
1/8 
 

Mobilitets- och parkeringsutredning för 
Detaljplan för flerbostadshus vid Göketorpsgatan, Torp  
2018-11-29, framtagen av Karin Harlin, planavdelningen, Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad. 

 

Sammanfattning 
Detaljplan för flerbostadshus vid Göketorpsgatan möjliggör för ett flerbostadshus i ett befintligt 

bebyggelseområde med främst bostäder. Lägenheterna är av genomsnittsstorlek i planskedet. 

Planområdets läge i mellanstaden ger normalspannet C. Värdet för bilparkering inom normalspann C 

är 0,4 - 0,8 bilplatser per lägenhet. Startvärdet för planområdet är 0,8. 

Läge och avstånd till kollektivtrafik, cykel och viss service såsom förskolor, skolor och 

dagligvaruhandel finns inom 400 meter.  

Närhälsan kan nås med kollektivtrafik på ca 10 minuter, inklusive gångavstånd.  

Inga avdrag kan göras för god sammanvägd tillgänglighet och det finns inget lokalt torg inom det 

avstånd som krävs för avdrag. 

Planens genomförande bedöms inte ge någon påverkan på omkringliggande bebyggelse och 

parkeringar, förutom tidvis vid byggskedet. 

Antalet cykelplatser är 2,5 per lägenhet med genomsnittsstorlek. Med 10 lägenheter gånger 2,5 

cykelplatser blir det 25 cykelplatser. 

Antalet bilparkeringar är faktorn 0,8 för läge C med avdrag för mobilitetsåtgärder 0,2 (baspaketet 

plus sex mobilitetsåtgärder ur stjärnpaketet) ger en faktor på 0,6. Med 10 lägenheter gånger 0,6 blir 

det 6 bilplatser plus en parkeringsplats som är fullt tillgänglig, dvs totalt 7 parkeringsplatser. 

Om projektanpassning med en större andel små lägenheter görs, kan ytterligare avdrag från 

normalspannet göras, detta kräver en ny mobilitets- och parkeringsutredning i bygglovskedet. 

Innan ett antagande av Detaljplan för flerbostadshus vid Göketorpsgatan, Torp, kommer ett 

mobilitetsavtal att upprättas mellan exploatören/byggherren och Göteborgs stad.  

 

Inledning 

Bakgrund och syfte 
Syftet med mobilitets- och parkeringsutredningen är att klargöra vilka slags mobilitetslösningar som 

bör tillämpas för aktuellt planområde, utifrån Göteborgs stads ”Riktlinjer för mobilitet och parkering i 

Göteborgs stad” antagen av byggnadsnämnden den 24 april 2018. 

Detaljplanen möjliggör för ca 7–15 bostäder i ett flerbostadshus eller två fristående villor vid 

Göketorpsgatan, i stadsdelen Torp i Göteborg. Exploatören/byggherren har för avsikt att uppföra ett 

flerbostadshus varför den situationen utreds i denna utredning.  
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Mobilitets- och parkeringsutredning 

Normalspannet (analyssteg 1) 

Val av normalspann 
Normalspann - Utdrag från karta i ”Riktlinjer för mobilitet och parkering i Göteborgs Stad”.  

Planområdet, vit prick i kartan nedan, ligger i gränszonen mellan områdena för normalspann B och C. 

 

 

 

 

 

 

Utdrag från Riktlinjer för mobilitet och parkering i Göteborgs 
stad. De olika områdena för normalspann A, B och C syns. 
Planområdet är markerat med en vit prick.      

På grund av planområdets läge vid västra sidan av Göketorpsgatan bedöms planområdet höra till 

område C. Normalspannet för område C är mellan 0,4 – 0,8 parkeringsplatser för bil per lägenhet 

med ett genomsnitt av lägenhetsstorlekar.  

 

Resultat analyssteg 1 
För cykelparkering räknas 2,5 cyklar per lägenhet med ett genomsnitt av lägenhetsstorlekar.  

Planområdet ligger inom område C där normalspannet är 0,4 - 0,8 parkeringsplatser för bil per 

lägenhet med ett genomsnitt av lägenhetsstorlekar. Startvärdet för planområdet är 0,8 

parkeringsplatser. 

A
A 

C 
B 

St. Sigfrids plan 
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Lägesbedömning (analyssteg 2) 

Utredningsområde 

Kartan visar utredningsområdet (planområdet) med tecknet ”+” och platser för kollektivtrafik, cykelstråk och 

service inom ett avstånd på 400 meter från planområdet. För lägesbedömning avseende lokalt torg och 

sammanvägd tillgänglighet, se under respektive rubrik nedan. 

Lokalt torg 
Projektet ligger på ett avstånd större än 500 meter till ett lokalt torg. 

Sammanvägd tillgänglighet 

Kollektivtrafik 
Planområdets avstånd till kollektivtrafik (hpl Welandergatan 215 meter, 280 meter resp. hpl 

Virginsgatan 420 meter), turtäthet och antal linjer bedöms som kollektivtrafik i direkt närhet. 

