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1
Sammanfattning
En ny F-6 skola ska byggas i Torslanda för ca 600 elever i samband med detta
har en mobilitets och parkeringsutredning genomförts. Utredningen har
genomförts enligt den flerstegs analys som föreskrivs Göteborgs stads
föreskrift ”riktlinjer för mobilitet och parkering”. Utgångsvärden för
normalspannet som har använts i utredningen är tagna från Göteborgs stads
äldre styrdokument ”Vägledning till parkeringstal vid detaljplaner och bygglov”
från 2011. Lägesanalys har gjorts kring utredningsområdet i Torslanda samt
analys av projektspecifika förutsättningar. Parkeringstalen efter
projektanpassningen ger ett parkeringstal på 1,08 bilplatser per/klass för
sysselsatta och 2,7 bilplatser för besökande per/1000m2 BTA. Totalt blir det
för den nya skolan 23 bilplatser för sysselsatta samt 22 bilplatser för
besökande. För cykelparkering är resultatet 23st cykelplatser för sysselsatta och
191st för elever vilket ger 225st cykelplatser totalt. Vid ingående av
mobilitetsavtal så föreslås att parkeringstalet sänks ytterligare för bil till ett
parkeringstal på 1,03 parkeringsplatser/per klass för sysselsatta och 2,57
parkeringsplatser för /1000m2 BTA för besökande. Total blir det 22
parkeringsplatser för sysselsatta samt 21 platser för besökande. Antalet
cykelparkeringar förslås vara detsamma som vid föregående analyssteg dvs
332st.
Eftersom det inte finns någon projektspecifik förutsättning som berättigar en
justering av parkeringstalet för bil så föreslås parkeringstalet från analyssteg
vara oförändrat i detta steg dvs ett parkeringstal på 1,08 bilplatser per/klass för
sysselsatta vid skolan och 2,7 bilplatser per/1000m 2 BTA.
Cykelparkeringstalet bör justeras för verksamheten grundskola och 29% bör
användas istället för 18% gällande cykelparkering för elever medan
parkeringstalet för anställda respektive besökare bör vara oförändrat. Detta
innebär att antalet cykelplatser för elever utökas till 191st. Vilket ger 225
cykelplatser totalt.
I projektet föreslagna mobilitetsåtgärder vad gäller information är ett
informationspaket till föräldrar angående hållbart resande samt säkra och
trygga skolvägar, en reflexväst för elever för bättre synlighet i trafiken samt
införandet av bilfria dagar och vandrande skolbussar. För personalen så kan
man införa en policy om bilfria dagar.
Vad gäller kollektivtrafik så föreslås subventionerat månadskort för skolans
anställda.
För cykel föreslås att cykeln inkluderas i undervisningen genom cykeldagar. För
personal föreslås att erbjuda dem återkommande cykelservice på plats vid
arbetsplatsen.
En mobilitetsåtgärd för att minska användningen av bil är att höja avgiften för
korttidsparkering en nivå.
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2

Inledning

2.1

Bakgrund och syfte

I samband med detaljplanearbetet för den nya Torslandaskolan F-6 har Iterio
fått i uppdrag tillsammans med Link arkitektur att genomföra en
parkeringsutredning åt Lokalförvaltningen, Göteborgs Stad.
Link arkitektur har tagit fram ett gestaltningsprogram för den nya F-5 skolan
som uppförs på samma plats som den befintliga F-5 skolan och utökas från ca
300 elever till ca 600 elever.
Syftet med parkeringsutredningen är att fastställa den utbyggda skolans behov
av angöring, besöks- och personalparkering. Den nya Torslandaskolan ersätter
befintlig F-5 skola och kommer utöver grundskolan även inrymma en särskola
för elever med särskilda behov.

