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1

Bakgrund och syfte

Fabo har initierat ett detaljplanearbete i syfte att bygga ett nytt flerbostadshus inom
fastigheten Repslagaren 22. Det nya huset kommer ge ett tillskott av
hyresrättslägenheter i centrala Falkenberg och ligger i linje med mål i kommunens
översiktsplan om att tillgodose behovet av hyresrätter, bygga ”inåt” och förtäta den
befintliga bebyggelsestrukturen. Byggnaden blir ett komplement i befintlig struktur och
kommer stärka gaturummet och stadsbilden lokalt i närområdet. Det nya
flerbostadshuset får en bruttoarea på cirka 2 700 m2 (inklusive källargarage).
Enligt Falkenbergs parkeringsnormer hamnar planområdet strax utanför det som i
normen kallas ”Falkenbergs centrum”, se Figur 1. För planområdet skulle det innebära
ett parkeringstal på 11 platser/1 000 m2 BTA, istället för 8 platser/1 000 m2 BTA vilket
är parkeringstalet för ”Falkenbergs centrum”.

Figur 1.

Avgränsning av ”Falkenbergs centrum” i parkeringsnormen, planområdet markerat i rött.

Men i parkeringsnormen står det också att Byggnadsnämnden alltid ska kunna göra
avvikelser från normerna med ”hänsyn till särskilda skäl” och modifiera behovstalen
efter en särskild utredning.
Denna utredning syftar till att belysa den förväntade parkeringssituationen som kan
uppstå vid genomförandet av detaljplanen. Utredningen kommer att bedöma
parkeringsbehovet vid planområdet med utgångspunkt i parkeringsnormen, analysera
möjligheterna för att utgå från ett lägre parkeringstal utifrån planområdets
förutsättningar och slutligen rekommendera ett lämpligt parkeringstal för detaljplanen.

2

Förutsättningar för hållbart resande

Planområdet ligger väldigt centralt i Falkenbergs kommun och avståndet till gränsen för
zonen kallad ”Falkenbergs centrum” i parkeringsnormen är mindre än 100 meter.
Tillgången till service och handel i närheten är utmärkt och inom 500 meters radie finns
det allt från apotek, Systembolag, kafé, restaurang och dagligvaruhandel till viktig
samhällsservice såsom polis och vårdcentral. En majoritet av Falkenbergs centrala delar
täcks in inom en radie på 500 m (se Figur 2).
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Figur 2.

2.1

Det område som täcks in inom en radie på 150 m respektive 500 m från planområdet.

Kollektivtrafik

Region Halland har som kollektivtrafikmyndighet det övergripande ansvaret för
kollektivtrafiken i Falkenberg, medan det av Region Halland ägda bolaget
Hallandstrafiken svarar för detaljplanering och det operativa arbetet. Regionens
övergripande mål är att resandet med kollektivtrafiken skall öka och vara attraktivt.
Planområdet har utmärkt tillgänglighet med kollektivtrafik. På mindre än 300 meters
avstånd finns två hållplatser för kollektivtrafik, Falkenberg Stortorget (gymnasiet) och
Vårdcentralen. Dessa båda trafikeras av busslinjerna 7, 10, 517, 553, 555, 556, 557.
På cirka 1,5 km avstånd finns också pendeltågstationen ”Falkenberg station” med linjer
som tar resenärer till Halmstad på 18 minuter och till Göteborg på mindre än en timme.
Tillgängligheten med kollektivtrafik bedöms vara så bra för planområdet som det kan bli
i Falkenbergs kommun, då de flesta tillgängliga busslinjer går att nå på mindre än 300
meters avstånd.

2.2

Gång och cykel

Falkenbergs kommun har en trafikplan som lägger fram kommunens ambitioner när det
gäller gång- och cykeltrafiken. En satsning på hållbara person- och godstransporter
anser Falkenbergs kommun vara nödvändig och därför utgör detta en övergripande
strategi för kommunens samhällsbyggande. Kommunen har därmed som uttryckligt mål
att kraftigt öka cykeltrafiken, och detta mål har en hög prioritet med hänsyn till behovet
av att dämpa utvecklingen av biltrafiken framöver.
Planområdet ligger väldigt bra till när det gäller förutsättningarna för gång och cykling.
Cykelvägnätet omkring området är så väl utbyggt som det blir inom Falkenbergs
kommun i dagsläget, se Figur 3, och i stort sett hela Falkenbergs tätort ligger inom en
radie på 3 km från planområdet. Resor på mindre än 5 km anses allmänt vara lämpliga
att ersätta med cykel så långt det går.
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Samtidigt går det att se att cykelvägnätet inom kommunen inte hänger samman som
det borde och är i behov av förbättringar. Ett sammanhängande cykelvägnät är en
förutsättning för att kunna nå kommunens mål om en kraftig ökning av cykeltrafiken.

Figur 3.
Befintligt cykelvägnät inom Falkenbergs kommun. Planområdet är markerat i rött medan
grön markering visar placeringen för de två närliggande hållplatserna.

3

Parkeringsplatser enligt norm

Om man strikt förlitar sig på zonindelningen i parkeringsnormen så skulle planområdet
hamna i zonen ”övriga Falkenbergs centralort” med parkeringstalet 11 platser/1 000 m 2
BTA. Men med tanke på planområdets utmärkta förutsättningar för hållbart resande
samt avståndet till gränsen för ”Falkenbergs centrum” på mindre än 100 m så skulle det
vara fullt rimligt att utgå från den zonens parkeringstal som uppgår till 8 platser/1 000
m2 BTA. I Tabell 1 presenteras antalet bil och cykelplatser som skulle krävas med
utgångspunkt i parkeringstalen för de två zonerna.
Tabell 1.
Antal parkeringsplatser som skulle krävas enligt norm, uppdelat mellan cykelparkering och
bilparkering. För bilparkering presenteras siffror för de två centrala zonerna i normen, medan siffrorna är
samma för cykel oavsett zon.

