Parkeringsutredning för
nya bostäder i Tolered

Författare
Uppdragsgivare
Kontaktperson
Datum

Torunn Vikengren
Skanska Sverige AB
Karolina Olsson
2017-10-09

Innehållsförteckning
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3

INLEDNING
BAKGRUND
SYFTE
UTGÅNGSPUNKTER
AVGRÄNSNINGAR
OMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR
PLATSENS LÄGE
NÄRHET TILL SERVICE OCH SERVICEUTBUD
TILLGÄNGLIGHET MED GÅNG, CYKEL OCH KOLLEKTIVTRAFIK
TILLGÅNG TILL BILPOOL
PARKERINGSUTBUD
FRAMTIDA UTVECKLING I OMRÅDET
PROJEKTET

3
3
3
3
3
4
4
5
5
7
8
9
11

3.1 STORLEK OCH LÄGENHETSSAMMANSÄTTNING
3.2 UTFORMNING OCH MÅLGRUPP
3.3 PARKERING

11
11
11

4

13

FÖRSLAG TILL MOBILITETSLÖSNING

4.1 MOBILITETSTJÄNSTER OCH ÅTGÄRDER SOM FRÄMJAR HÅLLBART RESANDE
4.2 MÖJLIGHETER TILL ÖKAD PARKERINGSEFFEKTIVITET

13
15

5

16

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

PARKERINGSBEHOV FÖR CYKEL OCH BIL
GÖTEBORGS STADS RIKTLINJER FÖR P-TAL
PARKERINGSBEHOV ENLIGT STADENS RIKTLINJER FÖR PARKERINGSTAL
FÖRESLAGET P-TAL FÖR DET AKTUELLA PROJEKTET
PARKERINGSBEHOV FÖR BOSTÄDER ENLIGT FÖRESLAGET P-TAL
SAMMANFATTNING PARKERINGSBEHOV FÖR BOSTÄDER OCH KONTOR

16
16
17
18
19

1 Inledning
1.1

BAKGRUND

Skanska Sverige AB planerar att bygga flerbostadshus 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.
1.2

SYFTE

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.
1.3

UTGÅNGSPUNKTER

Enligt Göteborgs stads Vägledning till parkeringstal vid detaljplaner och
bygglov 2011 bör en särskild parkeringsutredning utgå från:
• Parkeringspolicy för Göteborgs Stad, antagen av KF oktober 2009.
• Förslag till cykelparkeringsriktlinjer, Trafikkontoret 2008.
• Intressentens efterfrågan på bil- och cykelplatser.
• Om det finns ledig kapacitet i närområdet som kan användas.
Denna utredning utgår också från stadens övriga planer och strategier som har
betydelse för det aktuella projektet, exempelvis Cykelprogram för en nära
storstad 2015–2025 och Strategi för Göteborg 2035 som beskriver stadens
utbyggnadsplanering.
1.4

AVGRÄNSNINGAR

Beräkningar av parkeringsbehov grundar sig i den information om området
och projektet som är känd och tillgänglig vid tiden för utredningen (augusti
2017). Eftersom utredningen görs som ett underlag till detaljplan kan den
behöva kompletteras och i viss mån justeras i bygglovsskedet.

2 Områdets förutsättningar
I kapitlet beskrivs området kortfattat, dess läge i staden, serviceutbud och
tillgänglighet med olika färdmedel.
2.1

PLATSENS LÄGE

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 och 2 visar
fastighetens läge i Tolered.

Bild 1 Fastighetens läge i Tolered (markerad med 1)

Bild 2 Översiktsbild

2.2

NÄRHET TILL SERVICE OCH SERVICEUTBUD

Bjurslätts torg ligger ca 150 meter norr om de planerade bostäderna, på andra
sidan Björlandavägen. Där finns ett mindre utbud av lokal service, såsom
vårdcentral, servicebutik och pizzeria. På samma sida av Björlandavägen
ligger också en bensinstation.
Wieselgrensplatsen har ett större utbud av service och ligger på cykel- och
gångavstånd, ca 1,2 kilometer söder om fastigheten. På Wieselgrensplatsen
återfinns bland annat flera livsmedelsbutiker (Willys, Coop m.fl.),
restauranger, bank, postombud, frisör och närsjukhus.
I närområdet ligger också Backaplan samt Kvillebäcken, som redan idag har
ett stort utbud av butiker och restauranger. Utbudet förväntas öka ytterligare
när området utvecklas och expanderas i enlighet med stadens planer de
kommande åren.
2.3

