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1 INLEDNING   

1.1 BAKGRUND 

Färjestaden växer och ska utökas med såväl bostäder som verksamheter både genom 

förtätning av befintliga områden men även på nya platser inom tätorten. 

1.2 SYFTE 

Uppdraget går ut på att ta fram en parkeringsutredning i syfte att se över Färjestadens 

kommande parkeringsbehov.  

1.3 INNEHÅLL 

Rapportens olika delar och metodik presenteras nedan.  

 

Parkeringsbehov och placering 

Parkeringsbehovet beräknas för såväl cykel som bil inom hela området utifrån underlag 

erhållet av kommunen (2020-11-11). Placering av tillkommande parkeringsplatser ses 

över i enlighet med, av kommunen, uppsatta avståndsmål. 

 

Flexibla parkeringstal 

Ett konkret förslag på mobilitetspaket med tillhörande reduktionssatser för bostäder 

respektive verksamheter tas fram. Förslaget är sedan tidigare skickat till Mörbylånga 

kommun för granskning. Syftet med förslaget är att möjliggöra en reduktion av p-

platser för bilar i utbyte mot att olika mobilitetsåtgärder genomförs. 

 

Mobilitetshus 

Ett mobilitetshus har likt dagens parkeringshus bland annat funktionen förvaring av 

fordon, företrädelsevis bilar då dessa är mer ytkrävande. Skillnaden är att fokus flyttas 

från privat ägda bilar till bil som tjänst. 

 

Kostnader 

Kostnader för uppförande av mobilitetshus jämfört med kostnader för att anlägga 

parkering under husen i respektive kvarter jämförs schablonmässigt.  

 

Omvärldsbevakning 

En omvärldsbevakning för ägande och förvaltande av mobilitetshus görs där olika 

exempel och lösningar tas fram och fördelar och nackdelar med olika modeller 

beskrivs. (Denna del görs i januari enligt överenskommelse med Mörbylånga kommun). 

 

Parkering under byggtid (etappindelning) 

Pareringsbehovet för de centrala delarna av Färjestaden ses över och ett förslag på 

etappvis utbyggnad tas fram för att tillgodose parkeringsbehovet under byggtiden. 

Etappindelningen omfattar även eventuellt mobilitetshus. 
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2 PARKERINGSBEHOV OCH PLACERING 

2.1 PARKERINGSBEHOV 

Tidigare angiven fördelning av verksamheterna (ytberäkning från kommunen 2020-04-

07) användes för att beräkna tillkommande verksamhetsfördelning. Därefter 

beräknades parkeringsbehovet för såväl cyklar som bilar enligt parkeringstalen i tabell 

1. Resultatet presentas i tabell 2 och 3. De olika kvarteren redovisas i figur 1. 

 

 

Tabell 1. parkeringstal 

Verksamhet Antal bilparkeringar/1000 BTA 
Antal cykelparkeringar/1000 

BTA 

Flerbostadshus 9 30 

Kontor 11–14 12–15 

Handel 25–30 20–23 

Restaurang, 

hotell & Gym 
40 40 
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Figur 1, Exploateringsområden för bostäder och verksamheter i Färjestaden. 
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Tabell 2, Parkeringsbehov för bil i de olika exploateringsområdena i Färjestaden 

Parkeringsbehov bil, antal parkeringsplatser 

Område Bostäder Kontor Handel Restaurang Totalt parkeringsbehov 

1 162 16 18 26 221 

2 22 15 17 24 77 

3 426 390 429 208 1453 

4 159 11 12 18 201 

5 130 11 12 18 171 

6 59 9 10 15 93 

7 21 6 0 0 27 

8 2 0 67 98 167 

9 76 7 8 11 102 

10 0 0 0 340 340 

11 150 3 3 5 162 

12 9 2 2 4 17 

13 32 0 0 0 33 

14 32 0 0 0 32 

15 4 2 2 3 11 

Totalt 1282 473 581 769 3106 

 

Tabell 3, Parkeringsbehov för cykel i de olika exploateringsområdena i Färjestaden 

