Mobilitets- och
parkeringsutredning
Sydöstra Centrum
Kungsbacka

2021
Koucky & Partners AB

På uppdrag av Fastighets AB Balder

MOBILITETS- OCH PARKERINGSUTREDNING SYDÖSTRA CENTRUM KUNGSBACKA
KOUCKY & PARTNERS AB 2021

Titel:

Mobilitets- och parkeringsutredning Sydöstra Centrum
Kungsbacka

Version:

1.5

Datum:

2021-11-25

Författare:

Michael Koucky, Martin Vingren

Uppdragsgivare:

Fastighets AB Balder

Kontaktpersoner:

Christian Nygård, Fastighets AB Balder
Michael Koucky, Koucky & Partners AB

Uppdragsnummer:

21033

Illustration på framsida: Helena Bergendahl

MOBILITETS- OCH PARKERINGSUTREDNING SYDÖSTRA CENTRUM KUNGSBACKA
KOUCKY & PARTNERS AB 2021

Innehållsförteckning

1

INLEDNING ................................................................................................... 1

1.1

BAKGRUND OCH SYFTE .................................................................................... 1

1.2

METOD ....................................................................................................... 1

2
2.1

PROJEKTOMRÅDET OCH PLANERAD BEBYGGELSE .......................................... 2
PLANERAD NYBYGGNATION .............................................................................. 2

3

LÄGESBEDÖMNING ...................................................................................... 5

4

BILPARKERING .............................................................................................. 9

4.1

UTGÅNGSPUNKTER ........................................................................................ 9

4.2

MOBILITETSÅTGÄRDER .................................................................................... 9

4.3

PARKERINGSBEHOV: BOSTÄDER ...................................................................... 11

4.4

PARKERINGSBEHOV: KONTOR ......................................................................... 11

4.5

PARKERINGSBEHOV: LOKALER ......................................................................... 11

4.6

SAMMANSTÄLLNING ..................................................................................... 12

5

CYKELPARKERING ....................................................................................... 13

5.1

UTGÅNGSPUNKTER ...................................................................................... 13

5.2

MOBILITETSÅTGÄRDER .................................................................................. 13

5.3

CYKELPARKERING: BOSTÄDER ......................................................................... 14

5.4

CYKELPARKERING: KONTOR ............................................................................ 14

5.5

CYKELPARKERING: VERKSAMHETSLOKALER ......................................................... 14

5.6

SAMMANSTÄLLNING ..................................................................................... 15

6

PARKERINGSLÖSNINGAR OCH SAMNYTTJANDE ........................................... 16

6.1

PARKERINGSLÖSNINGAR - BIL ......................................................................... 16

6.2

SAMNYTTJANDE - BIL ................................................................................... 17

6.3

PARKERINGSLÖSNINGAR - CYKEL ...................................................................... 18

7

SLUTSAMMANSTÄLLNING........................................................................... 20

MOBILITETS- OCH PARKERINGSUTREDNING SYDÖSTRA CENTRUM KUNGSBACKA
KOUCKY & PARTNERS AB 2021

1 Inledning

1.1

BAKGRUND OCH SYFTE

Kungsbackas centrala delar förtätas och det cirka 20 hektar stora Programområdet Sydöstra
Centrum (SÖC) ska utvecklas till en mer stadsliknande karaktär. Programområdet ligger
direkt sydöst om innerstaden, avgränsad västerut av Västkustbanan och norrut av Söderån –
se bild 1. Området och den påtänkta utvecklingen beskrivs i kommunens planprogram för
området1.

Bild 1 (vänster): Programområdet Sydöstra Centrum (SÖC) i Kungsbacka och dess läge i staden
Bild 2 (höger): Tänkte utbyggnadsetapper enligt planprogrammet1

Utvecklingen i programområdet ska ske i fyra etapper, illustrerad bild 2.
Fastighets AB Balder planerar för nybyggnation av bostäder i flerbostadshus, kontor och
verksamhetslokaler inom etapp 1 inom programområdet (SÖC). Detaljplanen för
delområdet har diarienummer BN2020-00012.
Denna mobilitets- och parkeringsutredning syftar till att beskriva den tänkta exploateringen
och att redogöra för områdets och projektets förutsättningar samt vilka specifika faktorer
som påverkar tillgängligheten och behovet av parkering. Den ska beskriva antalet personer
som i framtiden kan förväntas vistas i området, tillgängligheten till området med olika
färdsätt, de föreslagna mobilitetslösningar samt det därav resulterande behovet av bil- och
cykelparkering.

1.2

METOD

Utredningen har utgått ifrån en analys av förutsättningarna i området kring fastigheten och
följer Kungsbacka kommuns Parkeringsstrategi för Kungsbacka stad (antagen 2017) och
kompletterande information från tjänstemän på Kungsbacka kommun.
För att räkna fram behov av cykelparkering för verksamheter används Göteborgs Stads
anvisningar till riktlinjer för mobilitet och parkering, version 1.1, daterad 17 april 2019 som
orientering.

1

Källa: Kungsbacka kommun, 2019: Planprogram för blandad stadsbebyggelse inom sydöstra centrum

1
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2 Projektområdet och planerad
bebyggelse

2.1

PLANERAD NYBYGGNATION

Denna utredning berör detaljplanen för området 1 enligt planprogrammet för sydöstra
centrum, se bild 2. Inom område 1 planeras flerbostadshus, kontor samt verksamhetslokaler
enligt bilderna 3&4.