Figur 1: Utredningsområdet och planområdet

3

Mobilitets- och parkeringsutredning

3.1

Normalspannet (analyssteg 1)

I detta avsnitt väljs normalspann och startvärden för bil och cykel.
3.1.1

Val av normalspann

Utredningsområdet ligger i stadsdelen Torslanda vilket enligt styrdokumentet
”Riktlinjer för mobilitet och parkering i Göteborgs Stad” placerar området i
zonen för ”Övriga Göteborgs fastland”. Vad gäller normalspann för
grundskolor så återfinns endast rekommenderat normalspann för sysselsatta i
styrdokumentet. För bestämning av normalspann för besökande så hänvisas till
Göteborgs stads tidigare styrdokument ”Vägledning till parkeringstal vid
detaljplaner och bygglov” från 2011.
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Normalspannet för sysselsatta uppgår enligt ”anvisningar till riktlinjer för
mobilitet och parkering i Göteborgs stad” till 1,2 bilplatser per klass för en F-6
skola. Från lokalprogrammet för den nya Torslandaskolan fås att antalet klasser
uppgår till 21st. Detta innebär att parkeringstalet för sysselsatta uppgår till 1,2
bilplatser per klass eller 25,2 bilplatser totalt
Enligt ”Vägledning till parkeringstal vid detaljplaner och bygglov” hamnar
utredningsområdet i Torslanda i zonen med dålig tillgång till kollektivtrafik
vilket medför att parkeringstalet för besökare uppgår till 3 platser per
1000m2/BTA för besökande. Bruttoarealarean för den nya skolan uppgår till
8300 m2 (BTA). Vilket innebär att det totala behovet av antalet
parkeringsplatser uppgår till 25 platser för besökande och 25 platser för
sysselsatta. Totalt innebär det 50 platser totalt.
Utöver dessa krav så önskar byggherren anlägga 2st reserverade
angöringsplatser för taxi som ska tillgodose särskolans utökade behov av
hämtning- och lämningsbehov eftersom eleverna där förväntas att ha ett utökat
behov av skolskjuts.
Parkeringstal

Vägledning till
parkeringstal vid
detaljplaner och
bygglov, Göteborgs
stad 2011

Bilplatser
sysselsatta/klass

-

Anvisningar till
riktlinjer för
mobilitet och
parkering i
Göteborgs stad,
2019
1,2

Bilplatser besökande
/1000m2 BTA

3

-

Totalt:

25

25,2

Vad gäller cykelparkering är det samma krav för skolor som för verksamheter
enligt anvisningarna till ”riktlinjer för mobilitet och parkering i Göteborgs
stad”. Parkeringstalet för cykel beräknas enligt anvisningarna genom att
använda sig av antalet sysselsatta samt besökare som samtidigt är på plats
veckomaxtimmen som sedan multipliceras med det förväntade talet för
cyklande i Torslanda enligt Göteborgs trafikstrategis färdmedelsfördelning. För
Torslanda är färdmedelsfördelningen för cykel 18% för anställda och 8% för
besökande. Eftersom det inte finns någon specifik färdmedelsfördelning för
skolelever så antas samma färdmedelsfördelning för dessa som för anställda
som utgångspunkt för normalspannet.
För en grundskola så förväntas att samtliga elever och personal vara på plats
veckomaxtimmen och således beräknas antalet cykelparkeringar baseras på det
totala antalet sysselsatta och elever. Det totala antalet elever och anställda på
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skolan uppgår till ca 654 personer och om 18% av dessa cyklar så behöver
antalet cykelplatser för sysselsatta uppgå till 10st samt för elever 108st
Den övervägande delen av besökarna till en skola är föräldrar som följer sina
barn till och från skolan. Enligt Trafikverkets skrift ”Barns skolvägar 2012” har
30% av eleverna som åker kollektivt sällskap av sina föräldrar till och från
skolan. För de som går och cyklar är antalet 32% och cyklar till skolan har
sällskap utav sina föräldrar. Detta tillsammans med de som skjutsar sina barn
till skolan ger att det totala antalet enskilda besökare vid maxtimmen uppgår till
256st. Enligt Trafikkontoret i Göteborgs färdmedelsfördelning enligt
trafikstrategin så cyklar 8% av besökarna vilket ger att antalet cykelplatser för
besökare bör uppgå till 21st. Normalspannet för antalet cykelplatser blir då
139st.
Parkeringstal cykel
Antal cykelplatser
för besökare
Antal cykelplatser
för elever
Antal cykelplatser
för sysselsatta
Totalt:
3.1.2

Normalspann
enligt
anvisningar
21
108
10
139

Resultat analyssteg 1

Valt normalspann för bil är 3 platser per 1000m2/BTA för besökande samt 1,2
platser per klass för sysselsatta. Utöver detta så bedöms 2st angöringsplatser
behöva anläggas för att tillgodose särskolans behov. Totalt innebär det 25
platser för besökande samt 25 platser för sysselsatta samt 2 platser reserverade
för angöring av skolskjuts.
Valt normalspann för cykelparkeringstal uppgår till 139st cykelplatser
3.2

