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Inledning

Parkering är en viktig del i stadens infrastruktur och påverkar många stadsbyggnadsfrågor.
Genom en parkeringsnorm styr kommunen hur parkering ska lösas vid nybyggnad av till exempel
bostäder, kontor och handel. Kungälvs kommun har tagit fram en parkeringsnorm för centrala
Kungälv som ska bidra till att skapa möjligheter till förtätning och bidra till mål om ökat resande
med gång, cykel och kollektivtrafik.

1.1

Parkeringsnormens geografiska omfattning

Figur 1-1 Parkeringsnormen för centrala Kungälv avser området innanför den röda linjen på kartan.

Efterfrågan på bil- och cykelparkering varierar i Kungälv och påverkas av bland annat
kollektivtrafikutbud, närhet till service och avgifter på parkering. Parkeringsnormen är framtagen
för att tillämpas i centrala Kungälv. Centrala Kungälv omfattar området innanför röd linje i figur
1-1. Området sträcker sig från E6 i väster till Västra gatan i söder och Marstrandsvägen i norr.

1.2

Mål och viljeinriktning

Den övergripande målsättningen för centrala Kungälv är att fördubbla invånarantalet samt skapa
en attraktiv och hållbar stadskärna. Samtidigt ska Kungälvs kommun minska sina utsläpp av
koldioxid och förbättra sin luftkvalitet genom att minska körsträckan med bil och ställa om till en
större andel hållbara resor i kommunen, främst genom en ökad andel kollektivtrafikresor.
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Hur kommunen framöver planerar för cykel- och bilparkering har en väsentlig roll i att uppfylla
den övergripande målsättningen. Gemensamma parkeringstal för området ska säkerställa att det
framtida utbudet av parkeringsplatser är väl avvägt mot den övergripande målsättningen.
Parkeringstalen ska också skapa förutsättningar för en ökad andel hållbara resor och en god
sammanvägd tillgänglighet, oavsett färdmedel.
För att ge utrymme åt ny exploatering genom förtätning och för att motverka att biltrafiken ökar i
centrala Kungälv är målsättningen att parkeringstalen för centrala Kungälv ska bidra till ett mer
hållbart resande.

Relation till andra styrdokument
Mål- och viljeinriktningen utgår från följande styrdokument:
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Översiktsplan 2010 för Kungälvs kommun
Miljöpolitiskt program 2016-2019
Politisk plattform 2015-2018
Strategiska mål om minskad klimatpåverkan, årsplan 2015
Energiplan för Kungälvs kommun – aktionsdel 2009
Kommunfullmäktiges strategiska mål och resultatmål

Ansvar för att ordna parkering

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att ordna parkering för sin fastighet. Kommunen har
inga skyldigheter att ordna parkering men ansvarar för att ange vilken efterfrågan på parkering
som fastighetsägarna ska tillgodose. Kommunen får i detaljplanen bestämma de krav som ska
gälla angående placering och utformning av parkeringsplatser och vilken mark som får, respektive
inte får, användas för parkering.
Parkeringsnormen ska användas som stöd för bedömning av den parkeringsefterfrågan som
fastighetsägare ska tillgodose. Parkeringsnormen är inte bindande för kommunen utan anger
riktlinjer. En bedömning görs i detaljplaneskedet och Miljö- och byggnadsnämnden gör en slutlig
bedömning vid bygglovsprövning i varje enskilt fall men likabehandlingsprincipen ska tillämpas.
I vilken omfattning som utrymme för parkering ska krävas vid bygglovsprövningen bör enligt
Boverket bestämmas med utgångspunkt i första hand i sådana allmänna riktlinjer för parkering
och grunder för beräkning av parkeringsbehov som kommunen har antagit1. För centrala
Kungälv således detta styrdokument.

1

Boverket 2004, Boken om lov, tillsyn och kontroll. ISBN 91-7147-853-1
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2.1

Plan- och bygglagen

I Plan- och Bygglagen (SFS 2010:900) 4 kap. 13 § står det om bestämmelserna för krav på
parkeringsutrymmen:
”I en detaljplan får kommunen bestämma
1. de krav i fråga om att ordna utrymme för parkering, lastning och lossning som behövs
med hänsyn till 8 kap. 9 § första stycket 4,
2. placeringen och utformningen av parkeringsplatser, och
3. att viss mark eller vissa byggnader inte får användas för parkering.”
I 8 kap. 9 § beskrivs var parkering kan placeras:
”En obebyggd tomt som ska bebyggas ska ordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till
stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Tomten ska ordnas
så att; / … / 4. det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt
utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon. / … / Om det inte finns tillräckliga
utrymmen för att ordna både friyta och parkering enligt första stycket 4, ska man i första
hand ordna friyta.”

2.2

Parkeringsnormen avser nybyggnad

Parkeringsnormen avser nybyggnad av bostäder, kontor och handelslokaler. Vid om- och
tillbyggnader av befintliga fastigheter beräknas efterfrågan på den tillkommande ytan enligt
parkeringsnormen. Tillskott av parkeringsplatser ska ske om differensen mellan beräknad
efterfrågan innan och efter ombyggnad är större än antalet befintliga outnyttjade
parkeringsplatser. Om tillbyggnaden avser en fastighet som saknar parkering ska en särskild
parkeringsutredning genomföras.
I Plan- och Bygglagen (SFS 2010:900) 8 kap. 10 § står att:
”Det som gäller i fråga om utrymme för parkering, lastning och lossning och om friyta i 9 §
första stycket 4 och andra stycket ska i skälig utsträckning också tillämpas om tomten är
bebyggd.”

2.3

Möjliga parkeringslösningar

Fastighetsägaren kan fullgöra sitt ansvar att ordna parkering på ett av följande sätt:




Parkeringsplatser på av vederbörande disponerad mark.
I samverkan med andra fastighetsägare ordna en gemensamhetsanläggning.
Delta finansiellt i en av kommunen eller av en privat fastighetsägare anordnad
parkeringsanläggning genom avtal om parkeringsköp.

I en detaljplan kan det regleras att parkering ska ordnas på viss fastighet som
gemensamhetsanläggning eller via parkeringsköp. Det innebär att det inte är någon skillnad på
om plats för parkering anordnas på tomten eller i närheten av tomten2 så länge kravet på

2

Boverket 2004, Boken om lov, tillsyn och kontroll. ISBN 91-7147-853-1
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acceptabla gångavstånd är uppfyllt. I samtliga fall måste parkeringsytorna ha en bestämd storlek
och ett bestämt läge.

