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1 INLEDNING   

1.1 BAKGRUND 

I samband med ny- och omexploatering i Färjestadens centru,, i Mörbylånga kommun 

på Öland, ska en parkeringsutredning tas fram 

1.2 SYFTE 

Syftet med parkeringsutredningen är att studera parkeringsbehovet samt parkeringens 

ytåtgång för den tillkommande samt befintliga exploateringen inom planområdet. 

 

1.3 METOD 

Inledningsvis genomfördes ett studiebesök på platsen för att få en uppfattning om 

områdets karaktär. I samband med besöket genomfördes även ett dialogmöte med 

kommunen. Dialogmötet syftar till att fastställa parkeringstal och enkla strategier för 

området som sedan skulle ligga till grund för fortsatt arbete. Strategiernas syfte är att 

stötta, av kommunen, specificerade mål. Under dialogmötet visas exempel på 

strategier och parkeringstal för liknande kommuner och platser som inspiration.  

 

Beräkning av parkeringsbehovet 

Utifrån de parkeringstal som fastställts under dialogmötet beräknas parkeringsbehovet 

för området.  

 

Placering och utformning av parkeringen 

Olika lösningar av parkeringsbehovet presenteras schematiskt. Förslag på 

förhållningssätt för hur parkering bör planeras för att verka i riktning med lokala, 

regionala och nationella mål presenteras.  
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2 FÖRUTSÄTTNINGAR  

2.1 PLANOMRÅDET  

Planområdet är beläget i Färjestadens mest centrala delar och består av ett flertal 

fastigheter med olika exploatering i form av yta och verksamheter. Vissa delar är 

befintlig bebyggelse, vissa är helt nya exploatering och på vissa platser bygger man 

om och ändrar verksamheters ändamål. Vid beräkning av parkeringsbehovet utgår vi 

från 14 olika platser inom planen. Var dessa är belägna redovisas i figuren nedan.  

2.2 PENDLING 

I Mörbylånga kommun bor drygt 15 000 invånare. 2017 var arbetsutpendlingen från 

kommunen knappt 4000 personer. In till kommunen pendlar knappt 2000 personer. 

Främst sker pendlingen till och från kommuner i Kalmar län.  

 

2.3 KOLLEKTIVTARFIK  

Hållplatserna inom planen trafikeras av linjerna 102, 103, 104, 105 och 404. Linje 105 

och 404 går till Kalmar med taktfast trafik. Som figur 1 visar kan i princip alla boende 

inom planområdet nå en kollektivtrafikhållplats inom 400 meter fågelavstånd.  

 

Flest linjer går från hållplatsen Ölands Köpstad. På hållplats Södra Hamnplan stannar 

endast linjer med destination Kalmar. Sammantaget bedöms planområdet ha goda 

förutsättningar för pendling med kollektivtrafiken.  

 

 

 

Figur 1. Hållplatsers läge och upptagningsområde inom planområdet 
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2.4 CYKEL 

Inom Färjestaden finns ett delvis utbyggt cykelnät. Det är generellt sett även möjligt att 

cykla i blandtrafik på majoriteten av gatorna inom tätorten och det bedöms finnas 

goda förutsättningar för att pendla med cykel inom tätorten. Det är idag inte tillåtet att 

cykla på Ölandsbron vilket försämrar möjligheten att cykelpendla till Kalmar. Under 

sommaren går en cykelfärja till Kalmar, denna nyttjas dock i begränsad utsträckning 

för pendling. Det är relativt långt mellan Färjestaden och andra tätorter på Öland. 

Sammantaget bedöms möjligheten att cykelpendla till målpunkter utanför Färjestaden 

som liten.  
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3 FÖRHÅLLNINGSSÄTT  

3.1 LAGAR  

Enligt Plan- och bygglagen har kommunen ett övergripande ansvar för parkerings- 

planeringen i kommunen. Att ordna parkering tillhörande ett nytt bygglov ligger dock 

på fastighetsägaren. Fastigheter kan inte tillgodoräkna att delar av om- eller 

nyexploateringens parkeringsbehov ska kunna ordnas på allmänplatsmark utan måste 

kunna tillgodose hela sitt behov inom fastigheten, alternativt på annan fastighet. 