TILLGÄNGLIGHET MED GÅNG, CYKEL OCH
KOLLEKTIVTRAFIK

Tolered har ett stort utbud av kollektivtrafik och förbinds med övriga staden
genom ett sammanhängande gång- och cykelvägnät.
Cykel och gång

Tillgängligheten med cykel och gång för de planerade bostäderna är god.
Björlandavägen (som den aktuella fastigheten angränsar till) ligger längs med
en utpekad pendlingscykelkorridor1, vilket betyder att staden har en hög
ambitionsnivå när det gäller cykelinfrastrukturen.
I Göteborgs stads Cykelprogram för en nära storstad 2015–2025 anges cykelvägnätets tre klasser;
pendlingscykelnät, övergripande cykelvägnät och lokalt cykelvägnät. Pendlingscykelnätets syfte är att
1

Från Klövervallsgatan/Björlandavägen går cykel- och gångbana till bland
annat Wieselgrensplatsen, Backaplan och över Göta Älvbron till
centralstationen och Brunnsparken. Till Wieselgrensplatsen tar det 5 minuter
att cykla, till Backaplan tar det 9 minuter och till centralstationen tar det 19
minuter med cykel.

Bild 3 Cykelvägar i närområdet (www.trafiken.nu). Fastigheten markerad med blått.

Bild 4 Karta över utpekade pendelcykelstråk2

knyta samman stadens tyngdpunkter och viktiga målpunkter. Nätet ska erbjuda alla en mycket god
framkomlighet och få konflikter med andra trafikanter.
2 Cykelprogram för en nära storstad 2015–2025

Kollektivtrafik

Områdets tillgänglighet med kollektivtrafik bedöms vara god.3 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. Wieselgrensplatsen 1,2 km bort trafikeras av fyra
spårvagnslinjer, linje 5, 6, 10 och 13. Tabell 2 visar resetider från
Bjurslättstorg till centrala knutpunkter i staden.
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

Tabell 2 Restider från Bjurslättstorg till centrala knutpunkter i staden.

Centrala knutpunkter

Restid med kollektivtrafik från Bjurslätts torg
(minuter)

Wieselgrensplatsen
Hjalmar Brantingsplatsen
Brunnsparken
Centralstationen
Korsvägen

2.4

4–5
8–10
15–18
17–22
23–29

TILLGÅNG TILL BILPOOL

Det finns i nuläget tre kommersiella bilpooler på Hisingen; Sunfleet,
Bilpoolen.nu och Move About. De bilar som är placerade närmast
Klövervallsgatan återfinns för Bilpoolen.nu på Wieselgrensplatsen och för
Move About på Lindholmen.
Sunfleet har bilar på följande platser i närheten (avstånd till Klövervallsgatan
inom parantes):
•
•
•
•

Wieselgrensplatsen (1,2 km)
Gustaf Dahlénsgatan (1,2 km)
Rambergskyrkan (1,2 km)
Kryddgårdsgatan (1,3 km)

I kapitel 4 Förslag till mobilitetslösning föreslås hur tillgången till bilpool kan
förbättras för det aktuella projektet.

I likhet med närliggande Fyrklöversgatan, där detaljplanen bedömer att området anses ha god
kollektivtrafik. (Detaljplan för bostäder vid Fyrklöversgatan inom stadsdelen Tolered i Göteborg, en del av
BoStad2021.)
3

2.5

PARKERINGSUTBUD

Tolered präglas av villagator med oreglerad parkering på gatumark samt
reglerade markparkeringar i anslutning till flerbostadshus. Göteborgs stads
närmsta bilparkering återfinns norr om Bjurslättstorg, vid Slättadamsgatan,
med p-avgift 3 kr/timme hela dygnet.

Bild 5 Parkeringsutbud i närområdet. Fastigheten markerad med blå linje.

I takt med att området längst med Björlandavägen utvecklas kan det finnas ett
behov av att se över det totala parkeringsutbudet. Forskning från bland annat
VTI visar att låga p-tal får mindre effekt på bilinnehavet i nya bostäder om
det finns gott om billiga p-platser i närområdet.4 Det är därför viktigt att
staden arbetar proaktivt och ser över samt vid behov reglerar parkering i
utvecklingsområden för att möjliggöra nybyggnadsprojekt med lägre p-tal
och högre andel hållbart resande.