Parkeringsbehov cykel, antal parkeringsplatser 

Område Bostäder Kontor Handel Restaurang Totalt parkeringsbehov 

1 540 17 14 26 596 

2 72 16 13 24 125 

3 1419 421 335 208 2384 

4 531 12 10 18 571 

5 432 12 10 18 472 

6 195 10 8 15 228 

7 69 7 0 0 76 

8 6 0 53 98 157 

9 252 8 6 11 277 

10 0 0 0 340 340 

11 501 3 3 5 512 

12 30 2 2 4 38 

13 108 0 0 0 108 

14 105 0 0 0 105 

15 12 2 2 3 19 

Totalt 4272 511 454 769 6007 

 

 

Utifrån erhållet underlag går det enbart att beräkna ett ungefärligt parkeringsbehov 

eftersom fördelningen på verksamhetstyp inte är bestämd. BTA för respektive område 

motsvarar vad som får lov att uppföras enligt detaljplanen och inte vad som faktiskt 

kommer uppföras. Således bör en ny parkeringsutredning genomföras för respektive 

fastighet i samband med att denna ansöker om bygglov.  
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2.2 PLACERING AV PARKERING 

För att möjliggöra parkering i samlade anläggningar har maximala gångavstånd mellan 

entré och parkering specificerats enligt tabellen nedan. Detta kapitel syftar till att 

undersöka olika alternativa placeringar för en samlad parkering samt placering av 

gatuparkering.  

Tabell 4, av kommunen framtagna avståndsmål. 

Avståndsmål för bilparkering 

Gatuparkering för ”Snabbhandel” 30 minuter: 50 meter 

Boende och handel: max 200 m 

Arbetsplatser: 400 m 

2.2.1 SAMLAD PARKERING FÖR BOENDE OCH HANDEL  

De mest centrala fastigheterna, se figur 2 nedan, är nummer 2, 4, 5, 6 och 7 behöver 

lösa sitt parkeringsbehov under mark eller i en samlad anläggning i form av ett 

mobilitetshus/parkeringshus. Inom övriga områden bedöms parkeringen kunna lösas 

inom fastigheten utan problem. Med utgångspunkt i beräkningarna i kapitel 2.1 

uppgår det samlade parkeringsbehovet för de centrala kvarteren till knappt 570 

bilplatser.  

 

Figur 2 – De centrala fastigheterna inom Färjestaden där  

Enligt målen ska boende- och handelsparkering ligga inom 200 meter gångavstånd. Då 

gångavståndet inte alltid motsvarar fågelvägen, då det sällan är möjligt att gå helt rakt 

på grund av gatunätet, räknas de 200 meterna faktiskt gångavstånd om till 

fågelavstånd, som bedöms motsvarar cirka 75 % av gångavståndet. 200 meter 

gångavstånd motsvarar därmed en cirkel med radien 150 meter.   

 

Avstånden gäller till entré inom kvarteret. Hela kvarterets yta måste därmed inte täckas 

av cirkeln i illustrationen. 
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Med hänsyn till avståndsmålen i tabell 3 kan gemensamma parkeringsanläggningar, 

Mobilitetshus, placeras på lite olika sätt för att uppfylla målen. Ett alternativ är att 

placera ett mobilitetshus i det övre av kvarteren benämnda som nummer 4, se figur 3 

nedan. På så sätt ryms alla de centrala kvarteren inom 200 meters gångavstånd (150 

meter fågelvägen) från mobilitetshuset.  

 

Figur 3 – Avståndscirkeln i illustrationen är kopplad till avståndsmålen för parkering till bostäder respektive 
handel, bakgrunden är baserade på en skala från erhållen pdf med namn ”BTA per område”. 

En annat alternativ är att placera mobilitetshuset i kvarter nummer 6 istället. Även då 

ryms samtliga centrala kvarter inom 200 meters gångavstånd, se figur 4 nedan. Även 

parkering från kvarter 9 och 10 bedöms kunna inrymmas i mobilitetshuset i det fall 

detta placeras i kvarter 6.  