Parkeringstal enligt norm
Bil
Cykel

Antal platser som krävs

Centrum: 8 pl/1 000 m2 BTA

22

Övrig centralort: 11 pl/1 000 m2 BTA

31

25 pl/1 000 m2 BTA

68

Det finns goda argument för att planområdet ska få utgå från det lägre parkeringstalet.
De goda förutsättningarna för hållbar mobilitet och placeringen i anslutning till
centrumzonen har nämnts tidigare. I Falkenbergs kommande parkeringsstrategi nämns
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också att kommunen har som mål att kommunens arbete med parkering ska bidra till
att de hållbara resorna och då särskilt resorna med cykel främjas. Planområdets
förutsättningar innebär att det finns goda möjligheter att locka fler boende till hållbara
färdsätt vid inflyttning och minska behovet av bilparkeringsplatser vilket är i linje med
parkeringsstrategins mål. Ett mindre antal bilparkeringsplatser skulle dessutom bidra till
en effektiv markanvändning och en ökad förtätning i Falkenbergs centrala delar, vilket
är i linje med trafikplanens mål om att bygga nya bostads- och verksamhetsområden så
att de blir attraktiva för kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik och så att störningarna
från biltrafiken minimeras.

4

Mobilitetsåtgärder

För att främja hållbara färdsätt och minska efterfrågan på bilparkeringsplatser, och
kunna utgå från det lägre parkeringstalet föreslås också att ett antal mobilitetsåtgärder
genomförs inom planområdet. Dessa åtgärder presenteras nedan. Beslut hos Fabo kring
åtgärder och utformning fattas inför genomförandet.

4.1

Cykelparkering med hög standard

Det är viktigt att cykelparkeringarna är placerade på rätt plats och håller en hög standard
för att uppmuntra till ökad cykling och signalera att cykeln är ett prioriterat färdmedel.
En cykelparkering med hög standard innebär bland annat att:











Parkeringsplatsernas
placering
utgår
från
användningsområde.
Korttidsparkeringar placeras så nära målpunkter som möjligt, helst precis
utanför entrén. Korttidsparkeringar kan användas som besöksparkeringar och
för att lasta på/av cyklar. Något längre avstånd kan accepteras för platser i
låsbara och väderskyddade utrymmen på innergårdar, cykelrum eller liknande
som kan användas för långtidsparkering.
Väderskydd och möjlighet att låsa fast cykelns ram för långtidsparkeringar
erbjuds. Cykelställ bör ha 90 cm mellanrum mellan platserna för att hålla en god
standard. 10 % av platserna bör erbjuda mer utrymme för parkering av
mopeder, lådcyklar och cykelkärror.
Hjulhållande ställ undviks om möjligt då dessa inte är tillräckligt stöldsäkra och
kan skada hjulen på cykeln. Används hjulhållande ställ ändå så bör det vara
endast till korttidsparkeringar, och bör då erbjuda ett utrymme på minst 70 cm
mellan platserna.
Parkeringarna placeras så att cyklar inte behöver lyftas över hinder och är enkla
att ta in och ut. Försök minimera lutningen på eventuella ramper till
parkeringsplatserna, och erbjud hiss där detta inte är möjligt. Det bör vara
enkelt att parkera också när det gäller lådcyklar och cykelkärror.
Plats för cykelparkeringar och plats för barnvagnar skiljs åt.
God belysning, möjlighet att ladda elcyklar, automatiska dörröppnare, luftpump
och enklare servicemöjligheter i parkeringar erbjuds.

En annan tänkbar åtgärd här skulle kunna vara att erbjuda ett större antal
cykelparkeringsplatser än normen kräver. Exempelvis kan man erbjuda 68
långtidsparkeringsplatser i skyddat läge, vilket är det antal som krävs i normen, plus
ytterligare 20 % eller 14 platser som korttidsparkeringar vid entrén.

4.2

Kollektivtrafikfrämjande åtgärd

En åtgärd som uppmuntrar till användning av kollektivtrafik vid nyinflyttning kan vara
att samtliga nyinflyttade får minst ett tremånaders prova-på-kort med kollektivtrafiken.
Detta bör upprepas för alla nyinflyttningar under fem års tid.

Datum: 2018-07-04

Kv Repslagaren Parkeringsutredning 20180704

Sida 6 (7)

RAPPORT
4.3

Informationsinsatser

Vid nyinflyttning de första fem åren föreslås ett välkomstpaket för varje hushåll med
följande innehåll:
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Information om fördelarna med hållbart resande och effekterna av resande med
olika färdmedel.
Information om de möjligheter som finns för hållbart resande i området,
inklusive kartor över närområdet och tidtabeller för kollektivtrafiken.

Slutsats

Utredningen visar att planområdet har mycket goda förutsättningar för att locka
nyinflyttade till hållbara färdsätt och därmed minska efterfrågan på bilparkeringsplatser.
Utredningen har också beskrivit ett paket med mobilitetsåtgärder med syftet att
maximera potentialen för ökat resande med hållbara färdsätt och minskad biltrafik. Med
utgångspunkt i detta bedömes det som rimligt att planområdet skulle få göra avsteg
från den gällande normen med ”hänsyn till särskilda skäl” och få utgå från normen för
Falkenbergs centrum, 8 platser/1 000 m2 BTA. Detta skulle också vara i linje med
kommunens övriga mål för trafik och parkering.
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