Parkeringsköp
Om tillräckligt antal parkeringsplatser inte kan ordnas på den egna fastigheten i centrala Kungälv
kan i vissa fall parkeringsköp tillämpas. Det är kommunen som har tolkningsrätt när
parkeringsköp är lämpligt och hur det ska genomföras. Utgångspunkten i centrala Kungälv är att
fastighetsägarna ska tillskapa så många av det kravställda antalet parkeringsplatser som möjligt på
egen tomtmark. Parkeringsköp är i första hand lämpligt för verksamhetsparkering och
besöksparkering.
Parkeringsköp kan närmast betraktas som ett nyttjanderättsavtal. Parkeringsplatser behöver inte
öronmärkas och kan innebära samnyttjande med andra verksamheter, men själva läget och
utrymmet måste vara preciserat, det måste vara iordningställt inom rimlig tid och kunna
bibehållas till förmån för fastighetsägaren.
De avsedda parkeringsplatserna behöver inte vara öronmärkta för en viss fastighet eller erbjudas
exklusivt till den parkeringsköpande fastighetens hyresgäster eller bostadsinnehavare. Det räcker
med att de står till förfogande på marknadsmässiga villkor för de ändamål som efterfrågas.
Kostnaden för ett parkeringsköp för en parkeringsplats ska inte subventioneras av kommunen
vilket innebär att kostnaden minst ska motsvara den kostnad som kommunen åtar sig för att
anlägga en parkeringsplats.
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Utgångspunkter och ställningstaganden

Flera av de ställningstaganden som ligger till grund för parkeringstalen baseras på målstyrning.
Det innebär att parkeringstalen i parkeringsnormen är baserade på de färdmedelsandelar och
bilinnehav som kommunen vill uppnå. Som underlag till parkeringstalen ligger följande
ställningstaganden utifrån mål i Kungälvs kommun.

3.1

Färdmedelsandelar

Idag sker nästan 70 % av resorna i Kungälvs kommun med bil. För att främja ett mer hållbart
resande baseras parkeringstalen för bil på att 60 % av besöksresorna och 50 % av arbetsresorna
kan ske med bil (bilförarandel) till de nya etableringarna i centrala Kungälv, vilket således är en
minskning mot nuvarande resvanor i kommunen.
Vidare bygger parkeringstalen på att 30 % av besöksresorna och 33 % av arbetsresorna ska kunna
ske med cykel till de nya etableringarna i centrala Kungälv.

3.2

Bil- och cykelinnehav

Parkeringstalen för bostäder ska säkerställa en rimlig miniminivå. Det är upp till fastighetsägaren
att bedöma om efterfrågan på parkering kommer att bli större än vad som anges i
parkeringsnormen. Vid en sådan bedömning ansvarar fastighetsägaren för att tillgodose den
bedömda efterfrågan.
Dagens bilinnehav i centrala Kungälv är 418 bilar per 1 000 invånare. Som mål för de centrala
delarna baseras parkeringstalen för bil på ett lägre bilinnehav, ner mot 350 bilar per 1 000
invånare för boende i de tillkommande lägenheterna, för att bidra till mål om minskade fossila
utsläpp och för att möjliggöra en förtätning av staden. Målsättningen innebär att bilinnehavet för
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de nya boende måste bli betydligt lägre än dagens genomsnitt. Bilinnehavet i centrala Kungälv
kommer inte per automatik att minska på kort sikt även om parkeringstalen baseras på ett lägre
bilinnehav än vad som finns idag. Det krävs ett kontinuerligt arbete av kommunen med att arbeta
för goda förutsättningar för bland annat cykel- och kollektivtrafik samt uppmuntrings- och
påverkansåtgärder. Samtidigt är det nödvändigt att i högre grad arbeta med parkeringsavgifter och
biltrafikens framkomlighet för att bilinnehavet ska sänkas.
I Kungälvs kommun är trenden att bilinnehavet ökar. Den trenden kan inte tillåtas fortsätta i
centrala Kungälv om den tillkommande boendeparkeringen på lång sikt ska vara tillräckligt för de
boende i centrala Kungälv. På kort sikt bedöms en eventuellt större efterfrågan, jämfört med vad
de målstyrda parkeringstalen baseras på, kunna hanteras på befintliga parkeringsplatser i Kungälv.
Om möjligheten att parkera sin bil nära bostaden minskar finns risken att de boende parkerar i
närliggande områden vilket kan skapa en kedjereaktion. Därför är det viktigt att vara vaksam på
denna utveckling, särskilt kring de oreglerade villagatorna öster om centrum. Om det visar sig att
dessa gator i för hög utsträckning används till boendeparkering för de boende i centrum bör det
regleras.
Det är viktigt att beakta utvecklingen av bilinnehavet i centrala Kungälv. Inriktningen att det
framtida bilinnehavet ska minska i de mest centrala delarna är belagt med en osäkerhet. Om
bilinnehavet inte följer den önskvärda riktningen finns anledning att revidera parkeringstalen för
bostäder. Uppföljning av bilinnehavet i centrala Kungälv bör göras årligen.
Parkeringstalen för cykel bygger på att varje invånare som flyttar in i de nya bostäderna i centrala
Kungälv ska kunna äga och tryggt parkera en cykel vid bostaden.
En mer utförlig beskrivning om ställningstaganden, nyckeltal och bakgrundsdata redovisas i
bilaga 3.

3.3

Krav för tillämpning av målstyrda parkeringstal för bil

För att de målstyrda parkeringstalen ska utgöra en bra grund för antalet parkeringsplatser är det
viktigt att möjligheten till hållbara resor är god även utanför centrala Kungälv. Kommunen och
andra aktörer behöver därför arbeta aktivt för att kollektivtrafik, cykelinfrastruktur och alternativ
till resor med egen bil hela tiden anpassas och förbättras för att möta en ökad efterfrågan på
hållbara resor.
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Följande minimikrav måste uppfyllas vid en exploatering för att de målstyrda parkeringstalen för
bil ska kunna tillämpas:
Tabell 3-1 Krav på områdets förutsättningar som måste uppfyllas för att den målstyrda miniminormen för
bilparkering ska kunna tillämpas i ett projekt.
Kategori

Grundkrav

Avstånd till närmsta hållplats kollektivtrafik.

300 m (fågelvägen).

