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Sammanfattning
Utredningen omfattar byggnation av nya bostäder och verksamheter i
Tolered. Projektet utgörs av 114 lägenheter och lokaler för
verksamhetsändamål om 400 m2 BTA.
Mobilitets- och parkeringsutredningen syftar till att utreda behovet av
parkering inför detaljplan samt att föreslå mobilitetslösningar för det aktuella
projektet.
Projektet kommer att genomföra mobilitetsåtgärder som uppfyller baspaketet
samt tre nivåer av stjärnpaketet. Resultat av respektive analyssteg redovisas i
tabell 1. Föreslagna p-tal efter analyssteg 4 framgår av tabell 2.
1 Resultat analyssteg 1-4

Analyssteg
1. Normalspann

2. Lägesbedömning
3. Projektanpassning
4. Mobilitetslösningar

Resultat
Prioriterade utbyggnads- och
kraftsamlingsområden (bostäder)
Prioriterade utbyggnads- och
kraftsamlingsområden samt mellanstaden i övrigt.
(verksamheter)
Sänkning av p-tal för bostäder (bil) p.g.a. god
sammanvägd tillgänglighet
Sänkning av p-tal för bostäder (cykel och bil) p.g.a.
stor andel små lägenheter
Sänkning av p-tal för bostäder (bil) p.g.a. att
baspaket + stjärnpaket genomförs

2 P-tal efter analyssteg 4

Kategori

P-tal
Bil

Bostäder
Kontor

Cykel

0,30 platser/lägenhet
2

10 platser/1000 m BTA

2,0 platser/lägenhet
40 % av antalet samtidiga
sysselsatta och besökande

1 Inledning
1.1

BAKGRUND OCH SYFTE

Skanska Sverige AB planerar att bygga nya bostäder och verksamhetslokaler
i Tolered på fastigheten i korsningen Klövervallsgatan/Gamla
Björlandavägen. Eftersom Skanskas ambition är att aktivt främja hållbar
mobilitet hos de boende görs en särskild parkeringsutredning som en del av
arbetet inför detaljplan.
Mobilitets- och parkeringsutredningen syftar till att utreda behovet av
parkering för det aktuella projektet i Tolered. Utredningen ska redan på ett
tidigt stadium kartlägga området och projektets förutsättningar när det gäller
tillgänglighet med olika färdmedel, samt vilka specifika faktorer som
påverkar behovet av parkering för de aktuella bostäderna. Utredningen
kommer också att föreslå åtgärder som syftar till att minska behovet av
bilparkering och främja hållbart resande för de boende.
Utredningen har utgått från Anvisningar till Riktlinjer för mobilitet och
parkering i Göteborgs Stad, daterad 17 maj 2018.
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2 Mobilitets- och
parkeringsutredning
2.1

NORMALSPANNET (ANALYSSTEG 1)

Val av normalspann

För bostäder ligger projektet i normalspann B. Prioriterade utbyggnads- och
kraftsamlingsområden.
För verksamheter ligger projektet i normalspann Prioriterade utbyggnadsoch kraftsamlingsområden samt mellanstaden i övrigt.
Resultat analyssteg 1, bilparkering

Normalspann bil, bostäder: 0,3 – 0,6 bilplatser/lägenhet
Startvärde: 0,6 bilplatser/lägenhet
Normalpann bil, verksamheter: 0 – 10 bilplatser/1000 m2 BTA
Startvärde: 10 bilplatser/1000 m2 BTA
Resultat analyssteg 1, cykelparkering

Parkeringstal cykel, bostäder: 2,5 cykelplatser/lägenhet
Parkeringstal cykel, kontor: 20–40% av antalet samtidiga besökare och
sysselsatta till verksamheten
Startvärde: 40 %
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2.2

LÄGESBEDÖMNING (ANALYSSTEG 2)

Utredningsområde

Den aktuella fastigheten ligger i Tolered strax intill Klövervallsgatan, Gamla
Björlandavägen och Björlandavägen. Den befintliga byggnaden på platsen
kommer att rivas för att göra plats för de nya bostäderna. Bild 1 visar
fastighetens läge och bild 2 visar utredningsområdet i en cirkel med 400
meters radie från projektområdet.