Hrelja m.fl., 2016, Parkeringsnormer för bostäder. Porslinsfabriken – ett exempel på samspelet mellan
läge, kollektivtrafik- och parkeringsutbud. VTI rapport 881.
4

2.6

FRAMTIDA UTVECKLING I OMRÅDET

Tolered har redan idag god tillgång till kollektivtrafik och service samt korta
restider till centrala staden. Det goda läget kommer att förstärkas ytterligare
när staden växer och Hisingen förtätas.
Prioriterat utbyggnadsområde

Byggnadsnämnden har i en strategi för Göteborg 20355 pekat ut tyngdpunkter
och prioriterade utbyggnadsområden för den långsiktiga utvecklingen av
staden. Det planerade projektet i Tolered ligger i ett sådant
utbyggnadsområde och drygt 1 km från Wieselgrensplatsen som pekas ut som
en framtida tyngdpunkt. Inom cykelavstånd finns också den nya stadsdelen
Kvillebäcken som tillsammans med Backaplan kommer att utvecklas fram till
2035 och rymma cirka 8 000 nya bostäder, fler butiker och arbetsplatser samt
ny spårväg och bussterminal6.

Bild 6 Byggnadsnämndens utpekade tyngdpunkter och utbyggnadsområden7

Fyrklöversgatan

Strax öster om det planerade projektet invid Klövervallsgatan kommer Stena
Fastigheter att bygga ca 290 nya lägenheter på den befintliga
markparkeringen längs med Fyrklöversgatan. Exploateringen är en del av
satsningarna inom samverkansprojektet BoStad2021 och detaljplanen antogs
av byggnadsnämnden den 25 april 2017. Tillsammans med den föreslagna
exploateringen i föreliggande utredning kommer det medföra att Tolered
utvecklas med både fler bostäder och verksamheter.

Strategi för Göteborg 2035, utbyggnadsplanering. Godkänd av byggnadsnämnden februari 2014.
https://stadsutveckling.goteborg.se/sv/omradenprojekt/backaplan/
7 Strategi för Göteborg 2035, utbyggnadsplanering. Godkänd av byggnadsnämnden februari 2014.
5

6

Bild 7 Planområdet för bostäderna på Fyrklöversgatan8

8

Detaljplan för bostäder vid Fyrklöversgatan inom stadsdelen Tolered i Göteborg, en del av BoStad2021.

3 Projektet
I kapitlet beskrivs projektets utformning och inriktning samt hur parkering är
tänkt att anordnas i anslutning till bostäderna.
3.1

STORLEK OCH LÄGENHETSSAMMANSÄTTNING

Den planerade bostadsytan uppgår till ca 7 800 m2 BTA fördelat på ca 120
lägenheter samt en gästlägenhet, totalt 121 st. Lägenheternas
storleksfördelning visas i tabell 3. Då projektet fortfarande är i ett relativt
tidigt stadium kan uppgifterna komma att justeras längre fram. I nuläget är ca
400 m2 BTA planerat för kontorsverksamhet.
Tabell 3 Preliminär lägenhetsfördelning (augusti 2017)

Storlek
1 RoK
2 RoK
3 RoK
Gästlägenhet
Totalt

3.2

Antal

Andel
47
61
12
1
121

39 %
51 %
10 %
100 %

UTFORMNING OCH MÅLGRUPP

Projektet har ett särskilt fokus på små lägenheter. Andelen smålägenheter (1–
2 RoK) uppgår till 90 % 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.
3.3

PARKERING

Projektet har som uttalad ambition att främja alternativ till eget bilåkande och
att minska behovet av bilparkering. Med hänsyn till fastighetens läge och den
tänkta målgruppen bedöms förutsättningarna goda för en sådan inriktning.
Förslag på mobilitetsåtgärder för att främja hållbart resande presenteras i
kapitel 4.
Parkering för bostäder och kontor avses att lösas i garage under husen.
Investerings- och driftskostnad för parkering kommer att särskiljas från
bostadsrättsföreningens avgift och istället 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. För dem som av olika skäl ändå måste ha bil kommer p-platserna i

garaget att vara ett tryggt, säkert och lättillgängligt alternativ jämfört med
annan parkering i närområdet.
Då hela tomten kommer att bebyggas finns det begränsat med utrymme för
parkering ovan mark. För att underlätta för besökare kommer en yta i det
sydöstra hörnet av fastigheten att utformas och reserveras för
besöksparkering.

