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1

INLEDNING

1.1 Bakgrund
I centrala Sjöbo, som är Sjöbo kommuns huvudort med knappt 8 000 invånare, upprättas
för närvarande en detaljplan vid en tidigare spritfabrik som numera är riven. Detaljplanen
avser framförallt drygt 400 bostäder varav de flesta utgör lägenheter, en förskola, samt
enstaka mindre verksamheter i bottenplan vid bostäderna.
Planområdet består idag av ett industri-/verksamhetsområde. I väster återfinns ett
naturområde med rekreationsmöjligheter och till öster närhandel i form av en Netto-butik.
Området avgränsas till söder av Fabriksgatan och därefter ett bostadsområde av småhus.
Norröver återfinns Sjöbo busstation med tillhörande pendelparkering. Se karta med
planerat exploateringsområde i Figur 1.

Exploatering av
bostäder och förskola i
centrala Sjöbo

Figur 1 Karta över Sjöbo och planerat exploateringsområde (Bildkälla: Eniro)

Detaljplanen tar sitt avstamp i ett tidigare upprättat och antaget planprogram för Sjöbo,
benämnt som Planprogram spårområdet Sjöbo tätort (Sjöbo kommun, 2014), se Figur 2.
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Figur 2 Planprogram spårområdet Sjöbo tätort, 2014-09-30

1.2 Syfte
Vid upprättandet av detaljplanen har denna parkeringsutredning tagits fram för att kartlägga
vilket parkeringsbehov som planen sannolikt medför. Detta ligger sedan till grund för att
dimensionera omfattningen av parkering som behöver lösas inom eller i anslutning till
detaljplanen.

1.3 Uppdragets omfattning
Parkeringsutredningen har följande innehåll:





Sammanställning av planerade nya bostäder och verksamheter
Val av parkeringsnorm för bostäder och verksamheter med utgångspunkt i bilinnehav
och kommunens planeringsinriktning
Beräkning av parkeringsbehov utifrån valda tal
Beräkning av potential för samnyttjande av parkering inom detaljplanen och eventuellt
i nära anslutning utanför

Parkeringsutredningen är nära knuten till en parallell trafikutredning som redovisas i en
separat rapport.
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2

NULÄGESBESKRIVNING

2.1 Sjöbos karaktär samt resande- och färdmedelsfördelning
Sjöbo är en tätort i Sjöbo kommun, belägen i sydöstra Skåne. I Sjöbo möts riksväg 11 och
riksväg 13, vilket ger goda förutsättningar för bra kommunikationer. Sjöbo är en
pendlingskommun och från orten når man flera angränsande orter; Hörby, Lund, Malmö,
Ystad, Tomelilla och Simrishamn, på under en timmes bil- eller kollektivtrafikresa.
I Sjöbo kommun är den genomsnittliga årsinkomsten något lägre än i riket; 268 500 kr,
jämfört med 300 000 kr. Befolkningsmängden i Sjöbo kommun har sedan 1970 ökat med
43 procent. Då bestod kommunen av 13 297 invånare, jämfört med 2017 då antalet
invånare var 19 071 (SCB, 2018). Den vanligaste boendeformen i Sjöbo kommun är
småhus, ca 75 procent, resterande del är flerbostadshus.
Bilinnehavet i kommunen är högt, ca 601 bilar/1000 invånare (avser både privatägda bilar
och leasingbilar), jämfört med riket där bilinnehavet är 480 bilar/1000 invånare. Vad gäller
befolkningstäthet har Sjöbo kommun 38,8 invånare per kvadratkilometer, vilket kan
jämföras med riket där motsvarande siffra är 24,8 invånare per kvadratkilometer (SCB,
2018). Forskning visar att det finns tydliga kopplingar mellan befolkningstäthet,
färdmedelsval och energiåtgång för transporter (Boverket, 2012). Ju större och tätare stad,
desto mindre bilberoende och lägre bilinnehav. Men ju lägre täthet, desto högre
bilberoende och högre bilinnehav. Befolkningstätheten i Sjöbo kommun bedöms ge goda
förutsättningar för ett minskat bilberoende.
2013 utfördes en resvaneundersökning i Skåne i samverkan mellan flera aktörer, där syftet
var att kartlägga resvanorna i Skånes kommuner (Sweco, 2014). Resultatet visade att bilen
är det vanligaste färdsättet för Sjöbobornas resor (se Figur 3). Dessutom utgjordes endast
fyra procent av alla resor med cykel i Sjöbo, vilket kan jämföras med 28 procent i Lund, 22
procent i Malmö samt 40 procent i Köpenhamn (Sjöbo kommun, 2017).