Bild 1 Översiktsbild

Bild 2 Utredningsområdets ungefärliga avgränsning runt fastigheten
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Lokalt torg

Ej aktuellt för zon B.
Sammanvägd tillgänglighet
Kollektivtrafik

Utredningsområdet har direkt närhet till god kollektivtrafik. Närmsta hållplats
är Bjurslätts torg som ligger i direkt anslutning till fastigheten, längs med
Björlandavägen. Därifrån avgår sex busslinjer, varav en stombuss (buss 25),
se Tabell 1. Buss 25 har hög turtäthet med sex avgångar eller fler per timme
under rusningstrafik.
Tabell 1 Busslinjer som trafikerar hållplatsen Bjurslätts torg

Busslinje nr
22
25
31
36
136
145

Mot
Hjalmar Brantingsplatsen/ Kippholmen
Balltorp/Länsmansgården
Hjalmar Brantingsplatsen/Eketrägatan
Hjalmar Brantingsplatsen/Säve
Hjalmar Brantingsplatsen/Volvo Torslanda
Tuve/Volvo Torslanda

Cykel

Tillgängligheten med cykel är god med direkt närhet till god
cykelinfrastruktur (under 100 meter). Från Klövervallsgatan/Björlandavägen
går cykel- och gångbana till bland annat Wieselgrensplatsen, Backaplan och
över Göta Älvbron till centralstationen och Brunnsparken.
Service och andra urbana verksamheter

Projektet har direkt närhet till god service. Bjurslätts torg ligger ca 150 meter
norr om de planerade bostäderna, på andra sidan Björlandavägen. Där finns
ett utbud av lokal service, såsom vårdcentral, servicebutik och pizzeria. På
samma sida av Björlandavägen ligger också en bensinstation.
Det finns en förskola inom utredningsområdet (Gryningen förskola) samt två
förskolor strax utanför (Sockenvägen 26 och Hälleskriftsgatan 1A). Närmsta
grundskolor F-6 är Lerlyckeskolan och Toleredsskolan, ca 550 meter från
projektet.
Urbana verksamheter som sällanköpshandel och kultur finns inte inom
utredningsområdet. Dock ligger Backaplan med ett stort urbant utbud endast
1,5 km bort och nås på ca 10 minuter med cykel, buss eller bil.
Bild 3 visar tillgängligheten till service inom och strax utanför
utredningsområdet.
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Bild 3 Service, skolor och förskolor inom och strax utanför utredningsområdet

Övrigt

Det finns inga bilpooler inom utredningsområdet.
Påverkas befintlig bebyggelse?

Projektet påverkar inte parkering för befintlig bebyggelse. Den
verksamhetslokal som tidigare låg på fastigheten är riven.
Ledig kapacitet i befintliga anläggningar

Utredning av ledig kapacitet kommer att göras enligt trafikkontorets
anvisningar.
Reglering och prissättning av parkering på gatumark

En studie av reglering och prissättning kommer att genomföras av
exploatören enligt anvisningar från trafikkontoret.
Inom utredningsområdet finns ett flertal villagator med oreglerad parkering
på gatumark i nära anslutning till projektet. Dessa är främst Gamla
Björlandavägen, Klövervallsgatan och Blackevägen, men också
Vallpojksgatan, Stängselgatan och Tröskaregatan. På andra sidan
Björlandavägen finns tidsbegränsad parkering längs med Karl Staaffsgatan
och Arvid Lindmansgatan.
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Liksom i andra projekt med låga p-tal finns det en risk för överspillseffekter
om priset på kringliggande parkering är lågt. Gatumarksparkering och hur den
regleras är en fråga för Göteborgs Stad och kan inte i sin helhet utredas av en
enskild fastighetsägare men utifrån områdets och projektets förutsättningar
finns i huvudsak två möjliga alternativ för parkering i närområdet:
Fortsatt oreglerad gatumarksparkering

Om gatumarksparkeringen fortsätter att vara oreglerad finns en risk att de
boende och verksamma som flyttar in väljer att parkera på gatumark istället
för i garaget under bostadshusen. I synnerhet besökande till bostäderna och
verksamheterna kan förväntas parkera på gatumark då den är billigare och
kan upplevas mer lättillgänglig.
Konsekvenserna för befintliga boende är ett ökat tryck på den fria
gatumarksparkeringen, främst under kvällar och helger. Hur stort det ökade
trycket kan förväntas bli är svårt att veta exakt. Vid ett antagande om att
bilinnehavet i de nya bostäderna stämmer överens med gällande p-tal
(normalspann 0,3–0,6) uppgår antalet bilar till mellan 34–68 stycken,
inklusive besöksparkering. Detta är det maximalt förväntade bilinnehavet för
hela bostadsexploateringen och därmed taket för hur många tillkommande
bilar som kan komma att parkera på gatorna i närområdet. Sannolikt blir den
verkliga siffran lägre.
Reglering av gatumarksparkering

