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RIKTLINJER 
PARKERING OCH MOBILITET
inom Vårvik

Begrepp/definitioner

PARKERINGSTAL (P-TAL)

Anger hur många parkeringsplatser som ska tillhandhållas i samband med 
byggnation. Anges som antal parkeringsplatser för bil och cykel per 
1 000 m2 BTA.

GRÖNA P-TAL

En justering av parkeringstalet som baseras på vilka mobilitetstjänster som 
tillhandahålls och som därmed motiverar ett reducerat p-tal i ett  
exploateringsprojekt.

MOBILITETSHUS 

Ett parkeringshus eller annan parkeringsanläggning som inkluderar utrymme 
för fordon samt tjänster inom mobilitet, exempelvis samutnyttjade  
mobilitetsplatser för bilar och cyklar samt olika typer av delningstjänster. 

MOBILITETSPLATS

Det utrymme i mobilitetshus som är speciellt avsatt för poolfordon som bil, 
cykel, med mera. 

SAMUTNYTTJANDE

Flera parkeringskategorier, exempelvis boende och arbetstagare, samsas om 
samma parkeringsplatser i en gemensam parkeringsanläggning. 
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MARKANVISNING

En överenskommelse mellan en kommun/kommunalt bolag och en  
byggherre (fastighetsägare/exploatör) som ger byggherren ensamrätt att 
under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen/
kommunalt bolag om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen 
ägt markområde för bebyggande.

NYTTJANDERÄTT

Rätt att nyttja eller bruka någon annans egendom (vanligtvis fast egendom). 
Särskilda villkor som gäller för avtal om nyttjanderätt är reglerat i lagen 
(Jordabalken 7-15 kap).

BTA 

Bruttoarea, summan av alla våningsplans area, begränsas av de omslutande 
byggnadsdelarnas utsida. 

GEMENSAMHETSANLÄGGNING

Gemensamhetsanläggning är en anläggning som ägs och förvaltas av flera 
fastigheter tillsammans; till exempel vägar, bryggor eller lekplatser.  
Gemensamhetsanläggning inrättas genom en lantmäteriförrättning.

PARKERINGSKÖP

Genom ett parkeringsköp omvandlas fastighetsägarens skyldighet att anordna  
parkeringsutrymme till att fastighetsägaren istället bidrar finansiellt till en 
gemensam parkeringsanläggning. Fastighetsägaren och kommunen ingår 
ett så kallat avtal om parkeringsköp som innebär att fastighetsägaren blir 
tilldelad behövligt parkeringsutrymme i en gemensam parkeringsanläggning, 
utanför den egna fastigheten, mot en ersättning till kommunen för  
anläggningens kostnader.

AVTAL OM MOBILITETSÅTGÄRDER

För att fastighetsägaren ska få tillgodoräkna sig den sänkning av parkeringstal  
som erhålls genom mobilitetsåtgärder krävs att ett avtal om mobilitetsåtgärder 
tecknas. Detta syftar till att reducera boendes behov av egen bil.

ÖVERLÅTELSEAVTAL 

Ett köpeavtal som upprättas när fast egendom ska byta ägare.



 

Trollhättans nya stadsdel Vårvik 

planeras för ett hållbart liv nära 

centrum. Behovet av privat bil  

beräknas minska över tiden,  

därför finns ett stort behov av att  

prioritera andra mobilitets- 

lösningar. Huvudsyftet med dessa 

riktlinjer är att tydliggöra hur 

parkeringstal och mobilitets- 

åtgärder ska hanteras inom 

stadsdelen Vårvik. 

Vid beräkning av parkeringstal  

för bil och cykel inom Vårvik  

gäller som utgångspunkt befintlig  

parkeringsnorm enligt ”Trollhättan  

Parkeringsprgram 2016” med  

”Riktlinjer – Parkering och mobilitet  

inom Vårvik” som ett komplement. 

I den nya stadsdelen kommer 

möjligheterna för bilparkering att 

vara begränsade. Fastighetsägare  

som erhåller markanvisning i 

Vårvik måste generellt planera 

för ett lågt parkeringstal (bil), 

även om p-talet är flexibelt. 

Antalet parkeringsplatser för bil 

anpassas efter vilken typ av  

bostäder och verksamhetslokaler 

som uppförs och vilka mobilitets-

åtgärder som fastighetsägaren 

genomför i syfte att underlätta  

för en hållbar livsstil utan egen 

bil. För att kunna sänka  

parkeringstalet är det viktigt att 

påverka bilinnehavet och inte 

bara bilanvändandet. 