Figur 3 Färdmedelsfördelning Sjöbo (Bildkälla: Sweco (2014))
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2.2 Fordonstrafik och restider
Detaljplanens läge (se Figur 1) medför en god koppling till väg 11 västerut mot Malmö, väg
11 österut mot Simrishamn, väg 13 norrut mot Hörby samt väg 13 söderut mot Ystad.
Dessa vägar nås antingen genom Västergatan eller Södergatan. Beräknade restider med
bil till centrum i Hörby, Lund, Malmö, Ystad, Tomelilla och Simrishamn, anges i Figur 4
nedan.

Hörby

Malmö

26 min

Lund

37 min
44 min

20

in

24 m

mi
n

45 m

in

Tomelilla

Simrishamn

Ystad

Figur 4 Karta över Sjöbo och angränsande orter, samt beräknade restider med bil (Bildkälla: Google
Maps)

2.3 Kollektivtrafik och restider
I Sjöbo kommun är kollektivtrafiken väl utbyggd med täta bussturer till bl.a. Hörby, Lund,
Malmö, Ystad, Tomelilla och Simrishamn. Trafiken bedrivs i Skånetrafikens regi. Närmaste
busshållplats, Sjöbo busstation, ligger endast ca 100 meter norr om planområdet.
Beräknade restider med buss är hämtade från Skånetrafikens reseplanerare (2018) och
anges i Figur 5 nedan.
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Hörby
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Ystad

Figur 5 Karta över Sjöbo och angränsande orter, samt beräknade restider med kollektivtrafik
(Bildkälla: Google Maps)

För att nå ett mer hållbart resande i Sjöbo, med ökad andel kollektivtrafikresor, är det av
stor betydelse att minimera skillnaden i restid med kollektivtrafik och med bil, alltså
restidskvoten. Helst ska restiden med kollektivtrafik vara kortare än den med bil, d.v.s. en
restidskvot om 1 eller lägre. Tiden det tar från Sjöbo att nå närliggande orter med bil och
buss samt restidskvoten för buss/bil presenteras nedan i Tabell 1. Av tabellen framgår att
kvoten ligger lite över 1, vilket får anses väldigt bra för kollektivtrafikens del. I en sådan
relation har busstrafiken en god möjlighet att konkurrera med bilen.
Tabell 1 Jämförelse av restid till närliggande orter med bil och buss
Restid

Närliggande orter
till Sjöbo

Restidskvot

Hörby

26 min

40 min

1,54

Lund

37 min

42 min

1,14

Malmö

44 min

62 min

1,41

Ystad

24 min

31 min

1,29

Tomelilla

20 min

21 min

1,05

Simrishamn

45 min

50 min

1,11

/

Utifrån det totala utbudet av bussturer bedöms att boende i Sjöbo kan använda buss och
tåg för en stor del av resbehovet.

2.4 Gång- och cykeltrafik samt lokala målpunkter
Planområdet ligger centralt i Sjöbo med ca 600 meters gång- och cykelavstånd till
målpunkter inom Sjöbo (se målpunkter samt gång- och cykelvägar i Figur 6 samt
ungefärliga avstånd i Tabell 2).
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Figur 6 Karta över planerat exploateringsområde samt närområdet med urval av GC-banor och några
målpunkter (Bildkälla: Eniro)

Utifrån de relativt korta avstånden från planområdet till målpunkterna inom Sjöbo bedöms
att boende i det planerade exploateringsområdet har mycket goda förutsättningar för att gå
eller cykla till viktiga målpunkter.
Tabell 2 Urval av målpunkter, avstånd, samt restid till fots eller med cykel
Restid