För att minska risken för överspillseffekter kan trafikkontoret reglera
gatumarksparkeringen genom införande av boendeparkering, tidsreglering,
avgifter eller parkeringsförbud.
Den kommande utredningen ger ytterligare underlag för bedömning av
reglering och prissättning.
Byggskede

Parkering och mobilitet för befintliga boende eller verksamheter inom
utredningsområdet bedöms inte påverkas under byggskedet.
Resultat analyssteg 2

Direkt närhet till god kollektivtrafik: Ja
Bra cykelinfrastruktur: Ja
Service och andra urbana verksamheter: Ja, service inom utredningsområdet
och 10 min med cykel eller buss till urbana verksamheter. Förskolor och
skolor inom utredningsområdet eller strax utanför.
Bilpool i närheten: Nej, inte i direkt närhet (närmsta är 1,2 km bort)
Projektet bedöms ha en god sammanvägd tillgänglighet med cykel och
kollektivtrafik samt tillgång till service och andra urbana verksamheter inom
rimligt avstånd med hållbara färdsätt.
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För att undvika parkeringsflykt bör gatumarksparkeringen på gatorna närmast
projektområdet regleras.
Bostäder, bil

P-talet sänks med 0,05 från normalspannet till 0,55 bilplatser/lägenhet.
Verksamheter, bil

P-talet förblir oförändrat, 10 bilplatser/1000 m2 BTA.
Bostäder, cykel

P-talet förblir oförändrat, 2,5 cykelplatser/lägenhet.
Verksamheter, cykel

P-talet förblir oförändrat, 40% av samtidiga besökare och sysselsatta till
verksamheten.
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2.3

PROJEKTANPASSNING (ANALYSSTEG 3)

Lägenhetssammansättning

Den planerade bostadsytan uppgår till ca 7 800 m2 BTA fördelat på 114
lägenheter Lägenheternas storleksfördelning visas i Tabell 2. Då projektet
fortfarande är i ett relativt tidigt stadium kan uppgifterna komma att justeras
längre fram.
Projektet har ett särskilt fokus på små lägenheter. Andelen smålägenheter (1–
2 RoK) uppgår till 80 % av det totala antalet lägenheter. Den tänkta
målgruppen är i huvudsak unga vuxna utan barn, men det finns också en
önskan från kommunen att en mindre andel av lägenheterna utformas för att
passa en senior målgrupp. Samtliga lägenheter kommer att säljas och
förvaltas som bostadsrätter.
Tabell 2 Preliminär lägenhetsfördelning (maj 2018)

Storlek
1 RoK
2 RoK
3 RoK
4 RoK
Totalt

Antal

Andel
50
41
15
8
114

44 %
36 %
13 %
7%
100 %

Verksamhetstyp/karaktär

I nuläget är ca 400 m2 BTA planerat för kontorsverksamhet. Det är inte
fastställt exakt vilken typ av verksamhet som kommer etableras, men en
uppskattning är att ytan kan generera ca 20 anställda1 och 5 besökare
samtidigt.
Möjligheter till samnyttjande av parkering

Möjligheterna till samnyttjande inom projektet och/eller med kringliggande
verksamheter bedöms var begränsade.
Förutsättningar för kostnadstäckning

Investerings- och driftskostnad för parkering kommer att särskiljas från
bostadsrättsföreningens avgift och tas ut som en separat hyra för de hushåll
som väljer att ha p-plats. Genom att undvika att sprida kostnaden på samtliga
hushåll möjliggörs ett billigare boende för dem som väljer att inte ha egen bil.
Kostnaden för p-tillstånd är inte slutgiltigt bestämd men bedöms komma att
uppgå till cirka 1300 kr/månad, vilket är i linje med marknadspriset i
Göteborg. Avgiften täcker parkeringarnas driftskostnad till 100 %, dock inte
hela produktionskostnaden för garaget. Prissättningen görs utifrån vad som är
marknadsmässigt gångbart för att platserna ska bli uthyrda. Ambitionen är en
1

Beräknat på att varje kontorsanställd kräver ca 20 kvm lokalyta.
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så hög prisnivå som möjligt, i syfte att erhålla kostnadstäckning samt att
främja att de boende väljer andra alternativ än egen bil.
Fördelning av parkeringsplatser

Projektets behov av parkering omfattar främst boende- och besöksparkering
samt i mindre omfattning även verksamhetsparkering. Lämpligt utrymme för
bilparkering (boende, verksamma, besökande och rörelsehindrade) kommer
att lösas på kvartersmark i garage under fastigheten. Två bilplatser avsätts i
markplan mot den sydöstra delen av fastigheten. Dessa kommer att reserveras
för bilpoolsbilar alternativt besöksparkering. Besökande som ska parkera i
garaget får tillgång till det via den de ska besöka, t.ex. en boende eller
verksam i huset.
Cykelparkering för boende, besökare och verksamma löses på kvartersmark.
Ett antal parkeringar placeras på innergården i närheten av entréer medan
övriga placeras i garage.
En mer exakt placering av de olika parkeringsplatserna för bil och cykel
beskrivs i planritningen.
Resultat analyssteg 3