Modellen för parkering och  

mobilitetsåtgärder i Vårvik ger 

tydliga signaler till fastighets- 

ägare om antalet parkerings- 

platser för bil, antal mobilitets- 

platser och vilken nivå av  

mobilitetsåtgärder som förväntas  

Bakgrund och syfte



 
 

anordnas i varje projekt. Samtidigt  

säkerställs att olika projekt inom  

Vårvik får en konsekvent och 

likvärdig handläggning. Inom 

stadsdelen Vårvik ska fastighets-

ägaren fullgöra sitt ansvar att 

anordna parkering genom avtal 

med Trollhättans stad om  

parkeringsköp samt avtal  

om mobilitetsåtgärder. 

Vid bygglov sker en avstämning 

mot riktlinjerna samt avtal som 

ingåtts i samband med  

markanvisningen, för att säker-

ställa rätt antal parkeringsplatser 

för bil, mobilitetsplatser och  

andra mobilitetsåtgärder utifrån 

projektets aktuella förutsättningar.  

Med hänvisning till ovanstående 

gäller till dess att annat beslutas 

dessa riktlinjer för parkering och 

mobilitet inom Vårvik, vilken ska 

ligga till grund för bedömningar  

om lämpliga mobilitetsåtgärder 

och lämpligt utrymme för  

parkering av bil och cykel i 

plan- och bygglovsärenden. 



Riktlinjer

 

Varje fastighetsägare är skyldig 

att anordna parkering av fordon 

för sin fastighets behov. För att 

erhålla bygglov måste behovet  

av parkeringsplatser, enligt 

8 kap 9 § Plan- och bygglag 

(2010:900), tillgodoses. 

En utredning om förändrad 

lagstiftning presenterades den 

30 mars 2021, där transport-

effektivitet får högre prioritet. 

Utredningen bedömer att lag-

ändringarna kan träda i kraft vid 

halvårsskiftet 2022. 

Eftersom behovet av parkerings- 

platser (bil) i Vårvik, avsedda  

för boende och verksamheter 

samt mobilitetsplatser för  

cykel- och bilpool, inte kan  

tillgodoses inom egen fastighet  

ska fastighetsägaren lösa sin 

skyldighet för ovanstående 

parkeringsplatser genom  

parkeringsköp samt avtal om 

mobilitetsåtgärder. Detta sker 

genom separat åtagande och 

villkor som ska specificeras i 

kommande överlåtelseavtal. 

Innan överlåtelseavtal ingås 

mellan parterna ska fastighets-

ägaren ha ansökt och erhållit 

bygglov avseende det område 

som markanvisningen avser. 

För att bygglov ska godkännas 

samt att fastighetsägaren ska få 

tillgodoräkna sig den sänkning 

av parkeringstalet som erhålls 

genom mobilitetsåtgärder krävs 

att det tecknas ett skriftligt avtal 

om parkeringsköp. Det krävs 

även ett avtal om mobilitets- 

åtgärder som bygger på  

förutsättningarna i dessa riktlinjer. 

Syftet ska vara att säkerställa att 

mobilitetsåtgärder genomförs 

och vidmakthålls samt möjlig-

göra för mer flexibla parkerings- 

lösningar, öka samnyttjandet av 

parkering och underlätta till-

komsten av ny bebyggelse. 

Trollhättans Stad har utsett  

Kraftstaden Fastigheter till huvud-

man för parkering i Vårvik, med 

ansvar för att planera, bygga och 

driva mobilitetshus (parkeringshus  

och andra parkerings- 

anläggningar) i Vårvik. 

FASTIGHETSÄGARENS ÅTAGANDE AVSEENDE 
PARKERING OCH MOBILITET I VÅRVIK



 

BILPARKERING AVSEDD FÖR BOENDE 
SAMT VERKSAMHETER
Parkeringsköpet är en form av nyttjanderätt varför upplåtelse kan ske

på högst 25 år. Fastighetsägaren åtar sig att betala ett engångsbelopp 

till Trollhättans Stad motsvarande del av investeringskostnaden för 

avtalade parkeringsplatser i ett mobilitetshus (parkeringsgarage eller 

annan parkeringsanläggning) i Vårvik. Boende och verksamheter hyr 

parkeringsplats/er i anläggningen av Kraftstaden Fastigheter. Drift och 

underhåll ingår i den hyra som användaren betalar för att använda 

parkeringsplatsen. 

Parkeringsplatserna kommer ej avse särskilt markerade platser utan 

samnyttjas av boende och arbetstagare. Då olika parkörers behov  

infaller vid olika tidpunkter på dygnet blir samnyttjandeprincipen i  

Vårviks mobilitetshus ett effektivt sätt att optimera beläggningen. 

