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Sammanfattning 

Det finns planer på att bygga ut Portalen-huset i Jönköping, bland annat genom att öka 

antalet våningar. Detta ändrar förutsättningarna för parkering inom fastigheten. 

Uppdraget innebär att genomföra en parkeringsutredning för området kring Portalen-

huset. I denna ingår en inventering av befintlig parkeringssituation, analys och 

uppskattning av framtida parkeringsbehov samt tänkbara åtgärder som kan påverka 

parkeringsbehovet.  

Inventeringen av fastighetens garage och närområde genomfördes fredagen den 8 till 

lördagen den 9 juli 2016 som en beläggningsstudie. Analysen ger en bild av hur 

parkeringssituationen ser ut idag i området. Fastighetens garage är enbart tillgängligt för 

långtidsparkering för anställda hos de företag som hyr kontorslokaler i huset, hotellgäster 

och till företagsbilar. Garaget är inte tillgängligt för restaurang- eller butiksbesökare. Detta 

parkeringsbehov tillgodoses genom korttidsparkering i närliggande kommunala 

parkeringsanläggningar. 

Utvärderingen av nuläget visade att de totalt 114 parkeringsplatserna inom fastigheten 

borde vara tillräckligt för att klara behovet av långtidsparkering idag enligt Jönköpings 

gällande parkeringsnormer.  

Parkeringsnormen för cyklar uppfylls i dagsläget inte inom fastigheten. Korttidsparkering 

av cyklar sker på gatan i närheten av stora målpunkter. Långtidsuppställning av cyklar 

saknas idag helt inom fastigheten.  

Utredningens syfte är att uppskatta effekter av planerad till- och ombyggnad av 

fastigheten. Efter ombyggnaden ökar den yta som genererar ett parkeringsbehov. 

Fastighetens bilparkeringsbehov (långtidsparkering) bedöms dock kunna tillgodoses inom 

fastigheten i befintligt parkeringsgarage genom samnyttjande. 

Totalt parkeringsbehov efter ombyggnaden är  

• 132 bilplatser för långtidsparkering som förväntas ordnas i befintligt garage.  

• 112 cykelplatser för långtidsparkering (kontor) 

• 62 bilplatser för korttidsparkering som tillgodoses på gatumark.  

• Ett antal cykelplatser för korttidsparkering för besökare och kunder. Exakt antal 

specificeras efter särskild utredning. 

Fastigheten har mycket goda förutsättningar för arbetspendling utan bil med hänsyn till 

fastighetens läge i staden. Samnyttjande av parkeringsplatser bidrar till en mer effektivare 

markanvändning och ett led i en mer hållbar stadsutveckling. Om platserna för 

långtidsparkering i det befintliga parkeringsgaraget samnyttjas kan det beräknade 

behovet av bilparkeringsplatser tillgodoses inom fastigheten.  

Det är viktigt att tillskapa ytor vid nybyggnationen som tar hänsyn till nutida och framtida 

cykelparkeringsbehov. Utrymme för cykelparkering ska anläggas lättillgängligt och så 

nära entréer som möjligt. Cykelplatser för långtidsparkering (anställda inom fastigheten) 

kommer att anordnas befintligt garage.  
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1 Bakgrund 

Det finns planer på att utöka byggnadsytan i Portalen-huset på Västra Storgatan 9-13 i 

Jönköping kraftigt. Detta ändrar förutsättningarna för parkering inom fastigheten Hotellet 

8 vilken ägs av Castellum genom dotterbolaget GHV Fastighets AB. Som underlag till 

arbetet med detaljplanen har denna parkeringsutredning tagits fram som redovisar 

fastighetens befintliga och framtida parkeringsbehov samt en bedömning av 

konsekvenserna både inom och utanför fastigheten. 

1.1 Syfte  

Uppdraget innebär att genomföra en parkeringsutredning för området kring Portalen-

huset. I denna ingår en inventering av befintlig parkeringssituation, analys och 

uppskattning av framtida parkeringsbehov samt tänkbara åtgärder som kan påverka 

parkeringsbehovet, exempelvis genom minskat bilresande till och från området. 

1.2 Genomförandet 

Inventeringen genomfördes fredagen den 8 juli 2016 mellan kl. 12.30 samt 21.30 till 

lördagen den 9 juli mellan kl. 10.00 – 15.00, och genomfördes som en beläggningsstudie. 

Dessutom noterades de parkerade fordonens registreringsnummer i syfte att kartlägga 

fordonens hemort.  