Nr

Målpunkter

1

ca 1000 m

11 min

3 min

ca 500 m

6 min

1 min

3

Sandbäcksskolan
Flertal målpunkter längs
Västergatan: Apotek, café, m.m.
Sjöbo busstation

ca 100 m

4 min

1 min

4

Sjöbo kommunhus

ca 800 m

9 min

3 min

5

Gamla torg

ca 700 m

8 min

3 min

6

Livsmedelsbutik

ca 800 m

9 min

3 min

7

Livsmedelsbutik

ca 400 m

4 min

1 min

8

Vårdcentral

ca 300 m

4 min

1 min

9

Idrottsplats

ca 600 m

8 min

2 min

2

Avstånd
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2.5 Parkeringsinventering
Under 2012 utfördes en parkeringsutredning i Sjöbo tätort. Resultatet visade att cirka 45
procent av alla parkerade bilar utgjordes av pendlare som tar bilen inom en radie av 2,5
kilometer från busstationen. Samma resa med cykel tar ungefär 8-10 minuter respektive
25 minuter att gå (Sjöbo kommun, 2017).
Den 2 juni 2016 genomförde tekniska förvaltningen i Sjöbo en parkeringsinventering av
kommunala och privata parkeringsplatser inom centrala Sjöbo (Sjöbo kommun, 2016).
Granskningen genomfördes under tre olika tidpunkter, 10:00-12:00, 13:00-15:00 och
16:00-18:00 och visade på beläggningsgrader under 100 procent där nästintill alla
parkeringsplatser hade platser tillgodo. Efterfrågan var som högst (över 75 procent) runt
Sjöbo gamla torg och stationen enligt Figur 7 nedan.
Resultatet av inventering visar, tillsammans med tidigare parkeringsutredning och
resvaneundersökning, på en hög bilnyttjandegrad med god tillgång på parkeringsplatser
inom centrala Sjöbo och därmed goda möjligheter att nyttja bil som färdmedel. Resultatet
visar även på den potential som finns på att fler resor i Sjöbo skulle kunna göras med cykel.

Hög parkeringsefterfrågan

Figur 7 Illustration i rött av områden där parkeringsefterfrågan är som högst i Sjöbo (Bildkälla:
Eniro)
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3

PARKERINGSBEHOV
Sjöbo kommun saknar en generell parkeringsnorm som stöd för bedömning av lämpligt
utrymme för parkering i nybyggnadsärenden. För att säkerställa att ett skäligt antal
parkeringsplatser möjliggörs och anläggs i samband med detaljplanen har denna utredning
tagit fram förslag på parkeringstal. Talet för bostäder baseras på bilinnehavet per invånare
inom kommunen tillsammans med antalet invånare per hushåll och boendeform.

3.1 Bilinnehav
Bilinnehavet per invånare har, i Sjöbo kommun, under de senaste 16 åren ökat närmare 9
procent (Statistikdatabasen, 2017), till att år 2017 ligga på 601 fordon per 1000 invånare,
se Figur 8 nedan. En liknande ökning kan även ses i hela riket under samma period
(Trafikanalys, 2017). Utifrån graferna kan det antas att bilinnehavet inom kommunen och
riket kan komma att fortsätta öka. Det redan höga bilinnehavet i Sjöbo kommun är i nivå
med de kommuner med högst andel bilinnehav per invånare. Dock återfinns dessa
kommuner inom län med högt bilinnehav och med mindre fördelaktiga geografiska
placeringar.
Sjöbo kommun har små avstånd till angränsande orter och goda förutsättningarna för
arbetspendlare att med kollektivtrafik nå arbetsorterna inom länet. Bilinnehavet för Skåne
län har under samma tidsperiod rört sig lite uppåt och stagnerat runt 477 fordon per 1000
invånare (Statistikdatabasen, 2017), vilket är nästan detsamma som riket med 480 fordon
per 1000 invånare.
Att enbart dra slutsatser om trender i bilinnehavet i kommunen är svårt, men utifrån ovan
kan ses att befintligt bilinnehav i kommunen redan ligger på höga nivåer i jämförelse med
länet och att goda förutsättningar finns för att trenden skall brytas och att ökningen av
innehavet istället kan komma att stagnera. Förslagsvis utgår därför ett parkeringstal i Sjöbo
kommun från nuvarande bilinnehav.