Turtätheten är inom var 10e minut under större delar av dagen och med restid 16 minuter till 

centralen och 10 minuter till Korsvägen, vilka är större knutpunkter för kollektivtrafiken. 

Cykel 
Göketorpsgatan, som har funktionen av en kvartersgata, ansluter till Welandergatan och vidare till 

Delsjövägen. De mindre gatorna har rekommenderad hastighet 30 km/h. Vid Göketorpsgatan och 

Welandergatan finns trottoar för fotgängare och cyklister får dela körbana med bilister. Utmed 

Delsjövägen finns gång- och cykelbana som är separerad för respektive trafikslag.  

På grund av Göketorpsgatans och Welandergatans karaktärer bedöms planområdet finnas i direkt 

närhet till bra cykelinfrastruktur. (Frågan är avstämd med planhandläggare på trafikkontoret.) 

Service och andra urbana verksamheter 
Inom 400 meter från planområdet finns tre förskolor och Kärralundsskolan som har klasser från 

förskoleklass till nionde klass. Dagligvaruhandel finns 250 meter (fågelvägen) från planområdet, vid 

Delsjövägen. Öppen hälso-/sjukvård finns vid Ekmanska sjukhuset med närhälsa och 
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barnavårdscentral, 950 meter från planområdet. Ekmanska sjukhuset kan nås med en 

kollektivtrafikresa på 4 minuter, utan byten, och därutöver totalt 500 meters gångväg (ca 10 

minuters total mobilitetstid).  

Tandvård finns inte inom utredningsområdet. 

Övrigt 
Inga bilpooler finns i närområdet. 

Påverkas befintlig bebyggelse? 
Projektet påverkar inte befintliga parkeringsanläggningar i närområdet. 

Ledig kapacitet i befintliga anläggningar 
Det finns ingen ledig kapacitet på befintlig parkering inom planområdet.  

Reglering och prissättning av parkering på gatumark 
På Göketorpsgatan finns gatuparkering med obestämt antal platser. På grund av att planområdet 

möjliggör för ett mindre antal bostäder och att antalet parkeringsplatser för planområdet ska 

tillgodoses inom planområdet kommer projektet inte att påverka befintlig gatuparkering jämfört 

med nuläget (frågan är avstämd med handläggare på trafikkkontoret). 

Byggskede 
Vid byggandet av flerbostadshuset kommer inga befintliga bostäder att finnas. Mobilitet och 

parkering under byggskedet kommer därför endast att beröra den personal som ska arbeta inom 

planområdet. 

Leveranser till och från området under byggskedet kommer tidvis att påverka trafiken och 

gatuparkeringen på Göketorpsgatan, vilket får ses som en normal påverkan under ett byggskede i 

befintlig bebyggelsemiljö. 

 

Resultat analyssteg 2 

Avdrag från startvärdena 
Den sammanvägda tillgängligheten bedöms som god för kollektivtrafik, cykel och viss service såsom 

förskolor, skolor och dagligvaruhandel. Inga avdrag från startvärdena kan göras på grund av att full 

samhällsservice inte finns inom 400 meter från planområdet. 

Närmsta närhälsocentral finns knappt 1 km bort och kan nås med en kollektivtrafikresa på fyra 

minuter och 500 meters sammanlagd gångväg. Närhälsan är ofta inte lika frekvent besökt dagligdags 

jämfört med annan service som finns inom 400 meter från planområdet, tiden det tar att ta sig dit 

med kollektivtrafik är ca 10 minuter, inklusive gångavstånd.  

Inget lokalt torg finns inom det avstånd som krävs för avdrag. 

Parkeringstal för cykel respektive bil 
Parkeringstal för cykel bedöms bli 25 stycken och för bil 9 stycken (varav en fullt tillgänglig bilplats).  

Bedömningen ovan baseras på att antalet lägenheter blir 10 stycken och parkeringstal för cykel per 

lägenhet är 2,5, det ger 10 lgh x 2,5 = 25 cykelplatser. 
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För bil är normalspannet inom läge C 0,8. Antalet bilplatser blir 10 lgh x 0,8 = 8 bilplatser. Därtill ska 

det finnas en bilplats som ska vara fullt tillgänglig nära huvudentrén, vilket ger totalt 9 bilplatser med 

faktor 0,8. 

Påverkan på omgivningen 
Ingen påverkan förväntas för befintlig bebyggelse, inom befintliga anläggningar eller för åtgärder 

under byggskedet för några befintliga bostäder eller verksamheter. Planens ringa omfattning av fler 

bostäder i området föranleder inte någon reglering av befintlig gatuparkering på Göketorpsgatan. 

 

Projektanpassning (analyssteg 3) 

Lägenhetssammansättning (för bostäder) 
Sammansättningen av bostäder inom planområdet förväntas bli en normal fördelning av lägenheter. 

Verksamhetstyp/karaktär (för verksamheter) 
Inga verksamheter förväntas inom planområdet. 

Möjligheter till samnyttjande av parkering 
Inget samnyttjande av parkering förväntas inom planområdet. 

Förutsättningar för kostnadstäckning 
Kostnadstäckning för bilparkering förväntas ske genom avgift per bilparkering och inte fördelad på 

alla bostäder oavsett innehav av bilparkering eller ej.  