Bild 3 (vänster): Planerad utbyggnad i projektområdet. De flesta byggnader är flerbostadshus, med inslag av
verksamhetslokaler i bottenplan. Bilparkering planeras i parkeringshus i nordvästra respektive sydvästra hörn av
området samt i garage under kvarteren 5 och 6. Cykelparkering planeras i varje kvarter, både inomhus och
utomhus på kvartersmark. Se kapitel 6 för en närmare illustration av den föreslagna placeringen.
Bild 4 (höger): Tänkt placering av verksamhetslokaler (primärt i markplan), markerad i grön samt kontorslokaler
(kvarter 1.2, fem våningar).

Lägenheter
Totalt planeras 969 lägenheter, varav över 50% av lägenheter utgörs av ettor och tvåor. I
genomsnitt förväntas knappt två boende per lägenhet, barn medräknad.
Kontor
Inom projektområdet planeras för 3 015 m2 BTA kontor, koncentrerat på kvarter 1.2 där en
kontorsbyggnad på fem våningar planeras. Exakt typ av kontor eller karaktär är inte klart.
Ett tänkbart scenario är flexibla kontorsytor med många mötesplatser. För att uppskatta
2
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antalet personer som vistas i lokalerna samtidigt antas här utifrån branschuppgifter en
lokalyta (LOA) på 25 m2 per person 2 plus 25% för teknikytor, trappor etc. vilket leder till
31,25 m2 per person. Med dessa antaganden beräknas antalet personer i lokalerna till 96
personer.
Verksamhetslokaler
Inom projektområdet planeras 17 verksamhetslokaler i markplan för att skapa en mer
levande kvarter även på dagtid och för att kunna tillhandahålla ett tjänste- och
verksamhetsutbud inom kvarteret. De flesta lokaler är förhållandevis små, sju är under 200
m2, nio mellan 200 och 350 m2 och en lokal är på 1 562 m2 (BTA). Totalytan är 4 856 m2
(BTA). Vilka verksamheter som kommer inrymmas i lokalerna är inte bestämt, men
målgruppen är verksamheter som i första hand har servar närområdet, som exempelvis
frisörer, apotek, bokhandel eller café.
I lokalerna kommer både personal och kunder vistas. Antalet personer som kommer att
vistas i lokalerna samtidigt är mycket svår att förutse och beror starkt på vilka verksamheter
som kommer att inhysas. Förenklat antas här 30 m2 BTA per person som normal vistas i
lokalerna, i närheten av persontätheten för kontor. Med det antagandet kan 161 personer
förväntas vistas samtidigt i verksamhetslokalerna, cirka tio personer per lokal i genomsnitt.
Sammanställning
Tabell 1 visar uppskattat antal lägenheter med lägenhetsfördelning, ytorna för kontor och
lokaler (som BTA) samt ett uppskattat antal personer som kan förväntas vistas i
byggnaderna. Antalet personer bygger på SCB-statistik om antalet personer per hushåll
efter antal rum, för bostadsrätt3. Observera att antal lägenheter, lägenhetsfördelning samt
ytor för kontor och lokaler kan komma att revideras inför bygglov.
Typ

Lägenheter i
flerbostadshus

Storlek

Antal

Andel

Boende/lgh

Antal
boende/person
er

1 rok

242

25 %

1,3 per lgh

315

2 rok

291

30 %

1,5 per lgh

437

3 rok

242

25 %

2,0 per lgh

484

4 rok

97

10 %

2,5 per lgh

243

5 rok

97

10 %

2,8 per lgh

272

969

100 %

-

100 %

Total
Kontor

3015 m2

Verksamhets-lokaler

4 856 m2

17, varav:
Under 200 kvm: 7 st.
200-350 kvm: 9 st
Över 1000 kvm: 1 st

1 751
31,25 m2 p.p.

96

30 m2 p.p.

161

Tabell 1: Planerad byggnation i projektområdet, antal lägenheter med lägenhetsfördelning samt uppskattning av
antalet boende eller personer i lokalerna.. I uppskattningen av boende per lägenhet ingår barn, oavsett ålder.

2

https://www.lokalguiden.se/magasinet/artikel/hur-m%C3%A5nga-kvm-per-anst%C3%A4lld

3

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/hushallens-ekonomi/inkomster-ochinkomstfordelning/hushallens-boende/pong/statistiknyhet/hushallens-boende/

3
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Antalet personer summeras inte ihop eftersom det inte är osannolikt att ett visst antal av de
boende även att komma arbeta inom området respektive utgöra kunder i lokalerna.

4
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3 Lägesbedömning
Lokalisering
Projektområdet och hela programområdet sydöstra centrum ligger inom gångavstånd från
både de centrala stadsdelarna av Kungsbacka och Kungsbacka station.
Idag finns inom projektområdet en variation av handelsverksamheter och kontor. En
majoritet av dessa verksamheter kommer att flytta. Polisen och Granngården som ligger i
anslutning till projektområdet mot järnvägsspåren kommer tills vidare finnas kvar.
Gränsen till utredningsområdet har utgått ifrån ett avstånd på 300m och 500m från
projektområdets ytterkant, i bild 5 illustrerat utifrån hela programområdet SÖC.

Bild 5: Programområdet SÖC samt en 300m respektive 500 m radie från områdets gräns.

5
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Tillgänglighet med gång och cykel

Förutsättningarna för gång- och cykel till och från området bedöms som goda. Bild 6 visar
vilka hur långt det går att nå med gång och cykel på 15 respektive 30 min.

