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SAMMANFATTNING
I centrala Sjöbo finns planer på att uppföra parkeringshus för att lösa parkeringsbehovet då centrum
utvecklas och förtätas. Ett eller flera parkeringshus ska tillgodose behovet av parkering för boende
inom kv. Viljan och det planerade kv. Bränneriet. Det ska även rymma pendelparkeringar och bilpool
för ett framtida resecentrum, samt parkering åt besökande till verksamheter i centrum. I bottenplan
ska också utrymme ges för låsbar cykelparkering.
Beräkningar för det sammanlagda parkeringsbehovet visar att ett nytt parkeringshus måste innehålla
ca 510 bilplatser och ca 100 cykelparkeringar. För dimensionering av parkeringshuset har ett
schablonvärde av 30 m2 per parkeringsplats och 3,5 m2 per cykel använts. Detta medför att
parkeringshuset måste vara minst 15 700 m2 BTA för att rymma de parkeringsplatser som behövs.
I centrala Sjöbo har fyra lämpliga platser identifierats. Samtliga platser ligger inom Spårområdet, i
anslutning till kv. Viljan och kv. Bränneriet och ett framtida resecentrum. Av de fyra platserna bedöms
lokaliseringarna Stationen och Pendelparkeringen som mest lämpade för placering av ett nytt
parkeringshus. Motivering till detta är bland annat att de båda platserna ligger på lämpligt avstånd
från omgivande målpunkter, har god tillgänglighet utifrån befintligt trafiksystem, kan kombineras
med ett framtida resecentrum och begränsar inte möjlighet för eventuell järnvägstrafik längs
Simrishamnsbanan.
Med hänsyn till befintlig och planerad bebyggelse i anslutning till Spårområdet bedöms 4-5 våningar
vara en passande byggnadshöjd för området. Inom de båda områdena Stationen och
Pendelparkeringen måste ett parkeringshus uppföras med minst 5 respektive 6 våningar för att rymma
de 15 700 m2 BTA som behövs. Om ett resecentrum ska samlokaliseras med parkeringshuset blir
byggnaden sannolikt högre. En sådan stor byggnadsvolym skulle utgöra ett dominerande inslag i
stadsbilden. Det finns även risk för att byggnaden, med sina långa fasader, skulle bli en barriär i
närheten till ett framtida resecentrum där kravet på tillgänglighet är särskilt viktigt. För att uppnå en
lämplig byggnadsvolym som harmoniserar med omgivande kvartersstruktur bör bilparkeringarna
istället fördelas på två parkeringshus. Pendelparkering och övrig parkering föreslås i parkeringshus 1
och boendeparkering och centrumparkering i parkeringshus 2. Då byggnaderna blir mindre och
parkeringshusens funktion och anslutande trafikflöden separeras, finns bättre möjligheter att
kombinera parkeringshus 1 med ett eventuellt resecentrum, antingen i bottenplan av parkeringshuset
eller som en fristående byggnad.
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INLEDNING
BAKGRUND
I takt med att Sjöbo tätort växer finns ett ökat behov av attraktiva lägen för ny bostadsbebyggelse
och verksamheter. Tillväxten föreslås bland annat ske genom förtätning i centrala Sjöbo med närhet
till stadens utbud av service, arbetsplatser, kollektivtrafik, kultur och fritidsaktiviteter. Utveckling av
centrala Sjöbo beskrivs bland annat i Fördjupad översiktsplan för Sjöbo tätort (2013) där det före detta
Spårområdet pekas ut som utbyggnadsområde för bostäder och centrumfunktioner. Ett eller flera
parkeringshus föreslås lösa parkeringsbehovet som uppstår då centrum utvecklas och förtätas. De
intentioner som föreslås i den fördjupade översiktsplanen har utretts vidare i Planprogram för
Spårområdet (2014). Även i planprogrammet föreslås parkering delvis lösas genom uppförande av
parkeringshus inom Spårområdet.
Efter antagande av den fördjupande översiktsplanen har nya bostäder uppförts i centrala Sjöbo. Bland
annat i kv. Viljan där boendeparkering lösts genom anordnande av markparkering inom Spårområdet.
I samband med det pågående arbetet med detaljplanen för kv. Bränneriet, som medger en omfattande
utbyggnad i Spårområdets södra del, har parkeringsfrågan i centrala Sjöbo aktualiserats. För att
utreda parkeringsvolymer och lämpliga lokaliseringar av ett eller flera parkeringshus i centrala Sjöbo
har kommunen beslutat att föreliggande utredning ska tas fram.

SYFTE
Syftet med lokaliseringsutredningen är att ta fram ett beslutsunderlag för val av lokalisering för ett
eller flera parkeringshus i Sjöbos centrala delar. Parkeringshuset ska kunna nyttjas som
boendeparkering för kv. Viljan och Bränneriet, som parkering för besökare och personal till
verksamheter i centrum, samt som pendelparkering (bil och cykel) för dem som reser vidare med
kollektivtrafiken från resecentrum.

OMFATTNING/AVGRÄNSNING
Det geografiska området för lokaliseringsutredningen är avgränsat till Sjöbos centrala delar. Då
parkeringshuset ska kunna nyttjas av de som reser vidare med kollektivtrafiken från resecentrum är
det framför allt de västra delarna av Sjöbo centrum och markytor kring Spårområdet som varit i fokus
för utredningen.
I utredningen är det lokaliseringen (platsen) som är i fokus och hur den förhåller sig till sin omgivning.
Beräkning gällande antal parkeringsplatser som ska rymmas i parkeringshuset för att täcka behovet
har också genomförts för att undersöka om de aktuella lokaliseringarna rymmer den volym som krävs.
Detaljer kring exempelvis parkeringshusets konstruktion, utformning, parkeringsavgifter etc. är inte
frågeställningar för denna utredning utan får studeras vidare i den fortsatta planeringen av
parkeringshus i centrala Sjöbo.