Exempelvis kan parkeringen under dagtid användas som arbetsplats-

parkering och kvällstid som besöks- och boendeparkering. 

 

MOBILITETSPLATSER AVSEDD FÖR FORDON 
I MOBILITETSPOOL (GEMENSAMHETSANLÄGGNING)
För mobilitetsplatser avsedda för fordon i mobilitetspool ska en 

gemensamhetsanläggning (GA) bildas. Delaktigheten i gemensam-

hetsanläggningen är kopplad till äganderätten för varje fastighet och 

varje fastighet tilldelas andelstal för utförande och drift. Det mark- 

område som markanvisningen avser, och fastighetsägaren förvärvar, 

ska anslutas till ovanstående gemensamhetsanläggning. Det medför 

att fastighetsägaren blir skyldig att bekosta sin andel i gemensamhets-

anläggningen motsvarande 100% av investeringen för utpekade  

mobilitetsplatser samt löpande drift av dessa mobilitetsplatser. 

Fastighetsägaren ska ingå överenskommelse om inträde i ovanstående 

gemensamhetsanläggning (§ 43 anläggningslagen). Gemensamhets-

anläggningen förvaltas av en samfällighetsförening. 

Mobilitetsplatserna för fordon i mobilitetspool kommer att vara specifika, 

särskilt markerade platser. Det ligger i samfällighetsföreningens uppgift 

att etablera en attraktiv mix av mobilitetstjänster kopplat till mobilitets- 

pool samt göra framtida anpassningar av mobilitetserbjudande. 



 

 

 
Antal mobilitetsplatser cykel- och bilpool

2 st mobilitetsplatser per 100 lägenheter

Figuren visar parkeringstal för mobilitetsplatser för fordon i mobilitetspool.

 

 

Parkeringstal för cykel (Trollhättans parkeringsprogram 2016) 
- Bostäder

21 lättillgängliga cykelplatser inomhus per 1000 m2 BTA

6 lättillgängliga cykelplatser utomhus per 1000 m2 BTA

 

 

Parkeringstal för cykel (Trollhättans parkeringsprogram 2016) 
- Verksamheter

Kontor  17 lättillgängliga cykelplatser per 1000 m2 BTA

Handel  25 lättillgängliga cykelplatser per 1000 m2 BTA

Förskola  16  lättillgängliga cykelplatser per 1000 m2 BTA

Vård  15 lättillgängliga cykelplatser per 1000 m2 BTA

Figuren visar parkeringstal för cykel per 1 000 m2 BTA inklusive besöksparkering, gällande bostäder
och verksamheter.

CYKELPARKERING
Parkeringstal för cykel i Trollhättans Parkeringsprogram 2016 är utgångs-

punkten för fastighetsägare i Vårvik, med tillägget att parkeringstalet 

kan justeras uppåt eller nedåt för att anpassas till den målgrupp som 

boendet eller verksamheten avser. Idag är cykel både ett transport-

medel i vardagen och utrustning för olika fritidsaktiviteter, vilket kräver 

större omsorg i planering av parkeringsplatser för cykel och förvarings- 

platser för cyklar med högre värde. 

Flexibiliteten i p-tal för cykel får inte skapa försämringar i tillgänglighet 

jämfört med normen utan ska vara en anpassning till verkliga behov 

hos målgrupperna, utifrån antal boende och lägenhetsyta, antal  

anställda och verksamhetsyta, åldersfördelning i fastigheten, erbjudande 

om poolcyklar etc. Ska antalet parkeringsplatser för cykel justeras nedåt 

krävs starka motiv och en tydlig inriktning för projektkonceptet. 

Exempel på bostadskoncept där antalet parkeringsplatser för cykel kan 

behöva justeras kan vara så kallade cykelhus eller kategoriboende för 

äldre, studenter och ungdomar



 

ÖVRIG MOBILITET 
En mobilitetspott ska inrättas för varje hushåll med syfte att främja 

möjligheterna för de boende i Vårvik att få en hållbar livsstil utan egen bil 

samt underlätta starten av mobilitetstjänster inom området. Insättning  

till mobilitetspott från varje fastighetsägare baseras på ambitionsnivå 

för mobilitetsåtgärder samt erhållen reduktion av parkeringstal. Vilken 

organisation som ska ansvara för och administrera mobilitetspottens 

medel behöver regleras och är under framtagande.

