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PARKERINGSUTREDNING
Kv Repslagaren 22, Falkenberg
1.

Bakgrund och syfte

Fabos övergripande direktiv är att mellan 2015-2025 bygga 500 nya lägenheter i
kommunen.
Fabo har initierat ett detaljplanearbete i syfte att bygga ett nytt flerbostadshus
inom fastigheten Repslagaren 22. Förslaget ligger i linje med kommunens
översiktsplan om att förstärka Falkenbergs stad samt det övergripande målet
om att skapa attraktiva boendemiljöer. Ett nytt hus föreslås byggas på en plats
som redan är i anspråktagen och det är stämmer också med kommunens mål.
Denna utredning är ett underlag i detaljplanearbetet och redovisar planeringsbehov av antalet cykel- och bilparkeringsplatser samt hur detta löses.

Murarevägen

Bild 1. Fastigheten Repslagaren 22 och föreslagen plats för nytt flerbostadshus.

2.

Planeringsunderlag & Måldokument

Inom ramen för stadsplanering finns många planeringsunderlag, måldokument,
riktlinjer, strategier m fl. Som paraply svävar det övergripande målet ”Vi växer
för en hållbar framtid” och undermål bland annat om att skapa attraktiva
boendemiljöer samt att den ekologiska hållbarheten ska öka.
Gällande parkeringsnormer utgör behovstal för cykel- och bilparkering och
baseras på ett hus bruttoarea; summan av alla våningsplan inkl källare.
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I parkeringsnormen anges några mål, varav ett är ”Parkeringsnormerna skall
innehålla möjligheter till undantag och avvägningar i det enskilda fallet”.
Vidare formuleras i samma linje att ”Byggnadsnämnden skall ha möjlighet att
göra avvikelser från normerna med hänsyn till särskilda skäl.” Vid
tillämpningen av normerna anges fortsatt att ”generellt kan efter särskild
behovsutredning avvägningar göras så att kravet på parkeringsutbyggnad
utifrån redovisade behovstal kan modifieras.” Källa: Parkeringsnormer för
Falkenbergs kommun, KF 2011-03-29 §46.
I parkeringsnormen framgår en definition av vad som bedömdes utgöra
Falkenbergs centrum, streckad linje enligt karta nedan. Område utöver det
benämns Falkenbergs centralort. Inom centrum utgör behovstalet för bil vid
bostadsbyggnation 8 pl/1000 m2 bruttoarea. För centralorten är motsvarande
siffra 11 pl/1000 m2 bruttoarea.

8 pl

11 pl

Bild 2. Utdrag från ”Parkeringsnormer för Falkenbergs kommun, antagen KF 2011-03-29”.

Berörd fastighet (röd cirkel) definieras enligt p-normen att vara i centralorten,
men angränsar direkt till område benämnt Falkenbergs centrum.

3.

Förutsättningar

Det nya flerbostadshuset kommer ge ett tillskott av lägenheter i centrala
Falkenberg. Byggnaden blir ett komplement i befintlig struktur och kommer
stärka gaturummet och stadsbilden lokalt i närområdet. Fler lägenheter i
centrum stärker förutsättningarna för ett brett underlag av service och handel
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m.m. Flyttkedjor startar där enfamiljshus frigörs då nya och tillgängliga (hiss)
lägenheter är klara.
Föreslaget nytt flerbostadshus får en bruttoarea om cirka 2 700 m2 (inkl
källargarage). Planeringsbehov av cykel- och bilparkering enligt tabell nedan.
Planeringsbehov
Bil
Cykel

11 pl/1000 m2
31 pl
68 pl

8 pl/1000 m2
22 pl
68 pl

Fastighetens mycket centrala läge utgör skäl att pröva motsvarande parkeringsnorm som gäller för område benämnt ”Falkenbergs centrum”, d v s 8 bilplatser
per 1000 m2 bruttoarea. Mycket stort utbud av offentlig och kommersiell service
finns inom 150-700 meter från fastigheten. Närhet till busshållplatser och
därmed ett högt utbud av både stadsbusslinjer, kommunlinjer samt regionala
resor underlättar val av kollektivtrafiken.

Bild 2. Utbud av service och kollektivtrafik m.m. i nära anslutning till Repslagaren 22.

4.

Förslag

Bilparkeringsbehovet löses genom flera typer av åtgärder. Idag är 18 bilplatser
lediga i befintligt källargarage. Därtill hyrs 15 platser ut till externa hyresgäster,
d v s kunder som inte hyr lägenhet hos Fabo. I samband med genomförandeskedet kommer dessa 15 platser att sägas upp. Summan av tillgängliga platser
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blir 33 stycken. Befintlig markparkering där nytt hus föreslås byggas innehåller
32 bilplatser, varav 27 är uthyrda. Arbete pågår med omfördelning av platser
samt kontinuerlig bevakning av det samlade behovet inför nyproduktion.
Nytt flerbostadshus i fem våningar förses med källargarage som inrymmer 13
bilplatser. På marken intill huset anordnas kvarvarande behov om 9 bilplatser.
Bilden nedan illustrerar fördelningen av platser. Samtliga bilplatser inklusive
eventuellt ytterligare platser löses inom egen fastighet. Cykelplatser föreslås
lösas i cykelrum i byggnaden samt med cykelparkering på gården.

Bild 3. Förslag bilparkering i samband med nybyggnation av flerbostadshus inom
Repslagaren 22.

5.

Hållbara resor - åtgärder i syfte att minska behovet av egenägd
bil samt resbehovet generellt

Inom ramen för kommunens och Fabos mål kring hållbarhet, nationella
miljömål om minskning av andelen koldioxidutsläpp m fl görs och behöver
göras insatser för att främja hållbara resor med buss, tåg, gång och cykel. Många
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åtgärder behöver ske strategiskt, målmedvetet och kontinuerligt för att ge god
och långsiktig effekt.
Etablering av en kommersiell bilpool i Falkenberg kan minska behovet av
egenägd bil. Och därmed minskar också behovet av antalet bilparkeringsplatser.
En poolbil ersätter vanligtvis fem privatbilar.1 Från Fabos sida pågår arbete med
att skapa förutsättningar för en bilpool i Falkenberg.
Andra åtgärder för att påverka beteendemönster är att erbjuda hyresgäster
prova-på resor med buss. Det syftar till att sätta nya resvanor i samband med
flytt till nytt boende/nytt sammanhang. Samarbete med Hallandstrafiken kan
ske med hjälp av deras ”Fria resor”-kampanj.
Ekonomiska och politiska styrmedel som parkeringsavgifter, bensinpris, skatter
m.m. utgör också viktiga förutsättningar för påverkan på privat bilinnehav och
bilanvändning.

1 Indebetou, L., Börefelt, A. (2014). Effekt av Sunfleet bilpool – på bilinnehav, trafikarbete och emissioner. Trivector
rapport 2014:84.
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