Sigma Civil AB
www.sigmacivil.se

7

Parkeringshus i centrala Sjöbo
2019-12-30
Projektnummer 116408

Figur 1. De delar av centrala Sjöbo som studerats i lokaliseringsutredningen

FÖRUTSÄTTNINGAR
BOSTÄDER OCH RESECENTRUM
Kv. Bränneriet
I den södra delen av Spårområdet finns en pågående detaljplan för kv. Bränneriet som möjliggör
uppförande av ca 400 bostäder och en förskola. I området föreslås en varierad bebyggelse med
flerbostadshus i 4 – 8 våningar och radhus i 2 – 3 våningar. Mindre verksamhetslokaler möjliggörs i
bottenplan på en del av flerbostadshusen. Väster om planområdet föreslås en förskola med 60
platser.
Ett 50-tal parkeringsplatser möjliggörs inom planområdet, men behov av boendeparkering måste
huvudsakligen lösas i ett parkeringshus utanför planområdet. Detaljplanen medger att ett
parkeringsgarage kan byggas under flerbostadshusen i planområdets södra del. Då detaljplanen ännu
inte är antagen och det osäkert om förslaget till parkeringsgarage är möjlig att realisera på grund av
höga kostnader, har föreslaget garage och den parkeringskapacitet det tillför inte beaktats i denna
utredning.
Den pågående detaljplanen för kv. Bränneriet är den första etappen av en större utbyggnad av
Spårområdets södra del. I kommande etapp II föreslås ytterligare ca 200 bostäder uppföras i fyra
kvarter öster om planområdet. När eller om denna etapp kommer att bli aktuell är ännu inte klarlagt,
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inte heller hur parkering inom denna del av Spårområdet ska lösas. Parkeringsbehov och lösningar
för etapp II av kv. Bränneriet ingår därför inte i denna utredning.

Figur 2. kv. Viljan är beläget norr om Spårområdet invid korsningen Södergatan/Silogatan. Detaljplan för
kv. Bränneriet (illustration) är under framtagande. Öster om kv. Bränneriet finns en framtida etapp II som
omfattar ca 200 lägenheter.

Kv. Viljan
Vid korsningen Södergatan/Silogatan finns kv. Viljan som består av 4 stycken flerbostadshus i 2-4
våningar. För de boende finns ca 34 parkeringsplatser inom en större markparkering som anordnats
söder om Silogatan inom Spårområdet.

Resecentrum/Mobilitetshubb
Arbetet med att utveckla Sjöbos framtida resecentrum pågår och möjligheten att kombinera
resecentrumet med ett parkeringshus, antingen i bottenplan eller i direkt anslutning till byggnaden,
har beaktats i denna utredning. Enligt Planprogram för Spårområdet (2014) ska ett resecentrum för
järnvägs- och busstrafik utvecklas i huvudsak på befintlig plats för dagens busstation.
Resecentrumets utformning och storlek är inte bestämd men enligt planprogrammet ska
anläggningens yttre och inre miljöer ”vara tydliga och informativa, och upplevas som trygga,
trafiksäkra och behagliga. Stationsbyggnaden ska ha en stark, arkitektonisk identitet och dessutom
egenskaper som gör den till ett lokalt föredöme för hållbar utveckling”.
Kommunen utreder moderna lösningar där resecentrum integreras med eller utgörs av ett
mobilitetsgarage/hus/nod/hubb. Det finns många olika namn på koncept som i grunden liknar
varandra. Det handlar om mobilitetstjänster, delningsekonomi, grön mobilitet, hållbara resor och
transporter, mobility management, innovation etc. Det kan vara en flexibel hubb innehållande
fordonspoolslösningar med elbilar, elcyklar och elscootrar, såväl som skåp för matleveranser, delning
av verktyg och annat som relaterar till delningsekonomi. Hubben ska vara till hjälp i vardagens logistik
och utgör en del av lösningen för att kunna jobba med trimmade parkeringsnormer. Den kan samtidigt
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bidra till grön utveckling genom exempelvis egna solceller, dagvattenhantering och gröna ytor. En
mobilitetshubb kan vara fristående eller integreras med ett parkeringshus och/eller resecentrum.

RIKSINTRESSE OCH ÖVRIGA FÖRORDNANDE
Riksintresse
Spårområdet som går tvärs igenom utredningsområdet omfattas av riksintresse för kommunikationer
enligt 3 kap. 8 § MB, Simrishamnsbanan. Det innebär att kommunen inte får planera bebyggelse på
ett sätt som påtagligt kan försvåra tillkomst och utnyttjande av anläggning för den framtida
järnvägen. Riksintresset är inte begränsat till persontrafik. Därför måste kommunen ta höjd för en
eventuell utveckling av godstrafik på spåret som inkluderar farligt gods. Vid planering av ett nytt
parkeringshus i området måste hänsyn tas till gällande riksintresse.
Spårområdets utbredning, inklusive mötesspår, definieras i Planprogram för Spårområdet (2014) och
har tagits i beaktande i lokaliseringsutredningen.

Fornlämningar
I den östra delen av Spårområdet finns fornlämningsområdet Södra Åsum 28:2 som beskrivs som
”bytomt/gårdstomt”, d.v.s. en äldre gårdsstruktur. Tillstånd krävs för ingrepp i fast fornlämning.
Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten skall dessa, i enlighet med 2 kap. 10 § lag om
kulturminnen mm, omedelbart avbrytas och länsstyrelsen underrättas.

Figur 3. Fornlämningsområde för Södra Åsum 28:2 ligger mellan Silogatan och den planerade
bebyggelsen inom kv. Bränneriet. Källa: Riksantikvarieämbetet
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TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH RISKER
VA – ledningar
I Spårområdets östra och norra del finns flera stråk med VA-ledningar. Vid behov ska dessa ledningar
vara lättåtkomliga vilket innebär att ingen byggnad eller annan större anläggning får uppföras över
dessa ledningsstråk.