 

3.2 MÅL  

Det finns ett flertal mål att ta i beaktan när parkering planeras på både lokal, regional 

och nationell nivå. Detaljplanens mål lyder enligt följande: ”Ett tätare, mer levande och 

gångvänligt Färjestaden”, detta bör tas i beaktan när parkeringen planeras.  

 

Utöver målen för detaljplanen bör även de nationella miljömålen och transportpolitiska 

målen tas i beaktan vid planering av parkeringen.  

 

Sveriges miljömålssystem grundas på följande generationsmål:  

 

”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett 

samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och 

hälsoproblem utanför Sveriges gränser” 

 

För att nå detta mål har 16 miljökvalitetsmål inom områdena som redovisas i figuren 

nedan satts upp. Det är främst mål inom områdena 1, 2, 3, 7, 8, 10, 13 och 15 som 

står i direkt korrelation med frågor kopplade till parkering. 
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De transportpolitiska målen är antagna av Riksdagen och de visar de politiskt 

prioriterade områdena inom den statliga transportpolitiken. 

 

Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en 

samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 

medborgare och näringsliv i hela landet. Under det övergripande målet har regeringen 

också satt upp funktionsmål och hänsynsmål med ett antal prioriterade områden. 

 

Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för människor och gods. 

Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla 

en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till 

utvecklingskraft i hela landet. Samtidigt ska transportsystemet vara jämställt, det vill 

säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. 

  

Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. De är viktiga aspekter som ett 

hållbart transportsystem måste ta hänsyn till. Transportsystemets utformning, funktion 

och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska 

också bidra till det övergripande generationsmålet för miljö och att miljökvalitetsmålen 

uppnås, samt bidra till ökad  

hälsa.  
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4 TRENDER I VÅR OMVÄRLD  

Omvärldsanalys TREND 2017, pekar ut följande megatrender:  
  
Globalisering  

Ökad frihandel, lägre transportkostnader och effektivare informationsöverföring gör 

att länder och människors knyts samman på nya sätt. Människor, varor, tjänster och 

kapital  

rör sig friare över gränserna. Resultatet är ökad konkurrens, en växande handel och 

ökad miljöpåverkan från transporter.  

 

Demografiska förändringar  

Utvecklingen går mot en fortsatt urbanisering och befolkningsökning med ökat tryck 

på storstadsregionerna, vilket ökar skillnaderna mellan stad och landsbygd.  

 

Miljö- och klimatförändringar  

Ökad konsumtion leder till överutnyttjande av resurser, global uppvärmning, minskad 

biologisk mångfald, ökad vattenbrist samt jordförstörelse.  

 

Individualisering  

Individualisering är övergången från mer kollektivistiska samhällsnormer till mer 

individualism. Enligt World Values Survey är Sverige ett av de mest individualiserade 

länderna i världen och ligger över det europeiska genomsnittet.  

 

Digitalisering och teknisk utveckling  

Digitalisering och teknisk utveckling påverkar företagens konkurrenskraft, ställer 

ökade krav på omvandlingsförmågan och förändrar hur människor interagerar i tid och 

rum. Den tekniska utvecklingen kan bidra till en ökad polarisering på arbetsmarknaden 

men kan också bidra till förbättringar och fördjupad demokrati med en mer jämställd 

utveckling mellan stad och landsbygd.  

  
Konsekvenser för Färjestaden  

Globaliseringen leder till växande handel som i sin tur leder till mer transporter på det 

regionala och nationella vägnätet. För Färjestadens del kan det tänkas att en växande 

detaljhandel, framförallt näthandel, kan leda till en omfördelning av 

parkeringsbehovet. Till exempel kan efterfrågan på parkering vid servicepunkter, till 

exempel hos postombud, komma att öka något medan efterfrågan på parkering vid 

fysisk handel minskar något.   

  

I omvärldsanalysen TREND 2017 spås en ökad urbanisering i storstadsregioner vilket 

Färjestaden kan påverkas av på grund av dess närhet till Kalmar. Precis som 

omvärldsanalysen förutspått pekar kommunens egna befolkningsprognos på en 

fortsatt tillväxt.  

