finns cykelväg längs Musikvägen 
och vidare ut i alla riktningar. Avståndet till Frölunda torg är ca 1.2 km utefter Mandolingatan. 



Mandolingatan saknar idag separat cykelväg men är planerat för den södra delen. Gatan är lokalgata 
och relativt lugn. Alternativ väg för exempelvis barn är genom den parallellt liggande positivparken. 
Cykelavstånd till centrala Göteborg är 7,6 km. Cykelvägen går längs Dag Hammarskjöldsleden och har 
mycket lite korsande trafik.  

 

Service och andra urbana verksamheter 
Den närmaste servicen planeras inom planområdet med livsmedelshandel på ca 2000 m2. Eventuellt 
kan detta kompletteras med annan mindre verksamhet. I närområdet ligger en skola 
(Frölundaskolan) två förskolor (Fiolgatan och Gitarrgatan) ett äldreboende samt en Ishockeyhall 
(Marconihallen). Projektet ligger ca 1 km från Frölunda torg med omfattande kommunal och 
kommersiell service. Det är lätt att ta sig med spårvagn, cykel eller till fots utan att korsa mer än en 
gata (Positivgatan).  

300 meter nordost om planområdet ligger Ruddalens idrottsområde med bland annat fotbollsplaner 
och skridskobana. Besökarna dit kan utgöra kunder till planerad handel.  

Övrigt 
Två öppna bilpooler (Sunfleet) finns i närområdet, vid 
Musikvägen 8 (2st Bilar) som ligger ca 150m från 
projektet samt på Positivgatan 1 (2st Bilar) som ligger 
ca 300m från projektet. 

 

Påverkas befintlig bebyggelse? 
Dagens butik rivs och befintlig parkeringsplats vid Lidl-
butiken bebyggs. Parkeringen är till för butikens 
kunder men användas troligen av besökare för 
kringboende samt av föräldrar som lämnar på 
förskolan. 

 

Ledig kapacitet i befintliga anläggningar 
Kommunen arbetar med ett planprogram för ytterligare förtätning på kringliggande parkeringar i 
närområdet. Det är därmed inte aktuellt att nyttja eventuell kapacitet i närområdet. 

 

Reglering och prissättning av parkering på gatumark 
Det finns 3 allmänna parkeringsplatser inom 400 meter; Fiolgatan, Ruddalen och Transistorgatan. 
Kostnaden är 2–7 kr/timmen. Det finns ingen gratis gatuparkering i området. 

 

Byggskede 
Dagens parkeringsplats vid Lidl-butiken är de enda parkeringsplatserna som försvinner under 
byggskedet, men då butiken upphör under byggtiden finns det inget behov att ersätta dem.  

 



Resultat analyssteg 2 
Lägesbedömningen visar på bra tillgänglighet till service och kollektivtrafik samt goda 
cykelförbindelser. Studentbostäder är ett kategoriboende med p-tal när noll vilket bedöms rimligt för 
läget. Då området ligger i zon A är parkeringstalen låga även för handeln och med livsmedelshandel i 
ett läge i utkanten av zon A bedöms p-talet för bil vara kvar i den övre delen av spannet. Bilåkande 
bedöms vara främst besökare till studenterna samt besökare till handeln som kommer med bilen på 
väg mellan andra destinationer som boende, jobb eller idrottsanläggningen i Ruddalen.  
 
Lägesbedömningen ger varken bättre eller sämre förutsättningar för cykelparkering vilket gör att 
antalet cykelparkeringar bedöms vara oförändrat. Det är rimligt att anta att många av studenterna 
cyklar eller åker kollektivt. Förutsättningarna för detta är goda. Även kundkretsen för handeln 
bedöms övervägande vara lokal och att många kunder går eller cyklar till butiken. 

 

Projektanpassning (analyssteg 3) 
Lägenhetssammansättning (för bostäder) 
Ca. 450st Studentlägenheter, övervägande 1: or på mindre än 30 m2. Antagandet är att det endast 
bor en student / lägenhet.  

