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Sammanfattning 
Mobilitets- och parkeringsutredningen syftar till att avgöra för detaljplanen skäligt och lämpligt 

utrymme för parkering. Antalet parkeringsplatser i förhållande till antal planerade bostäder 

ligger väl i linje med Göteborg stads trafikstrategi och vision för ett hållbart resande. För 

bestämning av antalet parkeringsplatser per bostad har version 1.1 av anvisningar för 

mobilitet och parkering i Göteborgs Stad använts. Antal parkeringsplatser redovisas enligt 

Tabell 1. 

Resultatet efter de fyra analysstegen är följande: 

1 
Normalspann: Projektet ligger inom zon D och består av bostäder av typ radhus, parhus 
och villor. Projektet är uppdelat i tre olika områden. Parkeringstal=1,1 

  

2 
Lägesbedömning: Projektet bedöms ej få god sammanvägd tillgänglighet då 
kollektivtrafikens avgångar ej är tillräckligt frekventa. Parkeringstal=1,1 

  

3 
Projektanpassning: Trots möjlighet till samnyttjande av parkeringsplatser lämnas 
parkeringstalet oförändrat. Parkeringstal=1,1 

  

4 

Mobilitetslösningar: Mobilitetsåtgärder kommer att genomföras, både baspaketet och 
fem åtgärder i stjärnpaketet. Mobilitetsåtgärderna syftar till att få fler att använda sig av 
alternativa transportmedel och då parkeringstalet redan är lågt justeras det inte i detta 
analyssteg. Parkeringstal=1,1 

 

Tabell 1, antal parkeringar 

 Antal 

parkeringsplatser 

Antal HKP-

parkeringsplatser 
Antal P-Bilpool Summa 

Område 1 (p/bostad) 26 2 1 29 

Område 2 (p/bostad) 9 1 0 10 

Område 3 (p/bostad) 2 0 0 2 

Summa 37 3 1 41 

 

Den trafikprognos som utarbetats i samband med detaljplanen avser att visa vilka effekter de 

planerade bostäderna i Majvik kommer ha på väg 155. Prognosen redovisar ett nuläge, en 

basprognos för år 2040 samt ett hållbarhetsscenario för år 2040. Detaljplanens påverkan på 

trafiksituationen bedöms vara marginell i samtliga scenarion.  

I Bilaga 2, Diskussion och slutsatser beskrivs motiv för att hållbarhetsscenariot för 2040 är ett 

mer sannolikt scenario än basprognosen för 2040. Enligt hållbarhetsscenariot för 2040 

kommer trafikflödet att minska från dagens 12 000 f/d till 10 000 f/d. Detta till följd av stadens 

trafikstrategi och den utveckling som sker inom alternativa färdmedel och ändrade resvanor.   
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Inledning 
Planområdet är beläget i Hjuvik, sydost om cirkulationen vid korsningen väg 

155/Hjuviksvägen och Hjuviks Bryggväg, i stadsdelen Torslanda cirka 20 kilometer väster om 

Göteborgs centrum. 

Planområdet omfattar cirka 2,2 hektar med syftet att skapa förutsättningar för nybyggnation 

med ca 25-35 bostäder i 1-2 våningar i form av sammanbyggda hus och/eller villor. 

 

Figur 1, planområdets placering i staden 
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Figur 2, illustrationskarta över planområdet  
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Normalspann - Analyssteg 1 
I detta avsnitt bestäms startvärden för bil. För en- och tvåbostadshus anges inga parkeringstal 

för cykel, då det inte anses nödvändigt att reglera frågan. 

Fastställd zon 

Området ligger inom zon D.  

Startvärde för bilparkering 
För en- och tvåbostadshus innebär det att planen får ett normalspann för bil på 1,0 platser 

per bostad. Utrymme för 0,1 besöksplatser per bostad ska anordnas. Om det saknas 

möjlighet till besöksparkering i närområdet ska utrymme för minst en besöksparkeringsplats 

finnas på tomten. 

De två villor i område 2 och område 3 bedöms rymma två parkeringsplatser vardera inom 

tomt.  

Resultat startvärde 
Tabell 2, resultat efter analyssteg 1 

Analyssteg Steg 1 Steg 2 Steg 2 Steg 3 Steg 4 

 Startvärde 
Stort 

Stadsdelscentrum 
Lägesbedömning Projektanpassning Mobilitetslösningar 

Område 1 

(p/bostad) 
1,1 (radhus)     

Område 2 

(p/bostad) 

1,1 (parhus)     

2 (villa)     

Område 3 

(p/bostad) 
2 (villa)     
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Lägesbedömning - Analyssteg 2 
I detta avsnitt bedöms läget mer i detalj. 