 

 

Figur 4. Mobilitetshuset är placerat i kv. 6 och täcker då in samtliga kvarter samt skulle även kunna inhysa 
parkering kopplat till kvarter 9 och 10.  
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Det bedöms även möjligt att placera ett Mobilitetshus inom Köpstadens fastighet, se 

kvarter 3 i figur 5 nedan. Mobilitetshuset skulle således kunna inrymma delar av 

Köpstadens parkeringsbehov. Placeringen bidrar dock till att endast ett fåtal av de 

centrala kvarteren hamnar inom rimligt avstånd till Mobilitetshuset. Beroende på 

intresset att inrymma delar av Köpstadens parkering i Mobilitetshuset bedöms det 

kunna bli svårare att skapa ekonomiskt incitament för uppförandet av ett Mobilitetshus 

här. Det bedöms även finnas vissa utmaningar i att göra huset av karaktären 

Mobilitetshus då det är få kvarter som kan nyttja huset vilket försvårar placeringen av 

samlade mobilitetsåtgärder. 

 

 

Figur 5. Placering av mobilitetshuset i de södra delarna av Köpstadens fastighet.  

 

Att placera ett Mobilitetshus på en plats som gör det möjligt för kvarter med en 

varierande funktion att nyttja huset blir positivt ur samnyttjandesynpunkt. Om 

Mobilitetshuset placeras så att till exempel både boende, handel, hotell och restaurang 

kan nyttja anläggningen finns vissa möjligheter att kunna uppnå samnyttjande mellan 

dessa funktioner och på så vis kan färre parkeringsplatser byggas. Detta bedöms 

främst vara möjligt om Mobilitetshuset placeras i kvarter 6 eller inom Köpstadens 

fastighet. Detta kan dock ske endast under förutsättningar att fastigheter med andra 

typer av funktioner än boende har ett intresse av att göra parkeringsköp i 

Mobilitetshuset.  

 

2.2.2 UTRYMMESBEHOV MOBILITETSHUS  

I de fall då all parkering till de centrala kvarteren ska lösas i ett Mobilitetshus måste 

detta rymma knappt 570 platser. Detta förutsätter dock att alla kvarter fortfarande 

bebyggs fullt ut med bostäder och handel vilket inte är möjligt i det fall då ett 

Mobilitetshus ska placeras inom något av de centrala kvarteren. Såldes kommer det 

verkliga parkeringsbehovet troligen vara lägre än de beräknade 570 platserna. Den 
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exakta siffran beror på val av kvarter att placera Mobilitetshuset i samt hur stort 

anspråk detta gör på det aktuella kvarteret.  

 

Ett Mobilitetshus som rymmer 570 platser kräver en sammantagen yta om drygt 

14 000 kvm. Utöver detta behöver det även finnas yta för andra funktioner (se exempel 

i kapitel 4). Bebyggelsen i området kommer bestå av hus som är 2,5-3,5 våningar 

höga. Det bör eftersträvas att Mobilitetshuset smälter in så väl som möjligt i 

omgivningen och således bör våningsantalet begränsas till ungefär samma som övrig 

bebyggelse. I de fall parkering byggs i tre våningsplan upptas en markyta om drygt 

4600 kvm.  

 

Detta innebär att det inte kommer vara möjligt att rymma ett Mobilitetshus av denna 

storlek inom den nordliga delen av kvarter 4 om inte detta byggs högre än övrig 

bebyggelse. Det bedöms däremot kunna inrymmas inom kvarter 6 men tar då stora 

andelar av markytan i anspråk. 

2.2.3 EXEMPEL PÅ P-HUS/MOBILITETSHUS  

För att få en uppfattning av hur stor en anläggning som rymmer knappt 570 

parkeringsplatser måste vara redovisas nedan lite exempel på olika anläggningar i 

olika storlek.  

 

Kv. Ekorren, Skellefteå  

 

I kvarteret Ekorren finns bostäder, handel och ett 

parkeringshus. Parkeringshuset består av två plan 

under mark samt tre plan ovanför entrévåningen. I 

Entréplan finns olika former av lokaler. Huset har en 

Bruttoarea om 6600 kvm och inrymmer 139 

parkeringsplatser samt handelslokaler. 

Uppskattningsvis var byggkostnaden per 

parkeringsplats i snitt cirka 200 000 kr.   

 

 

 

 

Parkeringshuset Däcket, Västerås  

 

Parkeringshuset däcket inrymmer totalt 440 

parkeringsplatser och entréplanet består av lokaler. 70 

av platserna ligger under mark. Husets bruttoarea 

uppgår till cirka 12 000 kvm, huskroppen tar en yta om 

2 100 kvm i anspråk. Kostnaden för uppförandet 

uppgick till cirka 300 000 per plats.  