Bild 6 Faktiska restider och avstånd för gång och cykel från SÖC

Som bild 6 visar nås stora delar av centrala Kungsbacka inom 15 min gång och stora delar av
tätorten inom 30 min. Med cykel nås ett än större område på 15 respektive 30 min. Med
elcykel utvidgas området som kan nås på kort tid ytterligare.
Området är val ansluten till Kungsbacka kommuns cykelvägnät, se bild 7.

Bild 7: SÖC och Kungsbacka kommuns cykelvägnät med SÖC utmarkerat

6
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Tillgänglighet med kollektivtrafik

Närmsta busshållplats för projektområdet är Kungsbacka Inlag på Varbergsvägen. Här avgår
ett stort antal bussar, se tabell 2.
Det sammanlagda trafikutbudet från ovan nämnda hållplatser är stort och projektområdet
bedöms bli ett område med mycket god tillgänglighet med kollektivtrafik.
Tabellen nedan visar avgångar per timme och riktning under rusningstrafik (vardagar 06:0008:30, 15:00-18:00).
Hållplats

Gångavstånd

Kungsbacka Inlag

Linjer

Inom området

Avgångsfrekvens

Buss 1, 3, 732, 742,
744, 746, 747

>14-18 avg. per timme
(var 3-4 minut)

Tabell 2: Hållplats Kungsbacka Inlag inom utredningsområdet. Avgångsfrekvensen avser vardagar 06:00-08:30,
15:00-18:00 i en riktning. Totala antalet avgångar är därmed dubbelt så hög. Källa: Västtrafik.

Tabell 3 visar busslinjerna som avgår och ankommer vid Kungsbacka Inlag samt vilka orter
bussarna kör emellan.
Hållplats

Busslinje

Trafikerad sträcka

Kungsbacka Inlag

1

Hede - Fors

3

Britta Lena – Kungsbacka Station

732

Frillesås – Åsa – Fjärås - Kungsbacka

742

Förlanda – Öxnared – Fjärås - Kungsbacka

744

Horred – Gällinge – Fjärås - Kungsbacka

746

Slättaredsvägen – Frillesås – Åsa - Kungsbacka

747

Ölmanäs – Åsaskolan - Kungsbacka

Tabell 3 Hållplats Kungsbacka Inlag och trafikerade sträckor (endast en riktning visas i tabellen, bussarna går i båda
riktningar). Källa: Västtrafik

Från hållplatsen Kungsbacka Inlag nås Kungsbacka Resecentrum på 1-2 minuter med buss.
Med cykel tar resan från området 4-5 minuter, till fots på 8-9 minuter. Från resecentrum
finns anslutningsmöjligheter för fortsatta resor med tåg eller buss.
Därifrån nås Göteborgs central med tåg på 21-26 minuter och Varberg station på 25-28
minuter.
Bilpool och hyrbil
Idag har Move About en öppen bilpool på Storgatan 41, cirka 700 meter från
projektområdet. Inom SÖC planeras det för att erbjuda tillgång till bilpool, se efterföljande
avsnitt om mobilitetsåtgärder.
Möjligheten att hyra bil i närområdet finns hos Hertz (vid Kungsbacka station, ca. 500m).
Idag finns även biluthyrning inom projektområdet på bensinstationen Circle K längs
Varbergsvägen, men det området ska bebyggas och bensinstation kommer inte finnas kvar.
Utöver Herz vid Resecentrum finns flera biluthyrningsverksamheter inom cykelavstånd,
exempelvis OkQ8 vid Energigatan.
Service och andra urbana verksamheter
Projektområdet ligger i direkt närhet av Kungsbackas innerstad med gott utbud av service.
De urbana verksamheter som listas nedan är befintliga verksamheter i direkt närhet till
projektområdet. Befintliga verksamheter inom projektområdet presenteras inte, då en
majoritet av dessa kommer att flytta. Meterangivelser utgår från projektområdets ytterkant
och har tagits fram genom Google Maps. Ytterligare verksamheter kan i framtiden
7
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tillkomma inom det aktuella planområdet och i senare utbyggnadsetapper, utbudet
kommer därmed på sikt snarare bli än bättre.
Dagligvaror
• Hemköp, Södra Torggatan 16, 50 m
• Greenbay Supermarket, Nygatan 17, 75 m
• Stora Coop, Hantverksgatan 27 12-14, 350 m
• Willys, Hantverksgatan 31 12-14, 600 m
Restauranger, Caféer
• Westers Kök, Hantverksgatan 12, 50 m
• Cam Ranh, Lilla Hantverksgatan 5, 50 m
• Nippon Sushi, Södra Nygatan, 200 m
• Pinchos, Aranäs Allé, 250 m
• Restaurang Hegli, Kyrkogatan 1, 250 m
Det finns en stor mängd caféer och restauranger i centrala Kungsbacka. Det finns även en
handfull pizzerior i det direkta närområdet.
Hälsa och träning
• CrossFit Kungsbacka, Lilla Hantverksgatan 7, 100 m
• Fitness24Seven, Nygatan 17, 100 m
• Träningskompaniet, Hantverksgatan 12, 150 m
• Top Fitness Center, Gymnasiegatan 42, 200 m
Det finns ytterligare ett tiotal gym- och träningsanläggningar inom 500-700 m från
projektområdet.
Vård
•
•
•

Capio Husläkarna, Nygatan 10D, 200 m
Hallands Sjukhus Kungsbacka, Tölövägen 3, 1,1 km
Kolla Vårdcentral, Granittorget 3, 1,2 km