Fördelning av parkeringsplatser 
Ej aktuellt, parkeringen är avsedd för de boende inom och besökare till planområdet. 

 

Resultat analyssteg 3 
Ingen specifik projektanpassning förväntas ske för planområdet i planskedet. 

 

Mobilitetslösningar (analyssteg 4) 
De boendes mobilitetsbehov, dvs behovet av möjligheter för att kunna ta sig från en plats till en 

annan, ska kunna säkerställas. Exploatören/byggherren har därför avsikten att genomföra och 

tillhandahålla olika mobilitetslösningar för de boende. 

Baspaketet och sex åtgärder från stjärnpaketet, varav tre åtgärder markerade med stjärna, kommer 

att genomföras i samband med utvecklingen av fastigheten, för de boende, se utdrag på sidorna 7-8 

från anvisningarna till riktlinjerna för mobilitet och parkering. 

Baspaketet ger ett avdrag med 0,05 från startvärdet 0,8 för bilplatser. Tillsammans med de sex 

åtgärderna från stjärnpaketet kan ett avdrag med totalt 0,2 dras från startvärdet, det ger en faktor 

på 0,6. 

Innan ett antagande av Detaljplan för flerbostadshus vid Göketorpsgatan, Torp, kommer ett 

mobilitetsavtal att upprättas mellan exploatören/byggherren och Göteborgs stad. Avtalet kopplas till 

baspaketet samt ytterligare 6 mobilitetsåtgärder specificerade  av exploatören. 
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Resultat analyssteg 4 
De boendes mobilitetsbehov kommer att säkerställas genom att exploatören/byggherren har för 

avsikt att genomföra och tillhandahålla olika mobilitetslösningar för de boende.  

Baspaketet och sex åtgärder från stjärnpaketet kommer att genomföras i samband med utvecklingen 

av fastigheten. Ett mobilitetsavtal kommer att upprättas mellan exploatören/byggherren och 

Göteborgs stad innan planen antas i byggnadsnämnden. 

Med genomförande av mobilitetsåtgärder kan avdrag med 0,2 göras från startvärdet 0,8, det ger en 

faktor på 0,6 bilar per lägenhet med ett genomsnitt av lägenhetsstorlekar. Med 10 lägenheter gånger 

faktorn 0,6 plus en fullt tillgänglig bilparkering behövs 7 bilplatser inom planområdet. 

 

Rekommendationer om utformning av mobilitet och parkering 

Bilparkering 
Parkering för flerbostadshuset ska ske inne på planområdet och inte uppta yta ut mot 

Göketorpsgatan. En tillgänglig parkering kan anordnas inom förgårdsmarken ut mot gatan, om det är 

ett fördelaktigt läge i förhållande till avstånd till huvudentré och marklutningar inom planområdet.  

All parkering ska ske inom planlagd kvartersmark. 

Cykelparkering 
För cykelparkering anger ”Riktlinjer för mobilitet och parkering, Göteborgs stad”, s. 19, att: 

”God kvalitet på cykelparkering  

God kvalitet på cykelparkeringen är viktigt för att cykeln ska bli ett enkelt och smidigt alternativ och 

för att minska risk för stöld. Avtal om mobilitetsåtgärder kan rymma åtgärder för att öka cykelns 

attraktionskraft som färdmedel. För att räknas som mobilitetsåtgärd ska det handla om åtgärder som är 

utöver det som kan anses vara baskrav/normal nivå för att främja cykel som färdmedel.  

Cykelparkeringars kvalitet bedöms utifrån följande kriterier:  

• Närhet till viktiga entréer  

• Lokalisering i relation till närbelägna cykelstråk  

• Stöldsäkerhet som motsvarar förväntad uppställningstid  

• Väderskyddat vid uppställningstider längre än ett par timmar  

• Kapacitet som tillgodoser efterfrågan, både avseende antal platser och tillräckligt utrymme för olika 

typer av cyklar såsom lådcyklar och cykelkärror  

• God upplevd trygghet och komfort  

• Enkel laddning av elcyklar 

Flerbostadshus och kategoriboenden 

För flerbostadshus med genomsnittlig lägenhetsfördelning krävs minst två cykelplatser i cykelrum 

eller förråd per lägenhet samt ytterligare minst 0,5 cykelplatser per lägenhet för besökare eller tillfällig 

användning av boende. Cykelplatserna för besökare eller tillfällig användning av boende ska placeras i 

nära anslutning till husets entréer. 

Lämpligt utrymme för lastcyklar och cykelkärror ska säkerställas.” 
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Utdrag från s. 34 ”Riktlinjer för mobilitet och parkering i Göteborgs Stad. Hantering av mobilitets- och 

parkeringsfrågor i detaljplan och bygglov.” Göteborg den 17 maj 2018. Dnr 16-0469.  
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Utdrag från s. 35 ”Riktlinjer för mobilitet och parkering i Göteborgs Stad. Hantering av mobilitets- och 

parkeringsfrågor i detaljplan och bygglov.” Göteborg den 17 maj 2018. Dnr 16-0469.  
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