Figur 8 Totalt antal bilar per 1000 invånare inom Sjöbo kommun respektive hela riket
(Statistikdatabasen, 2017)
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3.2 Antal boende per hushåll
I Sjöbo kommun är den vanligaste boendeformen idag småhus med äganderätt, vilket kan
utläsas i Tabell 3 nedan. Den höga andelen småhus på ca 75 procent påverkar bilden av
bilinnehavet per invånare i kommunen så att genomsnittet är högre jämfört med vad som
normalt är fallet bland boende i flerbostadshus.
Det genomsnittliga antalet personer per småhus beräknas genom ett viktat medelvärde av
antalet personer per småhus.
Tabell 3 Antal personer per hushåll och boendeform
Antal personer per hushåll efter
region och boendeform
Småhus, äganderätt

Antal personer per
hushåll
2,4

Andel boendeform
75%

Småhus, bostadsrätt

2,1

1%

Småhus, hyresrätt

1,9

4%

Flerbostadshus, bostadsrätt

1,5

4%

Flerbostadshus, hyresrätt

1,5

10%

3.3 Parkeringstal
Parkeringstalet för detaljplanen beräknas som utgångspunkt genom att multiplicera antalet
invånare per hushåll med bilinnehavet per invånare i kommunen (se Tabell 4).
Tabell 4 Antal bilplatser per hushåll
Boendeform

Antal bilplatser per hushåll

Boende i flerbostadshus

(601/1000) × 1,5 = 0,9

Boende i småhus

(601/1000) × 2,4 = 1,43

De beräknade parkeringstalen speglar hela kommunen i genomsnitt varför en anpassning
av talet till detaljplanens förutsättningar bör göras. Detaljplanens placering i förhållande till
Sjöbo centrum, kollektivtrafik och service medför möjligheter att reducera det beräknade
behovet. För att bedöma transportbehovet vägs tillgängligheten med bil, cykel och
kollektivtrafik samman som ett gemensamt underlag.
1) Tillgänglighet med kollektivtrafik
Som beskrivet i Kapitel 2.3 är avståndet till Sjöbo busstation drygt 100 meter vilket ger
goda möjligheter att nå länets arbetsorter.
2) Tillgänglighet med personbil
Tidigare undersökningar och statistik visar på ett högt bilnyttjande inom kommunen
med goda möjligheter att nå och parkera nära många målpunkter. En stor del av
arbetspendlingen sker med bil, men även vid kortare resor väljs bilen som färdmedel.
3) Tillgänglighet med cykel och till fots
Planområdets placering inom centrala Sjöbo bedöms medföra mycket goda
förutsättningar för att gå eller cykla till viktiga målpunkter.
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4) Tillgång till service
Direkt närhet till service har bedömts utifrån närhet till ett antal viktiga målpunkter.
Bedömningen väger samman avstånd till närmaste förskola, närmaste grundskola,
närmaste vårdcentral, närmaste dagligvaruhandel, närmaste restaurang, närmaste
servicebutik och närmaste park och naturområde. Den samlade bedömningen om
direkt närhet till service anses medföra en god tillgänglighet.
5) Tillgång till urbana verksamheter
Direkt närhet till urbana verksamheter så som sällanköpshandel, kultur m.m. bedöms
närmast finnas i Lund eller Malmö. Detta är ca 30-50 km från området vilket innebär
en relativt dålig tillgänglighet.
Den sammansatta tillgängligheten för planområdet bedöms som mycket god. Det är enbart
tillgänglighet till urbana verksamheter som inte återfinns inom Sjöbo. Det beräknade
parkeringstalet föreslås med utgångspunkt i ovanstående reduceras med 10 procent (se
Tabell 5) för att bättre motsvara det centrala geografiska läget, jämfört med genomsnittet i
kommunen.
Tabell 5 Beräknat parkeringstal
Beräknat parkeringstal

Lägenhet

Radhus

0,9

1,43

10%

10%

0,8

1,3

Antal bilplatser per hushåll
Reducering för god tillgänglighet
Antal bilplatser per hushåll efter reducering

Utöver en anpassning av parkeringstal utifrån läge, så kan det i senare skede även göras
en anpassning utifrån lägenhetsstorlek. Detta görs förslagsvis i bygglovsskede. Där kan
talen höjas om andelen stora lägenheter blir dominerande jämfört med genomsnittet, eller
sänkas om andelen små lägenheter blir dominerande.