Figur 4. Områden (skrafferade ytor) som ej får bebyggas på grund av VA-ledningar

Förorenad mark
Inom Spårområdet har det gjorts ett antal miljötekniska markundersökningar och saneringsinsatser
de senaste åren. De flesta av föroreningarna härrör troligtvis från den järnvägsverksamhet som
bedrivits inom området, men kan också ha sitt ursprung i att förorenade massor tillförts området.
Inför en eventuell byggnation av parkeringshus finns ett behov av att utföra markundersökning. Det
är troligt, baserat på provresultat från närområdet, att föroreningar förekommer främst i ytliga
jordlager/fyllnadsmassor. Inom Silon 1 i den östra delen av Spårområdet har vissa saneringsåtgärder
redan vidtagits.

Transportled för farligt gods
Gällande riksintresse för Simrishamnsbanan inkluderar även godstrafik. Vid utveckling av
Spårområdet måste därför skyddsavstånd för transporter med farligt gods beaktas. I RIKTSAM
(Riktlinjer för bebyggelseplanering intill väg och järnväg med transport av farligt gods, Länsstyrelsen
Skåne 2007) anges lämplig markanvändning med hänsyn till avstånd från transportled för farligt gods.
Enligt rapporten ska avståndet mellan transportled och parkering i flera plan uppgå till minst 30 meter
om inga riskreducerande åtgärder vidtas.
De riktlinjer som anges i RIKTSAM kan prövas i en kompletterande riskutredning för Spårområdet.
Vid framtagande av lokaliseringsutredningen finns ingen riskutredning utförd men en sådan
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förutsätts genomföras vid kommande planering av parkeringshusen. I de förslag på placering av
parkeringshus som presenteras i kapitel 6.2 har byggnaden placerats ca 5 meter från det preliminära
spårområdet (ej spårmitt) som definieras i planprogrammet. Kompletterande riskutredning får visa
om detta avstånd är lämpligt och vilka riskreducerande åtgärder som krävs för att uppföra byggnader
på föreslagna platser.

TRAFIK
Sjöbo kommun har under de senaste åren gjort trafikmätningar på några av kommunens gator.
Mätningarna genomfördes i september under en vecka. I figur 5 redovisas de mest relevanta
trafiksiffrorna i anslutning till utredningsområdet. De uppmätta trafikflödena har räknats om till
årsmedeldygnstrafik (ÅDT).

Figur 5. Årsmedeldygnstrafik (ÅDT) mätår 2019. Källa: Sjöbo kommun.

PARKERING
Dagens parkeringssituation
Dem 2 juni 2016 genomförde Sjöbo kommun en parkeringsinventering av kommunala och privata
parkeringsplatser inom centrala Sjöbo. Inventeringen genomfördes under tre olika tidpunkter på
dagen och visade beläggningsgrader under 100 procent. De flesta parkeringarna hade platser
tillgodo. Parkeringarna vid Sjöbo gamla torg och vid stationen hade högst beläggning, över 75
procent. Befintliga kommunala parkeringar i anslutning till utredningsområdet framgår av figur 6.
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Figur 6. Befintliga kommunala parkeringar inom utredningsområdet.

Parkering som styrmedel
Transportsektorn utgör en betydande negativ påverkan på miljön och klimatet. Exempelvis står inrikes
transporter för cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser, där vägtrafiken utgör drygt 90
procent av utsläppen. Det finns mål såväl på internationell, nationell, regional och lokal nivå för hur
transportsektorn bör och ska utvecklas för att minska de negativa effekterna. Region Skåne anger att
att andelen bilresor i Skåne behöver minska från knappt 60 procent år 2013 till 33 procent år 2050.
Istället ska resandet med framför allt kollektivtrafik öka.
Beroende på hur bilparkering planeras och hanteras kan det bidra till eller motverka andra mer
övergripande målsättningar, som inte har med parkering att göra. Som en del i omställningen av
transportsektorn kommer bilparkering att vara ett viktigt verktyg, då planering och reglering av
bilparkering kan användas som ett styrmedel för mål om minskad biltrafik. Lokalisering, utbud,
reglering, prissättning och så vidare kan användas för att styra trafiken. Styrning med parkering
genom utbud och reglering kan ha stor effekt på färdmedelsfördelningen, till exempel för arbetsresor.
Genom att även prioritera cykeltrafik i gaturummet och anlägga bra och säkra cykelparkeringar i direkt
anslutning till viktiga målpunkter, kan cykelpendling uppmuntras.
Om parkering används för att styra möjligheterna till parkering vid bostaden så är det framför allt
bilinnehavet som påverkas. Om parkering används för att styra möjligheterna till parkering vid
målpunkten så är det istället bilanvändningen som påverkas. Ur ett trafikperspektiv är det framför
allt bilanvändningen som är intressant att påverka.
I föreliggande utredning hanteras parkering vid bostäder såväl som vid målpunkter, varför påverkan
på både bilinnehav och bilanvändning är aktuellt.
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Parkeringsnorm
Enligt plan- och bygglagen är det fastighetsägaren som bär ansvaret för att anordna parkering för sin
fastighet. Kommunen har ingen skyldighet att ordna parkering, däremot har kommunen ett
övergripande ansvar för parkeringsplaneringen och ska ange vilken parkeringsefterfrågan
fastighetsägarna ska tillgodose. Som stöd för att bedöma parkeringsefterfrågan vid detaljplanering
och bygglovsprövning tar många kommuner fram en parkeringsnorm. I parkeringsnormen framgår
bland annat riktlinjer för hur mycket parkering som krävs vid olika typer av byggnation. Ofta anges ett
parkeringstal, det vill säga antalet parkeringsplatser per lägenhet som kommunen ålägger
byggherren eller fastighetsägaren att tillhandahålla i samband med exploateringen.
Bilanvändningen i centrum och bostadsområdena påverkas bland annat av avstånd mellan
tillgängliga parkeringar och målpunkter. Lokalisering av parkeringen påverkar också stadens
gestaltning. Vad som är rimligt gångavstånd är en bedömningsfråga, men utifrån exempel från andra
städer anges några riktvärden nedan i Tabell 1.
För att undvika att bilen väljs för att den är lättillgänglig bör avståndet från bostad till parkeringsplats
jämföras med det avstånd som brukar vara acceptabelt mellan bostad och kollektivtrafik. Avståndet
mellan arbetsplats och parkering kan vara ännu längre.
Parkering funktionsnedsatta
Stationsentré
Busshållplats
Besökande
Bostad
Arbete

25 meter1
200 meter
100 meter
200 meter
300 meter
500 meter

Tabell 1. Riktvärden, gångavstånd till parkering.