Turtäthet kollektivtrafik.

Minst 15 minuterstrafik under högtrafik eller tätare.*

Säker och utbyggd cykelinfrastruktur.

Det ska vara möjligt att cykla säkert till närmsta
kollektivtrafikhållplats, till Kungälvs centrum och till skolor i
centrala Kungälv. Exempelvis på gång- och cykelbana, cykelväg
eller i blandtrafik med max 30 km/h som hastighetsbegränsning.

Tillräckligt antal cykelparkeringar vid
Enligt miniminormen för cykelparkering.
målpunkter.
* Kravet uppfylls 2016-02 för alla planerade exploateringsområden med linjen Grön Express vid hållplatserna
Mimers Hus, Kungälvs busstation, Kexfabriken och vid motorvägshållplatsen med expressbussarna. Nordöstra delen
av området ligger dock i utkanten av acceptabelt gångavstånd till någon av ovan nämnda hållplatser.

När detaljplan/bygglovsskedet inleds ska ansvarig handläggare kontrollera att ovanstående krav
uppfylls för att de målstyrda parkeringstalen för bil ska kunna tillämpas. En kort redovisning av
att kraven uppfylls ska bifogas som motivering till val av parkeringstal.
Om Kraven i tabell 3-1 inte uppfylls vid ett projekt kan inte de målstyrda
parkeringstalen tillämpas.
Vid sådana fall ska parkeringstal baserat på dagens resande användas vid planering av hur
många parkeringsplatser för bil som behövs för att motsvara efterfrågan från ett projekt.
Parkeringstalen som ska användas om kraven inte uppfylls redovisas i bilaga 1.
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Gångavstånd, placering och standard

Avgörande för om en cykelparkering används eller inte är utformning och placering. För
cykelparkering gäller devisen ju närmre entrén desto bättre. En cyklist ställer ofta cykeln så nära
målpunkten som möjligt, oavsett om där finns en parkeringsplats eller inte. Som ett utgångsvärde
ska cykelparkering placeras inom 25 meter från målpunkten, där så är möjligt3. För verksamhetsparkering och särskilt för boendeparkering kan låsbara och väderskyddade cykelutrymmen på
innegårdar, i cykelrum eller i källare göra att ett något längre gångavstånd känns acceptabelt för
cyklisten. Konsekvensen om för få cykelparkeringar anläggs nära målpunkten kan bli att cyklar
parkeras där det inte finns cykelparkering. Det kan ge flera negativa konsekvenser på exempelvis
tillgänglighet för gående och särskilt för rörelsehindrade samt att stadsbilden kan upplevas som
oordnad och rörig.
Cykelparkering för bostäder och verksamheter ska placeras på tomtmark. För besöksparkering till
handelsetablering kan kommunen tillåta att den placeras på allmän platsmark där så är lämpligt,
med syfte att öka möjligheterna till samnyttjad besöksparkering i centrala Kungälv.

Sveriges Kommuner och Landsting 2010, GCM-handbok. Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel-, och mopedtrafik i fokus. ISBN 978-917345-234-2
3
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I tabell 4-1 och i tabell 4-2 visas rekommenderade maximala gångavstånd för parkering i centrala
Kungälv. Avstånden till bilparkering är längre än vad som tidigare rekommenderats i Kungälv för
att möjliggöra en förtätning och för att öka attraktiviteten för gång, cykel och kollektivtrafik.

Gångavstånd cykelparkering
Tabell 4-1 Rekommenderade maximala gångavstånd för cykelparkering. Avståndet avser fågelavstånd. Den verkliga
gångsträckan kan öka med en faktor 1,1-1,5 beroende på gatunätets struktur.
Parkeringskategori

Maximalt gångavstånd cykelparkering

Bostäder

25 meter

Besökande till bostäder

25 meter

Besökande till verksamheter

25 meter

Verksamheter (arbetsplatser)

25 meter

Gångavstånd bilparkering
Tabell 4-2 Rekommenderade maximala gångavstånd för bilparkering. Avståndet avser fågelavstånd. Den verkliga
gångsträckan kan öka med en faktor 1,1-1,5 beroende på gatunätets struktur.
Parkeringskategori

Maximalt gångavstånd bilparkering

Bostäder

300 meter

Besökande till bostäder

200 meter

Besökande till verksamheter

200 meter

Verksamheter (arbetsplatser)

400 meter

Angöring

75 meter

Parkeringsplats för rörelsehindrade

25 meter

Gångavstånd från målpunkt till bilparkering för rörelsehindrade ska inte överstiga 25 meter vilket
innebär att parkering för rörelsehindrade bör placeras så nära entréerna som möjligt.
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Parkeringstal cykel

Parkeringstalen för cykel i centrala Kungälv är en miniminorm. Miniminormen är till för att
säkerställa att det finns utrymme för en överflyttning från biltrafik till cykeltrafik, både för boende
och för verksamma.
Tabell 5-1 Parkeringstal för bostäder i centrala Kungälv, cykelparkering baserat på ett målstyrt resande. I
detaljplaneskedet är det lämpligt att använda parkeringstalen baserade på 1 000 m2 BTA och i bygglov
parkeringstalen per lägenhet.
Per 1 000 m2 BTA

Per lgh, 90 m2 BTA

Boende

20

1,8

Besök till boende

6,3

0,2

Tabell 5-2 Parkeringstal för verksamheter, parkeringsplatser för cykel per 1 000 m2 BTA. För förskola, grundskola
och äldreboende är parkeringstalen en rekommendation. En särskild utredning rekommenderas.
Centrala Kungälv, per 1 000 m2 BTA
Verksamma

Besökare till
verksamheter

Kommentar

Kontor

10

0,8

30 anställda per 1 000 m2 BTA samt 4 besökare
per 1 000 m2 BTA

Centrumhandel *

2,6

9,6

13 anställda per 1 000 m2 BTA samt 40 besökare
per 1 000 m2 BTA

Livsmedelshandel

2,5

15

10 anställda per 1 000 m2 BTA samt 60 besökare
per 1 000 m2 BTA

Förskola
(rekommenderat)

3,4

20

17 anställda per 1 000 m2 BTA samt 100 besökare
per 1 000 m2 BTA

Grundskola
(rekommenderat)

2

50

10 anställda per 1 000 m2 BTA samt 100 besökare
per 1 000 m2 BTA

Äldreboende
0,8
7
4 anställda per 1 000 m2 BTA
(rekommenderat)
* Exempel på centrumhandel kan vara butiker, frisörer, tobaksaffärer, optiker med mera. Centrumhandel kan
innefatta verksamheter som tillhandahåller både varor och tjänster.