3.4 Behov av parkeringsplatser
3.4.1 Bostäder
I planområdet ingår drygt 400 nya bostäder. Dessa planeras bestå av en större andel
lägenheter i flerbostadshus, samt en minde andel radhus. Detaljplaneområdets fördelning
av ytor anges nedan i Tabell 6. Antal lägenheter är beräknade efter en schablon om 90 m2
per lägenhet.
Tabell 6 Antal bostäder
Bostadstyp

BTA kvm
3 510

m2

Lägenheter

35 790

m2

Totalt

39 300 m2

Radhus

BTA per bostad kvm

Antal bostäder

234

m2

15 radhus

90

m2

398 lägenheter
413 bostäder

Utöver beräknat antal parkeringsplatser för radhus och lägenheter krävs ett antal
besöksparkeringar, vilket uppskattas uppgå till 10 procent av det beräknade kravet. Totalt
uppgår parkeringsbehovet för bostäderna till 373 platser (se Tabell 7).
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Tabell 7 Antal parkeringsplatser boende och besökare
Antal

Parkeringstal

Antal parkeringsplatser

Radhus

15

1,3

20

Lägenhet

398

0,8

319

10 %

34

Besöksparkering boende
Totalt

373 parkeringsplatser

3.4.2 Verksamheter
Inom vissa kvarter kommer det i bottenplan att finnas utrymme för mindre verksamheter,
handel och servicefunktioner, såsom frisörsalong eller pizzeria. Verksamheterna bedöms
framförallt ha ett lokalt upptagningsområde samt ligga nära intill passerande gående och
cyklister som är på väg hem från jobb eller andra aktiviteter.
Parkeringsbehovet för verksamheterna har beräknats utifrån en bruttototalarea (BTA) om
1000 m2, kombinerat med en bedömning om biltrafikalstring per dygn. Dygntrafikalstringen
bedöms genereras under 10 timmar per dygn med en genomsnittlig parkeringstid för
kunder på en timma, vilket resulterar i ett behov på cirka 17 besöksplatser. Sysselsatta i
verksamheterna beräknas uppgå till 20 procent av parkeringsbehovet, vilket innebär 4
parkeringsplatser (se Tabell 8). Parkeringsbehovet som har beräknats ligger även i linje
med liknande exempel från andra kommuner som har parkeringstal för motsvarande fall.
Tabell 8 Antal parkeringsplatser från tillkommande verksamheter

Småverksamheter (anställda)
Småverksamheter (besökare)

BTA
(kvm)

Trafikalstring per
dygn (ÅVDT)

1000 m2

340 f/d

Totalt

Uppskattat behov av
parkeringsplatser
4
17
21 parkeringsplatser

3.4.3 Förskola
I planprogrammet för Sjöbo ingår även planer på anläggandet av en förskola. För att
beräkna parkeringsefterfrågan från den tänkta förskolan utgår den här utredningen från en
planerad bruttototalarea om 750 m2 och information från kommunen om ett framtida
elevantal på 100 elever. Utifrån den senaste statistiken från Skolverket (2017) gällande
genomsnittlig personaltäthet om 5,2 st. barn per personal i förskolan, beräknas ett behov
om 19 st. anställda.
Utifrån planens läge i Sjöbo görs ett antagande om att 50 procent av barnen kommer från
planområdet medan resterande 50 procent reser dit med sina föräldrar i bil från övriga
Sjöbo. Det innebär att 50 st. barn från övriga Sjöbo reser med sina föräldrar i bil till
förskolan. Hämtning och lämning uppskattas ske under två timmar på morgonen respektive
eftermiddagen med en genomsnittlig parkeringstid på 20 minuter per bil.
Även personalen som arbetar på förskolan kommer att generera trafik i området. Utifrån
planens lokalisering med direkt närhet till god kollektivtrafik, antas att 50 procent reser till
förskolan med bil, resterande del antas ta sig till arbetet med kollektivtrafik eller gå/cykla.
Personalens uppehållstid uppskattas till 9 timmar. Det totala parkeringsbehovet för
förskolan uppskattas till 18 platser (se Tabell 9).
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Tabell 9 Antal parkeringsplatser för förskolan i Sjöbo