Förskolor
• Kokosnötens förskola, Blomstergatan 50 m
• Forsgläntans förskola, Forsgläntevägen 10, 350 m
• Gårdskulla skola, Korsgatan 17, 400 m
• Kungsbacka förskola, Storgatan 37, 450 m
• Skogsallén förskola, Bissmarksgatan 2, 550 m
• Kolla Skogsdunge förskola, Sleipners väg 19, 650 m
• Örtagårdens Kooperativa förskola, Lars Runebergs Gata 78, 700 m
Grundskolor och gymnasium
• LBS Kreativa Gymnasiet Kungsbacka, Nygatan 17, 100 m
• Hålabäcksskolan 4-9, Blomstergatan 6, 100 m
• Beda Hallbergs Gymnasium, Gymnasiegatan 44, 300 m
• Vittra Forsgläntan F-9, Forsgläntevägen 3, 550 m
• Nova Montessoriskola 6-9, Gamla Forsvägen 1A, 700 m
• Kollaskolan F-9, Askvägen 45, 1,1 km
Sammanfattning av lägesbedömningen
Projektområdet ligger mycket centralt, inom gångavstånd från Kungsbackas innerstad,
dagligvaruhenadel och andra viktiga funktioner och kan avseende tillgänglighet till utbud,
skolor och vård jämföras med innerstaden. Tillgängligheten med cykel är mycket god, likaså
med kollektivtrafik. Området erbjuder goda förutsättningar för boende att kunna lösa
vardagstransporter utan bil och för verksamma och besökare att nå området utan bil.

8

MOBILITETS- OCH PARKERINGSUTREDNING SYDÖSTRA CENTRUM KUNGSBACKA
KOUCKY & PARTNERS AB 2021

4 Bilparkering

4.1

UTGÅNGSPUNKTER

Utgångspunkter för bedömningen av behovet av bilparkering är Kungsbackas
parkeringsstrategi4, innehållet i den planerade bebyggelsen, lägesbedömningen samt de
mobilitetsåtgärder som föreslås. Vidare tas hänsyn till samnyttjandepotentialen.
Det föreslagna antalet parkeringsplatser bedöms utifrån en avvägning av dessa aspekter.
Kungsbackas parkeringsstrategi anger ett spann för parkeringstalen för både bostäder och
verksamheter där läget, bebyggelsetätheten och verksamhetens art påverkar
parkeringsbehovet, se bild 8. Besöksparkering ingår i parkeringstalen.

Bild 8: Spann för parkeringstalen för bostäder enligt Kungsbackas parkeringsstrategi. Parkeringstalen ska täcka
behovet för boende/verksamma samt besökare till fastigheten.

Projektområdet ligger i centrumzonen och bedöms ha hög sammanvägd tillgänglighet (se
kapitel 3) och hög bebyggelsetäthet.

4.2

MOBILITETSÅTGÄRDER

Fastighets AB Balder (Balder) har som mål att utveckla projektområdet till en hållbar,
tillgänglig, tät och attraktiv stadsdel. Däri ingår att de boende i området ska ges goda
möjligheter och förutsättningar till hållbart resande.
Området erbjuder genom sitt läge redan goda förutsättningar för att många vardagsresor
ska kunna genomföras utan bil.
För att ytterligare förbättra förutsättningar, för att sänka tröskeln att välja hållbara färdsätt
och för att göra området attraktiv även för boende utan egen bil planerar Balder en rad
mobilitetsåtgärder som även är en förutsättning för de i avsnitt 4.3 föreslagna
parkeringstalen.
Följande mobilitetsåtgärder ska genomföras som ett sammanhållet paket:
•

4

Samlade parkeringsanläggningar: Bilparkeringarna samlas i tre stora
parkeringsanläggningar – två parkeringshus i ytterkanterna av området och ett
garage i området (se även kapitel 6). Genom att samla bilparkeringar i

Kungsbacka kommun, 2017: Parkeringsstrategi för Kungsbacka Stad.

9
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•

•

•

•

•
•
•

gemensamma anläggningar, primärt i ytterkanten av området, minskas biltrafiken
inom området. Samlade parkeringsanläggningar skapar även ett visst gångavstånd
till bilen vilket kan minska attraktiviteten att välja bilen för mycket korta resor.
Parkeringstillstånd snarare än fasta platser: Fasta platser leder till ineffektiv
utnyttjande av parkeringsytor och gör samnyttjande mellan olika verksamheter
omöjligt. Därför planeras en lösning med parkeringstillstånd utan fasta platser.
Platser för bilpool och för rörelsehindrade utgör undantag.
Platser för bilpool: Parkering för bilpoolsbilar prioriteras och bilpooler tilldelas fasta
platser och i de mest attraktiva och mest lättillgängliga parkeringslägena.
Bilpoolsplatserna markeras tydligt. Minst fem platser reserveras från början som
bilpoolsplatser, antalet anpassas stegvis till efterfrågan. Enligt litteraturen ersätter
en stationär bilpoolsbil 4-11 privatägda bilar5. Den mesta aktuella studien som
baserar på en undersökning av medlemmar i bilpoolstjänsten M i Sverige anger en
ersättningspotential på åtta (8) privatägda bilar per bilpoolsbil 6
Bilpool finns på plats vid inflyttning: Balder säkerställer under fem (5) år från
projektstart att det finns en bilpool med minst fem (5) bilar tillgängligt inom
området för att säkerställa att erbjudandet finns från början. Bilpoolen ska erbjuda
bilar till attraktiva priser till de boende, utan eller med låg fast kostnad. Därmed
skapas möjlighet för boende att enkelt få tillgång till bil utan att äga en. Bilpoolen
ska även vara ett alternativ till andra bilen. Bilpoolsleverantören uppmuntras att
aktivt marknadsföra poolen och vid ökande efterfråga kan poolen utvecklas på
kommersiella grunder, med förtur till attraktiva parkeringsplatser.
Informationsmaterial om mobilitetsutbudet vid inflyttning: De boende
tillhandahålls tydlig information om mobilitetsutbudet i området – cykel,
kollektivtrafik, bilpool, biluthyrning men även kring butiks- och tjänsteutbudet
inom gångavstånd.
Attraktiva gångstråk inom området, med skyltning till centrum och
kollektivtrafikhållplatser.
Cykelparkeringar av hög kvalitet (se även kapitel 5.2 Cykelparkering).
Dedikerade parkeringar för lastcyklar med extra plats (se även kapitel 5.2
Cykelparkering).

