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1 Bakgrund och syfte 

Detaljplaneläggning för Annebergs centrum pågår och området planeras för cirka 
400 bostäder, ett vård- och omsorgsboende för 80 boende, ett gruppboende med 12 
lägenheter och en förskola för 120 barn. Planen innefattar även cirka 1500 kvm 
verksamhetslokaler 

Serneke är exploatör för delen norr om Älvsåkersvägen och Stejla är exploatör för 
den södra delen. 

 

Figur 1 Kartbild med detaljplaneområdet markerat i rosa 
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2 Parkeringstal 

I markanvisningsavtalet finns ett generellt p-tal på 1,2 bilplatser/lägenhet men nu när 
planeringen kommit längre och lägenhetsfördelning är framtagen så justeras p-talet 
enligt nedan. 

2.1.1 Bilparkering 

P-tal för bostäder (inklusive besöksparkering) 

Radhus 2,0 bilplatser/lägenhet 

Fyrbohus 1,2 bilplatser/lägenhet 

3-4 rok 1,2 bilplatser/lägenhet 

1-2 rok 0,9 bilplatser/lägenhet 

 

P-tal för verksamheter 

Gruppboende  0,5 bilplatser/lägenhet 

Vård- och omsorgsboende  7 bilplatser/ 1000 kvm BTA 

Förskola 120 barn  30 bilplatser    

Verksamhet   40 bilplatser/1000 kvm BTA 

2.1.2 Cykelparkering 

P-tal för bostäder 

Plats i cykelförråd 1 per invånare 

Plats vid entré boende 0,5 cykelplatser/lägenhet  

Plats vid entré besök 0,5 cykelplatser/lägenhet  

 

P-tal för verksamheter 

Vård- och omsorg 20 cykelplatser 

Förskola  10 cykelplatser 

Verksamhet  beroende på typ av verksamhet, riktvärde 10 cykelplatser 
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2.1.3 Parkeringsbehov bil 

Detaljplanen innefattar ett större område norr om Älvsåkersvägen där Serneke är 
exploatör och ett mindre område söder om Älvsåkersvägen där Stejla är exploatör. 
Parkeringsbehovet för dessa områden räknas för sig och inget samnyttjande sker 
mellan dem för att minska trafik över Älvsåkersvägen. 

Med den lägenhetsfördelning som har angetts från exploatören i skiss daterad 20-02-
10 innebär det att antalet bilparkeringar som krävs för respektive område är enligt 
tabellerna nedan: 

SERNEKE Antal bostäder Parkeringsplatser 
Radhus 15 30 
3-4 rok 104 125 
1-2 rok 188 169 
Gruppboende 12 6 
Vårdboende 80 54 
Förskola                                          120 barn 30 
Verksamhet                                          500 kvm 20 
Totalt  307 434 

 

Stejla Antal bostäder Parkeringsplatser 
3-4 rok 30 36 
1-2 rok 78 70 
Verksamhet                                          747 kvm 30 
Totalt 108 136 

 

2.1.4 Samnyttjande 

Eftersom olika verksamheter har olika parkeringsbehov (beläggningsgrad) över 
dygnet så kan bruttobehovet justeras ner något när samnyttjande tas i beaktning. 
Samnyttjandet innebär att alla parkeringsplatser är fria för alla i området (undantaget 
boendeparkering för radhusen som sker på egen tomt). 
Beläggningstal enligt tabellen nedan har använts i beräkningarna 
Beläggningsgrad Vardag 10-16 Fredag 16-19 Lördag 10-13 Natt 
Boende 55% 60% 60% 100% 
Besök till 
boende 30% 70% 40% 50% 
Verksamhet 40% 80% 80% 0% 
Förskola 80% 10% 0% 0% 
Vårdboende 90% 60% 60% 20% 
Besökare 40% 60% 50% 50% 
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Bruttobehovet inom den norra delen är ca 410 parkeringsplatser (exkluderat 
boendeparkering för radhusen som sker på egen tomt och därför ej kan samnyttjas) 
men genom att samnyttja parkeringarna mellan olika verksamheter så kan antalet 
parkeringsplatser minskas.  
Nattetid är dimensionerande tidpunkt för antalet parkeringsplatser och då finns det 
behov av 310 bilplatser för bostäderna och 13 bilplatser för de kommunala 
verksamheterna., totalt ca 320 bilplatser (siffrorna inkluderar en marginal på 10% 
för att inte räkna med maximalt samutnyttjande). Genom att räkna med samnyttjande 
kan alltså antalet parkeringsplatser minskas från 410 till 320 st. 
 
För den södra delen av Annebergs centrum är bruttobehovet 136 platser som genom 
samnyttjande kan minskas till ca 110 bilplatser (siffrorna inkluderar en marginal på 
10% för att inte räkna med maximalt samutnyttjande).  
 

2.1.5 Parkeringsbehov cykel 

Det ska finnas 1 cykelplats/boende under tak, helst i förråd, samt en 
cykelplats/lägenhet i direkt anslutning till bostadsentréerna inklusive 
besöksparkering. Vid alla platser bör det finnas möjlighet att låsa fast cykeln i ramen. 
Cykelplatser för exempelvis lastcyklar bör också tillhandahållas då denna typ av 
fordon blir mer vanligt och kan vara ett komplement till bilen för kortare resor.  

Med det antal bostäder som har angetts i skiss från exploatörerna daterad 2020-02-10 
så innebär det att det behövs ca 520 cykelplatser i förråd och 290 cykelplatser i 
anslutning till bostädernas entréer för Sernekes bostäder. 

För Stejlas lägenheter behövs det ca 180 cykelplatser i förråd och ca 110 
cykelplatser i anslutning till bostädernas entréer. 

För att beräkna antalet cykelplatser i förråd har en genomsnittlig befolkning per 
lägenhet från SCB använts:  

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

 

  