Lägesbedömning (analyssteg 2)

3.2.1

Utredningsområde

Vid val av utredningsområdet så har utöver den i anvisningarna föreskrivna
400m gränsen beaktats de naturliga gränserna som omgärdar området där den
nya skolan. De naturliga barriärerna som beaktats vid val av utredningsområdet
är Domarringsvägen (ca 5000 fordon/vardagsmedeldygn) och
Kongahällavägen (ca 7900 fordon/vardagsmedeldygn) samt skogspartiet som
är belägen söder om Torslandaskolan F6-9 som gränsar mot Torslanda torg.
Områdets karaktär där den nya skolan planeras består idag i huvudsak av
småhus- och radhusbebyggelse från 60 och 70-talet. Geografiskt så avgränsas
området av sekundärleden Domaringsgatan i norr och Kongahällavägen i öster
samt av ett skogsområde söder om området.
Vad gäller gatumiljön runt skolans så behålls den övergripande utformningen
på Runskriftsgatan. Hämtning- och lämningszonen i änden av Runskriftsgatan
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behåller i stort sett nuvarande utformning även om upprustning kommer att
ske i samband med att den nya skolan byggs.
3.2.2

Lokalt torg

Projektet är inte beläget vid något lokalt torg enligt definitionen i ”Riktlinjer
för mobilitet och parkering”.
3.2.3

Kollektivtrafik

Gångavståndet från Torslandaskolan till hållplatsen vid Hembygdsgatan är ca
350m. Hållplatsen vid Hembygdsgatan trafikeras av expresslinjerna gul
(Partille-Nordstan-Torslanda) och svart (Amhult-City-Vallhamra) samt av
lokalbusslinjerna 23 (Sillvik-Amhult resecentrum) och 121 (Partille CLindholmen-Torslanda). Linje 23 trafikerar hållplatsen med 30minuters trafik i
högtrafik samt 1h trafik vid lågtrafik i vardera riktningen. Linje 121 trafikerar
hållplatsen med 15min trafik i högtrafik samt 30 min trafik i lågtrafik. Linje Gul
express trafikerar hållplatsen med 8min intervaller i högtrafik samt 15min trafik
vid lågtrafikdagtid i vardera riktningen. Express linje svart trafikerar med 7
minuters trafik i rusningstid och 15min trafik vid lågtrafikdagtid i vardera
riktningen.
Avståndet till hållplatsen vid Runskriftsgatan är ca 320m. Hållplatsen trafikeras
av expressbusslinje gul (Partille-Nordstan-Torslanda) samt lokalbusslinjen 121
(Partille C-Lindholmen-Torslanda). Linje 23, 121 trafikerar hållplatsen med
samma frekvens som hållplatsen vid Hembygdsgatan.
Kriterierna som behöver uppfyllas för att området ska anses ha tillgång till god
lokaltrafik enligt ”Riktlinjer för mobilitet och parkering” innebär att området
ska ha ett utbud som motsvarar 10 minuters trafik under högtrafik (vardagar
06:00-08:30 samt 15:00-18:00). Utöver detta bör annan kollektivtrafik finnas
som komplement. Detta villkor uppfylls då enbart expresslinjerna trafikerar
både hållplatsen vid Runskriftsgatan och Hembygdsgatan mer frekvent i
högtrafik.
Vad gäller kriterierna för närhet till god lokaltrafik så anger ”Riktlinjer för
mobilitet och parkering” att avståndet till hållplatsen behöver understiga 400m
(fågelvägen) vilket uppfylls för både hållplatsen vid Hembygdsgatan där
avståndet uppgår till 350m (gångavstånd) samt Runskriftsgatan 320m
(gångavstånd).
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Figur 2: Hållplatsen Runskriftsgatan

3.2.4

Cykel

Enlig ”Riktlinjer för mobilitet och parkering version 1.1” så ska
lägesbedömning göras enligt kriterierna vad som avses med bra
cykelinfrastruktur och närhetsbedömmas enligt begreppet direkt närhet. Bra
cykelinfrastruktur enligt kriterierna avses i cykelplanen utpekade
pendelcykelnätet samt det övergripande cykelnätet. Direkt närhet definieras
som att avståndet till bra cykelinfrastruktur max ska uppgå till 500m via
cykelbana eller lågt trafikerade lokalgator eller 100m via andra gator.
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Figur 3: Utpekade cykelstråk samt övriga uppstyltade cykelvägar inom området