4 Förslag till mobilitetslösning
I kapitlet beskrivs de mobilitetstjänster som föreslås i syfte att främja hållbara
färdsätt och minska behovet av egen bil för dem som flyttar in i de planerade
bostäderna.
4.1

MOBILITETSTJÄNSTER OCH ÅTGÄRDER SOM FRÄMJAR
HÅLLBART RESANDE

Forskning har visat att mobilitetsåtgärder för att främja ett lågt bilinnehav får
bäst effekt om de genomförs flera tillsammans i ett paket. De åtgärder som
föreslås för projektet i Tolered bygger därför på att de boende och verksamma
får tillgång till bilpool samt att ytterligare åtgärder genomförs som främjar
hållbara färdsätt. Stor vikt kommer att läggas vid utformning av
cykelparkering och åtgärder som främjar cykel som det dagliga
transportmedlet. En bilpool i kombination med cykelpool, säker och bekväm
cykelförvaring och provåkarkort för kollektivtrafik m.m. kompletterar
varandra för att stimulera till en övergång mot ett mer hållbart resande.
Mobilitetsåtgärderna beskrivs övergripande nedan. Slutgiltiga och mer
detaljerade lösningar för mobilitet presenteras i bygglovsskedet.
Bilpool

Tillgång till bilpool är en nyckelfaktor för att möjliggöra ett lågt bilinnehav.
Ett femårigt avtal kommer att tecknas med bilpoolsleverantör för att garantera
de boendes tillgång till bilpool. Utöver de p-platser som beräknas för boende
och verksamma kommer två p-platser att anläggas och reserveras för
bilpoolsbilar i garaget. Uttag kommer att installeras i anslutning till platserna
för att möjliggöra laddning av elbilar.
Bilpoolen kommer att marknadsföras och kommuniceras till boende och
verksamma, både inför, under och efter inflytt.
Kvalitetshöjd cykelparkering

I bilaga 3 i stadens vägledning till parkeringstal ges rekommendationer kring
utformning av cykelparkering. Ytterligare riktlinjer återfinns i Förslag till
cykelparkeringsriktlinjer.
Antal och placering av cykelplatser kommer att följa vägledningens riktlinjer.
Cykelplatserna vid entréer såväl som i garage görs väderskyddade och
möjliggör säker fastlåsning av ramen. Dessutom kommer åtgärder
genomföras som bidrar till ytterligare kvalitetshöjning, utöver riktlinjerna:

-

Delar av entréplatserna förläggs på entréterrasserna, vilket skapar
extra trygghet och tillgänglighet.
Särskilt utformade lastcykelplatser, tre vid entréer och tre i förråd.

Riktlinjerna anger att alla cykelplatser, även de i förråd, ska vara
lättåtkomliga. Vad det betyder specificeras inte närmare. I den aktuella
fastigheten kommer stor vikt att läggas vid utformning som underlättar
cykling, vilket konkret innebär att cykelutrymmen ska vara utan trösklar, ha
automatisk dörröppning och kunna nås med hiss eller ramp.
Cykelåtgärder

För att underlätta cykel som dagligt och huvudsakligt transportmedel kommer
de boende att ha tillgång till en cykelpool med två lastcyklar och två elcyklar,
lättillgängligt placerade på innergården. Dessa kan bokas och användas för
exempelvis veckohandling, transport av sällanköpsvaror och längre
cykelturer.
För att möjliggöra reparation och underhåll av cyklar kommer en
avspolningsplats att placeras på en central och lättillgänglig plats. I anslutning
till den tillhandahålls gemensamma verktyg för cykelreparation samt en
stationär luftpump.
Kollektivtrafikåtgärder

För att främja resor med kollektivtrafik kommer realtidsskyltar att sättas upp i
fastighetens entréer. Alla hushåll kommer också att få ett månadskort för
resor med Västtrafik i det välkomstpaket som tillhandahålls i samband med
inflytt (se nedan).
Välkomstpaket

Mobilitetsåtgärder får störst effekt om de kommuniceras tydligt, i synnerhet
före och vid inflytt. Personer som flyttar byter oftast resväg och det finns
därför goda möjligheter att etablera nya resvanor om de hållbara alternativen
marknadsförs i god tid.
Samtliga hushåll som flyttar in i de nya bostäderna kommer att få ett
välkomstpaket med mobilitetsrelaterad information före flytten. Paketet
föreslås bland annat innehålla information om mobilitetstjänsterna,
beskrivning av cykelvägar och kollektivtrafikutbud i området samt
provåkarkort på Västtrafik. 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.