Förskola
(barn och
föräldrar)
Förskola
(personal)
Totalt

Antal

Andel
som
åker
bil

Tids-period
för hämtning
/ lämning
(min)

Uppehållstid
(min)

Omsättning
per plats
hämning/
lämning

Parkeringsbehov

100

50%

120

20

6

8

19

50%

540

540

1

10
18 parkeringsplatser

Totalt

3.4.4 Totalt parkeringsbehov i detaljplan
Det totala parkeringsbehovet för detaljplanen beräknas till ca 412 platser för boende,
besökare, verksamheter och förskola. En tänkbar hantering av parkeringsbehovet skulle
kunna vara att all besöksparkering sker inom detaljplanen utomhus på gatumark och
kvartersmark, medan boendeparkering och arbetsplatsparkering sker i en samlad lösning
såsom garage eller parkeringshus. Detta beskrivs närmare i Kapitel 4.

3.5 Samnyttjande
Det beräknade parkeringsbehovet om ca 412 platser för boende, besökare, verksamheter
och förskola kan minskas genom samnyttjande av platser. En bilplats kan nyttjas för ﬂera
olika parkeringsändamål om anspråken på platsen sker vid olika tidpunkter på dygnet,
vilket ger en mer effektiv användning av parkeringsytorna. Ett sådant samnyttjande
förutsätter att bilplatserna inte är reserverade för enskilda personer.
Längre parkeringstid (boende eller arbetande) sker med tillstånd och kortare tid
(besökande) kan ske med exempelvis parkeringsskiva eller avgift. En parkeringslösning
som möjliggör samnyttjande ger företagsekonomiska, stadsbyggnadsmässiga och
samhällsekonomiska vinster. Samnyttjande utgör också ett incitament för att uppnå en mer
funktionsblandad stad.
För den aktuella detaljplanen har samnyttjande studerats förutsatt att all besöksparkering
sker inom detaljplanen utomhus på gatumark och kvartersmark, medan boendeparkering
och arbetsplatsparkering sker i en samlad lösning såsom garage eller parkeringshus, se
Kapitel 4. Då parkering troligen kommer att ske på olika geografiska platser, dels inom
detaljplanen, dels utanför, är det endast besöksparkering inom planen som har studerats
vad gäller samnyttjande. Exakt hur en parkeringslösning utanför planen skulle kunna se ut
behöver utredas vidare, då behovet beror på om det anläggs garage inom detaljplanen.
Tabell 10 på nästa sida används för att beräkna samnyttjandepotentialen för platserna. En
schablonmässig beläggningsgrad för olika lokalkategorier och olika tidsintervall redovisas
utifrån Malmö stads parkeringspolicy (2010). Liknande schabloner finns även i andra källor
och bygger på undersökningar gjorda över tid.
En normal beläggning under vardagar kl. 10:00–16:00 är ca 75 procent för boende och ca
30 procent för besökare. För kontor och industri anges en beläggning på 80 procent, för
butik 40 procent, och för skolor 90 procent under samma tidsintervall.
Om fullt samnyttjande förutsätts bland parkeringsplatserna inom detaljplanen, framförallt
på allmän platsmark, kan det sammansatta parkeringsbehovet för besökare reduceras från

Sigma Civil AB
www.sigmacivil.se

RAPPORT-47832
15(20)

Version 1.0

Parkeringsutredning Spritfabriken
2018-06-04
Projektnummer 116408

ca 59 platser till ca 38 platser. Detta motsvarar en minskning med ca 36 procent. Den
dimensionerande situationen vid samnyttjande inträffar under fredagar kl. 16:00–19:00, se
Tabell 10 nedan. Vid samnyttjandet får inte det totala antalet bilplatser understiga det
enskilda behovet för respektive kategori, i det här fallet 34 besöksplatser för bostäder.
Parkering avsedda för rörelsehindrade är inte medräknande i beräkningarna utan beräknas
tillgodoses på kvartersmark efter behov.
Tabell 10 Parkeringsbehov vid samnyttjande på allmän platsmark inom detaljplanen