Inget pendelcykelstråk återfinns i projektområdets närhet medan det lokala
stråket längs Kongahällavägen tillhör ett av de utpekade stråken i Göteborgs
cykelplan och tillhör det övergripande befintliga nätet. Stråket är av varierande
standard med delvis separerade gång- och cykelvägar samt delvis cykling i
blandtrafik på lokalgator vid exempelvis Bildstensvägen. Vägvisningen upplevs
som god. Korsning av Kongahällavägen sker vid signalövervakade
övergångställen.
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Figur 4: Kombinerad GC-bana längs Kongahällavägen som tillhör det övergripande befintliga nätet

Figur 5: Separerad GC-bana parallellt med Kongahällavägen i sydöstra delen av utbredningsområdet som tillhör det
övergripande befintliga nätet
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Figur 6: Cykel i blandtrafik på Bildstensgatan som tillhör det övergripande befintliga nätet

För att nå det övergripande cykelnätet så används kombinerade gång- och
cykelvägar som är separerade från blandtrafik med varierande standard vad
gäller utformning och belysning med. Korsningar med lokalgator/bostadsgator
är ej hastighetssäkrade och hinder för cyklister förekommer även i form av
bilspärrar.

Figur 7: En tvärgående gång- och cykelbana söder om befintlig F-5 skolan som är representativ för standarden inom
området som ej uppfyller kriterierna för en ”god cykelinfrastruktur”.
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Cykling sker även i blandtrafik på Runskriftsvägen, Bildstensvägen och
Hembyggdsvägen. Längs Runskriftsgatan så sker cykling i blandtrafik och
gående hänvisas till smala gångbanor utav låg standard. En viss
hastighetsäkring finns i form av farthinder.

Figur 8: Runskriftsgatan som exempel på cykling i blandtrafik på lågrafikerad lokalgata

Den närmaste vägen från Torslanda F-6 skolan till det övergripande cykelnätet
går från projektområdet via den kombinerade gång- och cykelvägen från skolan
som slutar vid vändzonen på Hembygdsgatan.

Figur 9: Befintlig kombinerad gång- och cykelväg som går från den nya skolan till vändplanen på Hembygdsgatan
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Cykling sker sedan i blandtrafik på bostadsgatan Hembygdsgatan och ansluter
sedan mot det övergripande befintliga cykelvägnätet i korsningen mellan
Bildstensgatan och Hembygdsgatan.

Figur 10: Hembygdsgatan med gångbana på en sida samt cykling i blandtrafik som uppfyller kriterierna för en ”god
cykelinfrastruktur”

Cykling sker sedan i blandtrafik på bostadsgatan Hembygdsgatan och ansluter
sedan mot det övergripande befintliga cykelvägnätet i korsningen mellan
Bildstensgatan och Hembygdsgatan. Avståndet från den nya skolan till det
övergripande cykelvägnätet är 250m och det innebär att projektet uppfyller
kriterierna för direkt närhet till en bra cykelinfrastruktur
3.2.5

Övrigt

Vid hållplatsen för Hembygdsgatan återfinns en pendlarparkerning där det
finns en möjlighet för pendlare att ställa bilen och byta till kollektiva färdmedel.
Det går inte utesluta att den nyttjas av föräldrar för hämtning och lämning men
även föräldrar som ställer bilen, lämnar barnen i skolan för att sedan åka
kollektivt till arbetet
3.2.6

Påverkas befintlig bebyggelse?