Mobilitetsåtgärderna ska göra det möjligt att leva helt utan bild vilket bedöms som särskild
intressant för yngre och studerande i de mindre lägenheterna och minska behovet av en
andra bil.

5

Shaheen et al. 2013, Martin et al. 2014, citerat i: Statens offentliga utredningar, 2020: Betänkande av
Bilpoolsutredningen. SOU 2020:22.
6

CapGemini, 2020: The Sustainability Impact of Car Sharing.
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4.3

PARKERINGSBEHOV: BOSTÄDER

Inom området planeras 969 lägenheter. Utifrån de tidigare presenterade
lägesförutsättningar, Kungsbackas parkeringsstrategi samt de presenterade
mobilitetsåtgärder föreslås i tabell 4 parkeringstal för bostäderna, anpassad till
lägenhetsstorleken.
De föreslagna parkeringstalen förutsätter på att de i kapitel 4.2 föreslagna
mobilitetsåtgärder ska genomföras.
Typ

Storlek

Lägenheter i
flerbostadshus

Föreslaget p-tal
(bpl/lgh)

Boende/lgh

Antal lgh

Antal bpl

1 rok

1

0,5

242

121

2 rok

1,3

0,6

291

175

3 rok

2,3

0,7

242

169

4 rok

3,5

1

97

97

5 rok

4

1

97
969

97
659

Totalt
Tabell 4: Föreslagna parkeringstal för bostäder samt antal platser.

Totalt bedöms parkeringsbehovet för bostäderna vara 659 bilplatser, motsvarande ett
genomsnittligt parkeringstal på 0,68. Av bilplatserna avser cirka 5% parkering för besökare,
motsvarande 33 platser.
Utöver platserna för boende tillkommer 5 dedikerade bilpoolsplatser.

4.4

PARKERINGSBEHOV: KONTOR

Inom området planeras en kontorsfastighet med 3015 m2 BTA. Antalet personer som
förväntas vistas i fastigheten uppskattas till cirka 100. Kontorshuset har god tillgänglighet
med cykel och kollektivtrafik. En del av de verksamma kan vidare antas komma bo inom
gångavstånd.
Kungsbackas parkeringsstrategi är inte entydig avseende spannet för kontor, men anger ett
startvärde på 20-25 bpl/1000 m2. För projektområdet skulle det innebära 60-66 bilplatser,
uppskattningsvis runt 0,6 bilplatser per person. Givet det mycket tillgängliga läget bedöms
det antalet bilplatser per person som omotiverad hög. Som jämförelser använder Göteborgs
Stad ett startvärde på 10 bpl/1000 m2 för kontor i den så kallade ”mellanstaden”
(stadsstruktur utanför innerstaden) och 5 bpl/1000 m2 i innerstaden7.
Projektområdets läge bedöms vara fullt jämförbar med ”mellanstaden” i Göteborg
avseende tillgänglighet, däremot inte med Göteborgs innerstad. Tillgängligheten är god och
läget är centrumzon.
För projektområdet föreslås därför ett parkeringstal på 10 bpl/1000 m2 för kontor, vilket
medför ett behov av 30 bilplatser. Det motsvarar cirka 0,3 bilplatser/person i
kontorslokalerna. Av dessa avser cirka 10% parkering för besökare.

4.5

PARKERINGSBEHOV: LOKALER

Inom området planeras en 17 verksamhetslokaler med totalt 4 856 m2 BTA. Antalet personer
som förväntas vistas i lokalerna uppskattas till cirka 196.
Lokalerna har god tillgänglighet med cykel och kollektivtrafik.

7

Göteborgs Stad, 2019: Anvisningar till Riktlinjer för mobilitet och parkering i Göteborgs Stad. Version 1.1.
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Vilka verksamheter som kommer inrymmas i lokalerna är inte känd än, men det kan antas
vara en blandning av tjänsteverksamheter (som frisör, reparation mm.), träning,
sällanköpshandel mm. Dagligvaruhandel bedöms inte komma utgöra något betydade inslag
på grund av det stora befintliga utbudet på gångavstånd. En viktig målgrupp för
verksamheterna bedöms vara närboende på gångavstånd.
Kungsbackas parkeringsstrategi anger ett stort spann för verksamhetslokaler, från 5-60
bpl/1000 m2, motsvarande 24-291 bilplatser för området. För handel anges 40-60 bpl/1000
m2, ett spann som dock bedömas vara hög för centrumzonen med hög tillgänglighet och
primärt sällanköpshandel. Som jämförelser använder Göteborgs Stad ett startvärde på 25
bpl/1000 m2 för handel i den så kallade ”mellanstaden” (stadsstruktur utanför innerstaden)
och 13 bpl/1000 m2 i innerstaden8.
Med hänsyn till läget, den förväntade blandningen mellan tjänsteverksamheter och handel
och att närboende förväntas vara en viktig målgrupp föreslås ett parkeringstal på 15
bpl/1000 m2 för verksamhetslokalerna i området. Det medför ett behov av 73 bilplatser. Ca.
70% av platserna bedöms behövas för besökare, 30% för personal.