Sammanfattning

I tabell 4 sammanfattas de föreslagna mobilitetsåtgärderna.
Tabell 4 Sammanfattning av föreslagna mobilitetsåtgärder

Åtgärd
Bilpool

Kvalitetshöjd
cykelparkering
Cykelåtgärder

Kollektivtrafikåtgärder

Välkomstpaket

Ekonomi

4.2

Beskrivning
- Femårigt avtal med bilpoolsleverantör
- Två reserverade bilpoolsplatser
- Lättillgängligt placerade
- Eluttag för laddning
- Cykelplatser på entréterrasser
- Särskilt utpekade lastcykelplatser (tre på gården och
tre i garage)
- Cykelpool med två lastcyklar och två elcyklar
- Avspolningsyta
- Verktyg för cykelreparation
- Stationär luftpump
- Realtidsskyltar i entréer
- Provåkarkort på Västtrafik (en månadsladdning för
Göteborg)
- Information om bilpool och lastcykelpool
- Karta över området som visar närmsta hållplatser och
information om avgångar
- Beskrivning av cykelfaciliteterna i huset
- Rabatt på cykelservice hos lokal cykelverkstad
- Rabatt på cykelinköp hos cykelbutik/leverantör
- Göteborgs stads cykelkarta
- Provåkarkort på Västtrafik (en månadsladdning för
Göteborg)
- Investerings- och driftskostnader från parkering
särskiljs från ordinarie bostadsrättsavgift

MÖJLIGHETER TILL ÖKAD PARKERINGSEFFEKTIVITET

Det kan finnas viss möjlighet till samnyttjande inom det egna projektet eller
med andra parkeringsplatser i närområdet. Det behöver i så fall utredas
närmare i ett senare skede.

5 Parkeringsbehov för cykel och bil
5.1

GÖTEBORGS STADS RIKTLINJER FÖR P-TAL

Gällande p-tal för bostäder och kontor återfinns i Vägledning till
parkeringstal vid detaljplaner och bygglov 2011. I vägledningen anges olika
parkeringstal för detaljplan respektive bygglov. En särskild
parkeringsutredning, som denna, ska enligt vägledningen främst göras inför
bygglov. Dock är det en fördel att redan ännu tidigare, i detaljplaneskedet,
kartlägga förutsättningar för parkering och föreslå eventuella
mobilitetslösningar.
Denna utredning redogör för parkeringsbehovet vid detaljplan.
Parkeringszon boende - bil
Området ligger i zon Övriga Göteborg enligt zonindelningen för parkering
och bostäder.
Parkeringszon verksamheter - bil
Området ligger i zon Ganska god tillgänglighet med kollektivtrafik enligt
zonindelningen för parkering och verksamheter.
Parkeringszon verksamheter – cykel
Området ligger i zon Övriga Göteborg enligt zonindelningen för parkering
och verksamheter.
God kollektivtrafik
I enlighet med vägledningen bedöms de planerade bostäderna ha god tillgång
till kollektivtrafik, vilket medger för projektet att tillgodoräkna en sänkning
av p-talen (boende och besök) med 10%.
5.2

PARKERINGSBEHOV ENLIGT STADENS RIKTLINJER FÖR
PARKERINGSTAL

Här redogörs för parkeringsbehovet i detaljplan, beräknat utifrån Göteborgs
stads riktlinjer för parkeringstal.
I tabellerna nedan redovisas parkeringsbehovet för bil och cykel för bostäder
respektive kontor. Antalet p-platser som redovisas är avrundade till närmsta
heltal. Det sammanlagda behovet av parkering uppgår till 61 bilplatser och
276 cykelplatser.

Parkeringsbehov bil

Det totala parkeringsbehovet för bil beräknas till 61 platser för bostäder och
kontor sammanlagt.
Tabell 5 Parkeringsbehov bil för bostäder i detaljplaneskedet. P-tal anger bilplatser/1000 m2 BTA.

Flerbostadshus, bil

P-tal

Lägenhet, boende
Lägenhet, besök
Summa bilplatser

7,2
1

P-tal -10 %
reduktion
6,5
0,9

2

m BTA
7 800
7 800

Antal pplatser
51
7
58

Tabell 6 Parkeringsbehov bil för kontor i detaljplaneskedet. P-tal anger bilplatser/1000 m2 BTA.
2

Kontor, bil

P-tal

m BTA

Antal p-platser

Besökande
Sysselsatta
Summa bilplatser

0,8
8

400
400

0
3
3

Parkeringsbehov cykel

Det totala parkeringsbehovet för cykel beräknas till 276 platser för bostäder
och kontor sammanlagt.
Tabell 7 Parkeringsbehov cykel för bostäder i detaljplaneskedet. P-tal anger cykelplatser/1000 m2 BTA.
2