 

 

 

P-huset Anna, Malmö  

 

Parkeringshuset är byggt med 11 halvplan och 

inrymmer 670 parkeringsplatser. Anläggningen tar 

cirka 2800 kvm markyta i anspråk.  
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2.2.4 GATUPARKERING  

För att möjliggöra parkering inom 50 meter för snabbhandel bedöms det finnas ett 

behov av gatuparkering. I figur 6 nedan visas en illustration av var parkeringen kan 

placeras för att nå olika entréer. Ju mörkare ett område är ju fler kvarter/entréer nås 

inom 50 meter. Gatuparkering placeras således mest fördelaktigt här med avseende att 

vara flexibel och kunna serva många lokaler. Exakt var det finns behov av 

gatuparkering bör studeras närmare när en större kännedom om handeln finns. I de 

fall planeringen av gatans utformning påbörjas innan dess att kvarterens funktioner är 

fullt fastställda kan man utforma gatan med en flexibel remsa som kan användas för 

parkering, träd eller annan grönska. Remsan bör vara minst 2 meter bred för att 

möjliggöra parkering.  

 

 

Figur 6. Cirklar med radie 50 meter.  

Sammantaget bedöms det lämpligen kunna inrymmas cirka 35 parkeringsplatser på 

gatorna i området. Platser per gata redovisas i figuren nedan. Beräkningen har gjorts 

med avseende på att parkeringarna inte får placeras närmare än 10 meter från en 

korsningspunkt. På de mindre gatorna i området har det antagits att parkering endast 

kan ske på en sida av gatan samt att denna sida då kan nyttjas fullt ut för parkering. 

Längs den orangea genomgående gatan motsvarar 15 parkeringsplatser hälften av den 

totala yta som bedöms kunna nyttjas för parkering, möblering och växtlighet.  
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Figur 7. Antal platser som bedöms rymmas på respektive gata 

 

  



 

 

 

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

centrum 

2021-01-13 

Beställare: Mörbylånga kommun PM 

 

O:\MAL\303254\T\_Text\Parkeringsutredning\Ny Parkeringsutredning\Rapport_Parkeringsutredning_20210113.docx 

13(21) 

Den orangea sträckan ska regleras som ett gångfartsområde och bör således utformas 

därefter. I och med förslaget om att endast anlägga parkering på hälften av den 

möblerbara ytan längs denna gata lämnas utrymme för till exempel vistelseytor och 

växtlighet. Vid utformning av gångfartsområde bör vissa principer efterföljas för att 

skapa en trygg och attraktiv miljö. Hur parkeringen placeras och utformas kan 

användas som ett styrmedel för att uppnå detta. Till exempel kan man genom 

placering av parkeringsplatser skapa fritt utrymme för oskyddade trafikanter, skapa 

siktförskjutning samt punkter i vilka två fordon inte kan mötas. Detta bidrar till att 

skapa ett lugnare gaturum där trafikeringen i större utsträckning sker på de oskyddade 

trafikanternas villkor. I figurerna nedan illustreras dessa principer.  

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

  

Figur 8. Princip för utformning av skyddad zon. (Riktlinjer för gångfartsområde, 2016) 

Figur 9. Princip för mötesfria punkter. (Riktlinjer för gångfartsområde, 2016) 

Figur 10. Princip för siktförskjutning. (Riktlinjer för gångfartsområde, 2016) 
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3 FLEXIBLA PARKERINGSTAL 

Förslaget är sedan tidigare skickat till Mörbylånga kommun för granskning.  

 

Flexibla parkeringstal innebär att det finns en möjlighet för byggaktörer att få 

reduktion på antalet parkeringsplatser denna måste tillhandahålla fastigheten. Detta 

görs i utbytte mot att byggaktören tar sig an att genomföra vissa så kallade 

mobilitetsåtgärder. Åtgärdernas syfte är att underlätta och uppmuntra brukarna till 

resor utan bil.  