Om antalet invånare per lägenhet och/eller antalet anställda per 1 000 m2 BTA verksamheter
avviker stort vid exploatering bör en anpassning av parkeringstalen för cykel göras.
För verksamheter som förskola, grundskola och äldreboende rekommenderas en särskild
utredning för att fastställa hur många cykelparkeringar som behövs vid varje etablering då
verksamhetens karaktär kan variera stort. En sådan utredning ska ta hänsyn till elev-, boende- och
personaltäthet vid tillkommande etableringar.
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Parkeringstal bil

Parkeringstalen för bil i centrala Kungälv utgör en miniminorm baserad på ett målstyrt bilinnehav
och en målstyrd andel bilresor. De målstyrda parkeringstalen bygger på en framtid med ett ökat
resande med kollektivtrafik, gång och cykel i centrala Kungälv. Det innebär att parkeringstalen är
lägre jämfört med hur de skulle se ut om de baserades på en prognos med utgångspunkt i dagens
resande.
Tabell 6-1 Parkeringstal för bostäder i centrala Kungälv, bilparkering baserat på ett målstyrt resande. I
detaljplaneskedet är det lämpligt att använda parkeringstalen baserade på 1 000 m2 BTA och i bygglov
parkeringstalen per lägenhet.
Per 1 000 m2 BTA
Boende
Besök till boende

Per lgh, 90 m2 BTA

7

0,6

1,1

0,1

Tabell 6-2 Parkeringstal för verksamheter, parkeringsplatser för bil per 1 000 m2 BTA. För förskola, grundskola och
äldreboende är parkeringstalen en rekommendation. En särskild utredning rekommenderas.
Centrala Kungälv, per 1 000 m2 BTA
Verksamma

Besökare till
verksamheter

Kommentar

Kontor

15

2,4

30 anställda per 1 000 m2 BTA samt 4 besökare per 1
000 m2 BTA

Centrumhandel *

6,5

19,2

13 anställda per 1 000 m2 BTA samt 60 besökare per 1
000 m2 BTA

Livsmedelshandel

5

38,4

10 anställda per 1 000 m2 BTA samt 60 besökare per 1
000 m2 BTA

Förskola
(rekommenderat)

8,5

5

17 anställda per 1 000 m2 BTA samt 5 besökare per 1
000 m2 BTA

Grundskola
(rekommenderat)

5

3

10 anställda per 1 000 m2 BTA samt 5 besökare per 1
000 m2 BTA

Äldreboende
2
3
4 anställda per 1 000 m2 BTA samt 5 besökare per 1
(rekommenderat)
000 m2 BTA
* Exempel på centrumhandel kan vara butiker, frisörer, tobaksaffärer optiker med mera. Centrumhandel kan
innefatta verksamheter som tillhandahåller både varor och tjänster.

Om det byggs större/mindre lägenheter och om verksamheter med låg/hög täthet arbetstagare
och besökare flyttar in kan det finnas anledning att använda lägre/högre parkeringstal, se i så fall
omräkningstabeller i bilaga 4.
För verksamheter som förskola, grundskola och äldreboende rekommenderas en särskild
utredning för att fastställa hur många bilparkeringar som behövs vid varje etablering då
verksamhetens karaktär kan variera stort. En sådan utredning ska ta hänsyn till elev-, boende- och
personaltäthet vid tillkommande etableringar.
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6.1

Parkeringsplatser för rörelsehindrade

Parkeringsplatser för rörelsehindrade ska utgöra 2-5 % av antalet bilparkeringsplatser vid en
fastighet, dock minst en parkeringsplats. Dessa parkeringsplatser inkluderas i parkeringstalen.
Andelen är en riktlinje som kan behöva anpassas vid verksamheter och bostäder där efterfrågan
kan antas vara högre, exempelvis vid vårdinrättningar och vid serviceboenden.

6.2

Flexibla parkeringstal

För att skapa möjlighet för exploatörer att minimera antalet parkeringsplatser för bil och därmed
ofta anläggningskostnaderna, kan genomförande av särskilda mobilitetsåtgärder ge en viss
reducering av parkeringstalen för bostäder och för verksamheter. För Kungälvs kommun finns
en nytta i om särskilda mobilitetsåtgärder genomförs för boende och verksamma som kan bidra
till ett mer hållbart resande i kommunen samt om ytan för bilparkering kan minskas till förmån
för fler bostäder.
Kravet ställs på exploatören att visa hur ett lägre bilinnehav och andel bilresor kan uppnås genom
åtgärderna för att kunna tillgodoräkna sig reducerade parkeringstal. En beskrivning av åtgärderna
ska redovisas i samband med bygglovsansökan. Det är Kungälvs kommun som avgör om
åtgärderna är tillräckliga för att ge en reducering av parkeringstalen. De åtgärder som genomförs
avser fastigheten och ansvaret för genomförandet av åtgärder skall föras över till ny ägare om ett
ägarbyte sker.
Följande steg ska tillämpas vid användandet av flexibla parkeringstal, steg 3-5 kan tillämpas var för
sig eller tillsammans i en följd:
1. Kontrollera om exploateringsprojektet uppfyller kraven för att använda de målstyrda
parkeringstalen. Använd annars parkeringstalen baserade på dagens resande vilka
visas i bilaga 1.
2. Beräkna antal parkeringsplatser som behöver tillkomma utifrån parkeringstal och
storlek på exploateringen.
3. Om exploatören genomför bilpoolspaketet kan avdrag på parkeringstalen göras.
4. Om exploatören genomför ett antal informations- och påverkansinsatser kan avdrag
på parkeringstalen göras.
5. Om exploatören kan visa på att samnyttjande kan tillämpas genom rätt
förutsättningar i en parkeringsanläggning kan kommunen tillåta att antalet
parkeringsplatser som behöver byggas anpassas mot samnyttjandepotentialen.
6. Exploatören ska uppvisa en reservplan för hur de parkeringsplatser som inte behöver
byggas till följd av mobilitetsåtgärder (bilpoolspaket och/eller informations- och
påverkansinsatser) kan anläggas, utifall exploatören väljer att inte genomföra de
åtgärder som avtalats eller att den förväntade effekten uteblir.