Sjöbo kommun avser inte att tillmötesgå efterfrågan eller behovet av bilparkering fullt ut. Istället
kommer en strategisk, väl avvägd, volym parkeringsplatser att byggas. Syftet är att nyttja parkering
som styrmedel för att uppnå kommunens målsättningar kring en attraktiv och hållbar stad, med större
inslag av hållbara resor och transporter. Diskussioner om parkeringsnorm och parkeringstal pågår
inom kommunen och några allmängiltiga beslut har ännu inte fattats. För det planerade kv. Bränneriet
antas parkeringstalet till 0,6 i denna rapport. Detta är dock under förutsättning att bilpoolsavtal
upprättas. I den pågående detaljplanen för kv. Bränneriet används parkeringstalet 0,9. För att kunna
jämföra hur en minskning av parkeringstalet inom kv. Bränneriet påverkar det totala behovet av
parkeringsplatser i området redovisas även siffror för parkeringstal 0,9 i volymberäkningen.

Parkeringshus
För dimensionering av parkeringshus har antagits ett schablonvärde av 30 m2 per parkeringsplats.
Schablonvärdet innefattar erforderliga körytor, ramper, trapphus etc. Exakt utformning av byggnaden
samt exakt antal parkeringsplatser behöver studeras i ett senare skede. För cykelparkering antas
schablonvärdet 3,5 m2 per cykel.

1

Enligt BBR (Boverkets byggregler)

Sigma Civil AB
www.sigmacivil.se

14

Parkeringshus i centrala Sjöbo
2019-12-30
Projektnummer 116408

ANALYS BEBYGGELSESTRUKTUR
I utredningsområdets norra del finns Västergatan som hyser stora delar av Sjöbos kommersiella
centrum. Gatan kantas av blandad bebyggelse i 1-3 våningar. Merparten av kvarteren är slutna mot
Västergatan medan de delar av kvarteren som angränsar mot omgivande gator är delvis bebyggda
eller upptas av parkeringsytor. Från korsningen Västergatan/Tegelgatan övergår bebyggelsen till
huvudsakligen villabebyggelse i 1-2 våningar, varav de flesta ligger med långsidan utmed
Västergatan. I öster slutar Västergatan vid Gamla torg, som omges av en mer rustik och högre
bebyggelse i 2-3 våningar.
Spårområdet är ca 16 ha stort och avgränsas i norr av busstationen och markparkeringar längs
Silogatan. Övriga delar av Spårområdet består till större delen av öppna markytor som tidigare ingått
i den järnvägs- och industriverksamhet som pågått i området. Resterna av den tidigare strukturen
syns fortfarande i bevarande gator, hårdgjorda ytor och planteringar.
Området väster och söder om Spårområdet utgörs huvudsakligen av villabebyggelse i 1-2 våningar
med stora trädgårdar. Öster om Spårområdet finns ett flertal större byggnader i 1- 2 våningar som
präglas av den industriverksamhet som bedrivits i området eller som fortfarande pågår.

Figur 7. Översiktlig beskrivning av kvartersstruktur och våningshöjd inom utredningsområdet inklusive
planerad bebyggelse inom kv. Bränneriet.
Gula kvarter = villabebyggelse i 1-2 våningar.
Orangea kvarter = centrumbebyggelse i 1-3 våningar.
Röda kvarter = bebyggelse inom kv. Viljan och Bränneriet 2-8 våningar.
Lila kvarter = verksamheter i 1-2 våningar.
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Kv. Viljan och den planerade bebyggelsen i kv. Bränneriet bidrar till en ny stadsbild i centrala Sjöbo
med mindre och mer slutna kvarter. Byggnaderna är också högre än omgivande bebyggelse vilket
förstärker upplevelsen av en tätare stadsstruktur. Då kv. Viljan och kv. Bränneriet är placerade på var
sida om Spårområdet bedöms en tätare och högre bebyggelse vara lämplig att uppföra även inom
Spårområdet, vilket framgår av figur 7. För att ett parkeringshus inte ska bli alltför dominerande i
stadsbilden bör det dock inte vara högre än 4-5 våningar. Byggnaden bör också anpassas till den
mindre kvartersstruktur som definieras av kv. Viljan och kv. Bränneriet för att möjliggöra flera
alternativa rörelsestråk genom området, och en god tillgänglighet till ett framtida resecentrum.

ANALYS PARKERINGSVOLYM
Parkeringshuset ska dimensioneras utifrån följande funktioner:
 Boendeparkering
 Pendelparkering
 Centrumparkering
 Övrig parkering
 Cykelparkering

BOENDEPARKERING
Det totala behovet av boendeparkering beräknas till 280 platser (avrundat till närmaste heltal)
fördelat på två kvarter enligt nedan. Om parkeringstalet 0,9 används för kv. Bränneriet beräknas det
totala behovet av boendeparkering uppgå till ca 405 platser.

Kv. Bränneriet
Vid fullt utbyggd plan ”etapp 1” omfattar Bränneriet 413 lägenheter. Med ett parkeringstal på 0,6
innebär det att parkeringsvolymen som behöver tillgodoses uppgår till 248 platser. Besöksparkering
till planerade bostäder samt planerade verksamheter föreslås anordnas inom kvartersmark samt
allmänna gator. Om parkeringstalet 0,9 används istället uppgår behovet till ca 372 platser.

Kv. Viljan
För kv. Viljan ingår endast att inkludera parkering för redan byggda bostäder. Eventuella framtida
lägenheter ingår ej i analysen. Idag finns totalt cirka 34 platser.