4.6

SAMMANSTÄLLNING

I tabell 5 sammanställs parkeringsbehovet utifrån de föreslagna parkeringstalen, med en
uppskattad andel av besöksparkeringar.
Verksamhet

Antal platser

Lägenheter

659
därav:
boende: 626 (95%)
besökare: 33 (5%)
5

Bilpooler
Kontor

Verksamhetslokaler

Totalt (utan samnyttjande)

30
därav:
personal: 27 (90%)
besökare: 3 (10%)
73
därav:
personal: 22 (30%)
besökare: 51 (70%)
767

Tabell 5: Sammanställning av parkeringsbehovet i projektområdet enligt de föreslagna p-talen, utan samnyttjande

Potentialen för samnyttjande beskrivs i avsnitt 6.

8

Göteborgs Stad, 2019: Anvisningar till Riktlinjer för mobilitet och parkering i Göteborgs Stad. Version 1.1.
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5 Cykelparkering

5.1

UTGÅNGSPUNKTER

Utgångspunkter för bedömningen av behovet av bilparkering är Kungsbackas
parkeringsstrategi9 samt innehållet i den planerade bebyggelsen, lägesbedömningen samt
de mobilitetsåtgärder som föreslås. Vidare tas hänsyn till samnyttjandepotentialen.
Parkeringstalen för bostäder presenteras i tabell 6.
Parkeringsplats

Antal cykelplatser

Cykelförråd

Användare

1 per invånare

Boende

Anslutning till entré

0,5 per lägenhet

Boende

Anslutning till entré

0,5 per lägenhet

Besökare

Tabell 6: Parkeringstal för cykel för bostäder, enligt Kungsbackas parkeringsstrategi

För verksamheter saknas explicita parkeringstal, men enligt Kungsbackas parkeringsstrategi
bör antalet cykelplatser i centrum- och tätortszon minst motsvarande antalet bilplatser.

5.2

MOBILITETSÅTGÄRDER

Fastighets AB Balder (Balder) har som mål att utveckla projektområdet till en hållbar,
tillgänglig, tät och attraktiv stadsdel. Däri ingår att de boende i området ska ges goda
möjligheter och förutsättningar att cykla.
Följande cykelåtgärder ska genomföras som en del av mobilitetsåtgärderna för området:
•

•
•

•
•

God stöldsäkerhet: Cykelparkeringar utomhus erbjuder möjligheten att låsa fast
cykelns ram för ökad stöldsäkerhet. För parkeringar inomhus erbjuds låsta
utrymmen och, där tillämplig, möjlighet att låsa fast cykelns ram.
God tillgänglighet: Cykelparkeringar kan nås utan att behöva lyfta eller bära cykeln.
Vid höjdskillnad installeras ramp eller erbjuds möjligheten att använda hiss.
Lastcykelparkering: Lastcyklar och cykelkärror blir allt mer populära, främst bland
barnfamiljer. I cykelstaden Köpenham äger 26% av familjerna med två eller fler
barn en lastcykel10. Andelen i Sverige är troligen än så länge betydligt lägre, men
förväntas öka. För att erbjuda utrymme för dessa fordon planeras cykelplatser med
extra utrymme. Exakta antalet är svårbedömd. Eftersom behovet primärt bedöms
uppstå bland de större lägenheterna (3-5 rok) planeras en extra stor
cykelparkeringsplats för 20% av dessa lägenheter. Om behovet skulle vara större
disponeras ytor om i det mån det är möjligt.
Tillgång till cykelpump: Minst en cykelpump erbjuds lätt tillgänglig per bostadshus, i
eller i anslutning till cykelförråd eller entréparkering.
Tillgång till utrymme för cykelservice och -tvätt: Inom området erbjuds minst ett
utrymme med möjlighet för egen cykelservice och cykeltvätt som är tillgänglig för
de boende.

Mobilitetsåtgärderna ska göra det enklare och smidigare att använda cykel.

9

Kungsbacka kommun, 2017: Parkeringsstrategi för Kungsbacka Stad.

10

City of Copenhagen, 2019: Bicycle account 2018

13

MOBILITETS- OCH PARKERINGSUTREDNING SYDÖSTRA CENTRUM KUNGSBACKA
KOUCKY & PARTNERS AB 2021

5.3

CYKELPARKERING: BOSTÄDER

Inom området planeras 969 lägenheter. Utifrån Kungsbackas parkeringsstrategi samt de
presenterade mobilitetsåtgärder föreslås följande antal cykelplatser för bostäderna,
anpassad till lägenhetsstorleken:
Behov av cykel utifrån antal boende per lägenhet 11 visas i tabell 7.
Lgh
storlek

Antal
lgh

Antal
boende/lgh

Cpl i förråd
(1/boende)

Entrénära
boende
(0,5/lgh)

Entrénära
besök
(0,5/lgh)

Totalt

1 rok

242

1,3

242

121

121

484

2 rok

291

1,5

437

146

146

728

3 rok

242

2

484

121

121

726

4 rok

97

2,5

243

49

49

340

5 rok

97

2,8

291

49

49

388

Totalt

969

1696

485

485

2665

Tabell 7: Behov cykelparkering för bostäderna i projektområdet.