10

Bilpoolspaket
Bilpool (eller bildelning som det också kallas) innebär att ett antal personer delar på en eller flera
bilar. Betalning görs utifrån hur mycket bilen används. En beskrivning av bilpoolspaketet finns i
bilaga 2.
Möjligheten till etablering av bilpooler och användning av fordonen kan underlättas, kravställas
och uppmuntras genom ett bilpoolspaket innehållande:


Att exploatören/byggherren/fastighetsägaren säkerställer att bilpoolen etableras, eller att
befintlig bilpool finns inom acceptabelt gångavstånd, med erforderligt antal poolbilar och
betalar medlemskap för alla hushåll/hyresgäster de första 5 åren.
Att säkerställa att de mest attraktiva parkeringsplatserna reserveras för poolbilar om
bilpool anordnas vid fastigheten.
Möjliggöra laddning av elfordon.
Synliggöra att bilar som ingår i bilpool är prioriterade.
Skylta till bilpoolen och informera om möjligheterna till medlemskap och fördelar med
bilpool i samband med försäljning eller uthyrning av lägenheter/fastigheter.






För att exploatören ska kunna ges en lägre parkeringsnorm ska kommunen ställa krav på att
exploatören visar en plan för hur ovanstående punkter ska genomföras.
Om exploatören visar hur bilpoolspaketet kommer att genomföras och genomför alla punkter
kan avdrag på parkeringstalen tillåtas enligt följande:



Reduktion för bostäder, bilparkering, med 10 % (gäller boende, ej besökande till
boende).
Reduktion för verksamheter, bilparkering, med 10 % (gäller sysselsatta, ej besökande
till verksamheterna).

Hur reduktionen för bilpoolspaket kan räknas ut beskrivs vidare i bilaga 2. För varje 10
parkeringsplatser som reduktionen avser behöver en parkeringsplats för poolbil tillkomma enligt
nedanstående tabell:
Tabell 6-3 Tabellen visar hur många poolbilar det krävs för att kompensera reduktionen av parkeringsplatser
Antal platser, reduktion

Antal poolbilar

1-10

1

11-20

2

21-30

3

Om exploatören kan visa att det finns tillgång till poolbilar på annan plats inom acceptabelt
gångavstånd behöver inte bilpool etableras vid fastigheten. Poolbilarna ska finnas på plats/vara
tillgängliga vid tiden för inflyttning.

11

Informations- och påverkansinsatser
Informations- och påverkansinsatser kan genomföras för att bidra till att minska efterfrågan på
bilparkering. Om exploatören kan visa på att flera av dessa åtgärder kommer att genomföras, eller
presenterar andra förslag som av kommunen bedöms ge likvärdig effekt, kan avdrag göras på
parkeringstalen för verksamma och för boende. För varje åtgärd visas inom parentes vilken typ av
exploatering som åtgärden i första hand påverkar.
Informationskampanjer:
 Upprepad marknadsföring och information till boende och verksamma om samåkning,
bilpool, cykling, kollektivtrafik och effekter av resande med olika färdmedel. Årlig
kampanj under minst 5 års tid. (bostäder och verksamheter)
 Marknadsföring och information om fastighetens och områdets möjligheter för hållbart
resande innan/i samband med försäljning/uthyrning. Gäller vid alla
försäljningar/uthyrningar under minst 5 års tid. (bostäder och verksamheter)
 Informations- och välkomstpaket för nyinflyttade om hållbart resande och boende. Gäller
vid alla nyinflyttningar under minst 5 års tid. (bostäder)
 Personlig rådgivning om resval som riktar sig antingen till enskilda boende eller till
hushåll. Informationen belyser vilka alternativ det finns till bilresande, och är speciellt
framtagen för individens eller hushållens förutsättningar. Årligt erbjudande till hushåll
under minst 5 års tid. (bostäder)
 Grön resplan för fastigheten med åtgärder för verksamma/hyresgäster. En grön resplan
ska beskriva förutsättningarna för att resa hållbart i, till och från arbetet samt föreslå och
säkerställa att åtgärder för att ytterligare förbättra möjligheten till hållbart resande
genomförs. (verksamheter)
Uppmuntra till kollektivtrafikresor:
 Upprepad prova-på period med kollektivtrafik. Minst en månads prova-på-kort med
kollektivtrafiken till samtliga familjemedlemmar ingår vid köp av lägenhet eller tecknande
av hyreskontrakt. Gäller vid alla nyinflyttningar under minst 5 års tid. (bostäder)
 Rabatterade kollektivtrafikkort/ bidrag till kollektivtrafikkort. Exempelvis kan föreningen
köpa in årskort för kollektivtrafiken som de boende kan köpa och betala per månad.
(bostäder)
 Uppmuntra inflyttande verksamheter att erbjuda sina anställda årskort för
kollektivtrafiken via företaget. (verksamheter)
Uppmuntra till cykelresor:
 Möjlighet till omklädning/dusch på arbetsplatsen. (verksamheter)
 Cykelservice i området. (bostäder och verksamheter)
 Cykelpool med lådcyklar, cykelkärror, mm. inrättas i fastigheten som kan bokas och
användas av verksamma och boende. (bostäder och verksamheter)
 Extra bra cykelparkering, inomhus med hög trygghet och möjlighet till enklare service.
(bostäder och verksamheter)
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Uppmuntran till färre resor:
 Förbered verksamhetslokaler för digitala möten, exempelvis genom anpassade utrymmen
för videomöten. (verksamheter)
 Avtal för hemleveranser av varor tecknas långsiktigt. (bostäder)
Eftersom de målstyrda parkeringstalen baseras på ett lägre bilinnehav och en lägre andel
arbetsresor med bil jämfört med idag krävs att kommunen aktivt måste arbeta med kampanjer
och uppmuntring samt förbättring av förutsättningarna för gång, cykel och kollektivtrafik. Därför
kan exploatörernas möjliga reducering av parkeringstalen för informations- och påverkansinsatser
maximalt uppgår till 10 % för verksamma och 5 % för boende.
Om exploatören visar hur minst fem av de listade åtgärderna, eller annan lämplig åtgärd där
utvärdering visar på minskad parkeringsefterfrågan, kan genomföras, kan avdrag på
parkeringstalen tillåtas enligt följande:



Reduktion för bostäder, bilparkering, med 5 % (gäller boende, ej besökande till
boende).
Reduktion för verksamheter, bilparkering, med 10 % (gäller sysselsatta, ej besökande
till verksamheterna).