Projektet har en stor andel små lägenheter och ambitionen att uppnå en hög
kostnadstäckning. På grund av den höga andelen små lägenheter sänks
bostädernas parkeringstal för cykel och bil.
Möjligheterna till samnyttjande av projektets bilplatser är begränsade.
Karaktären på de verksamheter som flyttar in bedöms inte heller motivera en
förändring av p-talen för verksamheter.
Bostäder, bil

P-talet sänks med 0,05 från analyssteg 2 till 0,50 bilplatser/lägenhet.
Verksamheter, bil

P-talet förblir oförändrat, 10 bilplatser/1000 m2 BTA.
Bostäder, cykel

P-talet sänks med 0,5 till 2,0 cykelplatser/lägenhet.
Verksamheter, cykel

P-talet förblir oförändrat, 40% av samtidiga besökare och sysselsatta till
verksamheten.
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2.4

MOBILITETSLÖSNINGAR (ANALYSSTEG 4)

Nedan beskrivs de mobilitetsåtgärder som ska genomföras i syfte att främja
hållbart resande i projektet.
Information
Startpaket till nyinflyttade

Samtliga hushåll som flyttar in i de nya bostäderna kommer att få ett
välkomstpaket med mobilitetsrelaterad information före flytten. Paketet ska
bland annat innehålla information om mobilitetstjänsterna, beskrivning av
cykelvägar och kollektivtrafikutbud i området samt provåkarkort på
Västtrafik. Därutöver kommer paketet att innehålla någon fysisk present som
underlättar resor utan bil. Syftet är att i god tid kommunicera möjligheterna
till hållbart resande och att uppmuntra dem som flyttar in att välja gång, cykel
eller kollektivtrafik som huvudsakliga färdmedel.
Löpande information om mobilitet

Information kommer att delges löpande efter inflytt i syfte att hålla
mobilitetsfrågan levande.
Årlig mobilitetsaktivitet

Pengar avsätts i bostadsrättsföreningens budget för att genomföra en årlig
mobilitetsaktivitet. En mobilitetsansvarig person ska utses i
bostadsrättsföreningen vars uppgift bl.a. är att organisera den årliga
mobilitetsaktiviteten.
Kollektivtrafik
Kostnadsfritt kollektivtrafikkort 90 dagar för nyinflyttade

Alla nyinflyttade hushåll kommer att få ett kostnadsfritt kollektivtrafikkort
(90 dagar) för resor med Västtrafik i det välkomstpaket som tillhandahålls i
samband med inflytt. Kortet tillhandahålls under hela avtalsperioden.
Cykel
God cykelparkering

Cykelparkering av god kvalitet kommer att erbjudas i enlighet med
riktlinjerna och kraven i baspaketet. Årlig sanering av gamla cyklar kommer
att genomföras liksom regelbunden översyn av att ytorna är rena och
attraktiva. En stationär luftpump placeras på en lättillgänglig plats i
anslutning till den planerade cykelservicebyggnaden.
Lastcykelparkeringar

Utöver ordinarie cykelplatser tillskapas 4 särskilda platser för lastcyklar.
Efterfrågan följs upp årligen och tillgodoses.
Cykelservicerum/byggnad

En cykelservicebyggnad (motsvarande cykelservicerum) planeras på gården
för att möjliggöra underhåll och reparation av cyklar. Byggnaden kommer att
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erbjuda lämpliga verktyg och vara dimensionerad utifrån antalet lägenheter.
Spolplats för cyklar placeras utomhus på gården, i anslutning till
cykelservicebyggnaden.
Cykelpool med specialcyklar

För att underlätta cykel som dagligt och huvudsakligt transportmedel kommer
de boende och verksamma att ha tillgång till en cykelpool med två
elassisterade lastcyklar och två vikcyklar, lättillgängligt placerade på
innergården.
Gång
Extra åtgärder för gående

Fastighetsägaren (dvs Skanska) ska bygga och bekosta ny gångbana längs
Gamla Björlandavägen (inom planområdets södra del) och längs Rågåkern
(inom planområdets östra del). Syftet är att främja att de boende går till fots
och vistas i närmiljön hela året. Idag saknas det gångbana på dessa sträckor.
Bil
Bilpoolsplatser