    

Teknikutvecklingen kan komma att påverka behovet av att resa och människors 

resmönster på många olika sätt. Möjligheten att arbeta hemifrån och ha digitala möten 

bedöms till exempel kunna minska behovet av att resa. Transportbehovet av varor kan 

också förändras i samband med att den tekniska utvecklingen förändrar 

konsumtionsmönster. Till exempel görs allt fler inköp på nätet och levereras till 

utlämningsställen istället för till butiker. Däremot ser man ett uppsving av andra 

centrumverksamheter så som caféer och restauranger som man kanske besöker 

istället. Även hur varor transporteras kan komma att förändras, till exempel finns det 

redan idag drönare som kan genomföra leveranser vilket skulle kunna medföra att 

hemleveranser blir allt vanligare.  
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Utvecklingen av autonoma bilar, delningsekonomin och mobiltelefonin är exempel på 

teknisk utveckling som har potential att revolutionera kollektivtrafiken medan nya 

färdslag såsom elcykel gör det enkelt för fler att cykla oftare.  

 

ITS (intelligenta transportsystem) är en annan teknikutveckling som väntas möjliggöra 

effektivare användning av fordon och befintlig infrastruktur samt öka trafiksäkerheten. 

     

Hur utvecklingen kommer att påverka parkeringsbehovet är svårt att säga då det är ett 

stort antal faktorer som spelar in. Grunden till att resor görs grundas i ett 

grundläggande behov av att kunna förflytta sig. Hur man sedan väljer att förflytta sig 

är ett val som baseras på många olika aspekter, saker som kan spela in är till exempel 

effektivitet, bekvämlighet och sociala faktorer. Om utvecklingen kan få människan att 

ändra sina resvanor, att välja bort bilen vid val av färdmedel eller att använda sig av 

delningstjänster kan parkeringsbehovet komma att minska. Om inte, kan 

parkeringsbehovet likväl öka i takt med att antalet invånare växer. Parkering i sig är 

dock ett viktigt styrmedel som vid smart användning i samband med trender har stor 

potential för att flytta färdmedelsandelar till mer hållbara alternativ.  

 

Eftersom vi inte vet vad framtiden har att erbjuda eller vart trender och 

utvecklingen kommer att leda oss är det av största vikt att vid planering inte 

bygga in sig i oförändliga system.  
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5 PARKERINGSTAL 

Utifrån planens förutsättningar har följande parkeringstal eller spann av parkeringstal 

bedömts fylla behovet men även verka för att målen för planområdet uppfylls.  

 

5.1 CYKEL 

 

Cykelparkeringsnorm för boende, antal cpl/1000 BTA 

Boendeform Cpl/1000 BTA Varav lådcykelplatser 

Enbostadshus, parkering 

ska finnas på fastigheten 

eller i garage på denna. 

4 per bostad 1 

Flerbostadshus 30 3 

 

Cykelparkeringsnorm för verksamheter, antal cpl/1000 

BTA 

 

Verksamhet Planområdet  Varav lådcyklar 

Kontor 12-15 1 

Handel 20-23 2 

Restauranger/Café/Hotell/Gym 40 4 

 

5.2 BIL  

Bilparkeringsnorm för boende, antal bpl/1000 BTA 

Notera att angöringsparkering alltid ska finnas och att gångavstånden inom 75 meters 

gångavstånd. Parkeringsplatser för rörelsehindrade ska anordnas max 25 meter från 

entré.  

Boendeform 
Parkeringar

/1000 BTA 

Varav för besökare/ 

1000 BTA 

Varav för rörelsehindrade/ 

1000 BTA 

Flerbostadshus 9 1 0,2 (dock minst 1) 

 

 

Verksamhet 
Antal 

parkeringar/1000 BTA 

Varav för 

rörelsehindrade/ 

1000 BTA 

Kontor 11-14 2 

Handel 25-30 5 

Restaurang, hotell & Gym 40 8 
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6 PARKERINGSBEHOV  

Utifrån de parkeringstal som fastställts uppgår det samlade parkeringsbehovet för 

planen till 1400 – 1600 parkeringsplatser. Detta innefattar parkering till både ny och 

befintlig bebyggelse inom planområdet. I tabell 1 nedan redogörs för var fastighets 

parkeringsbehov samt vilken typ av verksamhet som är förlagd till de olika 

fastigheterna.  