PENDELPARKERING
Utgångspunkt för volymberäkning är dagens pendelparkering som uppgår till cirka 125 platser. Utöver
dessa finns idag cirka 68 platser på en angränsande parkeringsyta, som det är oklart om pendlare
och/eller andra grupper använder. I analysen räknar vi med att 50 av dessa kan räknas in i kategorin
”centrumparkering” (se nedan) och de övriga 18 tillhör kategorin pendelparkering. Således blir det
totalt cirka 150 platser (avrundat uppåt) för pendelparkering.
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CENTRUMPARKERING
Det kommer sannolikt finnas behov av parkeringsplatser i parkeringshuset för besökare som har
centrum som målpunkt. Ärendet kan handla om arbete, verksamheter, service, handel, nöje och så
vidare. Behovet är inte utrett och därför sätts ett schablonvärde om 50 platser (se resonemang ovan).

ÖVRIG PARKERING
I kategorin övrig parkering ingår bilpoolsbilar, hyrbilar och eventuella taxibilar. Någon kvalificerad
uppskattning av behovet finns inte i dagsläget, utan ett schablonvärde om totalt 30 bilar antas.

CYKELPARKERING
Det ska finnas utrymme i parkeringshusets markplan för cykelparkering (inklusive elcyklar, elscootrar
etc) för i första hand pendlare. Säkerheten ska vara mycket hög med till exempel låsbara boxar eller
liknande lösning. Det är inte utrett hur stort behov eller efterfrågan som finns och därför antas ett
schablonvärde om 100 cykelparkeringar inne i parkeringshuset. Övriga ”vanliga” cykelparkeringar
förväntas lösas utanför ett kommande resecentrum/ mobilitetshubb. Även dessa ska ha hög standard
och säkerhet, med väderskydd, ramlås etc.

SAMMANSTÄLLNING PARKERINGSVOLYM
Parkeringstal 0,6 för
Parkeringstal 0,9 för kv
kv Bränneriet
Bränneriet
Typ av parkering
Antal pYta
Antal pYta
platser
(kvm)
platser
(kvm)
Boendeparkering
280
8 400
405
12 150
Pendelparkering
150
4 500
150
4 500
Centrumparkering
50
1 500
50
1 500
Övrig bilparkering
30
900
30
900
Summa bilparkering
510
15 300
635
19 050
Cykel
100
350
100
350
Summa yta totalt
15 650
19 400
Dimensionerande total yta
15 700
19 400
Tabell 2. Total parkeringsvolym – dimensionerande för parkeringshusets storlek

Sammanställningen ovan visar att val av parkeringstal för kv Bränneriet får stor inverkan på den
dimensionerade ytan för parkeringshuset. För att få en uppfattning om vilken byggnadsstorlek som
krävs för att täcka det uppskattade behovet har ett räkneexempel gjorts i Figur 8 på nästa sida.
Exemplet avser antalet våningar som krävs för bilparkeringar. Om parkeringshuset även ska inrymma
ett resecentrum i bottenplan kommer antalet våningar sannolikt öka.
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Parkeringshus med p-tal 0,6 för kv. Bränneriet:
40 m

50 m

75 m

2 000 kvm
7-8
våningar

2 500 kvm
6-7
våningar

3750 kvm
4-5
våningar

100 m
5 000 kvm
3-4
våningar

I
50 m
I

Parkeringshus med p-tal 0,9 för kv. Bränneriet:
40 m

50 m

75 m

2 000 kvm
9-10
våningar

2 500 kvm
7-8
våningar

3750 kvm
5
våningar

100 m
5 000 kvm
4
våningar

I
50 m
I

Figur 8. Jämförelse mellan olika ytor och antal våningar för den beräknade parkeringsvolymen.

Det kan konstateras att den dimensionerande ytan för parkeringshuset blir så stor att man bör
överväga att fördela parkeringsplatserna på två byggnader. I annat fall riskerar parkeringshuset att
behöva byggas högre än vad som är attraktivt för att uppnå en god beläggningsgrad högt upp i
parkeringshuset, samt att byggnader högre än 4-5 våningar inte passar in i den aktuella stadsmiljön.
Om antalet våningar begränsas skulle istället byggytan behöva vara så stor att parkeringshuset inte
kan anpassas till omgivande kvartersstruktur vilket gör byggnaden till en barriär i området.
Ifall två parkeringshus blir aktuellt skulle en tänkbar uppdelning av funktioner kunna se ut som
följande:
Typ av parkering
Pendelparkering
Övrig bilparkering
Cykel

Antal pplatser

Yta
(kvm)

Antal våningar per byggyta
1500 kvm

4 500
900
350
Summa
5 750
Dimensionerande total yta
5 800
3-4
Tabell 3 . Parkeringshus 1 med pendelparkering/mobilitetshub.
Typ av parkering
Boendeparkering 0,6
Centrumparkering

2000 kvm

2500 kvm

3

2-3

150
30
100

Antal pplatser

Yta
(kvm)

Antal våningar per byggyta
2000 kvm

2500 kvm

3000 kvm

8 400
1 500
Summa
9 900
Dimensionerande total yta
10 000
5
4
3-4
Tabell 4 . Parkeringshus 2 med boendeparkering/centrumparkering baserat på parkeringstal
0,6 för kv. Bränneriet

280
50
330
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Typ av parkering
Boendeparkering 0.9
Centrumparkering

Antal pplatser

Yta
(kvm)

Antal våningar per byggyta
2000 kvm

2500 kvm

3000 kvm

12 150
1 500
Summa
13 650
Dimensionerande total yta
13 700
7
5-6
4-5
Tabell 5 . Parkeringshus 2 med boendeparkering/centrumparkering baserat på parkeringstal
0,9 för kv. Bränneriet

3500 kvm

405
50
455

4

Sammanställningen ovan visar att det finns större möjlighet att uppnå en lämplig byggnadsvolym om
parkeringsplatserna fördelas på två enheter. Om parkeringstalet 0,6 används kan byggytan för
parkeringshus 2 minskas till 2000 kvm utan att byggnaden blir alltför hög.