På grund av motionstävlingen ”IronMan 70.3”, var hotellet fullbokat den helgen som 

inventeringen genomfördes, och detta gällde även hotellets reserverade 

parkeringsplatser inom fastigheten. Inventeringen utökades därför också till det 

kommunala parkeringshuset Per Brahe som ligger inom 250 meters gångavstånd från 

hotellet. Dessutom gjordes en översiktlig beläggningsstudie över bil- och cykelparkering 

på gatumark.   

1.3 Avgränsningar 

Datamaterial om historisk beläggning i parkeringsgaraget har vid rapportens skrivande 

inte varit tillgängligt.  

Datainsamlingen genomfördes under en fredag och lördag på grund av att uppdraget har 

en begränsad tidplan. Datainsamlingen genomfördes under semestermånaden juli, vilket 

eventuellt kan påverka resultatet. Uppräkningstal till en genomsnittlig vardag har inte 

funnits tillgängliga. Dock var antalet besökare i Jönköping den valda helgen stort 

eftersom motionstävlingen ”Ironman 70.3” pågick.  

Utredningens fokus ligger på hur fastigheten kan klara framtida parkeringsbehov inom 

fastigheten. Hur närområdets parkeringsbehov förändras i framtiden redovisas inte.  

Uppskattning av beläggningen på gatuparkering och i närliggande parkeringshus är gjort 

med stickprov.  

Parkeringsbehovet för verksamheter i närområdet eller angöringstrafik har inte studerats i 

denna utredning.  
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2 Befintlig parkeringssituation 

2.1 Förutsättningar 

Fastigheten heter Hotellet 8 och ligger centralt i den västra delen av Jönköpings centrum. 
Gatorna Barnarpsgatan, Trädgårdsgatan, Skolgatan och Västra Storgatan omger 
kvarteret. Barnarpsgatan är utformad som ett gångfartsområde, men är inte formellt 
reglerat som ett sådant, Trädgårdsgatan är gågata norr om Skolgatan, Västra Storgatan 
är reglerad som bussgata medan Skolgatan är en mindre lokalgata. Jönköpings 
resecentrum ligger inom 150 meters gångavstånd från kvarteret. Stadsdelen Västra 
centrum har en blandad karaktär med arbetsplatser, offentlig förvaltning, trafikknutpunkter 
med buss och tåg samt en mångfald av butiker, caféer, restauranger och nöjesliv 
tillsammans med bostäder1.   
 
Fastigheten, markerat med blått i kartan nedan har flera funktioner, bland annat kontor, 
dagligvaruaffär (Hemköp), sällanköp (övriga butiker), restaurang, hotell och gym. 
Fastigheten har ett parkeringsgarage på våning 1 som nås via Järnvägsgatan (gatuplan 
motsvarar våning 3). Samtliga bilparkeringar i parkeringshuset är uthyrda och inte 
tillgängliga för allmän korttidsparkering. I närområdet av fastigheten finns förutom 
gatuparkering även större parkeringsytor och parkeringshus tillgängliga, se mer i kap. 2.3.  
 
Cykelparkering finns på flera platser kring kvarteret.   
 

  
Källa: Openstreetmap 

 
1 Den goda staden - Omvandling Västra Centrum Jönköping 
http://www.trafikverket.se/contentassets/14ba8be4894441c38f65ff466fd277de/omvandlin
g_vastra_centrum_jonkoping.pdf  

http://www.trafikverket.se/contentassets/14ba8be4894441c38f65ff466fd277de/omvandling_vastra_centrum_jonkoping.pdf
http://www.trafikverket.se/contentassets/14ba8be4894441c38f65ff466fd277de/omvandling_vastra_centrum_jonkoping.pdf
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2.2 Parkering inom fastigheten 

Parkeringsgaraget som finns på våning 1 är utformad som en sammanhängande yta med 
115 numrerade bilparkeringsplatser. Enligt skyltningen är alla parkeringsplatser uthyrda 
och hyrestagaren är markerad med namn på respektive plats.  
 
 
 
 

 
Bild tagen i parkeringshuset.  

 

 
Fördelning mellan olika användare/brukare enligt skyltningen framgår i tabell nedan.  
 

Användare/brukare Antal platser Andel platser 

Castellum  12 10% 

Scandic 81+2 handikapp 72% 

Övriga privata företag*  Sammanlagt 19 17% 

Blockerad 1 1% 

SUMMA 115 100% 

 
 
* Uppskattning utifrån skyltning. Vissa skyltar var oläsbara eller dolda.   
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2.2.1 Beläggningssituation   

Parkeringsbeläggningen i garaget har räknats sammanlagt 9 gånger under två dagar, 
varje timme mellan kl. 12.30 – 18.30, sedan 21.30 på fredagen och vid varje timme 
mellan kl. 10.00 – 15.00 på lördag.  I tabellen nedan framgår antal lediga och upptagna 
platser, medan beläggningsgraden (andel2 upptagna parkeringsplatser) totalt och per 
användare visas i diagrammen nedan.  
 