Hur reduktionen för informations- och påverkansinsatser kan räknas ut beskrivs vidare i bilaga 2.
För att reduktionen för exempelvis verksamheter ska gälla ska åtgärderna som genomförs i första
hand rikta sig till verksamma.

7

Samnyttjande

För att utnyttja marken i centrala Kungälv väl och undvika att parkeringsplatser står tomma
under en stor del av dygnet kan samnyttjande av bilparkering tillämpas i större parkeringsanläggningar i centrala Kungälv.
Med samnyttjande menas att en parkeringsplats används av flera fordon under ett dygn.
Exempelvis kan en parkeringsplats som dagtid används som verksamhetsparkering utnyttjas av
besökare till handel under kvällstid eller under helger. En förutsättning för att samnyttjande ska
fungera är att parkeringsplatserna inte är reserverade. För att nå ett effektivt samnyttjade så krävs
det att flera olika kundgrupper kan använda parkeringsplatserna.
Hur potentialen för samnyttjande räknas ut beskrivs vidare i bilaga 2.

8

Uppföljning

Uppföljning av parkeringsnormens efterlevnad i exploateringsprojekt sker inom de normala
processerna för markanvisningsavtal, detaljplanering och bygglovgivning.
Ansvaret för uppföljning av parkeringsnormens effekter i staden, totalt parkeringsutbud och
graden av styrning mot ett hållbart transportsystem åligger sektor Samhällsbyggnad.
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Bilaga 1

Bilaga 1. Parkeringstal för bil baserat på dagens resande
Om kraven, se tabell 3-1, för förutsättningarna vid ett exploateringsprojekt inte uppfylls ska
parkeringstal för bil baserade på dagens resande användas för att minska risken att
parkeringsefterfrågan för bil överstiger utbudet.
Parkeringstal för bostäder i centrala Kungälv, bilparkering baserat på dagens resande. I detaljplaneskedet är det
lämpligt att använda parkeringstalen baserade på 1 000 m2 BTA och i bygglov parkeringstalen per lägenhet.
Per 1 000 m2 BTA

Per lgh, 90 m2 BTA

Boende

8,4

0,8

Besök till boende

1,1

0,1

Parkeringstal för verksamheter, parkeringsplatser för bil per 1 000 m2 BTA. För förskola, grundskola och
äldreboende är parkeringstalen en rekommendation. En särskild utredning rekommenderas.
Centrala Kungälv, per 1 000 m2 BTA
Verksamma

Besökare till
verksamheter

Kontor

18

2,8

30 anställda per 1 000 m2 BTA samt 4
besökare per 1 000 m2 BTA

Centrumhandel *

7,8

22,1

13 anställda per 1 000 m2 BTA samt 60
besökare per 1 000 m2 BTA

Livsmedelshandel

6

41,4

10 anställda per 1 000 m2 BTA samt 60
besökare per 1 000 m2 BTA

10,2

3,5

17 anställda per 1 000 m2 BTA samt 5
besökare per 1 000 m2 BTA

Grundskola

6

3,5

10 anställda per 1 000 m2 BTA samt 5
besökare per 1 000 m2 BTA

Äldreboende

2,4

3,5

Förskola

Kommentar

4 anställda per 1 000 m2 BTA samt 5
besökare per 1 000 m2 BTA
* Exempel på centrumhandel kan vara butiker, frisörer, tobaksaffärer optiker med mera. Centrumhandel kan
innefatta verksamheter som tillhandahåller både varor och tjänster.

För verksamheter som förskola, grundskola och äldreboende rekommenderas en särskild
utredning för att fastställa hur många bilparkeringar som behövs vid varje etablering då
verksamhetens karaktär kan variera stort. En sådan utredning ska ta hänsyn till elev-, boende- och
personaltäthet vid tillkommande etableringar.
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Bilaga 2. Exempelberäkning flexibla parkeringstal
Räkneexempel bilpool
Bilpool ger tillgång till bil vid behov utan att användaren behöva stå för de kostnader och
åtaganden som det innebär att äga en bil. För samhället leder det samtidigt till en effektivare
användning av bilarna med minskat behov av parkeringsplatser. En poolbil ersätter cirka 5
privatbilar, vilket sparar mycket yta för parkering och minskar belastningen på miljön. Enligt en
rapport om effekten av bilpooler i Stockholm, Göteborg och Malmö, minskade andelen
bilägande hushåll från 35-40 % till cirka 10 % bland hushåll som blivit medlemmar i en bilpool.
Samma undersökning visar också att om hushållen inte blivit medlemmar i bilpool skulle andelen
bilägande hushåll istället hamnat på 40-50 %4.
En minskad andel bilägande hushåll med hjälp av bilpool kan hålla nere parkeringskostnaderna
och minska markanvändningen vid nybyggen. Potentialen för bilpool blir större med höga
parkeringskostnader. En bilpool kan ha effekt på bilinnehavet (och parkeringsefterfrågan) på flera
sätt:






Hushåll som helt ersätter eget bilägande med bilpoolsmedlemskap.
Bilfria hushåll som blir medlemmar istället för att skaffa bil.
Bilägande hushåll som ersätter en andrabil med medlemskap.
Företag som nyttjar bilpool istället för tjänstebilar.
Anställda som nyttjar bilpool istället för privat bil vid tjänsteresor.

Beräkningsgång

Om det ska byggas 100 lägenheter vid en nyexploatering krävs enligt parkeringstalen 60
parkeringsplatser för boende och 10 parkeringsplatser för besökande.
Om exploatören kan uppvisa att bilpoolspaketet kommer att genomföras, att exploatören tecknar
avtal om att betala medlemskap i fem år till alla boende och verksamma, tillåts en reduktion på
10 % av grundtalen. Med reduktionen krävs då:
60 * 0,9 = 54 parkeringsplatser för boende + 10 parkeringsplatser för besökande.
Genom att visa på att bilpoolspaketet ska genomföras kan således exploatören tillgodoräkna sig
en reducering av 6 parkeringsplatser.
För att göra detta ska exploatören anlägga 1 parkeringsplats reserverad för bilpoolsbilar (eftersom
reduktionen ligger i spannet 1-10 parkeringsplatser), alternativt redogöra för vart närmsta annan
bilpool inom acceptabelt gångavstånd finns etablerad samt visa att där finns tillräcklig kapacitet
för att motsvara projektets efterfrågan på bilresor med poolbil.