STUDERADE LOKALISERINGAR
Samtliga platser som har bedömts som intressanta att studera redovisas i figur 9. Av de sex
lokaliseringarna har följande två valts bort i ett tidigt skede (streckade i rött i figur 9):
 Brännaren – bortvald lokalisering med följande motivering: ett parkeringshus här avser ett
underjordiskt garage, vilket är förknippat med höga kostnader. Vidare innebär läget
undermålig tillgänglighet till resecentrum samt för boende i kv. Viljan. Kommunen är inte
markägare.
 Södergatan – bortvald lokalisering med följande motivering: undermålig tillgänglighet till
resecentrum. Kommunen är inte markägare.

Figur 9. Översikt studerade lokaliseringar.
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De fyra lokaliseringar som inte har valts bort i ett tidigt skede har analyserats vidare, utifrån ett antal
egenskaper/kriterier. För att de ska vara enkla att jämföra med varandra har redovisningen gjorts i
tabellform, se tabell 6.
Lokalisering

Bussparkeringen

Stationen

Pendelparkeringen

Silogatan

Intressant läge för
resecentrum och kv.
Bränneriet. Tillgängligheten för kv. Viljan är
inte optimal. Långt från
centrum och handel.
Om järnvägen byggs
uppstår en barriär mot
resecentrum och kv.
Viljan.
Läget är ej tillgängligt
via befintligt trafiksystem. Angöring
måste skapas.

Optimalt läge för
resecentrum, kv.
Bränneriet och Viljan.
Om järnvägen byggs
uppstår en barriär
mot kv. Bränneriet

Optimalt läge för
resecentrum, kv.
Bränneriet och Viljan.
Om järnvägen byggs
uppstår en barriär mot
kv. Bränneriet.

Läget är optimalt för kv.
Viljan och resecentrum,
men inte optimalt för kv.
Bränneriet. Bra läge för
centrum och handel. Om
järnvägen byggs uppstår
en barriär mot kv.
Bränneriet

God tillgänglighet till
befintligt trafiksystem, angöring fr
Silogatan

God tillgänglighet till
befintligt trafiksystem,
angöring fr Silogatan

Egenskap
Tillgänglighet
utifrån avstånd
från mål-punkter

Tillgänglighet
utifrån befintligt
trafik-system

Trafik/trafikflöde

Samlokalisering
mellan P-hus och
mobilitetshubb/
resecentrum
Stadsbild/arkitektur

Spårområde

Detaljplan

Riksintresse för
kommunikationer
(jvg)
Markägare
Förorenad mark

Ledningar

Störningar under
byggnation

Fornlämningar

Farligt gods

God tillgänglighet till
befintligt trafiksystem,
angöring fr Silogatan
och/eller Södergatan.
Närhet till korsning
försvårar in/utfart.
Ökat flöde på Silogatan, cirka 800 fordon/dygn. Trafik från boende från kv.
Bränneriet som har parkering i föreslaget p-hus kommer att belasta
Silogatan.

Ökat flöde på
Silogatan, cirka 800
fordon/dygn. Viss del
av trafiken kommer att
välja Fabriksgatan, via
kv. Bränneriet.
Läget är inte optimalt
Optimalt
Optimalt
Kan kombineras med ett
för en samlokalisering
resecentrum och
med mobilitetshub/
verksamheter. Bra
resecentrum pga
skyltläge mot
avstånd till centrum.
Södergatan/Silogatan.
Liten påverkan på
Centralt läge, stora
Centralt läge, stora
Viktig plats för Sjöbos
stadsbilden pga
krav på estetik
krav på estetik
utveckling, mycket stora
undanskymt läge.
krav på god utformning.
Området ligger inom
Område ligger
Område ligger utanför
Område ligger utanför
eventuellt spårområde
utanför spårområde.
spårområde.
spårområde.
enligt planprogram.
Parkeringshus kan
Parkeringshus kan
Ny detaljplan krävs
Låg byggnadshöjd i
uppföras enligt
uppföras enligt
gällande detaljplan. Ny
gällande detaljplan
gällande detaljplan
detaljplan krävs.
Samtliga lokaliseringar ligger inom riksintresset för Simrishamnsbanan. Byggnation inom området får
inte planeras på ett sätt som påtagligt försvårar tillkomst och utnyttjande av anläggning för den framtida
järnvägen.
Kommunen är markägare av samtliga lokaliseringar.
Vid eventuell byggnation av parkeringshus måste markundersökningar genomföras för samtliga
lokaliseringar. I och med byggnationen möjliggörs saneringen av platsen. Parkering är inte en känslig
markanvändning och är därmed en mer lämplig funktion för förorenade områden än exempelvis
bostäder eller skola.
I konflikt med
Delvis i konflikt med
Inte i konflikt med
Områdets yttre delar är i
planerade ledningar till
ledningar mot korsbefintliga eller
konflikt med ledningar.
kv. Bränneriet
ningen Silogatan/
planerade ledningar.
Järnvägsgatan
Byggnation innebär en
Byggnation innebär
Byggnation innebär
Byggnation innebär viss
marginell påverkan på
störningar för
viss påverkan då
påverkan då befintliga
omgivande bebyggelse
kollektivtrafiken då
befintliga parkeringsparkeringsplatser måste
och anläggningar.
stationen sannolikt
platser måste ersättas
ersättas under
måste rivas.
under byggtiden.
byggtiden.
Inga identifierade
Inga identifierade
Delar av området
Hela området omfattas
fornlämningar finns
fornlämningar finns
omfattas av fornav fornlämningsområde.
inom området.
inom området.
lämningsområde.
Samtliga placeringar ligger inom 30 meter från eventuell transportled för farligt gods. Detta innebär att
kompletterande riskutredning måste genomföras. Eventuellt krävs riskreducerande åtgärder för att
byggnader ska vara lämplig att uppföra på platsen.