3.1.1 MOBILITETSÅTGÄRDER FÖR BOSTÄDER  

Reduktion kan ges om man genomför samtliga mobilitetsåtgärder enligt något eller 

båda paketen nedan. Åtgärderna ska redovisas i en särskild utredning i ansökan om 

bygglov eller förhandsbesked. Denna utredning ska innehålla de ritningar, 

beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen av om 

mobilitetspaketets kriterier är uppfyllda. Om ansökan inte bedöms uppfylla samtliga 

kriterier för reduktionspaketet kommer kommunen neka reduktion. I de fall man 

genomför mobilitetsåtgärder enligt båda paketen erhålls en reduktion om 30 % av 

boendeparkeringen. Antalet platser för rörelsehindrade och besökare ska fortfarande 

uppfyllas enligt normen. Reduktion för samnyttjande kan tillgodoräknas först efter att 

eventuell reduktionen för mobilitetsåtgärder är medräknad. Vid implementering av 

mobilitetsåtgärder måste alltid en informationskampanj vid försäljning/inflyttning 

genomföras i syfte att uppmärksamma de boende om att åtgärderna finns samt ge 

information om hur dessa används.  

 

Paket ett: Allt för cykling 

10 % reduktion av flerbostadshusnormen kan ges om fastighetsägaren uppfyller 

följande krav:  

 

• Centrum- till centrumavståndet för cykelstället, dvs den plats som varje cykel 

har att tillgå, ska uppgå till minst 50 cm för alla cykelställ. 

 

• Minst 50 % av cykelparkeringsplatserna ska vara väderskyddade och säkra, dvs 

finnas inom ett låsbart område. 

 

• Minst 10 % av cykelparkeringsplatserna ska vara anpassade för platskrävande 

cyklar, exempelvis lådcyklar, varav minst 50 % av dessa ska vara väderskyddade 

och inom låsbart område. 

 

• Parkeringen ska anordnas i markplan alt garage, ej källarförråd.  

 

• Parkeringen i garage ska kunna angöras via en ramp med lutning om max 1:12. 

Rampen ska vara anpassad för platskrävande cyklar i de fall det finns parkering 

för platskrävande cyklar under markplan. Alternativt ska cyklarna kunna tas 

upp via genomgående hiss till marknivå. Hissen ska då ha minimimåttet 2 

meter djup och 1 meter bred. Antalet hissar ska anpassas efter mängden 

cyklar.  

 

• Alla cykelställ utanför låst utrymme ska möjliggöra ramlåsning.  

 

• Dörrar till cykelparkeringsutrymmen ska förses med automatisk dörröppning 

och anpassas efter typen av cyklar som förväntas parkera där, till exempel 

platskrävande cyklar.  
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• Eventuella tvåvåningsställ ska vara utrustade med gasfjädring för att säkerställa 

tillgänglighet till cykelställen på det övre planet. 

 

• All cykelparkering ska placeras lättillgänglig. Detta innebär att vägen till 

cykelparkeringen inte får innehålla för många hinder. Cykelparkeringen ska 

även vara lätt att hitta och logiskt placerad, till exempel nära entrén.  

 

• Fastigheten ska tillhandahålla ett cykelserviceutrymme med pump, verktyg och 

vatten. Utrymmet ska bland annat kunna nyttjas för reparationer och tvätt av 

cykeln.  

 

Paket två: Res hållbart  

För flerbostadshus beräknas parkeringsplats till en bilpoolsbil per 50 lägenheter. Detta 

innebär att en bilpoolsbil måste anläggas per 50 lägenheter i de fall paketet 

genomförs. Exempelvis krävs således minst tre bilpoolsbilar till en fastighet med 250 

lägenheter. Utöver detta måste givetvis det kvarstående parkeringsbehovet fortfarande 

lösas.  

 

20 % reduktion av flerbostadshusnormen kan ges om fastighetsägaren uppfyller 

följande krav: 

 

• Medlemskap i bilpool garanteras för varje hushåll i ett antal år och kostnaden 

för medlemskapet ingår i hyran. 

 

• Bilpoolsbilen ska vara lättillgängligt placerad och kunna nås inom 200 meter 

gångavstånd.  

 

• Om det inte finns några andra bilpoolsbilar i närheten kan det behövas två bilar 

för att få en fungerande bilpool. Fastighetsägaren ansvarar för att säkerställa 

huruvida det finns andra bilpoolsbilar eller ej i närområdet.   

 

• 1 ellådcykel per 25 lägenheter (utöver den bedömda parkeringsefterfrågan) 

med serviceavtal i ett antal år. Ett tydligt och heltäckande bokningssystem ska 

ingå. Medlemskap i cykelpoolen ska ingå i hyran.  