I samband med att den gamla F-5 skolan rivs så rivs även den anslutande
parkeringen med 33st parkeringsplatser som är möjlig att disponera för de som
har parkeringstillstånd utfärdat av Göteborgs parkering och kan sökas av
personer sysselsatta inom Göteborgs stadsförvaltningar. Parkeringen har
primärt använts av personal vid befintlig förskola samt befintlig F-5 skola inom
projektområdet men även personal vid förskolan vid Runskriftsvägen 8 och
Torslanda F6-9 har haft möjlighet att nyttja parkeringen.
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Ledig kapacitet i befintliga anläggningar

Vad gäller utredning av ledig kapacitet så disponerar byggherren parkeringar
vid närliggande skolor och förskolor i området.
Förskolan på Runskriftsgatan 8 har en parkering med 27st tillståndsbelagda
parkeringsplatser. Vid en parkeringsinventering den 20 februari vid lunchtid så
var 10 av 27 platser förskolan upptagna vilket ger en beläggningsgrad på 37%
vilket antyder att det finns ledig kapacitet på parkeringen. För att verifiera detta
kan ytterligare en oberoende räkning behöva genomföras. Parkeringstillståndet
som krävs för att nyttja parkeringen kan sökas av sysselsatta inom Göteborgs
stadsförvaltningar och således används parkeringen ej för hämtning och
lämning. Vilket innebär att denna parkering även kan nyttjas av personal
sysselsatta vid den nya Torslanda F-5 skolan. Även de 11 platserna vid
Torslandaskolan F6-9 är möjliga för personal vid Torslandaskolan F-6 att
disponera. För att kunna tillgodoräkna sig ledigkapacitet i befintliga
anläggningar så behöver ytterligare utredning göras där ytterligare
parkeringsinventering behöver göras samt utreda behovet för byggherrens
samtliga fastigheter inom området.
Plats:
Vid förskolan

Antal belagda
platser
10

Totalt antal
platser
27

Beläggningsgrad
37%
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Gatuparkering

Parkeringsförbud på gatumark råder enligt de lokala trafikföreskrifterna för
stora delar av utredningsområdet och parkering för de boende samt
besöksparkering sker på fastighetsmark. Parkering för kunder till
dagligvarubutiken på Runskriftsgatan sker på fastighetsmark. Gator som
omfattas av zon för parkeringsförbud inom området är Runskriftsgatan,
Runslingan. Bildstensgatan har tillåten avgiftsfri parkering i 10 minuter på
gatumark. Hembygdsgatan och Flintstensgatan saknar både skyltning samt
lokaltrafikföreskrift och således är avgiftsfri parkeringen tillåten i 24h på dessa
gator enligt kommunens regelverk. Övriga parkeringar på gatumark är
Pendlarparkeringen vid Hembygdsgatan som är avgiftsfri men med 8
reserverade platser för personal vid Torslandaskolan samt kyrkogårdens
besöksparkering som har avgiftsfri parkering i max 2 timmar. Eftersom
parkeringen på Hembygdsgatan är avgiftsfri medan det råder parkeringsförbud
på Runstensgatan så finns det en möjlighet att viss angöring, hämtning- och
lämning till befintlig skola sker från Hembygdsgatan, då avståndet från slutet
av Hembygdsgatan till den befintliga skolan endast är 30m. Vid en eventuell
avgiftsbeläggning av korttidsparkeringen i anslutning till den nya skolan så
behövs det samtidigt en översyn av parkeringen på de oreglerade gatorna i
området för att undvika parkeringsflykt.

Figur 11: Pendlarparkeringen vid Hembygdsgatan

3.2.9

Byggskede

Under byggskedet kommer trafiken på Runskriftsgatan påverkas på så vis att
vändmöjligheterna kommer att påverkas eftersom befintlig vändslinga delvis
kommer att byggas om i samband med nybyggnationen av skolan och
möjlighet till vändning av leveransfordon kommer behöva tillgodoses under
hela byggskedet t.ex. genom anläggande av tillfällig väg. Den befintliga
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hämtnings- och lämningszonen mellan befintlig F-5 skola och förskolan på
Runskriftsgatan 8 kommer ej att påverkas under hela byggskedet och endast
under en kortare tid. I övrigt kommer den befintliga hämtning- lämningszonen
komma att kunna nyttjas även om tillfällig väg för möjliggörande av vändning
kommer att behöva anläggas. Vad gäller de 33 stycken tillståndsbelagda
parkeringsplatserna vid befintlig F-5 skola så kommer att försvinna under
byggtiden och eftersom dessa är möjliga att disponera för personal vid
kringliggande skolor så kan det påverka parkeringssituationen vid dessa. Detta
påverkar personalen vid förskolan på Runskriftsgatan 6. Tittar man på behovet
för sysselsatta enligt riktlinjerna för parkering och mobilitet så uppgår de till 7st
platser i normalspannet för sysselsatta vid en förskola med 5 avdelningar.
Förskolan på Runskriftsgatan har 7 avdelningar och behovet uppgår enligt
riktlinjerna i normalspannet till 10 platser. Eftersom den tillståndsbelagda
parkeringen vid Runskriftsgatan har 27 platser så tillgodoser den behovet av
parkering för sysselsatta för båda förskolorna under byggtiden. Vad gäller
hämtning och lämning så är kravet i bygglovsskedet 5,5 platser/1000 m2. Detta
ger totalt behov av BTA för de två förskolorna har uppskattats till
230m2/avdelning. Detta innebär att det behövs 19 platser för hämtning och
lämning. Befintlig hämtning- och lämningszon i slutet på Runskriftsgatan
inrymmer 4st platser. Vilket ger det totala parkeringsbehovet till 36st platser.
Detta innebär att det behöver anläggas ca 4st platser ytterligare för hämtning
och lämning för att tillgodose behovet. Detta föreslås att utföras på
Byggherrens mark mellan parkeringen och förskolan på Runskriftsgatan 8.
Förskolan på Runskriftsgatan 8 har en egen tillståndsbelagd parkering
förutsatts den vara tillräcklig för de sysselsatta på förskolan under byggtiden.