 

Figur 3, utredningsområdet markerat 400 m från planområdet 

Befintlig parkering inom projektområdet 
Inom utredningsområdet finns det inga möjligheter att parkera på gatumark då det råder 

parkeringsförbud på Hjuviks Bryggväg. Övriga gator är väghållaren antingen enskild eller 

statlig enligt Figur 4. 
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Figur 4, Väghållare inom utredningsområdet 

Bilparkering bostäder 
I detta avsnitt anpassas parkeringstalet för bil utifrån platsens läge och dess förutsättningar. 

Stort stadsdelscentrum 

Området har goda kommunikationer med kollektivtrafik, 10-minuterstrafik med busslinje 

Röd express och 241 under morgon och eftermiddag. 

Kollektivtrafik 

Området ligger i direkt närhet till god kollektivtrafik. Avståndet till närmaste hållplats är 

mindre än 500 meter. Med god kollektivtrafik avses 10 minuters trafik under högtrafik 

(vardagar 06:00-08:30 samt 15:00-18:00). Hållplats Majvik trafikeras av busslinje Röd 

express och 241 med en turtäthet på ca 6 minuters under högtrafik. Busshållplats Majvik 

redovisas enligt Figur 3. 

Cykel 

Planområdet ligger i direkt närhet till bra cykelinfrastruktur som är en del av Göteborgs 

pendelcykelstråk med goda kommunikationer in till både Amhult och Göteborg centrum enligt 

Figur 5. 
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Figur 5, nåbarhetskarta för cykel från/till Majvik, 10-minutersisokroner 

Service och andra urbana verksamheter 

Det finns en småbåtshamn i utredningsområdet norra del och Hjuviksgårdens skola med 160 

elever från förskoleklass till och med år 3 i den södra delen. Se Figur 3. 

Övrigt 

I dagsläget finns inga bilpooler att tillgå i närområdet. 

Sammanfattning 

Området uppnår inte god sammanvägd tillgänglighet varpå ingen avräkning görs från 

startvärdet för bilparkeringstal. 

Resultat lägesbedömning 
Utifrån beskrivningarna i tidigare kapitlet lämnas parkeringstalen oförändrade enligt Tabell 3.  

Tabell 3, resultat efter analyssteg 2 

Analyssteg Steg 1 Steg 2 Steg 2 Steg 3 Steg 4 

 Startvärde 
Stort 

Stadsdelscentrum 
Lägesbedömning Projektanpassning Mobilitetslösningar 

Område 1 

(p/bostad) 
1,1 (radhus) 

Ej aktuellt 

1,1 (radhus)   

Område 2 

(p/bostad) 

1,1 (parhus) 1,1 (parhus)   

2 (villa) 2 (villa)   

Område 3 

(p/bostad) 
2 (villa) 2 (villa)   
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Projektanpassning - Analyssteg 3 
I detta avsnitt redovisas projektets karaktär. 

Samnyttjande av parkering  
Parkering kommer att upplåtas som tillståndsparkering gemensamt till boende och besökare 

vilket ger möjligheter till samnyttjande. Dock bedöms inget avdrag vara skäligt till följd av 

denna förutsättning.  

Förutsättningar för kostnadstäckning 
Större delen av parkeringsplatserna kommer vara markparkeringar, endast ett fåtal av 

parkeringarna kommer att vara i ett källargarage som anläggs under en av radhuslängorna i 

område 1. Avgiften för parkeringstillstånd kommer att särredovisas i samfällighetens 

årsavgift. Kostnadstäckningen bedöms vara god då sannolikheten för att de boende har bil i 

detta perifera område är hög. Inom utredningsområdet råder det parkeringsförbud enligt 

Figur 4, således bedöms risken för parkeringsflykt som låg.  

Anläggningskostnad för markparkering beräknas vara 20 000 kr per parkeringsplats med en 

avskrivningstid på 20 år medan anläggningskostnaden för garageparkeringen bedöms vara 

250 000 kr per parkeringsplats med en avskrivningstid på 50 år. Markvärdet för 

garageplatserna sätts till noll då de ligger under en av radhuslängorna i område 1 enligt Figur 

8. 

Tabell 4, Kostnader för att anordna markparkering i Majvik 

Typ av kostnad Kostnad/år Kostnad /månad 

Drift, underhåll och förvaltning 1 500 kr 125 kr 

Anläggningskostnad 1 000 kr 80 kr 

Markvärde 2 000 kr 167 kr 

Total kostnad 4 500 kr 372 kr 

Tabell 5, Kostnader för att anordna garageparkering i Majvik 

Typ av kostnad Kostnad/år Kostnad /månad 

Drift, underhåll och förvaltning 1 500 kr 125 kr 

Anläggningskostnad 5 000 kr 417 kr 

Markvärde - kr - kr 

Total kostnad 6 500 kr 542 kr 

Avgiften per månad för en markparkering blir alltså 372 kr/månad medan för en 

garageparkering blir det 542 kr. 