Vid mätningen kl. 16:30 hade hotellet genom skylt vid infarten angett att samtliga 
parkeringsplatser som hör till hotellet var fullbelagda. Parkerande besökare hänvisades 
istället till parkeringshuset Per Brahe, och dessa markeras med röd streckad linje i 
diagrammen nedan.  
 
Den röda heldragna linjen markerar natten mellan fredag och lördag. 
 

 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 21.30 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 

Upptagna 45 44 48 60 75 73 69 69 74 78 76 73 72 68 68 

Lediga 70 71 68 56 41 43 47 47 42 38 40 43 44 48 48 

 
 

 
 
 

 
2 Procentandel räknas av totalt 114 platser.  
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2.2.2 Beskrivning av parkerade bilar 

Under inventeringstiden parkerade sammanlagt 134 bilar i garaget varav 118 bilar med 
svenska registreringsnummer. Dessa bilar parkerade vid 146 tillfällen i genomsnitt 11,8 
timmar per bil. 11 bilar parkerade vid två eller flera upprepade, kortare, tillfällen.  
 
48% av bilar (64 av alla 134 bilar) parkerade över natten3, varav 43 % (58 bilar) 
parkerade på platser som tillhör Scandic och 4 % (6 bilar) var företagsbilar som 
parkerade på övriga förhyrda platser. Mätperioden var 27 timmar (8/7 12:00 – 9/7 15:00) 
och de bilar som stod i garaget över natten parkerade i genomsnitt 22,9 timmar. Samtliga 
bilar stod på samma plats under natten. De bilar som var parkerade över natten var 
antingen registrerade4 på det företag som hyrde platsen, i annat län, i annat land eller så 
var fordonet en hyrbil.  
 
Bilarna som parkerade under dagen, men inte stod där över natten, har ett genomsnitt på 
3,2 timmars parkeringstid. Om en bil avbröt sin parkering (exempelvis körde iväg och 
sedan kom tillbaka) räknas dessa som två parkeringstillfällen. Dessa bilar var antingen 
registrerade i närområdet eller med längre avstånd från Jönköping varför vi delade dessa 
i redovisningen.  
 
39 bilar (29% av alla bilar) parkerade vid 45 tillfällen (vilket betyder att 5 av dessa bilar 
parkerade två eller fler tillfällen) med ett genomsnitt 3,3 timmars parkeringstid. Samtliga 
bilar parkerade på platser som tillhör Scandic och ägaren var registrerad i ett annat län 
eller annat land. Ingen av dessa bilar stannade över natten.  
 
31 bilar (25 % av alla bilar) parkerade vid 37 tillfällen (6 bilar parkerade två tillfällen) med 
ett genomsnitt av 2,9 timmars parkering. 16 av dessa bilar parkerade på Scandics 
platser, 12 på övriga förhyrda platser och 3 bilar på Castellums platser.  

 
3 Bilen som parkerade vid sista räkningen (21:30) och var kvar vid nästa mätning (10:00) 
definieras som parkerade över natten. 
4 Källa: http://biluppgifter.se/om  
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2.2.3 Befintligt parkeringsbehov 

Jönköpings kommun antog 2016 Parkeringstal för Jönköpings kommun – Riktlinjer för att 
anpassa nya fastighets och stadsdelars parkeringsbehov till morgondagens resvanor5. 
Parkeringsefterfrågan för både cykel och bil uppskattas med hjälp av beräkning av 
grundtal, baserat på bruttoarea (BTA) eller antal anställda/besökare. Detta grundtal 
används som utgångspunkt och anges oftast som ett intervall. En jämförelse mellan 
beräknat grundtal och observation av nuläge kan hjälpa till att bedöma hur bra grundtalen 
stämmer och vilket värde av ett intervall som bäst stämmer för området.  
 
Enligt den definitionen som anges i Parkeringstal för Jönköping, ligger fastigheten centralt 
i zon A. Gällande normer med bruttarea för olika funktioner vid befintlig utformning och 
framräknat parkeringsbehov för bilar och för cyklar finns i tabellen nedan.  
 
Vid framräkning av parkeringsbehov, och då parkeringstalet angavs som ett intervall, 
valde vi det minsta värdet med tanke på fastighetens centrala läge och närhet till 
kollektivtrafik med god turtäthet.  
 