 

 

 

 

 

 

Fastighet Verksamhet Parering minimital 
(antal platser) 

Parkering maxtal 
(antal platser) 

1 Bostäder  126 126 

2 
Bostäder, kontor, 

handel & restaurang  
75 82 

3 
Bostäder, kontor, 

handel & restaurang 
530 633 

4 
Bostäder, kontor, 

handel & restaurang 
116 126 

5 
Bostäder, kontor, 

handel & restaurang 
130 138 

6 
Bostäder, kontor, 

handel & restaurang 
107 120 

7 
Bostäder, kontor, 

handel 
9 9 

8 
Bostäder, kontor, 

handel & restaurang 
70 89 

9 Bostäder & kontor 23 24 

10 Restaurang & hotell 102 136 

11 
Bostäder, kontor, 

handel, restaurang & 
gym 

51 57 

12 Bostäder 10 10 

13 Turistverksamhet  53 53 

14 Bostäder 22 22 

Totalt   1424 1625 
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Parkeringarna skulle utifrån detta scenario ta upp en yta motsvarade cirka 35 500 – 41 

00 kvadratmeter. I figur 2 illustreras denna yta i förhållande till hela planområdet. Den 

röda kvadraten motsvarar skillnaden i ytåtgång beroende på om man använder de 

lägre eller de högre parkeringstalen.   

 

  

Figur 2. Parkeringens ytanspråk 
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Väljer man istället att placera parkeringen inom var fastighet illustreras dess ytbehov 

per fastighet i figur 3. I centrum tar fastigheternas parkeringsbehov upp stora delar av 

själva fastigheten. Om dessa ska kunna tillgodose sitt eget parkeringsbehov bör detta 

placeras under mark för att inte störa stadsbilden.  

 
 
 

 
Figur 3. Ytanspråk per fastighet 
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7 PLACERING OCH UTFORMNING  

När parkering planeras bör man ta utgångspunkt i lokala, regionala och nationella mål 

och strategier. Målet för den aktuella planen är ”Ett tätare, mer levande och 

gångvänligt Färjestaden”. För att ge så goda förutsättningar för att detta ska uppnås 

bör man främst verka för att undvika markparkering. Markparkering tar stora ytor i 

anspråk vilket innebär att det är svårare att bygga tätt, markparkering ses inte heller 

som ett speciellt attraktivt stadsattribut vilket motverkar människors välja att röra sig 

till fots på platsen. För att undvika markparkering bör parkering anläggas i källarplan 

eller i parkeringshus. Parkering som kan ske i flera plan är den typ av parkering som 

använder yta mest effektivt.  

 

7.1 SAMNYTTJAN  

 

För att minska parkeringsbehovet kan man nyttja något som kallas samnyttjande. 

Samnyttjande innebär kort att samma parkeringsplats kan nyttjas av flera olika 

personer under dagen som har anspråk på platsen vid olika tidpunkter på dagen. Till 

exempel kan en parkeringsplats i anslutning till bostäder och kontor delas av dessa 

verksamheter då kontorsverksamheten främst behöver platsen under dagen medan de 

boende främst nyttjar den kvälls- och nattetid. För att beräkna samnyttjande använder 

man sig av olika principer som talar om hur stor andel av en verksamhet/boende som 

behöver nyttja platserna olika tider på dygnet. Nedan visas ett exempel på en 

samnyttjandetabell från Lomma kommuns parkeringsnorm. För att det ska vara möjligt 

att samnyttja parkering måste parkeringen ske i samlade öppna anläggningar, till 

exempel ett parkeringshus.  

 

 

Funktion 

Procentuell beläggning vid olika tider på dygnet för 

olika funktioner 

Vardag 10-

16 

Fredag 16-

19 

Lördag 10-

13 
Natt 

Bostäder (boende) 75 % 75 % 70 % 100 % 

Bostäder 

(besökare) 
10 % 60 % 60 % 50 % 

Kontor 70 % 20 % 10 % 5 % 

Handel 50 % 80 % 100 % 0 % 

Industri 90 % 10 % 5 % 10 % 

Hotell 50 % 50 % 30 % 80 % 

Förskola/ Skola* 90 % 10 % 0 % 0 % 

Restaurang 80 % 40 % 60 % 0 % 

 

7.1 TILLGÄNGLIGHET TILL PARKERINGEN  

Att bygga parkeringsplatser i rätt läge för rätt målgrupp medför förbättrad 

tillgänglighet. Detta bidrar till att det blir enklare att hitta parkeringsplats när man 

besöker Färjestaden. Parkering i centrum bör i första hand anordnas i syfte att främja 

handel och näringsliv. 