Figur 12: Skiss parkering under byggtid

3.2.10

Resultat analyssteg 2

Avdrag för närhet till torg uppfylls ej i projektet. Projektområdet uppfyller
kriterierna för god närhet till god lokaltrafik. Vad gäller kriterierna för
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förutsättningarna vad gäller cykeltrafik så uppfylles kriterierna. Således bedöms
avdrag ej kunna göras för närhet till lokalt torg. Men en sammanvägning av
förutsättningarna för kollektivtrafik och cykel så kan ett avdrag motiveras på
samma nivå som för bostäder i zon D dvs 10% av det ursprungliga
parkeringstalet.
Sammanlagt så ger lägesanalysen ett avdrag på 10% vilket ger ett parkeringstal
på 1,08 bilplatser per/klass för sysselsatta vid skolan och 2,7 bilplatser
per/1000m2 BTA. Vilket totalt ger 23 bilplatser för sysselsatta samt 22
bilplatser för besökande vilket ger 45 bilplatser totalt.
Cykelparkeringstalet eftersom goda förutsättningar finns för cykling i
anslutning till projektområdet föreslås ett höjt parkeringstal för cykel med
motsvarande 10%. Vilket medför att antalet platser bör utökas med 10%.
Vilket innebär 23 platser för besökare och 119 platser för elever samt 11
platser för sysselsatta vilket blir 156 platser totalt.
Parkeringstal cykel
Antal cykelplatser
för besökare
Antal cykelplatser
för elever och
sysselsatta
Antal cykelplatser
för sysselsatta
Totalt:

Antal platser efter
analyssteg 2
23
119
11
156

3.3

Projektanpassning (analyssteg 3)

3.3.1

Verksamhetstyp/karaktär (för verksamheter)

Verksamheten som avses bedrivas på inom projektområdet är en F-5 skola för
ca 600 elever, träningssärskola för ca 12 elever samt idrottshall som även avses
hyras ut. Skolpersonalen beräknas uppgå till ca 60 anställda. Särskolan kommer
att ställa utökade krav på tillgänglighet och dess elever åker företrädesvis med
skolskjuts till skolan. Behov finns även för angöring av varuleveranser samt
sophantering. Till skillnad från andra verksamheter så innebär en skola att
färdmedelsfördelningen är något annorlunda med avseende på cykel. Enligt
Trafikverkets rapport ”Barns skolvägar 2012” visar på att 29% av eleverna i
landet cyklar till skolan under säsong vilket innebär att detta behövs tas i
beaktande vid uträkning av parkeringstal för cykel.
3.3.2

Möjligheter till samnyttjande av parkering

Besöksparkeringen till skolan kommer även att nyttjas av verksamhet som hyr
lokaler i skolan kvällstid samt på helger.
Går även att samnyttja korttidsparkering för hämtning- och lämning
tillsammans med en lastzon eftersom kapacitetsbehovet vad gäller hämtning-
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och lämning endast är koncentrerad till korta tidsperioder på framför allt
morgonen. Medan leveranser företrädesvis angör vid andra tidpunkter. Men en
förutsättning för detta att man kan utforma miljön på ett tryggt och säkert sätt
och avgränsa denna plats från elevernas vistelseytor.
3.3.3