 

• Mobilitetskort i form av ett kollektivtrafikkort delas ut till de boende vid 

inflyttning. Kortet kan till exempel motsvara värdet av ett årskort inom ett visst 

område. 

 

Ibland finns förutsättningar som gör att alla kriterier i ett paket inte kan uppfyllas. 

Åtgärderna nedan föreslås då kunna nyttjas som kompletterande åtgärder. Denna lista 

kan fyllas på efter hand.  

 

• Låsbara leveransboxar med kylfunktion tillhandhålls i ett gemensamt utrymme. 

Syftet är att kunna få leveranser av större paket, matkassar och liknande till 

dessa boxar.  

 

• Regelbunden grovsophämtning. Fastigheten tecknar avtal på ett antal år för 

regelbunden grovsophämtning. Syftet är att boende ska ha möjlighet att 

regelbundet slänga grovsopor istället för att själva frakta dessa till en 

återvinningscentral.  
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3.1.2 MOBILITETSÅTGÄRDER FÖR VERKSAMHETER  

Vid genomförande av mobilitetsåtgärder riktat till verksamheter ska en 

informationskampanj genomföras vid inflyttning.  

 

För verksamheter kan en reduktion om 25 % ges om fastigheten uppfyller följande 

krav:  

 

• Dusch och omklädningsrum tillhandahålls. 

 

• Samtliga kriterier för paketet Allt för cykling under– mobilitetsåtgärder för 

bostäder uppfylls, utom punkten om cykelserviceutrymme som får ersättas av 

mobil cykelservice. En mobil cykelservice ska besöka arbetsplatsen och erbjuda 

de anställda gratis cykelservice två gånger per år. 

 

• Realtidsinformation om kollektrafikavgångar från närliggande hållplatser samt 

information om linjer och biljetter. 

 

• Avgiftsbelagd bilparkering med separat avi som inte delfinansieras av 

arbetsgivaren. 

 

 

Antalet platser för rörelsehindrade ska fortfarande uppfyllas enligt normen. Reduktion 

för samnyttjande kan tillgodoräknas först efter att eventuell reduktionen för 

mobilitetsåtgärder är medräknad. 
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4 MOBILITETSHUS 

Ett mobilitetshus har likt dagens parkeringshus bland annat funktionen förvaring av 

fordon, företrädelsevis bilar då dessa är mer ytkrävande.  

 

Skillnaden är att fokus flyttas från privat ägda bilar till bil som tjänst. Ambitionen bör 

även vara att det tydligt ska framgå att mobilitetshusen ingår i ett områdes 

mobilitetslösningar samt att de i förlängningen skulle kunna anslutas till andra former 

av mobilitetstjänster som erbjuds inom ett område.  

 

Förslagsvis kan ett mobilitetshus fungera enligt följande:  

 

• Mobilitetshus erbjuder yteffektiv förvaring av fordon i flera plan. 

 

• Mobilitetshus synliggör och uppmuntrar övergång från privat ägda bilar till 

delade fordon genom att ingå i en mobilitetszon som erbjuder flera 

mobilitetstjänster, men även i ett framtida MaaS-system (Mobility as a service-

system) när ett sådant finns på plats. 

 

• Mobilitetshus är flexibla och kan anpassas efter framtida mobilitets- och 

parkeringsefterfrågan i området.  

 

Som framgår ovan så bör ett mobilitetshus tillhandahålla olika former av 

mobilitetslösningar för att kunna definieras som ett Mobilitetshus. Till exempel skulle 

det kunna innehålla bilpoolslösningar samt bil- och cykeluthyrning. Ett mobilitetshus 

kan även tillhandahålla olika stödfunktioner som underlättar mobiliteten för 

användarna. Detta kan till exempel vara cykelreparation, cykelpump, laddinfrastruktur 

eller service så som butiker och dusch. 

 

Ett mobilitetshus kan även innehålla andra funktioner som ger värde för ett område. 

Till exempel kan elproduktion, grönska, dagvattenhantering och biologisk mångfald, 

bredbandscentral, tömning av sopsug och samlastning av gods vara funktioner som 

möjligen kan lokaliseras till mobilitetshusen. 