Tabell 6. Sammanställning av egenskaper för de studerade lokaliseringarna.
Grön cell = sammantaget positiv egenskap
Röd cell = sammantaget negativ egenskap
Grå cell = sammantaget vare sig positiv eller negativ egenskap
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VAL AV LOKALISERING
BORTVALDA LOKALISERINGAR
Utifrån tabell 6 har två placeringar, Stationen och Pendelparkeringen, bedömts som de mest lämpade
lokaliseringarna för uppförande av parkeringshus.
Lokalisering Bussparkeringen har valts bort med följande argument:
 I konflikt med område för VA-ledningar.
 Ligger inom eventuellt spårområde vilket försvårar anordnande av mötesspår.
 Risk för genomfartstrafik genom kv Bränneriet då ingen anslutning finns från
Silogatan/Södergatan.
 Långt avstånd centrum och kv. Viljan.
Lokalisering Silogatan har valts bort med följande argument:
 Läget intill korsningen Södergatan/Silogatan är viktig för utvecklingen av centrala Sjöbo
och därmed mer intressant för annan typ av etablering, exempelvis kontor eller handel.
 Det exponerade läget mot Södergatan/Silogatan innebär att byggnaden kommer att bli ett
landmärke i centrala Sjöbo. Den byggnad som uppförs på platsen bör utformas med stor
varsamhet vilket blir svår att uppnå med ett parkeringshus.
 Närheten till korsningen Södergatan/Silogatan vilket försvårar anordnande till ut- och
infarter till parkeringshuset.
 I konflikt med område för VA-ledningar.
 Hela området omfattas av fornlämningsområde.
 Ytan bedöms inte vara tillräckligt stor för att rymma ett parkeringshus med erforderligt
antal parkeringsplatser.

LÄMPLIGA LOKALISERINGAR
Lokaliseringarna Stationen och Pendelparkeringen har studerats närmare för att undersöka om det är
möjligt att uppföra ett eller flera parkeringshus utifrån det krav på yta som beskrivs i kapitel 4.6. För
de båda lokaliseringarna har två förslag på parkeringslösning utretts baserade på parkeringstal 0,6
för kv Bränneriet. I det första förslaget föreslås ett gemensamt parkeringshus med 510 bilparkeringar
och 100 cykelparkeringar. I det andra förslaget fördelas parkeringsplatserna på två parkeringshus
med pendelparkering och övrig parkering i parkeringshus 1, och boendeparkering och
centrumparkering i parkeringshus 2.
Följande förslag är endast exempel på hur en byggnad med erforderlig antal kvadratmeter kan
inrymmas inom de två platserna. Byggnadens utformning och anpassning till respektive plats samt
dess påverkan på omgivningen (sol/skuggstudier, bländande ljus etc.) ska studeras vidare i den
fortsatta planeringen av parkeringshus.
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Lokalisering Stationen
Förslag 1
I förslaget placeras ett parkeringshus på platsen för dagens busstation. För att rymma de
parkeringsplatser som krävs inom området bör byggnaden göras 5 våningar hög, vilket innebär att
den blir högre än omgivande bebyggelse norr om Silogatan. Om kv. Kraften (norr om Silogatan) i
framtiden bebyggs med en tätare och högre centrumbebyggelse kommer parkeringshuset
harmonisera mer med omgivande bebyggelse. Ett parkeringshus inom det föreslagna området skapar
en tydlig avslutning för Järnvägsgatan och styr trafiken österut längs Silogatan och västerut mot en
möjlig GC-koppling till kvarteret Bränneriet.

Figur 10. Stationen förslag 1. I exemplet har parkeringshuset BYA 3145 m2 och BTA 15 725 m2.
Förslaget innebär att befintlig busstation måste rivas i samband med att parkeringshuset uppförs. Ett
framtida resecentrum bör placeras på befintlig pendelparkering i direkt anslutning till
parkeringshuset. Då befintliga markparkeringar flyttas till byggnaden frigörs ytor längs Silogatan för
etablering av exempelvis verksamheter eller kontor.
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Förslag 2
Om bilparkeringarna fördelas på två parkeringshus blir byggnaderna mindre och kan anpassas bättre
till omgivande kvartersstruktur. Öppningen mellan byggnaderna kan följa Järnvägsgatans bredd så
att en visuell kontakt skapas mellan gatan och den framtida bebyggelsen inom kv. Bränneriet.
Silogatan och Järnvägsgatan behåller sin nuvarande utformning och sträckning och flera alternativ
till GC-kopplingar möjliggörs mellan Silogatan och vidare söderut.
Liksom för förslag 1 bör ett framtida resecentrum lokaliseras öster om parkeringshus 1. Ett
resecentrum är också möjligt att lokalisera i bottenplan på parkeringshus 1 vilket skulle medföra att
båda parkeringshusen uppnår en höjd på ca 5 våningar. Österut längs Silogatan frigörs mark för
nybyggnation.
I detta förslag är det möjligt att anpassa parkeringshus 2 så att befintlig busstation och
pendelparkering kan bevaras fram tills dess att ett nytt resecentrum ska byggas. På så sätt kan
byggnationen av parkeringshusen delas upp i etapper där man i den första etappen uppför
parkeringshus 2 för att lösa boendeparkering i området. I den andra etappen uppförs parkeringshus
1 och ett nytt resecentrum - antingen som en separat byggnad eller inordnad i parkeringshusets
bottenvåning.

Figur 11. Stationen förslag 2. I exemplet har Parkeringshus 1 BYA 1500 m2 och BTA 6000 m2, Parkeringshus 2
har BYA 2000 m2 och BTA 10 000 m2.
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Lokalisering Pendelparkeringen
Förslag 1
Markytan är mer begränsad än för lokaliseringen vid Stationen. Om bilparkeringarna ska samlas i ett
gemensamt parkeringshus och samtidigt anpassas till omgivande kvartersstruktur bör det göras minst
6 våningar högt. Detta innebär att byggnaden blir påtagligt högre än befintlig bostadsbebyggelse norr
om Silogatan.
Nuvarande utformning av Silogatan påverkas inte av byggnationen. Söderut möjliggörs flera GCkopplingar till kv. Bränneriet.
Etableringen innebär att befintlig busstation kan vara kvar i sitt nuvarande läge. Ett nytt resecentrum
kan i framtiden placeras österut vid korsningen Södergatan/Silogatan alternativt på platsen för
dagens station. Eftersom byggnaden ianspråktar befintlig pendelparkering måste dessa p-platser få
en alternativ placering under byggtiden, gärna i anslutning till busstationen.