NULÄGE Area Parkeringstal Parkeringsbehov 

Zon A 
funktion 

BTA*  
(1000m2) 

Cykelplatser 
(per 1000m2 BTA) 

Bilplatser 
(per 1000m2 BTA) 

bilplatser cykel 

g
a
ra

g
e

 

kontor 3,169 12 8 25 38 

hotell 8,361 - 
5-8 

+0,1bpl/anställd 
42**+2 - 

g
a
tu

p
a
rk

e
ri
n

g
 

livsmedelsbutik 1,260 - 20-50 25** - 

övrig butik 1,650 - 15-30 25** - 

restaurang 1,312 - 
6 

+1bpl/verksamhet 
8+1 - 

gym 2,977 - 0,1 - 0,3  
bpl per besökare 

4 - 

Summa långtidsparkering 
(anställda kontor, hotell + företagsbilar för övriga verksamheter) 

69+1 38 

Summa korttidsparkering 
(besökare för butik, restaurang, gym) 

62 - 

* vid befintlig utformning. Källa från uppdragsgivaren.  
** beräknat med minimivärde med hänsyn till närheten av kollektivtrafik 
 
Fastighetens totala parkeringsbehov för bil uppgår till 132 platser. Eftersom fastighetens 
garage inte är tillgängligt för restaurang- eller butiksbesökare, har den framräknade 
siffran delats upp. Garageparkering innebär anställda till kontorslokaler, hotellgäster och 
företagsbilar. Övrigt parkeringsbehov tillgodoses i närliggande parkeringshus alternativt 
parkeringsytan på Västra torget.  
 

 
5 Källa: 
http://www.jonkoping.se/download/18.56ac98861555437aa26b1f9/1467895766294/Parke
ringstal_2016.pdf  

http://www.jonkoping.se/download/18.56ac98861555437aa26b1f9/1467895766294/Parkeringstal_2016.pdf
http://www.jonkoping.se/download/18.56ac98861555437aa26b1f9/1467895766294/Parkeringstal_2016.pdf
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Enligt Parkeringstal för Jönköping ska cykelparkeringsplatser för hotell, restaurang och 
handel alltid anläggas men antal platser bedöms efter behov. Dagens 
cykelparkeringsbehov bör alltså vara större än 38 platser, men det exakta antalet har ej 
bedömts.  

2.2.4 Tillämpade åtgärder för att minska parkeringsbehovet  

 
Samutnyttjande 

Ett parkeringsgarage utnyttjas bäst när antalet lediga platser är minimalt. Med andra ord, 

då parkeringen har en hög och jämn beläggning över dagen.  

Parkeringsefterfrågan i garaget varierar på olika tider av dygnet. Kontorsanställda önskar 

parkera vardagar mellan kl. 8-17 medan hotellgäster anländer kring kl. 17-18 och lämnar 

hotellet på förmiddagen. Detta är idealiskt läge att öka parkeringsgaragets beläggning 

genom samnyttjande, vilket betyder att samma bilplats används för flera funktioner eller 

flera användare över dygnet.  

Enligt muntlig information från Scandic och andra hyresgäster i huset samnyttjas vissa av 

Scandics parkeringsplatser så att andra hyresgäster har möjlighet att använda dessa 

under dagtid i mån av plats. Hur detta fungerar en vanlig vardag eller vid vilken tidpunkt 

då efterfrågan är som störst har vi dock i nuläget ingen information om.  

 
Påverkan på färdmedelsval 

Arbetspendling är en av de mest förutsägbara resorna – den påbörjas vid ungefär samma 

tid, har samma start- och målpunkt, och sker i stort sett med samma rutt. Det gör att 

dessa resor har en stor potential att föras över till andra färdsätt än bil – som 

kollektivtrafik, gång eller cykel.  

Parkeringsavgiften samt tillgången på parkeringsplatser inom gångavstånd är två av de 

faktorer som påverkar färdmedelsvalet allra mest. Det har inte gått att få fram om de 

företag som hyr parkeringsplatser av fastighetsägaren låter sina anställda parkera på 

dessa utan avgift, men skulle så vara fallet finns här en potential att föra över bilresor till 

andra färdmedel. Fastigheten har ett – ur kollektivtrafiksynpunkt – strategiskt läge med 

kort avstånd till både järnvägsstation och busshållplats för huvuddelen av 

stadsbusslinjerna i Jönköping, vilket ger stor möjlighet att välja buss eller tåg för 

arbetsresor.  
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2.3 Parkering utanför fastigheten 

De verksamheter som bedrivs inom fastigheten alstrar även ett parkeringsbehov för 
besökare. Därför har inventeringen utökats till att gälla även en översiktlig uppskattning 
av parkeringsbeläggningen på gatumark samt i det närliggande parkeringshuset Per 
Brahe. Inom 500 meters gångavstånd finns dessutom de större samlade parkeringarna 
vid Västra torget, resecentrum, området öster om Junegatan samt vid Per Braheskolans 
gård. Dessa markeras med gula fyrkanter och fastigheten markerat med blått i kartan 
nedan.  
 