Samnyttjande

Förskola
Summa

Justerat p-behov utifrån beläggning under olika
tidsintervall
Vardag 10-16

Fredag 16-19

Lördag 10-13

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Antal

Besök

32

30

10

70

22

40

13

50

16

Besök

2*

30

1

70

2

40

1

50

1

Besök

17

30

5

70

12

40

7

50

9

Besök

8*

80

7

20

2

10

1

10

1

Lokalkategori
Bostäder
lägenhet
Bostäder
radhus
Lokal
verksamhet

Pbehov
brutto

59

23

38

22

Natt

27

(*) I beräkningarna förutsätts att parkeringsbehov vid ensiffriga nivåer avrundas uppåt från och med
decimalen 0,3, för att undvika att parkeringsbehovet underskattas. Exempelvis avrundas 1,3 platser
inte till 1 plats utan istället till 2 platser.

Det totala parkeringsbehovet för detaljplanen med samnyttjande av besöksplatser
inom planområdet beräknas till ca 391 platser för boende, besökare, verksamheter och
förskola. Detta skiljer sig marginellt från behovet utan samnyttjande, 412 platser. En större
potential finns troligtvis genom samnyttjande mellan boende och en annan lämplig kategori,
exempelvis pendelparkering vid busstationen. En sådan lösning skulle ytterligare kunna
reducera behovet.
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4

PARKERINGSFÖRSLAG

4.1 Behov på kvartersmark och allmän platsmark
För antagande och genomförande av detaljplanen föreslås en parkeringslösning som
uppfyller det bedömda behovet i enlighet med Kapitel 3.
Det finns olika möjligheter att hantera parkeringsbehovet såväl inom planen som utanför
planen, samt på allmän platsmark respektive kvartersmark. En generell inriktning i
detaljplaner är ofta att parkering skall lösas på kvartersmark, medan angöring och
parkering för korttidsändamål kan tillgodoses på gatumark. Aktuella planhandlingar vid
publiceringsdatumet för denna utredning innebär att en del boendeparkering kan lösas i
garage inom kvartersmark i planens södra del. Det kommer även att möjliggöras parkering
på allmänna gator och kvartersmark, som i huvudsak upplåts för besökare.
Om det av någon anledning inte blir aktuellt med garage inom detaljplanen, så finns det
möjlighet att tillgodose boendeparkering i en fristående parkeringslösning utanför planen.
Det har under detaljplanearbetets gång diskuterats möjlighet till ett nytt parkeringshus i
anslutning till befintlig pendelparkering vid busstationen norr om planområdet där parkering
för boende och pendling skulle kunna lösas i en samnyttjad lösning.
Tabell 11 ger en sammanställning av parkeringsbehovet som ett parkeringsförslag behöver
tillgodose, förutsatt att samnyttjande sker mellan besöksplatser inom planen.
Tabell 11 Sammanställning av parkeringsbehov och fördelning på olika ytor
Platser inom
allmän platsmark
(behov utan
samnyttjande
inom parentes)

Parkeringsbehov

Bostäder
lägenhet
Bostäder radhus
Lokal
verksamhet
Förskola

Summa

Platser inom
kvartersmark

Boende
Besök

319
22 (32)

Boende
Besök

11

4
12 (17)

Anställda
Besök

9

2 (2)

Anställda
Besök

Platser i
parkeringshus
utanför
planområdet

10
2 (8)
38 (59)