4

Indebetou, L., Börefelt, A., 2014. Effekt av Sunfleet bilpool – på bilinnehav, trafikarbete och emissioner. Trivector rapport 2014:84.
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Räkneexempel informations- och påverkansinsatser
Informations- och påverkansinsatser kan innebära mjuka åtgärder, ofta benämnda mobility
management-åtgärder, som syftar till att påverka val av resa innan den har påbörjats. Dessa typer
av åtgärder kan även kompletteras med uppmuntransåtgärder som bidrar till att göra det mer
attraktivt att resa hållbart.
Kampanjer och uppmuntring kan som enskild åtgärd ge cirka 5 % minskning av antalet bilresor
om de utformas på rätt sätt och upprepas kontinuerligt. De kan även bidra till att öka
medvetenheten och acceptansen hos många personer. Kombineras kampanjer och uppmuntring
med bättre förutsättningar för användande av gång, cykel och kollektivtrafik, kan minskningen av
antalet bilresor uppgå till cirka 10-15 %.

Beräkningsgång

Om exploatören för ovan beskrivet projekt åtar sig att genomföra fem informations- och
påverkansinsatser kan ytterligare reduktion tillåtas, motsvarande 5 % för bostäder. Med reduktion
för tidigare beskrivet bilpoolspaket och informations- och påverkansåtgärder krävs då:
54 * 0,95 = 51 boendeparkeringar och 10 besöksparkeringar.
Om exploatören genomför färre informations- och påverkansinsatser, blir reduktionen som kan
tillgodoräknas lägre5.
Genom att genomföra bilpoolspaket och mobility management-åtgärder kan exploatören totalt
tillgodoräkna sig en reduktion på 9 parkeringsplatser. Om en genomsnittlig kostnad för att
anlägga en parkeringsplats i garage, under mark 1 våning, uppgår till ca 300 000 innebär
reduktionen en besparing på cirka 2,7 miljoner kronor.
Medlemskap i fem år för 100 bostäder i en bilpool kostar med dagens prisnivå ungefär 930 0006.
Genomförandet av de andra åtgärderna som marknadsföring, informationspaket, möjlighet till
dusch på arbetsplatsen mm är relativt billiga i sammanhanget och en nettovinst för exploatören
kan ofta uppvisas. Kommunen vinner på en ökad möjlighet till tät exploatering samt att
användandet av privat bil troligtvis minskar till förmån för mer hållbara resealternativ.

Räkneexempel samnyttjande
För att kunna samnyttja parkering mellan olika kundgrupper är det viktigt att ha en god förståelse
för vilka tider olika kundgrupper efterfrågar parkering. Som ett riktvärde och utgångspunkt kan
nedanstående tabell användas för att bedöma samnyttjandepotentialen men bäst är att inventera
och räkna beläggningsgrader i det aktuella området. Samnyttjandetalen är baserade på
erfarenheter från ett flertal beläggningsstudier och andra kommuners samnyttjandetal.
Samnyttjandetalen för bostäder har en marginal inbyggd för att möjliggöra att boende i högre
utsträckning än idag ska kunna välja att lämna bilen hemma dagtid.

Ex. Om tre åtgärder genomförs för boende kan reduktionen uppgå till 5%*0,6=3 %. Om tre åtgärder genomförs för verksamheter kan reduktionen uppgå
till 10%*0,6=6 %.
6 Baserat på nu gällande månadsavgift för privatpersoner hos en kommersiell bilpoolsaktör.
5
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Förslag på samnyttjandetal att använda vid bedömning av samnyttjandepotential. Procenttalen visar hur stor andel av
parkringsefterfrågan som bedöms infalla vid en viss tidpunkt. Exempelvis visar tabellen att 85 % av
boendeparkeringarna beräknas vara belagda under vardagar 10-16 varvid 15 % kan användas av andra kundgrupper
under denna tid.
Vardag 10-16

Vardag 16-20

Lördag 10-13

Natt

Bostäder, boende

85 %

90 %

90 %

100 %

Bostäder, besökande

30 %

70 %

40 %

50 %

Verksamma kontor

80 %

20 %

10 %

10 %

Kontor besökande

100 %

5%

0%

0%

Handel Verksamma

80 %

90 %

100 %

20 %

Handel besök

40 %

90 %

100 %

0%

Skolor

90 %

10 %

5%

0%

Äldreboende

100 %

100 %

100 %

100 %

Pendel P

100 %

50 %

20 %

5%

Samnyttjandepotentialen kan beräknas först då flera olika kundgrupper samlas i en parkeringsanläggning med minst 100 parkeringsplatser. Om en exploatör ska bygga ett kvarter med
exempelvis både bostäder, kontorslokaler och lokaler för handel kan samnyttjandepotentialen
beräknas på följande sätt:
1. Beräkna hur många parkeringsplatser som behövs för respektive kundgrupp.
Exempelberäkning av hur många parkeringsplatser som behövs för ett fiktivt exploateringsområde där all parkering
samlas i en gemensam anläggning.
Gemensam parkeringsanläggning

Antal parkeringsplatser enligt parkeringstal

Bostäder, boende

70

Bostäder, besökande

10

Kontor Verksamma

90

Kontor besökande

14

Centrumhandel Verksamma

52

Centrumhandel Besökande

154

SUMMA

390

2. Multiplicera antalet parkeringsplatser som behövs för respektive kundgrupp med de
definierade samnyttjandetalen.
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Exempelberäkning av hur många parkeringsplatser som behövs för ett fiktivt exploateringsområde där all parkering
samlas i en gemensam anläggning.
Gemensam
parkeringsanläggning