 

 
Källa: Openstreetmap 
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Fastighetens närområde avgränsas av Nygatan, Klostergatan, Brånebacken, 

Järnvägsgatan, Parkgatan samt Kyrkogatan. I området finns det sammanlagt 182 

bilplatser varav 5 handikapplatser. Parkeringsplatser för bil markeras med blåa streck på 

kartan nedan. 

Cykelparkering finns men vid studien valde vi enbart de som ligger på närmaste gatorna 

runt kvarteret. Det finns totalt 148 cykelparkeringsplatser runt fastigheten, och dessa är 

markerade med orange ovaler på kartan nedan.  

 

 

Källa: Openstreetmap 
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Observationsstudien av gatuparkeringen har skett vid fyra tillfällen under 

inventeringstiden, då parkeringsbeläggningen uppskattats. 

All parkering inom närområdet är tidsbegränsad till 1 timme vardagar mellan kl. 9 till 18 
samt lördagar (dag före sön- och helgdag) mellan kl. 9 till 15.  

  

Gatuparkering-bilplatser Tid Ungefärlig 
beläggning 

Fredag (8/7) 16:00 70% 
 21:00 95% 

Lördag (9/7) 12:00 85% 

 15:30 75% 

 

Gatuparkering-cykelplats Tid Ungefärlig 
beläggning 

Fredag (8/7) 16:00 40% 
 21:00 15% 

Lördag (9/7) 12:00 60% 

 15:00 30% 
 

 
Bild tagen på Skolgatan.  

Inventering av parkeringshuset Per Brahe har skett vid sex tillfällen genom att räkna antal 
parkerande bilar.  
 
Per Brahe Parkeringshus Tid Beläggning 

Fredag (8/7) 15:00 40% 
 21:30 32% 

Lördag (9/7) 11:30 34% 

 12:30 36% 

 13:30 32% 

 14:30 32% 
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2.4 Sammanställning nuläge 

Inventeringen av fastighetens garage och närområde samt analysen av insamlade data 

har gett bilden av hur parkeringssituationen ser ut idag i området. 

Sammanfattningsvis bedömer vi att: 

antalet parkeringsplatser inom fastigheten borde vara tillräckligt för att klara 

behovet av långtidsparkering idag enligt Jönköpings parkeringsnorm. 

Detta kapitel sammanställer de viktigaste slutsatserna som inventeringen och analysen 

av insamlade data har gett.   

Förutsättningar: 

• Fastigheten ligger centralt med gångavstånd till resecentrum (150 m) och till 

parkeringshuset Per Brahe (220 m) 

• Våning 1 rymmer 114 parkeringsplatser och samtliga ägs av fastighetsägaren. 

Samtliga 114 parkeringsplatser är uthyrda, vilket gör att dessa endast är tillgängliga 

för långtidsparkering. Det planeras inte någon utökning av platser på intilliggande 

fastigheter genom parkeringsköp eller parkeringsservitut. 

Datainsamling:  

• Resultatet kan ha påverkats av semestertid. Det är svårt att uppskatta beläggningen 

vid en vanlig arbetsdag trots inventeringen genomfördes samma helg som 

motionstävlingen ”IronMan 70.3”, vilket ökade hotellets beläggning. 

• Tiden för studien var relativt kort, men tre av de dimensionerande tidsintervallen har 

inventerats. Dessa är; fredag mellan kl. 16-19; lördag mellan kl. 10-13 samt natt. 

Mätning har inte kunnat genomföras för vardagsdygnet mellan kl. 10-16, men vid den 

valda tidpunkten för studien hade detta ändå varit irrelevant på grund av semestertid. 

Beläggningsgrad i garaget: 

• Beläggningsgraden var som högst 68% för 

hela parkeringen, och 84% för Scandics 

platser. 

• Det var svårt att bedöma 

parkeringsefterfrågan eftersom hotellet 

annonserade parkeringen som full vid kl. 

16:30 vilket gjorde att gäster som kom 

efter detta klockslag blev hänvisade till 

parkeringshuset Per Brahe. De av 

gästerna som hade större bagage lastade 

ur detta vid angöringsfickan i anslutning till 

hotellets entré innan bilen parkerades.   

• Hotellet annonserade att parkeringsplatsen 

var full trots att det fanns relativt många (17 av alla 83) lediga parkeringsplatser. 
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Parkerade bilar i garaget: 

• Mestadels företagsbilar var parkerade på platser som hyrdes av övriga hyrestagare 

och av Castellum.  

• Bilar som parkerade över natten på Scandics yta kom från annat län eller annat land. 