Fördelning av parkeringsplatser  
Projektet omfattar endast boende- och besöksparkeringar.  

Resultat projektanpassning 
Inga justeringar av parkeringstalet görs i detta analyssteg enligt Tabell 6. 
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Tabell 6, resultat efter analyssteg 3 

Analyssteg Steg 1 Steg 2 Steg 2 Steg 3 Steg 4 

 Startvärde 
Stort 

Stadsdelscentrum 
Lägesbedömning Projektanpassning Mobilitetslösningar 

Område 1 

(p/bostad) 
1,1 (radhus) 

Ej aktuellt 

1,1 (radhus) 1,1 (radhus)  

Område 2 

(p/bostad) 

1,1 (parhus) 1,1 (parhus) 1,1 (parhus)  

2 (villa) 2 (villa) 2 (villa)  

Område 3 

(p/bostad) 
2 (villa) 2 (villa) 2 (villa)  
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Mobilitetslösningar - Analyssteg 4 
Byggherren ämnar utföra åtgärder följande åtgärder: 

• Samtliga åtgärder enligt baspaket 

• Fyra åtgärder enligt stjärnpaket varav en markerad med stjärna 

Bostäder 

Mobilitetåtgärder Baspaket 

De åtgärderna markerade med grön bock i Figur 6 avses ingå i projektet för att främja ett mer 

hållbart resande. 

 

Figur 6, mobilitetsåtgärder i baspaket 
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Mobilitetsåtgärder Stjärnpaket 

Åtgärder markerade med grön bock i Figur 7 ingår i byggherrens arbete för ett mer hållbart 

resande. 

Utöver årlig mobilitetsaktivitet och kostnadsfritt kollektivtrafikkort för nyinflyttade föreslås 

följande åtgärder; för att minska resbehovet åtar sig byggherren att installera ett samnyttjat 

godsskåp som möjliggör för bostadsägarna att mottaga varor utan att behöva resa till ett 

utlämningsställe.  

Vad gäller cykelservicerum ska byggherren tillhandahålla privata förvaringsskåp för 

cykelhjälm och cykelkläder eller liknande. I cykelservicerummet ska möjlighet att ladda 

elcykelbatteri tillhandahållas, förslagsvis i det privata förvaringsskåpet.  
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Figur 7, mobilitetsåtgärder i stjärnpaket 
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Resultat mobilitetslösningar 
Inga justeringar av parkeringstalet görs i detta analyssteg enligt Tabell 7. 

Tabell 7, resultat efter analyssteg 4 

Analyssteg Steg 1 Steg 2 Steg 2 Steg 3 Steg 4 

 Startvärde 
Stort 

Stadsdelscentrum 
Lägesbedömning Projektanpassning Mobilitetslösningar 

Område 1 

(p/bostad) 
1,1 (radhus) 

Ej aktuellt 

1,1 (radhus) 1,1 (radhus) 1,1 (radhus) 

Område 2 

(p/bostad) 

1,1 (parhus) 1,1 (parhus) 1,1 (parhus) 1,1 (parhus) 

2 (villa) 2 (villa) 2 (villa) 2 (villa) 

Område 3 

(p/bostad) 
2 (villa) 2 (villa) 2 (villa) 2 (villa) 
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Parkeringsplatser 

Bilparkering 

Antal platser från P-tal 

Platser för ny bebyggelse 

Antal parkeringar för rörelsehindrade med särskilt parkeringstillstånd beräknas till 3 % av 

startvärdet eller minst en plats. För att framtidssäkra anordnas två platser i område 1 samt 

en plats i område 2. 

I område 1 adderas en P-plats för framtida bilpool. 

Tabell 8, beräkning parkeringstal och antal parkeringsplatser 

 
Beräknat parkeringstal Antal/Yta Antal parkeringsplatser 

Antal HKP-

parkeringsplatser 
Antal P-Bilpool 

Område 1 

(p/bostad) 
1,1 24 26,4 -> 26 2 1 

Område 2 

(p/bostad) 
1,1+2 6+1 8,6 -> 9 1 0 

Område 3 

(p/bostad) 
2 1 2 0 0 

  Summa: 37 3 1 

Parkeringslösning 

Samnyttjande 

Samtliga markparkeringsplatser utom parkeringsplats för bilpool i område 1 samt de privata 

parkeringsplatserna i område 2 och 3 ska samnyttjas. Parkeringsplatser i källargarage görs 

privata, dels för att undvika att man kör in i garaget utan att hitta en ledig plats, dels att det 

tas ut en högre avgift för dessa parkeringsplatser. 
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Lokalisering och utformning av parkering  

Se Figur 8, Figur 9 och Figur 10 nedan. 

 

Figur 8, utformning område 1 
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Figur 9, utformning område 2 
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Figur 10, utformning område 3 

 

 