11

342

391

4.2 Utformning
Genom ett översiktligt utformningsförslag med parkeringsplatser på såväl gatu- som
kvartersmark, visas finns det möjlighet att anordna ca 89 platser inom detaljplanen,
med eventuellt garage under det södra bostadskvarteret exkluderat. Se Figur 9 nedan som
visar en möjlig utformning. Dessa platser är mer än dubbelt så många som krävs för
besökande inom planen, förutsatt att samnyttjande sker. Det finns därmed en flexibilitet i
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att antingen skapa färre platser och mer yta för annat (exempelvis träd), eller att vissa
parkeringsplatser för boende löses inom detaljplanen istället för att alla boende i lägenheter
hänvisas till en extern lösning utanför planen.
Särskilt viktigt att nämna är besöksplatser till förskolan, som ställer särskilda krav på
utformning och disponering som passar med ett relativt stort trafikflöde under en kortare
tidsperiod vid lämning eller hämtning av barn. I parkeringsförslaget finns flera möjligheter
att i närheten av förskolan tillgodose det beräknade behovet om ca 8 parkeringsplatser för
hämtning och lämning.
Det bör även påpekas att parkering för rörelsehindrade behöver anordnas vid behov. Detta
skall göras på kvartersmark, då allmän platsmark inte kan reserveras för enskilda personer.

4

4
17
4
6
4
10

7

9
Möjligt garage,
parkeringsplatser
ej räknade
3
4

6

4

7
Summa parkeringsplatser: 89
Figur 9 Parkeringsplatser, möjligt antal och disponering

4.3 Reglering av parkering
För att få en fungerande parkerings- och trafiksituation behövs en lämplig reglering för att
undvika att parkeringsplatserna används på ett sätt som inte är avsikten. Parkering på
allmän platsmark kan med fördel regleras i tid så att exempelvis högst fyra timmars
parkering tillåts. Syftet med regleringen är främst att undvika långtidsparkering inom
detaljplanen. Det kan även finnas anledning att särskilt reglera platserna närmast förskolan
så att det endast tillåts exempelvis 30 minuters parkering under vissa tider, för att
säkerställa en omsättning. Vidare bör ett område med ett avstånd på upp till åtminstone
300 meter utanför detaljplanen ses över, så att det inte sker parkering på gatumark där det
saknas förutsättningar. Det kan exempelvis vara olämpligt ur framkomlighets- eller
trafiksäkerhetsaspekt att boende i den nya detaljplanen parkerar på gator i närheten av
detaljplanen. Exakt hur regleringen bör se ut, kan studeras närmare då frågan blir aktuell.
Behovet styrs till stor del av den parkeringslösning som i detaljplanen slutligen väljs i
bygglovsskede.
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5

SLUTSATSER
Det beräknade parkeringsbehovet för detaljplanen bedöms uppgå till ca 412 platser utan
samnyttjande, eller ca 391 platser med samnyttjande av besöksparkering för boende,
förskola och verksamheter. Detta kan jämföras med den möjliga tillgången, som enligt det
skissade parkeringsförslaget kan uppgå till omkring 89 platser inom detaljplanen (eventuellt
garage exkluderat). Merparten av parkeringsbehovet behöver alltså lösas på annan plats
utanför detaljplanen (se Tabell 12 och Figur 10).
Om endast besöksparkering upplåts inom detaljplanen, blir behovet ca 38 platser med
samnyttjande. Skulle man även lägga till behovet för boende i radhus samt anställda i
verksamheter och på förskola, uppgår behovet till ca 72 platser. Det finns därmed möjlighet
att hantera allt det beräknade parkeringsbehovet bortsett från boende i lägenheter, vars
samlade behov uppgår till ca 319 platser.
Tabell 12 Sammanställning av parkeringsbehov och tillgång
Parkeringsbehov totalt
391 platser

Tillgång inom plan

Tillgång utanför plan

Upp till 89 platser

Efter behov

Figur 10 Karta över Sjöbo, planerat exploateringsområde samt parkering (Bildkälla: Eniro)

Oavsett vilken parkeringslösning som väljs, så kommer reglering att bli nödvändigt för att
säkerställa en fungerande parkeringssituation. Ett område med ett avstånd om minst ca
300 meter från planområden bör i samband med framtida bygglov ses över, så att inte
kostnadsfri parkering på gatumark utanför detaljplanen blir ett alternativ för de boende. En
reglering utifrån verksamheterna bör göras, så att det vid förskolan tillåts exempelvis 30
minuters parkering under vissa tider, medan andra områden tillåter längre tider såsom fyra
timmar.
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