Flerbostadshus, cykel

P-tal

m BTA

Antal p-platser

Lägenhet, i förråd

25

7 800

195

Lägenhet, vid entrén
Summa cykelplatser

10

7 800

78
273

Tabell 8 Parkeringsbehov cykel för kontor i detaljplaneskedet. P-tal anger cykelplatser/1000 m2 BTA.
2

Kontor, cykel

P-tal

m BTA

Antal p-platser

Besökande

1

400

0

Sysselsatta
Summa cykelplatser

7

400

3
3

5.3

FÖRESLAGET P-TAL FÖR DET AKTUELLA PROJEKTET

De redovisade mobilitetsåtgärderna i kapitel 4 gör det enklare för de boende
att klara sin vardag utan egen bil och istället välja mer hållbara färdsätt. Det
bedöms därför vara möjligt att sänka parkeringstalet för boende med 25 %,
efter reduktion för god kollektivtrafik.

Det föreslagna parkeringstalet för boende uppgår efter reduktion till 4,88
bpl/1000 m2 BTA i detaljplaneskedet. Därutöver tillkommer två
bilpoolsplatser, i enlighet med föreslagna mobilitetsåtgärder.
Eftersom mobilitetsåtgärderna är specifikt riktade mot de boende föreslås
parkeringstalen för besökande och kontor vara oförändrade och lika med dem
som anges i vägledningen.
5.4

PARKERINGSBEHOV FÖR BOSTÄDER ENLIGT
FÖRESLAGET P-TAL

Parkeringsbehovet för bil uppgår till 47 platser enligt föreslaget p-tal för
bostäder, inklusive bilpoolsplatser, se tabell 9. Därutöver tillkommer 3 platser
för kontor, vilket ger totalt 50 bilplatser.
Parkeringsbehovet för cykel uppgår till 283 platser för bostäder, se tabell 10.
Därutöver tillkommer 3 platser för kontor, vilket ger totalt 286 cykelplatser.
Tabell 9 Parkeringsbehov bil för bostäder i detaljplaneskedet enligt föreslaget p-tal. P-tal anger
bilplatser/1000 m2 BTA.

Flerbostadshus, bil

P-tal

P-tal -25 %
reduktion
4,88

Antal p-platser

7,2

P-tal -10 %
reduktion
6,5

Lägenhet, övriga Göteborg boende
Lägenhet, övriga Göteborg besök

1

0,9

-

7

Bilpool
Summa bilplatser

-

-

-

2
47

38

Tabell 10 Parkeringsbehov cykel för bostäder i detaljplaneskedet. P-tal anger cykelplatser/1000 m2 BTA.
2

Flerbostadshus, cykel

P-tal

m BTA

Antal p-platser

Lägenhet, i förråd

25

7 800

195

Lägenhet, vid entrén
Poolcykelplatser
Lastcykelplatser
Summa cykelplatser

10
-

7 800
-

78
4
6
283

5.5

SAMMANFATTNING PARKERINGSBEHOV FÖR BOSTÄDER
OCH KONTOR

I tabell 11 och 12 sammanfattas det totala behovet av cykel- och bilplatser till
detaljplan. Parkeringsbehovet redovisas både enligt Göteborgs stads p-tal
samt enligt föreslaget p-tal för det specifika projektet med reduktion för
mobilitetsåtgärder.
Tabell 11 Parkeringsbehov för bil i detaljplan enligt befintligt och föreslaget p-tal.

Antal bilplatser
Befintligt p-tal
Bostäder

Föreslaget p-tal
58

45

Kontor

3

3

Bilpool

0

2

Summa

61

50

Tabell 12 Parkeringsbehov för cykel i detaljplan enligt befintligt och föreslaget p-tal.

Antal cykelplatser
Befintligt p-tal
Bostäder

Föreslaget p-tal
273

273

Kontor

3

3

Cykelpool

0

4

Lastcykelplatser

0

6

276

286

Summa

Det slutgiltiga behovet enligt förslaget i denna utredning uppgår därmed till 50
bilplatser och 286 cykelplatser. Det är en minskning med 11 bilplatser samt en
ökning med 10 cykelplatser i jämförelse med stadens befintliga p-tal. Förslaget
innehåller också en satsning på mobilitetsåtgärder, som möjliggör ett lägre ptal och främjar hållbart resande hos dem som flyttar in.
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