(16 bilar av 55 som parkerade på Scandics platser men inte parkerade över natten i 

parkeringshuset).  

• Effektiviteten av samnyttjandet är svårt att bedöma eftersom de parkeringsplatser 

som hyrdes av övriga företag mestadels stod tomma under inventeringsperioden. 

Detta troligen på grund av semester.  

Beläggning utanför fastigheten och i 

parkeringshuset: 

• Bilparkeringsplatser på gatan har 

allmänt högre beläggning. 

• Beläggningsgraden på gatan ligger 

på en nivå som gör att det med 

lätthet går att finna en ledig 

parkeringsplats under dagtid för 

besökare. 

• Beläggningsgrad på gatan var 

betydligt högre än parkeringshusets 

beläggning.  

• Cykelparkeringarna användes 

ojämnt. I närheten av målpunkterna  

var cykelparkeringen överfull, medan cykelparkeringar en bit längre bort stod tomma. 

Uppskattning av parkeringsbehov inom fastigheten: 

• Parkeringstal för bilparkering 

stämmer överens med uppskattat 

behov.  

• Verksamheter hyr plats mest för 

sina anställda (enstaka företagsbilar 

parkerade under natten) 

• Befintliga p-normer underskattar 

cykelparkeringsbehovet (exempelvis 

vid livsmedelsbutik, järnvägsstation). 

• Det finns en tydlig skillnad mellan 

korttids- och långtidsparkering för 

cyklar. Befintliga parkeringsplatser 

är avsedda för korttidsparkering, medan långtidsparkering för cyklar saknas. 
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3 Framtida parkeringssituation 

Utredningens syfte är att uppskatta effekter av planerad tillbyggnad av fastigheten. Detta 
kapitel redovisar enbart hur parkeringsbehovet förändras till följd av planerad tillbyggnad, 
och hur denna förändring påverkar parkeringssituationen inom och utom fastigheten.  

3.1 Parkeringsbehov - grundtal 

Fastighetens parkeringsbehov beräknas utifrån kommunens parkeringstal och lokalernas 
yta räknat i kvm bruttoarea (BTA). Efter ombyggnaden ökar fastighetens yta med cirka 
7600 kvm BTA vilket också genererar ett ökat parkeringsbehov.  Det befintliga kontoret 
planeras för en tillbyggnad i två plan samt ett nytt mindre kontorshus i 6 våningar som 
kommer att adderas på den del av ytan där det befintliga gymmet ligger. Den största 
andelen av utbyggnaden och ombyggnaden planeras som nya kontor och hotell. Ytan för 
kontor ökar med 6128 kvm och ytan för hotell ökar med 2579 kvm.  
 
Funktioner som alstrar parkering på gatan förändras i mindre skala. Ytan för gym minskas 
med cirka 1000 kvm. Övriga ytor för lokaler med butik och restaurang påverkas inte av 
ombyggnaderna. 
 
 

EFTER 
OMBYGGNAD 

Area Parkeringstal Parkeringsbehov 

Zon A 
funktion 

BTA*  
(1000m2) 

Bilplatser 
(per 1000m2 BTA) 

 

Cykelplatser 
(per 1000m2 BTA) 

bilplatser cykel 

g
a
ra

g
e

 

kontor 9,297 8 12 74 112 

hotell 10,940 
5-8 

+0,1bpl/anställd 
 55+2 - 

g
a
tu

p
a
rk

e
ri
n

g
 

livsmedelsbutik 1,260 20-50  25 - 

övrig butik 1,650 15-30  25 - 

restaurang 1,312 
6 

+1bpl/verksamhet 
 8+1 - 

gym 1,932 
0,1 - 0,3  

bpl per besökare 
 4 - 

Summa långtidsparkering 
(anställda kontor, hotell + företagsbilar för övriga verksamheter) 

132 112 

Summa korttidsparkering 
(besökare till butik, restaurang, gym) 

62 - 

* vid befintlig utformning. Källa från uppdragsgivaren.  
** beräknat med minimivärde med hänsyn till närheten av kollektivtrafik. 
 
 
 
Enligt de gällande parkeringsnormerna ska sammanlagt 194 bilparkeringsplatser 
anordnas. Långtidsparkering för anställda motsvarar totalt 132 platser, varav till anställda 
på kontor (74 platser), hotellgäster (55 platser), hotellpersonal (2 platser) samt 
näringsidkare inom fastigheten – i detta fall en restaurang (1plats). 
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Endast en mindre justering av ytan för gym planeras. I övrigt kommer lokalerna för butik 
och restaurang bevaras som i nuläget vilket innebär att det beräknade parkeringsbehovet 
för besökare inte kommer att förändras. Korttidsparkering, totalt 62 platser, för kortare 
besök till butiker, restaurang och gym kommer att ske i kommunens näraliggande 
parkeringsanläggningar på samma sätt som i dagsläget.  
 