Av dessa platser planeras en plats med extra utrymme för lastcykel eller cykelkärra för 20%
av samtliga större lägenheter (3-5 rok), motsvarande 87 lastcykelplatser.

5.4

CYKELPARKERING: KONTOR

Inom området planeras en kontorsfastighet med 3015 m2 BTA. Antalet personer som
förväntas vistas i fastigheten uppskattas till 96 personer.
Kungsbackas parkeringsstrategi anger inget värde för cykelparkering för kontor mer än att
antalet platser ska minst uppgå till antalet bilplatser. Föreslaget antal bilplatser för kontor är
30, varav 10% för besökare (se kapitel 4.4). Därmed behöver minst 30 cykelplatser erbjudas.
På grund av området centrala läge och goda anknytning till cykelledsnätet kan en hög
cykelanvändning för arbetsresor antas. Därför föreslås ett något högre antal, motsvarande
40% av det förväntade antalet arbetande och besökare, motsvarande 38 cykelplatser. Av
dessa avser cirka 10% parkering för besökare.

5.5

CYKELPARKERING: VERKSAMHETSLOKALER

Inom området planeras en 17 verksamhetslokaler med totalt 4 856 m2 BTA. Antalet personer
som förväntas vistas i lokalerna uppskattas till cirka 196.
Kungsbackas parkeringsstrategi anger inget värde för cykelparkering för verksamhetslokaler
mer än att antalet platser ska minst uppgå till antalet bilplatser. Föreslaget antal bilplatser
för verksamhetslokaler är 73, varav 70% för kunder och 30% för personal (se kapitel 4.5).
Med hänsyn till läget, den förväntade blandningen mellan tjänsteverksamheter och handel
och att närboende i stor utsträckning kan förväntas gå till verksamheterna föreslås att minst
73 cykelplatser skapas, varav minst 51 kundparkeringar i öppna parkeringsanläggningar
eller i anslutning till entré.

11

Källa: https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/hushallens-ekonomi/inkomster-ochinkomstfordelning/hushallens-boende/pong/statistiknyhet/hushallens-boende/
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5.6

SAMMANSTÄLLNING

I tabell 8 sammanställs parkeringsbehovet för cykel utifrån de föreslagna parkeringstalen,
med en uppskattad andel av besöksparkeringar.
Verksamhet

Antal cykelplatser

Lägenheter

2 665
därav:
87 lastcykelplatser

Kontor

38
därav:
personal: 34 (90%)
besökare: 4 (10%)
73
därav:
personal: 22 (30%)
besökare: 51 (70%)
2 776

Verksamhetslokaler

Totalt

Tabell 8: Sammanställning av cykelparkeringsbehovet i projektområdet enligt de föreslagna p-talen, utan
samnyttjande

Potentialen för samnyttjande beskrivs i avsnitt 6.
Av de 1 696 cykelplatserna för de boende i förråd ska 87 vara extra stora för att kunna
rymma lastcyklar eller cykelkärror. Antalet lastcykelplatser kan justeras över tid om behovet
visar sig vara större, i mån av plats.
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6 Parkeringslösningar och samnyttjande

6.1

PARKERINGSLÖSNINGAR - BIL

Behovet för bilparkering ska primärt täckas genom gemensamma parkeringshus och
markparkeringar som planeras i områdets sydöstra respektive norröstra del – nummer 1, 2
och 3 på bild 9. Att samla parkeringarna på det sättet minimerar biltrafiken inom
bostadsområdet och underlättar för samnyttjande.
Det är dock troligt att dessa anläggningar inte kommer att kunna helt täcka områdets totala
behov av bilparkering. Därför planeras för en kompletterande garageanläggning under
kvarteren 5 & 6 – nummer 4 på bild 9.

1
Bild 9: Tänkt placering av
gemensamma
parkeringsanläggningari
området: P-hus Norr (1, 130
platser, P-hus Söder (2, 403
platser), markparkering (3, 30
platser) samt ett garage under
mark (4) där kapaciteten
anpassas till behovet. Maximalt
är 171 platser möjliga.).

4

3

ç
2
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Tabell 9 presenterar den bedömda kapaciteten i respektive anläggning, utifrån de hittills
antagna byggnadshöjderna.
P-anläggning

Antal bilplatser (max)

Läge i bild 9

P-hus Norra

130

1

P-hus Södra

403

2

30

3

170

4

Markparkering
Garageanläggning
under kv. 5&6

(maximal möjliga antal)

Totalt (max)

734

Tabell 9: Planerade parkeringsanläggningar och kapacitet

Observera att den angivna storleken av garageanläggningen under kvarteren 5&6 avser ett
maximalt möjligt antal. Garaget ska dock enbart täcka det parkeringsbehovet som inte kan
täckas av gemensamma parkeringshus och markparkeringar. Utifrån den ovan angivna
storleken av p-husen och parkeringsbehovet efter hänsyn till samnyttjande (se kapitel 6.2)
bedöms att garaget behöver en kapacitet på cirka 80 bilplatser.
Den exakta storleken och placeringen av respektive anläggning preciseras inför bygglov.
Bilparkering under områdets utveckling
Området kommer att utvecklas i etapper och det är möjligt att inte samtliga
parkeringsanläggningar är färdigbyggda vid tiden för inflyttning för en specifik etapp. Om
det skulle uppstå ett tillfälligt gap mellan parkeringsbehov och kapaciteten i de färdigbyggda
parkeringsanläggningarna så löses detta genom tillfälliga parkeringar på egen mark inom
planområdet.