Figur 12. Pendelparkeringen Förslag 1. I exemplet har parkeringshuset BYA 2625 m2 och BTA 15 750
m2 .

Sigma Civil AB
www.sigmacivil.se

24

Parkeringshus i centrala Sjöbo
2019-12-30
Projektnummer 116408

Förslag 2
Då bilparkeringarna fördelas på två parkeringshus kan de enklare anpassas till befintlig
kvartersstruktur. Byggnaderna blir också lägre, 4 respektive 5 våningar, vilket medför att de inte blir
lika dominerande i stadsbilden som i förslag 1.
Den begränsande markytan för pendelparkeringen medför att parkeringshus 1 förskjutits västerut till
platsen för befintlg busstation som då måste rivas för att möjliggöra byggnation. Genom att förlägga
parkeringshus 1 längre västerut kan dock busstationen bevaras. Om parkeringshus 1 färdigställs
innan parkeringshus 2 behöver befintliga pendelparkeringar inte ersättas under byggtiden.
Ett nytt resecentrum bör placeras enligt Figur 13 alternativt i bottenplan på parkeringshus 1. Österut
frigörs mark för etablering av exempelvis kontor eller verksamheter.

Figur 13. Pendelparkeringen Förslag 2. I exemplet har Parkeringshus 1 BYA 1513 m2 och BTA 6052 m2,
Parkeringshus 2 har BYA 2006 m2 och BTA 10 030 m2.
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ÖVERSIKTLIG KOSTNADSBEDÖMNING
För att ge en uppfattning av kostnaden för uppförande av ett eller två parkeringshus med den
kapacitet som krävs, har en översiktlig kostnadsbedömning har genomförts. I beräkningarna
användes en schablonkostnad om 160 000 – 170 000 kr/parkeringsplats. För beräkning av
parkeringsbehovet har parkeringstal 0,6 använts för kv. Bränneriet.
Förslag 1:
 Ett parkeringshus med 510 p-platser

81,6 – 86,7 miljoner kr

Förslag 2:
 Parkeringshus 1, 180 p-platser
 Parkeringshus 2, 330 p-platser

28,8 – 30,6 miljoner kr
52,8 – 56,1 miljoner kr

Den översiktliga kostnadsbedömningen är ej anpassad för de specifika lokaliseringarna. I den vidare
planeringen bör därför mer detaljerade kostnadsberäkningar genomföras som utgår från
förutsättningarna för respektive plats.

SLUTSATS
Utifrån områdets förutsättningar och analyser av Sjöbo centrums bebyggelsestruktur och
parkeringsbehov bedöms lokaliseringarna Stationen och Pendelparkering som mest lämpade för
uppförande av parkeringshus. Motivering till detta är bland annat att de båda platserna ligger på
lämpligt avstånd från omgivande målpunkter, har god tillgänglighet utifrån befintligt trafiksystem,
kan kombineras med ett framtida resecentrum och begränsar inte möjlighet för eventuell
järnvägstrafik längs Simrishamnsbanan.
Inom de båda områdena Stationen och Pendelparkeringen måste ett parkeringshus uppföras med
minst 5 respektive 6 våningar för att rymma de 15 700 m2 BTA som behövs. En sådan stor
byggnadsvolym skulle utgöra ett dominerande inslag i stadsbilden. Det finns även risk för att
byggnaden, med sina långa fasader, skulle bli en barriär i närhet till ett framtida resecentrum där
kravet på tillgänglighet är särskilt viktigt. För att uppnå lämpligare byggnadsvolym och kunna anpassa
byggnaden till omgivande kvartersstruktur, bör bilparkeringarna istället fördelas på två parkeringshus
med pendelparkering och övrig parkering i parkeringshus 1, och boendeparkering och
centrumparkering i parkeringshus 2.
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DISKUSSION OCH FORTSATT ARBETE
Ett eller flera parkeringshus i centrala Sjöbo är inte en isolerad fråga, utan hänger tätt ihop med
större frågeställningar om stadsplanering, trafikplanering, resecentrum och utveckling av
kollektivtrafiken. Det finns förslag på att inordna ett resecentrum i markplan i ett parkeringshus, det
vill säga samlokalisering av flera funktioner där parkering ingår. Båda lokaliseringarna Stationen och
Pendelparkeringen skulle vara lämpliga för ett sådant syfte. Vid en samlokalisering blir det väsentligt
att hitta bra sätt att styra fordonsflödet in och ut ur parkeringshuset, så att biltrafiken inte kommer i
konflikt med fotgängare, cyklister och bussar. I ett alternativ med ett fristående parkeringshus i det
ena läget och ett resecentrum/mobilitetshub (med eller utan parkeringshus) i det andra, finns
naturligt bättre förutsättningar att separera bilparkering och biltrafik från övriga funktioner.
Innan beslut tas gällande uppförande av parkeringshus är det viktigt att zooma ut och fundera mer
övergripande. I utredningen har det dimensionerats för 150 pendelparkeringsplatser för bil, baserat
på dagens parkeringsyta, vilket hänger ihop med den övergripande utvecklingen av resecentrum och
kollektivtrafiken, kopplat till kommunens och i viss mån regionens mål. Är det önskvärt med 150
bilparkeringsplatser för pendling i centrum? Eller kan ett antal av de bilburna kollektivtrafikresenärerna med fördel flyttas till ett mer perifert läge? Är det möjligt att styra ett sådant beteende
genom reglering av pendelparkeringsplatserna?
I denna utredning föreslås 100 cykelparkeringar inne i parkeringshuset, och ytterligare platser
förväntas skapas utomhus i anslutning till ett kommande resecentrum. Genom att prioritera
cykeltrafiken i gaturummet och skapa bra och trygga cykelparkeringar i centrum kan det vara möjligt
att få fler att välja cykel istället för bil. Därmed kan behovet av bilparkeringar i centrum minska. I den
fortsatta utvecklingen av Sjöbo centrum är det därför angeläget att titta på fler lämpliga placeringar
för bra och trygga cykelparkeringar i anslutning till viktiga målpunkter.
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