Dessutom ska det, enligt parkeringsnormen, ordnas 112 cykelparkeringsplatser för 
kontorslokalerna. Förutom dessa tillkommer ytterligare cykelparkeringar på gatumark för 
korttidsparkering för besökare till övriga verksamheter inom fastigheten.  
 
Parkeringsbehovet för långtidsuppställning, vilket förväntas ske i garaget, ökar med 49 
bilplatser och 74 cykelplatser. Det uppskattade bilparkeringsbehovet i garaget blir cirka 
18 platser högre än den befintliga kapaciteten (idag 114 bilparkeringsplatser). 
Långtidsparkering inomhus för cyklar saknas helt i dagsläget.  
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3.2 Faktorer och reduktion som kan minska parkeringsbehovet 

3.2.1 Reduktion av bilplatser enligt Jönköpings kommuns parkeringstal  

Grundtalen i parkeringsnormen är flexibla och byggherrar eller fastighetsägare kan i viss 
utsträckning påverka det antal parkeringsplatser som ska anläggas vid nybyggnation. Det 
finns två olika möjligheter att reducera parkeringsbehovet vilket redovisas nedan med 
beräknad effekt. 
 

Grön resplan 

Enligt Jönköpings kommuns parkeringstal är det möjligt att ”reducera antalet 

parkeringsplatser för bil med upp till 15% om särskilda åtgärder görs för att minska 

efterfrågan på bilparkering”6. Åtgärderna ska redovisas i en Grön resplan7 som ska 

presenteras i samband med att bygglov söks.  

Denna Gröna resplan kan minska fastigheten parkeringstal för kontor med 15%, vilket 

betyder att det krävs 63 bilplatser istället för 74. Detta innebär att det totala 

parkeringsbehovet för långtidsparkeringen i garaget kan minskas från 132 till 121 platser. 

Sammanlagt 63 kontor+55 hotell+2 anställda+1 verksamhet=121 bilplatser 

 

Samnyttjande 

Det finns lokaler med olika funktioner inom fastigheten som möjliggör ett effektivt 

samnyttjande vilket kan ge en reduktion i parkeringsbehovet. I Parkeringstalen för 

Jönköpings kommuns beskrivs samnyttjande som en effektiv markanvändning och som 

ett viktigt led i att uppnå en mer hållbar stadsutveckling. Förslag till konkreta reduktioner 

har tagits fram i Kalmar kommuns riktlinjer för parkering. Tabellen nedan anger antagna 

nyttjandegrader för olika tidpunkter samt olika typer av verksamheter som finns i 

fastigheten8.  

Lokaltyp Vardag 

10-16 

Fredag 

16-19 

Lördag 

10-13 

Natt 

Kontor 0,7 0,2 0,1 0,2 

Hotell 0,5 0,5 0,3 0,8 

Verksamhet9 1,0 1,0 1,0 1,0 

 

 
6 Källa: Parkeringstal för Jönköpings kommun 
http://www.jonkoping.se/download/18.56ac98861555437aa26b1f9/1467895766294/Parkeringstal_2
016.pdf 
7 Policydokument som är ett hjälpmedel för att få ett företags anställda att välja hållbara färdsätt för 
sina arbetsresor. 
8 Källa: Riktlinjer  för parkering i Kalmar kommun – i detaljplan och bygglov 
http://www.kalmar.se/Kalmar%20kommun/Demokrati/Politik/KF/Handlingar%20KF/2016KF/160620
_KF/Handlingar/12_Riktlinjer_parkering.pdf 
9 Parkeringsplatsen för verksamheten ingår inte i samnyttjandeberäkningen och har därmed en 

nyttjandegrad på 1,0 (100%). 

http://www.jonkoping.se/download/18.56ac98861555437aa26b1f9/1467895766294/Parkeringstal_2016.pdf
http://www.jonkoping.se/download/18.56ac98861555437aa26b1f9/1467895766294/Parkeringstal_2016.pdf
http://www.kalmar.se/Kalmar%20kommun/Demokrati/Politik/KF/Handlingar%20KF/2016KF/160620_KF/Handlingar/12_Riktlinjer_parkering.pdf
http://www.kalmar.se/Kalmar%20kommun/Demokrati/Politik/KF/Handlingar%20KF/2016KF/160620_KF/Handlingar/12_Riktlinjer_parkering.pdf
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Beräkningen av samnyttjandet visar att efterfrågan av parkeringen är störst dagtid på 

vardagar, och därför är denna tid dimensionerande.  

