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Sammanfattning 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
 

Science Park Jönköping är en av de starkaste tillväxtplattformarna i Småland 
och ska tillsammans med Jönköping University ta vara på och aktivt möta de 
nya livsmönster som uppväxande generationer formar. Genom att skapa 
miljöer för entreprenörskap, innovation, tillväxtföretagande, utbildning, i 
närhet till boende och stadskärnans sociala liv, skapas en attraktiv urban miljö 
där etablerade och nya företag tillsammans utvecklar en bra grogrund för 
regional tillväxt samtidigt som det skapar mycket mervärde för staden. 

Science Park Jönköping är idag beläget i kv Hälsan 2, i en tidigare 
lasarettsbyggnad i direkt anslutning till Jönköping Universitys Campusområde. 
Lokalerna används i huvudsak som kontor för regionala tillväxtföretag och är 
idag fullt uthyrda. För att kunna erbjuda både befintliga och nya hyresgäster 
möjlighet att verka i anslutning till Science Park miljön behöver lokalerna 
expandera. Därför planeras nu för en nybyggnad i direkt anslutning till det 
befintliga Science Park.  

Den nya byggnaden ska stimulera till nya möten mellan företag, forskning och 
studenter och binda samman campusområdet med staden. Ambitionen är att 
den nya byggnaden blir en samhällsbyggnad som skapar en attraktionskraft för 
staden som en smältdegel av innovation, entreprenörskap och en framstående 
akademi. 

Byggnaden blir ett tydligt landmärke i staden som ska genomsyras av 
tillgänglighet. Den ska vara inkluderande och inbjudande för stadens, 
regionens och världens invånare. Fastigheten ska på ett trovärdigt sätt 
genomsyras av innovation, hållbarhet, miljötänk och bidra till ett hållbart 
samhälle. 

 

1.2 Syfte och mål 
 

Syfte med denna parkeringsutredning är att kartlägga det framtida 
parkeringsbehovet för hela Science Park, för både den befintliga byggnaden 
samt nyexploateringen i kv Hälsan 2. 

 

1.3 Metod 
 

Parkeringsutredningen har utförts genom informationsinsamling från 
Jönköpings Kommuns Fastighetsutvecklings AB, Jönköpings kommun samt 
Yellons förslag i det parallella uppdraget om Science Towers. För vissa delar av 
verksamheten har även jämförelser gjorts med andra kommuners parkeringstal 
för att fastställa ett relevant behov. 
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1.4 Definitioner 
 

BTA - Bruttototalarea  

BPL - Bilparkeringsplats  

CPL – Cykelparkeringsplats  

Jkpg Fast – Jönköpings Kommuns Fastighetsutvecklings AB, fastighetsägare 

JU – Jönköping University 

JTH – Jönköpings Tekniska Högskola 

SP – Science Park i Jönköping 

P-tal – Parkeringstal (angivet som antal per 1000kvm BTA, alt per antal 
besökare där så anges) 

 

1.5 Aktörer 
 

Den för denna detaljplan aktuella fastigheten i en del av kv. Hälsan 2 ägs av 
Jkpg Fast.  

Fastigheten består förutom den markytan som avses bebyggas även av en 
tidigare lasarettsbyggnad som numera i huvudsak används som 
kontorsfastighet av SP. Inom fastigheten finns även en äldre tidigare 
administrationsbyggnad. Fastighetens nuvarande totala BTA uppgår till ca 
14500kvm.  

Den nya byggnaden som planeras beräknas omfatta en ljus BTA om ca 
12000kvm. I den nya byggnaden kommer det att finnas olika 
kontorshyresgäster med en total BTA om ca 7600kvm, en restaurang om ca 
500 kvm med plats för ca 200 sittande gäster samt konferens och 
eventanläggning om ca 1200kvm. Eventanläggningen planeras för 
arrangemang med upp till ca 550 personer. Övriga ytor består främst av 
foajéutrymmen med utställningsytor och tillhörande biytor samt 
forskningsytor med koppling till JTH. 

 

2 Förutsättningar Hälsan 2 
 

2.1 Området 
 

Området ligger centralt på Väster i Jönköping i mellan JU’s högskoleområde 
och SP. Fastigheten begränsas av Barnarpsgatan, Lasarettsgatan och 
Gjuterigatan. Flera av gatorna i närområdet är avstängda för biltrafik såsom 
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den intilliggande Lasarettsgatan och förlängningen av Barnarpsgatan som 
utgör återvändsgränd med vändplan direkt framför den nya byggnaden. En ny 
gårdsgata kommer att etableras mellan Lasarettsgatan och Gjuterigatan och 
kommer därmed tillgängliggöra fler av byggnadens entréer. 