6.2

SAMNYTTJANDE - BIL

Samnyttjande av parkeringsplatser är möjlig om olika verksamheter använder parkeringarna
vid olika tider, så att samma parkeringsyta kan nyttjas. I tabell 10 sammanställs det totala
parkeringsbehovet för området och potentialen för samnyttjande bedöms. Här antas att
samnyttjande är möjlig i de gemensamma parkeringshusen och markparkeringen (1-3 på
bild 9) men inte i det underjordiska garaget under ett av bostadskvarteren (4 på bild 9).
Enligt Kungsbackas resvaneundersökning från 201712 används bil för 69% av resorna till
arbete i kommunen som genomsnitt. Det framgår dock inte hur hög andelen av bil för
arbetsresor är för boende i centrum, men det är troligt att det är lägre. Här antas försiktigt
och med en utblick på framtiden att endast 30% av de boende i området kommer att
använda bil för resan till arbete. En högre andel skulle medge ett högre
samnyttjandepotential på dagtid.

12

Kungsbacka Kommun, 2018: Resvaneundersökning 2018
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Behov enl p-tal

Typ
Lgh, boende

548

90 %

438

493

548

78

10 0 %

10 0 %

10 0 %

10 0 %

10 0 %

78

78

78

78

78

33

15%

70 %

60 %

10 0 %

30 %

5

23

20

33

10

5

10 0 %

10 0 %

10 0 %

10 0 %

10 0 %

5

5

5

5

5

27

10 0 %

10 %

10 %

0%

0%

27

3

3

0

0

3

10 0 %

10 %

10 %

0%

0%

3

0

0

0

0

73

10 0 %

20 %

10 0 %

20 %

0%

73

15

73

15

0

767

575

617

617

624

641

(i p-hus)
V er ksam hetslokaler ,
anställda och
besökar e
(i p-hus)
Totalt

Natt

80%

(i p-hus)
Kontor , besök (10 %)

Kväll

493

(i p-hus)
Kontor , anställda
(90 %)

Lör dag

dag
90 %

(i p-hus)
Bi lpool, fasta platser

Lör dag

kväll

38 4

(i garage)
Lgh, besök (5%)

fr edag

70 %

(i p-hus)
Lgh, boende

M ån-fr e,
Dag, 8 -18 , &

10 0 %

Tabell 10: Sammanställning av parkeringsbehovet i projektområdet för olika verksamheter och vid olika tider.

Utan samnyttjande är det bedömda parkeringsbehovet 767 bilplatser. Tack vara
samnyttjande kan behovet av fysiska parkeringsplatser minskas till 641 bilplatser, det
högsta totala behovet över samtliga tider på veckan. Högsta behovet uppstår på nattetid då
bilarna av samtliga boende antas vara parkerade. Om 641 bilplatser tillhandahålls finns en
viss överkapacitet på dagtid vilket medger att även ett tillfälligt högre behov av arbetsplatseller kundparkering skulle kunna täckas utan ytterligare parkeringar.
I beräkningen har det antagits att parkeringshusen och markparkeringen (1-3 på bild 9) har
en sammanlagd kapacitet på 563 bilplatser och att inget samnyttjande är möjligt i garaget
under kvarteren 5&6. I så fall behöver garaget ha en kapacitet på 78 platser. I fall
kapaciteten i parkeringshusen kan ökas, minskar behovet i garaget i motsvarande grad.
Detta skulle även öka potentialen för samnyttjandet på dagtid men minskar däremot inte
det totala parkeringsbehovet, eftersom max-behovet uppstår nattetid.

6.3

PARKERINGSLÖSNINGAR - CYKEL

Totala behovet av cykelparkeringar ä 2 776 platser, varav 38 för kontor, 73 för
verksamhetslokalerna och resten för lägenheterna.
Behovet för cykelparkering ska täckas genom cykelförråd inom bostadshusen (1 696 st.),
genom entrénära parkeringar på innergårdar för besökare och boende (970 st.) samt genom
entrénära parkeringar för kontoren (38 st.) och verksamhetslokalerna (78 st.). En ungefärlig
placering och ytbehoven illustreras i bild 10. Viss cykelparkering för besökare eller
specialplatser, exempelvis för lastcyklar, kan även komma att placeras i de planerade
parkeringsanläggningar. Inget samnyttjande planeras för cykelparkering.
Av cykelparkeringarna för de boende utformas 87 med extra utrymme för lastcyklar eller
cykelkärror.
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Bild 10: Tänkt placering av cykelparkeringarna. Samtliga platser ligger på kvartersmark, inom
planområdesgränserna. En del av besöksparkeringarna till lokalerna är snedställda för minskad djup.
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7 SLUTSAMMANSTÄLLNING

I tabell 11 sammanställs det slutliga behovet av bil- respektive cykelparkeringar för
projektet, med hänsyn till samnyttjande.
Typ

Antal

Fördelning (preliminär)

Bilparkeringar

641

Cykelparkering

2 776

563 i p-hus/anläggning
78 i garage
1 696 i förråd
970 entrénära vid bostäderna
38 entrénära vid kontoren
73 entrénära vid verksamhetslokalerna
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