 

Besökare är de som oftast står parkerade under kortast tid. Således bör det var denna 

grupp som har möjlighet att parkera närmast sin målpunkt. Eftersom besökares ärende 

ofta är av en kortare karaktär bidrar reserverade platser till denna målgrupp att dessa 

omsätts i högre utsträckning. En högre omsättning ger fler möjlighet att nyttja platsen 



 

 

 

Uppdrag: 303254,  Avrop - Trafik- och parkeringsutredning, Färjestadens 

centrum 

2020-06-24 

Beställare: Mörbylånga kommun Utkast 

 

15(16) 

och ökar således tillgängligheten till centrum. Parkering i centrum bör därför i första 

hand anordnas för besökare. I andra hand bör boendeparkering prioriteras och i tredje 

hand arbetsplatsparkering. Utgångspunkten bör dock vara att samla parkeringen även 

om det gäller besöksparkering.  

 

Olika former av avgifter och tidsregleringar fungerar även det som ett sätta att öka 

tillgängligheten. Till exempel kan man tidsreglera platser som man vill ska omsättas i 

högre utsträckning eller avgiftsbelägga parkering man inte vill ska nyttjas som 

boendeparkering.  

 

Att genom reglering styra platser mot en viss målgrupp gör att det blir enklare att hitta 

rätt parkering vilket leder till att eventuell söktrafik minskar.  

 

Exakt hur långt det maximalt får vara till en parkering för en viss målgrupp från 

målpunkten regleras ofta i en kommuns parkeringsnorm. Avstånden kan i de fall detta 

inte finns, eller om extraordinära omständigheter råder, sättas för en specifik plan eller 

plats. Vissa kommuner väljer att inte ange gångavstånden i normen, i detta fall ses 

varje ny exploaterings möjligheter till placering av parkering (om den inte sker inom 

fastighet) över separat. I tabellen nedan redovisas exempel på gångavstånd från andra 

kommuners parkeringsnormer. I tabellen visas även ett exempel från Malmö i syfte att 

ge perspektiv på hur man arbetar i större städer.  

 

 Lomma Kävlinge Malmö 

Handel 200 meter  300 meter  200 meter 

Bostäder 400 meter  500 meter  500 meter  

Arbetsplatser  500 meter  600 meter  800 meter  

 

 

Generellt sett ger de längre gångavstånden en större flexibilitet vid planering av 

stadsrummet och parkeringen. Att man i en plan möjliggör för att parkeringen placeras 

på ett längre gångavstånd innebär inte att all parkering måste anläggas på detta 

avstånd. Det kan till exempel handla om att delar av parkeringsbehovet anläggs längre 

ifrån (inom ramen för maximalt gångavstånd) och att delar anläggs inom en fastighet 

eller i nära anslutning. Genom att ha något längre gångavstånd möjliggör man för 

parkering i samlande anläggningar vilket i sin tur gör att parkeringen i högre grad kan 

samnyttjas, vilket möjliggör för att färre parkeringsplatser sammantaget behöver 

byggas.  

 

De negativa aspekter som kan uppstå i samband med att parkering förläggs längre 

från målpunkten är främst risken att bilister ändå väljer att parkera närmare sin 

målpunkt och då på en plats som inte är avsedd för bilistens ändamål, till exempel 

parkering som är avsedd för handelsbesökare. Denna effekt kan avhjälpas med hjälp 

av reglering och kostnadsincitament. Detta kan dock leda till att vissa parkeringsytor 

behöver övervakas i större utsträckning för att förhindra att eventuell reglering inte 

efterföljs.  

 

Väljer man kortare gångavstånd är risken för felparkering mindre, dock innebär detta 

alternativ att flexibiliteten förloras något. I viss mån kan samnyttjan ändå möjliggöras 

mellan mycket närbelägna fastigheter. De sammantagna konsekvenserna av att välja 

kortare gångasvtånd är att mycket parkering troligen måste lösas inom fastigheten. 

Detta kan innebära att det blir avsevärt dyrare att bygga då parkering kan behöva lösas 

under mark. Väljer man att lösa parkeringen i markplan utifrån detta scenario 

uppkommer avsevärda negativa effekter på täthet och stadsmiljön. Det är även troligt 
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att man sammantaget måste bygga fler parkeringsplatser i området då möjligheten att 

samnyttja parkeringar i stor mån går förlorad. 

 