Vardag 10-16

Vardag 16-20

Lördag 10-13

Natt

Bostäder, boende

70*85 %=60

70*90 %=63

70*90% =63

70*100% =70

Bostäder, besökande

10*30 %=3

10*70 %=7

10*40% =4

10*50% =5

Kontor, verksamma

90*80 %=72

90*20 %=18

90*10% =8

90*10% =9

Kontor, besökande

14*100 %=14

14*5 %=1

14*0% =0

14*0% =0

Centrumhandel, verksamma

52*80 %=42

52*90 %=47

52*100% =52

52*20% =11

Centrumhandel, besökande

154*40 %=62

154*90 %=139

154*100% =154

154*0% =0

253

275

281

95

SUMMA

3. Se vid vilken tidpunkt den största efterfrågan på parkering infaller, i detta exempel under
dagtid på helgen. Anläggningen behöver således dimensioneras efter 281
parkeringsplatser.
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Bilaga 3. Beräkningsunderlag parkeringstal
Styrande parametrar
Att beräkna parkeringstal för bil handlar om att försöka finna en balans mellan att säkerställa att
tillräckligt antal parkeringsplatser tillförs en plats vid nyetablering eller förändrad markanvändning, samtidigt som markanvändningen och transportsystemet effektiviseras i mesta
möjliga mån. Ett överutbud på parkeringsplatser kan medföra en högre efterfrågan på
biltransporter till området än vad som är önskvärt, samtidigt som ett alltför litet antal parkeringsplatser kan innebära att parkeringsfrågan förskjuts och blir ett problem i angränsande områden.
För cykelparkering handlar det snarare om att erbjuda ett tillräckligt antal cykelparkeringsplatser
av god standard och rätt lokaliserade, och som tillåter antalet cykelresor att öka.
Styrande parametrar vid fastställande av parkeringsnormen är framförallt boendetäthet, biltäthet,
arbetstäthet kombinerat med prognoser och mål på längre sikt. Även lokala förutsättningar för
tillgänglighet med olika transportslag är viktigt att beakta.

Exempel på utformning av parkeringsnorm
En miniminorm innebär att parkeringstalen visar det minsta antal parkeringsplatser kommunen
kan kräva av exploatören med hänvisning till Kommunallagens likabehandlingsprincip, samt
Plan- och Bygglagen.
En maximinorm reglerar antalet parkeringsplatser som maximalt får anläggas för en fastighet eller
i ett område7. Om en bedömning görs att det behövs fler parkeringsplatser för att bemöta
framtida efterfrågan kan möjlighet erbjudas till parkeringsköp i gemensam parkeringsanläggning.
Med flexibla parkeringsnormer kan kommunen göra en enskild bedömning av vilket parkeringstal
som är lämpligt vid nybyggnation. Det ger en bättre anpassning av antalet parkeringsplatser,
jämfört med att ha en fastslagen parkeringsnorm som alla exploateringar ska följa. Genom att
arbeta på detta sätt kan byggkostnader och hyror hållas nere, mark frigöras till andra ändamål,
samtidigt som kommunen får ett modernare fastighetsbestånd där hyresgästerna får större
möjligheter att resa på ett hållbart sätt. Det är dock viktigt att det finns tydliga och transparanta
regler kring flexibiliteten, så att alla byggherrar erbjuds samma möjligheter.

7

Sveriges Kommuner och Landsting 2007. Policy för parkering, s 37.
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Lokala förutsättningar
I tabellen nedan redovisas de nyckeltal och ställningstagande som ligger till grund för
parkeringstalen.
Övergripande målsättningar och ställningstaganden
Fossila koldioxidutsläpp från transporter ska minska med 90 % fram till 2050 jämfört
med 2010 (Energiplan).
Nya bostadsområden bör planeras så att biltrafik i området minimeras (Energiplan).
Vid större bostadsbyggen ska det planeras för bilpool vilket kan ge upphov till en
reducering av parkeringstalen (Energiplan).
I centrala Kungälv ska fastighetsägarna tillskapa så många av det kravställda antalet
parkeringsplatser som möjligt på egen tomtmark.
Kostnaden för ett parkeringsköp för en parkeringsplats ska inte subventioneras av
kommunen, vilket innebär att kostnaden minst ska motsvara den kostnad som
kommunen åtar sig för att anlägga en parkeringsplats.
Nyckeltal bostadsyta och genomsnittligt invånarantal
Antal boende/lgh

1,8

Storlek lgh m2 BTA (baserat på
utbyggnadsplaner)

90

Färdmedelsandelar nuläge
Bilförarandel idag, besöksresor

69 %

Bilförarandel idag, arbetsresor

60 %

Antal parkeringsplatser för besökande, bil och cykel och för boende, cykel
Antal besöksparkeringar/lgh cykel

0,2

Antal besöksparkeringar/lgh bil

0,1

Bilinnehav
Dagens bilinnehav i centrala Kungälv baseras på uppgifter från SCB. Bilinnehavet är ett
genomsnitt av antalet bilar per 1 000 invånare plus personbilar i trafik registrerade på personliga
företag för de nyckelkodsområden som anses mest representativa för det framtida centrala
Kungälv8. Bilinnehavet är då 418 bilar per 1 000 invånare. De målstyrda parkeringstalen är
baserade på ett betydligt lägre bilinnehav, motsvarande 350 bilar per 1 000 invånare.

8

SCB 2014. BILPAK 2013-12-31. Nyckelkodsområden 01050, 01010, 01011, 01061. Personbilar i trafik, privata samt registrerade på personliga företag
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Bilaga 4. Omräkningstabeller lägenhetsstorlekar och arbetstäthet
Om förutsättningar som genomsnittligt antal invånare i lägenheter, storlek på lägenheter och
antal anställda per 1 000 BTA för olika verksamheter förändras kan följande tabeller användas för
att se vilket parkeringstal för bil som kan användas.
Svarta siffror visar målstyrda parkeringstal och grå siffror inom parentes visar parkeringstal som baseras på dagens
förutsättningar.
Per 1 000 m2 BTA
Genomsnittslägenhet

90

Boende
Besök till boende
Mindre lägenheter
Besök till boende
Små lägenheter

Per lägenhet

BTA, 1,8 inv/bostad

7 (8,4)

0,6 (0,8)

1,1 (1,1)

0,1 (0,1)

80

Boende

m2

m2

BTA, 1,6 inv/bostad

7 (8,4)

0,56 (0,7)

1,3 (1,3)

0,1 (0,1)

39 m2 BTA (motsv 35 m2 BOA), 1,2 inv/bostad

Boende
Besök till boende
Större lägenheter

10,8 (12,9)

0,42 (0,5)

2,6 (2,6)

0,1 (0,1)

100 m2 BTA, 2 inv/bostad

Boende
Besök till boende

7 (8,4)

0,7 (0,8)

1,0 (1,0)

0,1 (0,1)

Korrektionsfaktorer beroende på arbetstäthet
Arbetstäthet

Korrektionsfaktor

25 anställda per 1 000 m2 BTA
30 anställda per 1 000

m2

BTA

35 anställda per 1 000 m2 BTA
40 anställda per 1 000

m2

BTA

0,88
1
1,17
1,33
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