Tillgång till bilpool är en nyckelfaktor för att möjliggöra ett lågt bilinnehav.
Två bilpoolsplatser kommer att reserveras i ett attraktivt läge i markplan.
Bilpoolsfordon

1-2 bilpoolsfordon kommer att placeras på de utpekade platserna.
Medlemskap i bilpool

Medlemskap i bilpool ingår i bostadsrättsavgiften under hela löptiden och
erbjuds alla boende. Verksamma kommer att ha möjlighet att ansluta sig till
bilpoolen i mån av behov. Bilpoolen kommer att marknadsföras och
kommuniceras till boende och verksamma, både inför, under och efter inflytt.
Begränsning av fasta parkeringsplatser

För att möjliggöra ett effektivt nyttjande kommer maximalt 50% av
parkeringsplatserna att vara fasta/personliga.
Parkeringshyran särredovisas

Avgift för parkering kommer att särskiljas från bostadsrättsföreningens avgift
i syfte att tydliggöra parkeringskostnaderna för de boende.
Mobilitetsåtgärder för verksamma

Projektet består till övervägande del av bostäder och störst vikt läggs därför
vid mobilitetsåtgärder riktade till boende. Verksamma kommer att ha
möjlighet att ansluta sig till bilpoolen och kommer även att ha nytta av den
gångbana som fastighetsägaren ska bygga.
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Sammanfattning mobilitetsåtgärder
Baspaket:

§
§
§
§
§
§
§
§

Startpaket till nyinflyttade
Löpande information om mobilitet
(Kostnadsfritt kollektivtrafikkort 30 dagar – utgår, ersätts i
stjärnpaketet)
Erbjuda god cykelparkering
Lastcykelparkeringar
Begränsning av fasta platser
Parkeringshyran särredovisas
Bilpoolsplatser

Stjärnpaket:

§
§
§
§
§
§
§

Årlig mobilitetsaktivitet
Kostnadsfritt kollektivtrafikkort 90 dagar för nyinflyttade
(stjärnåtgärd)
Cykelservicerum (cykelservicebyggnad med intilliggande spolplatta)
Cykelpool med specialcyklar (stjärnåtgärd)
Bilpoolsfordon
Medlemskap i bilpool (stjärnåtgärd)
Extra åtgärder för gående

Resultat analyssteg 4

Mobilitetsåtgärderna för projektet uppfyller baspaketet och sju åtgärder i
stjärnpaketet (varav tre stjärnåtgärder).
Baspaketet medger ett avdrag med 0,05 för p-tal bostäder, bil.
Stjärnpaketet medger ett avdrag med 0,15 för p-tal bostäder, bil.
Bostäder, bil

P-talet sänks med 0,20 från analyssteg 3 till 0,30 bilplatser/lägenhet.
Verksamheter, bil

P-talet förblir oförändrat, 10 bilplatser/1000 m2 BTA.
Bostäder, cykel

P-talet förblir oförändrat, 2,0 cykelplatser/lägenhet.
Verksamheter, cykel

P-talet förblir oförändrat, 40% av samtidiga besökare och sysselsatta till
verksamheten.
Parkeringsbehov bil

I Tabell 3 sammanfattas behovet av bilplatser enligt de framräknade p-talen.
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Tabell 3 Parkeringsbehov för bil

Parkeringsbehov bil
P-tal
Bostäder

Antal platser

0,30 platser/lägenhet

34

2

Kontor

10 platser/1000 m BTA

4

Bilpool

Minst 1 plats/100 lägenheter

2

Summa

40

Parkeringsbehov cykel

I Tabell 4 sammanfattas behovet av cykelplatser enligt de framräknade ptalen.
Tabell 4 Parkeringsbehov för cykel

Parkeringsbehov cykel
P-tal
Bostäder

2 platser/lägenhet

Kontor
Lastcykelplatser

40 % av antalet samtidiga besökare
och sysselsatta till verksamheten
-

Platser för poolcyklar

-

Antal platser

Summa

2.5

228
10
4
4
244

REKOMMENDATIONER OM UTFORMNING AV MOBILITET
OCH PARKERING

Laddplatser för elfordon ska enligt riktlinjerna finnas på kvartersmark vid
flerbostadshus och verksamheter. Det rekommenderas att laddning möjliggörs
vid de två bilpoolsplatserna i markplan samt vid ytterligare platser i garage.
Möjlighet att ladda elcykel ska också tillgodoses.
Cykelpoolen med specialcyklar placeras lättåtkomligt och i ett attraktivt läge,
förslagsvis på innergården i närheten av cykelservicebyggnaden.
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