 

2.2 Parkeringar i området idag 
 

Den yta som ska bebyggas består idag av en markparkering med 80 bpl och 
används som avgiftsbelagd besöksparkering för SP och andra intilliggande 
verksamheter. Då den g:a lasarettsbyggnaden inte har något garage har Jkpg 
Fast en stor ägandeandel (53%) i ett parkeringsgarage i den intilliggande 
fastigheten i kv Hälsan 1 för att tillgodose parkeringsbehovet för sin andel av 
Hälsan 2. Parkeringsplatserna hyrs ut av Jkpg Fast. Totalt disponerar Jkpg 
Fast sammanlagt 372 bpl i Hälsan 1 och Hälsan 2. Hyresgästerna för 
parkeringen består delvis av SP – hyresgäster, men även av en mängd andra 
som saknar koppling till SP. 

Förutom parkeringen inom fastigheten finns allmänna parkeringsplatser i 
närheten i form av kantstensparkering på de omkringliggande gatorna samt 
flera större allmänna parkeringsplatser inom ett fåtal kvarters avstånd, såsom 
Västra Torget och P-huset Per Brahe. 

Flera av de intilliggande högskolefastigheterna har stora parkeringsgarage för 
att tillgodose sitt parkeringsbehov. Dessa hyrs ut och är således inte tillgängliga 
för allmänt ändamål. 

 

2.3 Parkeringar i området efter byggnation 
 

Det är endast markparkeringen på fastigheten som påverkas vid den planerade 
byggnationen. Totalt utgår 80bpl i samband med exploateringen. I den nya 
byggnaden planeras ett våningsplan med parkering med ca 43 bpl enligt 
preliminära skisser. Enligt tidiga utredningar har även ett andra våningsplan 
med parkering utretts men bedöms vara orealistiskt att genomföra med hänsyn 
till praktiska aspekter såsom risk för underminering av befintliga fastigheter 
samt alltför stora kostnader. Det är också svårt att tillskapa tillräckligt 
utrymme för en ramp till ett nedre parkeringsplan inom fastigheten.  

 

2.4 Summering parkering 
 

Jkpg Fast’s del av fastigheterna i Hälsan 2 har idag tillgång till 372 bpl. Av 
dessa avgår 80 bpl på mark och tillkommer 43 bpl i garage vid byggnation. 
Totalt kommer det att finnas 335 bpl.  

Parkeringstalet för kontor i denna del av kommunen (zon A) är 8 bpl per tusen 
kvm BTA. Vid upprättande av ”grön resplan” enligt Jönköpings kommuns 



 
 
 
Parkeringsutredning 
Hälsan 2 
2019-10-28 
Sida 4 (9) 

  
 

Yellon är Brand Experience-byrån som kan stärka hela ditt varumärke – från strategi till arkitektur, produktdesign och reklam 

föreskrifter kan en reduktion med upp till 15% uppnås. Då reduceras 
parkeringstalet till 7 bpl per tusen kvm BTA.  

Det totala behovet inom den befintliga fastigheten kommer att vara 116 bpl, 
eller 101 bpl med grön resplan. 

Nyexploateringen genererar med fullt utnyttjad byggrätt och planerade 
verksamheter ett behov av 120 bpl. Med grön resplan reduceras behovet till 112 
bpl. 

Det totala framtida behovet efter byggnation är således 236bpl, eller 213 bpl 
med grön resplan.  

Det finns därmed ett överskott på 99 bpl alternativt 123bpl med grön resplan. 

 

2.5 Åtgärder som påverkar p-talen 
 

Jönköpings kommun tillämpar flexibla parkeringstal, vilket enligt 
”Parkeringstal 2016” innebär att byggherrar/fastighetsägare i viss utsträckning 
kan påverka det antal bilparkeringsplatser som ska anläggas vid nybyggnation. 
En reducering av antalet parkeringsplatser för bil med upp till 15% kan erhållas 
om särskilda åtgärder görs för att minska efterfrågan på bilparkering. Sådana 
åtgärder redovisas av byggherren/fastighetsägaren i en Grön resplan.  

Jönköpings kommuns parkeringstal grundar sig i att ett ändrat synsätt kring 
resandet behöver implementeras över tid. I ”Parkeringstal 2016” konstateras: 
”för att även i framtiden kunna ha en stad som är tillgänglig för alla måste ett 
minskat bilinnehav och ändrade resvanor åstadkommas. Dessa parkeringstal 
ska, i enlighet med gällande Program för parkering, bidra till att fler väljer att 
gå, cykla eller åka kollektivt.”  

I det aktuella projektet kommer det att finnas ett överskott av 
parkeringsplatser för fastigheten varför ingen reduktion av parkeringstalet 
bedöms nödvändig.  

Då i stort sätt samtliga p-platser i Hälsan 1 är förhyrda i dagsläget kommer det 
bli nödvändigt att frigöra ett tillräckligt antal p-platser för nybyggnationen 
genom att erforderligt antal förhyrda platser sägs upp. 