4.1 KOSTNADER FÖR MOBILITETSHUS VS PARKERING UNDER MARK 

Flera faktorer spelar in då kostnader för parkering under mark ska jämföras med 

samlad parkering i Mobilitetshus.  

 

Geotekniska förhållanden 

En risk som måste undersökas är vilka eventuella föroreningar som finns i marken 

samt vilka geotekniska förutsättningar marken i området har. En 

miljöinventering/utredning kan göras för marken där Miljöförvaltningen förmodligen 

kommer vilja komma med inspel. Beroende på vad som dyker upp i en sådan utredning 

kan sanering av föroreningar behövas vilket kan vara kostsamt. Grundvattennivån har 

också betydelse då de byggs under mark. En geoteknisk utredning kan därför också 

vara av värde. Hamnen ligger mycket nära området i fråga. Detta kan innebära större 

utmaningar än normalt vid parkering under mark, vilket i sin tur kan leda till att 

lösningen blir mycket kostsam.  

 

Tillkommande funktioner 

Som tidigare nämnts så kan Mobilitetshus inte likställas med ett klassiskt 

parkeringshus eftersom ett Mobilitetshus bör inhysa ytterligare funktioner, till exempel 

bilpool eller sophantering.  Mobilitetshusen bedöms även vara enklare att ge en 

flexibel utformning som möjliggör att funktioner tillkommer på sikt, till exempel 
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laddinfrastruktur. I ett parkeringsgarage tillhörande fastighet kan det vara svårare att i 

efterhand åstadkomma kostsamma förändringar då 

bostadsrättsförening/fastighetsägare måste godkänna detta och det fungerar inte 

alltid ekonomiskt då det inte skapar en vinning för samtliga boende.  

 

Befintliga parkeringsmöjligheter 

Tillgången till parkering i närområdet kan påverka huruvida ett mobilitetshus kommer 

användas. Är det gratis att parkera tre kvarter bort kan detta alternativ komma att 

väljas före en parkeringsplats i en gemensam anläggning. Vid planeringen av ett 

mobilitetshus är det därför av stor vikt att se över den övriga parkeringen i närområdet 

samt sätta en tydlig strategi för hur parkering i närområdet ska bedrivas. Till exempel 

kan tidsreglering, reserverade platser och avgifter vara medel som styr olika typer av 

parkering till önskad plats.  

 

Kostnader för Mobilitetshus  

Enligt uppgifter från en aktör som jobbar med att etablera och förvalta Mobilitetshus 

bör behovet minst vara 200 parkeringsplatser för att ett Mobilitetshus ska vara 

ekonomiskt lönsamt att upprätta. I detta fall finns ett parkeringsbehov i aktuellt 

område som överstiger denna siffra med råge, således bör det ur en affärsmässig 

synvinkel vara fullt möjligt att tillhandahålla ett Mobilitetshus inom området.  

 

I tabellen nedan visas schablonmässiga kostnader för att anlägga en parkeringsplats. 

Värdena i tabellen för markparkering, parkeringshus samt källarplan -1 och -2 är 

hämtad från Malmö stad parkeringspolicy (Policy för norm och för Mobilitet och 

parkering i Malmö, 2020). Värdet för Källarparkering – 0,5 är en uppskattad siffra som 

bedöms kunna variera kraftigt beroende på mängden nedgrävning och 

markförutsättningar, därför är denna skriven som ett spann.  

 

När tabellen läses av bör det tas i beaktan att denna inte tar hänsyn till eventuellt 

avvikande markförhållande som skulle kunna råda i området. Således bedöms det 

finnas en risk för att kostnaden för parkering under mark är större än vad som påvisas 

i tabellen. Utöver kostnaden som redovisas i tabellen tillkommer kostnader för drift 

och underhåll av anläggningen.  

 

Tabell 5. Schablonkostnader för olika typer av parkering 

Typ av 

parkering 

Anläggningskostnad Årlig anläggningskostnad, med 

ränta och avskrivning  

Markparkering  25 000 kr 140 kr/mån 

Parkeringshus 200 000 kr  1 200 kr/mån 

Källarplan -0,5 220 000 kr – 280 000 kr  - 

Källarplan -1  300 000 kr 1 850 kr/mån 

Källarplan -2 380 000 kr  2 500 kr/mån 
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5 PARKERING UNDER BYGGTIDEN, ETAPPINDELNING 

För de centrala delarna av Färjestaden, det vill säga, norr om Storgatan, öst om 

Brovägen och sydväst om Köpstaden är parkeringsbehovet för bil cirka 570 

parkeringsplatser.  