Förutsättningar för kostnadstäckning

Är möjligt att avgiftsbelägga korttidsparkering för hämtning- och lämning samt
besökande men det är inget som görs på platsen idag. Den tillståndspliktiga
personalparkeringen är avgiftsbelagd och kostar tillståndsinnehavaren ca
320kr/månaden. Vilket även är antas som en förutsättning för den nya
parkeringen. Anläggningskostnaden för en markparkering uppskattas till ca
30 000kr/plats i storstadsregion vilket används nedre riktmärke av t.ex. Region
Stockholm för kalkyl. Ställt för det specifika projektet kan anses högt då det ni
själva verket är en reinvestering och utbyggnad av befintlig
parkeringsanläggning. Vilket ger goda förutsättningar för kostnadstäckning.
Avgiftsbeläggning av korttidsregleringsplatserna behöver i så fall kompletteras
med parkeringsförbud för de områdes gator som idag är oreglerade för att inte
överflytta hämtnings- och lämningstrafiken till dessa. Förutsättningar för
kostnad.
3.3.4

Fördelning av parkeringsplatser

Fördelningen mellan personal och besökande är 63% för personal och 37% för
besökanden av det totala antalet parkeringsplatser utifrån de antagna värdena
för normalspann i ”Riktlinjer för mobilitet och parkering i Göteborgs Stad”
3.3.5

Resultat analyssteg 3

Ingen större möjlighet till samnyttjande finns. Avgiftsbeläggning av
korttidsparkeringen kommer att minska användandet av besöksparkeringen
och kostnadstäckning finns. Avgiften för de reserverade platserna för
sysselsatta på skolan påverkar beläggningsgraden men eftersom det är praxis
vid alla skolor i Göteborg så borde denna faktor redan inkluderats i
bedömningen av parkeringsbehovet i riktlinjerna.
Eftersom det inte finns någon projektspecifik förutsättning som berättigar en
justering av parkeringstalet för bil så föreslås parkeringstalet från analyssteg
vara oförändrat i detta steg dvs ett parkeringstal på 1,08 bilplatser per/klass för
sysselsatta vid skolan och 2,7 bilplatser per/1000m 2 BTA.
Cykelparkeringstalet bör justeras för verksamheten grundskola och 29% bör
användas istället för 18% gällande cykelparkering för elever medan
parkeringstalet för anställda respektive besökare bör vara oförändrat. Detta
innebär att antalet cykelplatser för elever utökas till 191st. Vilket ger 225
cykelplatser totalt.
3.4

Mobilitetslösningar (analyssteg 4)

I riktlinjerna för mobilitet och parkering inom Göteborgs stad återfinns inga
färdiga mobilitetspaket för skolor så därför kommer lämpliga åtgärder nedan
föreslås utifrån de paket som är framtagna för bostäder. Viktigt att tänka på är
att åtgärderna skiljer sig beroende på om de är riktade till personal eller elever.
Dessa åtgärder föreslås till avtalet med Göteborgs stad.
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Information

Mobilitetsåtgärder anpassade för elever och föräldrar

Skolan ska informera föräldrarna angående hållbart resande och trygga och
säkra skolvägar och andra typer av åtgärder så som vandrande skolbussar etc.
En annan trafiksäkerhetshöjande åtgärd är att det bland materialet finns en
motivationshöjande gåva så som t.ex. reflexvästar till barn som börjar skolan
för att de ska synas i trafiken.
3.4.2

Kollektivtrafik

Mobilitetsåtgärder anpassade för elever och föräldrar

Eftersom samtliga skolelever som är folkbokförda i Göteborg över
förskoleålder får ett gratis skolkort som gäller i kollektivtrafiken så går det inte
att göra så mycket mer med avseende mobilitetsåtgärder för barn med
avseende på kollektivtrafik.
Mobilitetsåtgärder anpassade för personal

För att få personalen att pendla till och från jobbet med kollektivtrafik så ska
man erbjuda de anställda förmånskort som arbetsgivaren helt eller delvis
subventionerar. Detta mot att den anställde förbinder sig att resa kollektivt till
jobbet.
3.4.3