I delar av bottenvåningen kommer det att finnas ytor som disponeras av JTH 
för undervisningsändamål. Verksamheten är en vidareutveckling av en befintlig 
verksamhet inom högskolan och förväntas inte alstra något nytt behov av 
parkering. 

Konferensavdelningen i nybyggnaden faller under kategorin övriga kategorier 
enligt ”Parkeringstal 2016”. Ett vägledande parkeringstal mellan 0,1 till 0,3 
finns angivet i kategorin ”Samlingslokaler (religiösa samfund, bibliotek, 
idrottsanläggning, biograf/teater m.m.)”. Jämförelser har också gjorts med 
andra kommuner. Exempelvis har Borås Stad en särskild kategori för 
”samlingslokaler och evenemang” med ett p-tal om 0,125 per besökare med en 
reduktion till 0,1 om maximalt antal besökare endast förväntas vid ett mindre 
antal tillfällen om året.  
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Konferensavdelningen i Science Towers kommer att användas för varierande 
aktiviteter och events, i både interna och externa sammanhang. Bedömningen 
är därför att det finns ett behov av kompletterande allmänt tillgängliga bpl 
även om det finns ett överskott av bilplatser i Hälsan 1.  

Parkeringstalet för konferensavdelningen har valts med utgångspunkt för ett 
maximalt besöksantal om 550 personer, vilket antas inträffa vid ett begränsat 
antal tillfällen om året. Bedömningen är därför att ett p-tal om 0,1 är rimligt, 
vilket genererar ett behov om 55 bpl. Av dessa kommer ca 43 finnas allmänt 
tillgängliga i det nya garaget.  

Mot bakgrund av kommunens parkeringspolicy som bl.a. syftar till att 
implementera ändrade resvanor är det rimligt att förutsätta att det vid de 
tillfällen som behovet överstiger den kapacitet som parkeringsgaraget kan 
erbjuda finns stora allmänna parkeringsytor tillgängliga inom ett par kvarters 
avstånd (se 2.2), samt att extra cykelparkeringar för konferensdeltagare 
tillskapas. 

Då Jkpg Fast även fortsättningsvis kommer att kunna hyra ut ett stort antal p-
platser (99 enl. p-talskalkyl) till externa aktörer innebär detta i praktiken också 
en avlastning av de allmänna parkeringsytorna i de omkringliggande kvarteren, 
som vida överskrider det tillfälliga behov som kan uppstå för 
konferensanläggningen. På så vis optimeras samnyttjandet av såväl privata och 
allmänt tillgängliga parkeringsytor i området. 

I p-talskalkylen har parkeringar på allmän platsmark ej medräknats. 

 

2.6 Kollektivtrafik, gång och cykel 
 

Området har en god tillgänglighet med kollektivtrafik. Flera stomlinjer för 
stadsbussarna trafikerar de omkringliggande gatorna med hållplatser vid 
högskolan (175m) och Lasarettsparken (200m). Resecentrum med flyg- och 
regionbussar, region- och rikståg ligger inom 500 meters avstånd. 

Cykelvägnätet ansluter direkt mot den aktuella tomten. Cykelvägar finns både 
på Barnarpsgatan, Lasarettsgatan och Gjuterigatan mot högskolan. 
Möjligheterna för cykelpendling är därför mycket goda.  

Cykelparkering kommer att finnas i form av markparkering både på 
innergården och den nya gårdsgatan. I den nya byggnadens parkeringsgarage 
kommer det att tillskapas skyddade cykelparkeringar. Det kommer också göras 
en översyn av hela fastighetens behov. Exempelvis planeras för nya 
omklädningsrum med förvaringsmöjligheter i den befintliga fastighetens 
källare. 

På den aktuella ytan finns idag ett 30-tal cpl som kommer att försvinna vid ny 
exploateringen. Den nya byggnadens cykelparkeringsbehov har därför 
kompletterat med de platser som utgår. Enligt ”parkeringstal 2016” skall 
hälften av cykelparkeringarna anordnas på mark. ” Vid arbetsplatser är cykeln 
för vissa ett alternativ till bilen och det är därför särskilt angeläget att 
cykelparkeringarna är lättillgängliga och funktionella. Detta är även viktigt vid 
besöksintensiva verksamheter. Cykelparkeringarnas placering och utformning 
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är avgörande för hur väl de kommer att utnyttjas. De ska vara bekväma, se 
inbjudande ut, estetiskt passa in i miljön och man ska kunna låsa fast sin cykel 
på ett säkert sätt.”  