Med samnyttjande beräknas parkeringsbehovet för långtidsparkering i garaget uppgå till 

maximalt 81 platser dagtid på vardagar. 

81 bilplatser (grundtal) 

Med 74 parkeringar för kontor, 55 till hotell, 2 för anställda och 1 för verksamhet 

 

Lokaltyp Vardag 

10-16 

Fredag 

16-19 

Lördag 

10-13 

Natt 

Kontor 51,8 14,8 7,4 14,8 

Hotell 28,5 28,5 17,1 45,6 

Verksamhet 1 1 1 1 

Summa 

parkeringsbehov 

81 44 26 61 

 

Om samnyttjande kombineras med en grön resplan blir det beräknade parkeringsbehovet 

med samnyttjande maximalt 74 platser dagtid på vardagar. 

 

74 bilplatser (med grön resplan) 

Med 63 parkeringar för kontor, 55 till hotell, 2 för anställda och 1 för verksamhet 

 

Lokaltyp Vardag 

10-16 

Fredag 

16-19 

Lördag 

10-13 

Natt 

Kontor 44,1 12,6 6,3 12,6 

Hotell 28,5 28,5 17,1 45,6 

Verksamhet 1 1 1 1 

Summa 

parkeringsbehov 

74 42 24 59 

 

 

3.2.2 Cykelparkering 

Den planerade påbyggnaden ökar behovet av parkeringsplatser för cykel med 74 platser.  

I nuläget har fastigheten cykelparkeringsplatser på gatan. Dessa parkeringsplatser 

räknas som korttidsparkering och är mest avsedda för besökare till butiker eller gym.  

Långtidsparkering för cykel måste anordnas inom fastigheten.  

Om fastighetsägaren – i linje med kommunens målsättning – vill ge goda möjligheter till 

arbetspendling utan bil och ökade möjligheter till ett bilfritt liv krävs det en 

cykelinfrastruktur av hög kvalitet. I detta ingår en god cykelparkering och – för 

arbetspendling med cykel – omklädningsmöjligheter med dusch.  
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4 Slutsats  

Fastigheten har mycket bra förutsättningar för arbetspendling utan bil. Med hänsyn till 
fastighetens centrala läge i staden och utbudet av nära kollektivtrafik finns även en 
mycket stor potential att besökare till verksamheterna går, cyklar eller åker kollektivt. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att till- och ombyggnaden medför en: 

• ökad parkeringsefterfrågan för långtidsparkering (garageparkering) för bil 

• ökad parkeringsefterfrågan för cykel 

 
Totalt parkeringsbehov efter ombyggnaden är  

• 132 bilplatser för långtidsparkering (74 kontor + 55 hotell + 2 anställda + 1 

verksamhetsbil) 

• 112 cykelplatser för långtidsparkering (kontor) 

• 62 bilplatser för korttidsparkering (besökare + kunder) 

• Ett antal cykelplatser för korttidsparkering för besökare och kunder. Exakt antal 

specificeras efter särskild utredning. 

Fastigheten har totalt 114 bilparkeringsplatser i garaget som inte går att utöka och inga 
långtidsparkeringar för cykel i nuläget. Genom att ta bort 7 bilparkeringsplatser i garaget 
kan utrymme för cirka 125 cykelplatser skapas väderskyddat inomhus för fastighetens 
anställda. Dessa placeras lätt tillgängliga nära entréer och kommer att hålla en hög 
kvalitet där fastlåsning av cykelns ram medges. Tillgängligt antal bilparkeringsplatser med 
denna komplettering blir 107 platser. 

 
Figur 1 Illustration föreslagen placering av 125 cykelplatser i garaget, Krook & Tjäder. 
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Potentialen för samnyttjande av bilplatser mellan kontor och hotell är hög då hotellet har 
sitt högsta behov på natten då kontorets parkeringsbehov är som lägst. Det ökade 
behovet av parkeringsplatser för långtidsparkering i garaget bedöms kunna hanteras med 
den befintliga tillgången på platser genom samnyttjande. Utförda beläggningsstudier visar 
dessutom på att det finns ett överskott på platser i anläggningen. Förutsättningen för 
samnyttjandet är att de olika verksamheterna inte har några reserverade platser. 
 
Det beräknade bilplatsbehovet för långtidsparkering blir med samnyttjande 81 bilplatser. 
Detta bedöms med god marginal kunna hanteras med de 107 tillgängliga bilplatserna i 
garaget. Det beräknade överskottet dagtid på vardagar är positivt vid skiftet mellan 
anställda som parkerar dagtid och hotellets gäster som har ett ökat behov kvälls och 
nattetid. 
 
 
 
 
 
 