 

 

Figur 11. Kvarteren för vilka det bedöms kunna finnas ett behov av att lösa parkering under byggtid. 

 

Beroende på om parkeringen löses inom fastighet eller i ett gemensamt Mobilitetshus 

kan det finnas behov av att lösa vissa parkeringsplatser under byggtid. I de fall man 

förlägger parkeringen i extern anläggning behöver inte denna nödvändigtvis vara 

byggd när fastigheten som gjort parkeringsköpet står klar. Om så är fallet så måste 

fastighetens parkeringsbehov kunna lösas på en tillfällig yta fram till dess att den 

gemensamma anläggningen byggts. I de fall parkeringsbehovet löses inom den egna 

fastigheten är inte detta nödvändigt då parkeringen inom fastighet kan färdigställas 

innan inflyttning.  

 

Resonemangen om tillfälliga parkeringsytor som följer grundas i antagandet att alla 

fastigheter inom den centrala delen gör parkeringsköp i en kommande gemensam 

anläggning.  

 

I figuren nedan visas varje kvarters beräknade parkeringsbehov samt vilket 

markanspråk mängden bilparkeringsplatser har behov av.  
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Figur 12. Ytbehov kopplat till parkering uppdelat på kvarter 

I figur 13 nedan visas en illustration av möjliga tillfälliga parkeringsytor. Det finns mer 

ytor att tillgå, nedan har de parkeringsytor som finns att tillgå efter det att de centrala 

kvarteren är byggda illustrerats. De byggbara ytorna i de centrala kvarteren skulle 

således kunna vara fria under hela uppförandet av alla de centrala kvarteren. 

Sammantaget uppgår de centrala kvarterens ytbehov kopplat till parkering till knappt 

15 000 kvadratmeter. Ytan som finns att tillgå enligt figuren nedan motsvarar drygt 

22 000 kvadratmeter.  

 

 

Figur 13. Ytor på vilka tillfällig parkering kan anordnas utan att inkräkta på den byggbara marken inom de 

centrala kvarteren. 
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Parkeringen under byggtid föreslås lösas enligt fördelningen i figur 14 nedan. Enligt 

fördelningen i figuren når alla fastigheter sina tillfälliga parkeringsplatser inom 200 

meters gångavstånd. Eftersom all tillfällig parkering är förlagd utanför den byggbara 

marken i de centrala kvarteren kan etappindelningen av byggnationen göras helt utan 

hänsyn till hur parkeringen ska lösas. Uppförande av ett potentiellt mobilitetshus blir 

även detta flexibelt då detta kan byggas efter eller samtidigt som övrig bebyggelse 

eftersom all parkering kan lösas på tillfälliga ytor. Denna typ av lösning kräver dock att 

mycket stora ytor färdigställs för tillfällig parkering, till exempel i form av att tillfälliga 

grusplaner anläggs.  

 

 

Figur 14. Förslag på tillfällig parkering som möjliggör en flexibel etappindelning. 

 

I de fall man vill minska behovet av att färdigställa stora ytor som sedan eventuellt 

måste återställas skulle ett alternativ kunna vara att initialt uppföra kvarter 2 och 5, 

dessa skulle då kunna nyttja ytor enligt figur 10 tillägnade dessa efter färdigställandet 

fram tills att mobilitetshuset byggs. I de fallet att kvarter 2 och 5 byggs och färdigställs 

finns ett parkeringsbehov om 248 bilparkeringsplatser. Efter det att dessa uppförts 

föreslås att mobilitetshuset uppförs. Det kommer i detta fall då finnas visst underlag 

från kvarteren 2 och 5 när Mobilitetshuset står klart (248 platser). Övriga kvarter kan 

då uppföras fritt och få tillgång till mobilitetshuset direkt vid färdigställande. I de fall 

kvarter 4, 6 och 7 uppförs samtidigt som Mobilitetshuset är det möjligt att få full 

beläggning i Mobilitetshuset direkt vid färdigställande (alla kvarter ”flyttar in” i 

mobilitetshuset).  