Kategoriboende, Studentbostäder i zon A har ett parkeringstal på 0,05 bilplatser per studentlägenhet 
och påverkas inte av projektanpassning.  

Cykelparkeringen har anpassats utifrån att det är små lägenheter med 1 student per lägenhet. P-talet 
har anpassats utifrån att det är små lägenheter och ett antagande om 1 student per lägenhet. I 
riktlinjerna görs antagandet om 2 platser för 1,8 boende per bostad. Utifrån detta antas här 1,1 
cykelplats per studentlägenhet i cykelrum samt 0,5 platser för besökare per lägenhet. 

Verksamhetstyp/karaktär (för verksamheter) 
Livsmedelshandel på 2000 m2, uppskattningsvis 10-talet anställda som arbetar samtidigt och ca. 120 
kunder under maxtimmen. Uppskattningen har gjorts i dialog med Lidl. 

Kundkretsen bedöms främst bestå av boende från närområdet. En stor del äldre bor i närområdet 
som ofta går till butiken. Det finns inga större arbetsplatser i närområdet. Idrottsanläggningarna i 
Ruddalen kan bidra med mer bilburna kunder men även många som går från spårvagnshållplatsen. 
Utredningen utgår ifrån att fler kunder cyklar och går än åker bil och att flest bilburna parkerar på 
kvällen.  

Bilparkering med 13 bilplatser per 1000 m2 BTA ger 26 bilparkeringsplatser. 

Cykelparkering för handel ska räknas genom 20–40 % av antalet samtidigt besökare och anställda vid 
verksamheten. Utifrån att kundkretsen bedöms vara från närområdet utgår beräkningarna ifrån att 
upp till 40 % cyklar. Med ca 130 personer (10 anställda +120 kunder) under maxtimmen och ett 
antagande om 40 % cyklister behövs 52 cykelplatser för handel. 

Med antagande om att det är 1,5 kund per bil är det ca 39 personer under maxtimmen som går. 
Denna andel bedöms vara högre under dagen.  

Cykelparkering för verksamhetens kunder föreslås nära entrén och bör anordnas väderskyddade.  

 



Förutsättningar för kostnadstäckning 
Produktionskostnader för sockeln, inklusive bil- och cykelgarage, planeras att tas ut av 
verksamhetsutövaren i sockelvåningen och planeras inte påverka hyran på studentbostäderna. 

 

Fördelning av parkeringsplatser /Möjligheter till samnyttjande av parkering 
De flesta parkeringsplatserna som är avsedda för de boende (Studenterna) förväntas brukas av 
föräldrar eller vänner som kommer på besök. Parkeringsplatser för handeln förväntas fyllas enligt 
främst kvällstid. Möjlighet till samutnyttjande bedöms liten vid så få antal parkeringsplatser. 

Resultat analyssteg 3 
Oförändrat: 

 

Total Bilparkering 24,5+26=50,5 51 Parkeringsplatser-Bil 
Total Cykelparkering 720+52=772 772 Parkeringsplatser-Cykel 

 

Mobilitetslösningar (analyssteg 4) 
Byggaktören avstår från mobilitetsåtgärder. 

  

Typ Parkerings-tal Beräkning Antal 
parkeringsplatser 

Bilparkering, Studentbostäder 
(450 lgh) 

0,05 P-platser per 
lägenhet 

450x0,05=24,4 24,5 

Bilparkering, Handel (2000 m2) 13 Bilplatser per 1000 
m2  BTA 

(13x2000 m2)/1000 m2=26 26 

Cykelparkering, 
Studentbostäder 

1,6 platser per lägenhet 1,6*450=720 720  
(Varav minst 495 

i cykelrum) 
Cykelparkering handel 40 % av antalet 

samtidigt besökare och 
anställda vid 
verksamheten 

130*0,4=52 52 