I detta projekt kommer en stor del av cykelplatserna nyttjas av byggnadens 
hyresgäster. I takt med att elcyklar och exklusivare träningscyklar har blivit allt 
mer förekommande har efterfrågan av skyddade cykelparkeringar med tillgång 
till laddplatser och cykelverkstad ökat markant. Som ett led i denna utveckling 
kan det vara motiverat med en omviktning av antalet tillgängliga 
markparkeringar till förmån för lättillgängliga väderskyddade cykelplatser.  

I nuläget bedöms det därför i detta projekt att välfungerande cykelparkeringar i 
det publika garaget kommer att vara de mest attraktiva platserna, med 
omedelbar access till huvudtrapphus och hissar.  
 

Under den fortsatta processen kommer behovet av eventuella kompletterande 
markparkeringar inom Hälsan 2 att analyseras ytterligare. 
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2.7 Grön resplan 
 

Enligt ”Parkeringstal 2016” finns det möjlighet att reducera antalet bilplatser 
om åtgärder som bidrar till minskad bilism genomförs, s.k. mobility 
managementåtgärder. Med en Grön resplan kan parkeringstalen reduceras 
med upp till 15%. Exempel på åtgärder som kan ingå i en Grön resplan 
rediovisas i ”Parkeringstal 2016”: 

 

I nuläget finns inget behov av att reducera antalet bilplatser med en grön 
resplan även om flera åtgärder för att uppmuntra till ett mer hållbart resande 
redan planeras ingå i projektet. Exempel på detta är laddplatser för elbilar och 
elcyklar, cykelverkstad och omklädningsrum med duschmöjligheter i det 
intilliggande Science Park.  
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3 Parkeringstal 

3.1 Förutsättningar 
 

Parkeringszon 
 

Området ligger i Zon A, Centrala Jönköping  

(Parkeringstal för Jönköpings Kommun 2016-06-16) 

I p-talskalkylen har endast bpl inom fastighet medräknats.  

För samlingslokaler finns idag inget krav på cykelparkering enligt 
”Parkeringstal 2016”. Vid beräkning av cpl behovet har hänsyn tagits till att 
många konferensdeltagare kan förväntas använda cykel som transportmedel. 
Härvid har antagits att ca 20% av deltagarna kan förväntas använda cykel, 
vilket motsvarar cpl-talet 0,2 för skolelever (gymnasium). 
 

 

3.2 P- talskalkyl, bilar 
Tabell 1 

Aktör Area Kontor Restaurang Utbildningslokaler (JTH) Event/Konferens Summa
BTA Behov enligt p-tal BTA Behov enligt p-tal BTA Inget behov Besökare Behov enligt p-tal P-antal

BTA 8  per 1000m2 6  per 1000m2 0,1 per besökare
 (+1personal)

Jkpg Fast, bef Hälsan 2 14500 14500 116 0 0 0 0 0 0 116
Jkpg Fast, ny exploatering 12000 7600 61 500 4 500 0 550 55 120
Summa 26500 22100 177 500 4 500 0 550 55 236

BPL- Balans
Antal befintliga bpl 372
Antal bpl som utgår  - 80
Antal bpl som tillkommer  + 43
Summa Behov enligt ovan  - 236
Överskott/Underskott (-) 99  
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3.3 P- talskalkyl, cykel 
Tabell 2
 
Aktör Area Kontor Event/Konferens Summa

BTA BTA Behov enligt p-tal Besökare Antaget behov
12  per 1000m2 0,2 per besökare

Jkpg Fast, ny exploatering 12000 7600 91 550 110 201

CPL- Balans
Antal cpl som utgår  - 30
Antal cpl på mark  + 79
Antal cpl i garage  + 152
Summa Behov enligt ovan  - 201
Överskott/Underskott (-) 0

 

 

 

4 Referenser 

4.1 Parkeringstal för Jönköpings kommun 
 

https://www.jonkoping.se/download/18.56ac98861555437aa26b1f9/14678957
66294/Parkeringstal_2016.pdf 

 

4.2 Underlag för antagande om framtida antal BPL och CPL 
 

Planskisser daterade 20190927 av Yellon AB har använts för preliminär 
bedömning av antal framtida BPL och CPL platser.  

 

4.3 Jämförelser med andra kommuner 
 

Parkeringsregler Borås Stad. 

https://www.boras.se/download/18.602379815a049adbbbe4630/1486730215
799/Bor%C3%A5s+Stads+parkeringsregler-+regler.pdf 

 

https://www.jonkoping.se/download/18.56ac98861555437aa26b1f9/1467895766294/Parkeringstal_2016.pdf
https://www.jonkoping.se/download/18.56ac98861555437aa26b1f9/1467895766294/Parkeringstal_2016.pdf
https://www.boras.se/download/18.602379815a049adbbbe4630/1486730215799/Bor%C3%A5s+Stads+parkeringsregler-+regler.pdf
https://www.boras.se/download/18.602379815a049adbbbe4630/1486730215799/Bor%C3%A5s+Stads+parkeringsregler-+regler.pdf
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