Cykel

Mobilitetsåtgärder anpassade för elever och föräldrar

Vad gäller cykel så ska man främja det genom att anordna cykeldagar i skolan
enligt t.ex. NTF:s manual för cykeldag. Men även inkludera cykeln på andra
sätt i undervisningen vid exempelvis friluftsdagar.
Mobilitetsåtgärder anpassade för personal

För att främja cykling bland personalen ska man anlägga cykelservice rum i
anslutning cykelparkeringen eller erbjuda återkommande cykelservice på plats
för personalen vid arbetsplatsen.
3.4.4

Resultat analyssteg 4

Genomförs avtal om åtgärderna ovan så kan parkeringstalet för bil skrivas ner
ytterligare 5% jämfört med normalspannet vilket ger ett parkeringstal på 1,03
parkeringsplatser/klass för sysselsatta och 2,57 parkeringsplatser för /1000m2
BTA för besökande. Antalet cykelplatser är oförändrat efter mobilitetsåtgärder.

3.5

Rekommendationer om utformning av mobilitet och parkering
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Beroende på om byggherren åtar sig att genomföra föreslagna
mobilitetsåtgärder så behövs antalet parkeringsplatser för bil anpassas efter
antingen resultatet efter respektive steg. Vilka presenteras i tabellerna nedan.

Parkeringstal Steg 1,
bil per
Normalanalyssteg
spann

Steg 2,
Steg 3,
Lägesanalys Projektanpassning

Steg4,
Mobilitet

Bilplatser
sysselsatta

25,2

23

23

22

Bilplatser
besökande

25

22

22

21

Summa antal 50
bilplatser per
analyssteg

45

45

43

Parkeringstal Steg 1,
cykel
Normalspann

Steg 2,
Steg 3,
Lägesanalys Projektanpassning

Steg4,
Mobilitet

Antal
cykelplatser
sysselsatta
Antal
cykelplatser
elever
Antal
cykelplatser
besökande

21

23

23

23

108

119

191

191

10

11

11

11

Vad gäller rekommendationer gällande mobilitet och parkering nedan så avser
det den illustrationsplan som LINK arkitektur har tagit fram för planområdet.
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Figur 13: Illustration av utformningen från Link arkitektur

Förslaget av utformning av bilparkering baserar sig på det lägsta möjliga
parkeringstal enligt utredningen. Medan nedan nämnda rekommendationer för
utformning av trafikmiljön inte är inarbetade i detalj i detta förslag.
Utformningen av trafikmiljön i närheten av skolan skall göras på gående och
cyklisters villkor för att skapa en trygg och säker skolväg. Vilket innebär att
samtliga korsningar mellan bil-, gång- och cykeltrafik hastighetsäkras och med
fördel utformas med genomgående gång- och cykelbana.
Biltrafiken vid skolan inklusive parkering för hämtning och lämning
koncentreras i stor utsträckning till samma områden som har nyttjas av den
befintliga skolan. Parkeringsplatserna samt angöringsplatser för varubilar,
sopbil samt skolskjuts (taxi) samlokaliseras till samma yta som för bilparkering.
Detta gör att ytan som i anspråk tas kan minimeras, då denna utformas åtskilt
från elevernas normala vistelse zon. Lastzonen utformas för dimensionerande
fordon LBn dvs en 12 meters lastbil och vändmöjligheter anordnas för denna
genom rundkörning, så att backvändning kan undvikas.
Besöksparkeringen utformas i två delar dels med parkeringsplatser vid en så
kallad kiss n´ride och dels med konventionella parkeringsplatser som är
korttidsreglerade. Detta eftersom mellanstadieelever i större utsträckning
endast släpps av vid skolan av sina föräldrar och själva går in i skolan. Medan
lågstadieelever i större utsträckning åtföljs av sina föräldrar in vilket leder till att
dessa behöver parkera bilen en längre stund. Vid tillämpande av mobiltetsavtal
så innebär det även att korttidsparkeringen avgifts regleras.
Parkeringen för de sysselsatta utformas med avgiftsreglering enligt stadens
standard och skyltas för användning med parkeringstillstånd.
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Vad gäller cykelparkeringen så är det viktigt att den håller en god standard och
utformas därför med väderskydd samt goda möjligheter för att låsa fast cykeln.
För att göra cykelparkeringen attraktiv så placeras den i närheten av entréer
samt i anslutning till cykelstråk. Cykelparkeringen utformas med 225st
cykelplatser.
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