 

För att skapa en förutsägbar och transparent metod för att fastställa  

parkeringstal enligt standardiserade principer har nedanstående 

modell tagits fram för att beräkna parkeringstal för bil inom Vårvik. 

Modellen ger möjlighet för fastighetsägare att få ett reducerat  

parkeringstal tack vare mobilitetsåtgärder. 

Den exakta uttolkningen av grundtal, lägeskvaliteter, projekt- 

egenskaper, mobilitetsåtgärder och det slutliga utfallet av varje projekt 

bedöms inför bygglov av en projektgrupp, med representanter från 

Trollhättan Exploatering, Kraftstaden Fastigheter och Trollhättans Stad.

Modell
FÖR PARKERING OCH 

MOBILITETSÅTGÄRDER I VÅRVIK 



 

 

 

Grundtal 

Justering för läge 

Justering för 
projektkoncept 

Gröna parkeringstal 

Grundtal utgår från parkeringstalen 
i Trollhättan parkeringsprogram 2016.

Lägeskvaliteterna beror på närhet till kollektivtrafik och 
lokal service, det vill säga Vårviks läge i Trollhättan.

Baseras på målgruppens behov och andra påverkans-
faktorer (65+-koncept, studentbostäder etc).

Krav eller möjlighet att ytterligare sänka parkerings-
talet med hjälp av mobilitetsåtgärder. 

Figuren visar ”Modell för parkering och mobilitetsåtgärder i Vårvik”. En arbetsprocess i fyra steg vid 
bedömning av lämpliga mobilitetsåtgärder och utrymme för parkering i Vårvik.
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GRUNDTAL 
Grundtalet utgår från parkeringstalen i styrdokumentet Trollhättan

Parkeringsprogram 2016, med skillnaden att parkeringstalen för både 

bil och cykel i Vårvik uttrycks i antal platser per 1 000 m2 BTA inklusive 

besöksparkering och parkeringsplatser för rörelsehindrade. 

Grundtalet i Vårvik är 9,0 parkeringsplatser per 1 000 m2 BTA. 

JUSTERING FÖR LÄGE 
Det lägesbaserade parkeringstalet utgår ifrån Vårviks läge i Trollhättan

och dess närhet till god sammanvägd tillgänglighet, det vill säga direkt 

närhet till god kollektivtrafik, bra cykelinfrastruktur, service och andra 

förutsättningar som underlättar en god mobilitet. Enligt parkerings-

programmet är Vårvik beläget intill områden med lägesjusterat p-tal 

på 0,85-0,95 och med god tillgänglighet till kollektivtrafik och till lokala 

centrum. Detta läge ger ett parkeringstal för flerbostadshus på 8,0  

parkeringsplatser per 1 000 m2 BTA i Vårvik.

JUSTERING FÖR PROJEKTKONCEPT 
Vid det tredje steget analyseras projektets specifika förutsättningar

som typ av bostadshus eller typ av verksamhet. 

Bostäder 
FLERBOSTADSHUS
Med flerbostadshus avses ett boende som riktar sig till en blandad mål-

grupp och en ordinär mix av lägenhetsstorlekar. P-talet för flerbostads-

hus i Vårvik är 8,0 parkeringsplatser per 1 000 m2 BTA, inklusive besöks-

parkering och parkeringsplatser för rörelsehindrade.

BOSTADSKONCEPT – SPECIAL
Bostadskoncept som är speciellt riktade till en viss målgrupp, exempelvis 

studentbostäder,  kan förändra behovet av parkeringsplatser för bil.  

Möjligheten att justera p-talet, uppåt eller nedåt, för denna typ av  

koncept finns i Vårvik. Målet är dock att hamna på ett genomsnittligt lågt 

p-tal för bil i Vårvik, enligt de argument som framförs i dessa riktlinjer. 



 

Verksamheter
Verksamheter och deras arbetstagare i Vårvik behöver precis som 

boende planera för hållbara resealternativ och begränsade möjligheter 

för parkering av privata bilar. 

Verksamhetskoncept som är speciellt riktade till en viss målgrupp kan 

förändra behovet av parkeringsplatser för bil, därför finns möjlighet att 

justera parkeringstalet för verksamheter, uppåt eller nedåt, enligt samma  

princip som för bostadskoncept special.
P-tal för verksamheter (se tabell nedan) anges i antal platser per 1 000 m2 

BTA, inklusive besöksparkering och parkeringsplatser för rörelsehindrade. 

GRÖNA PARKERINGSTAL 
Det gröna parkeringstalet speglar projektets ambitioner inom mobilitet

och är både ett krav och en möjlighet för fastighetsägarna i Vårvik. Då 

det inte är möjligt att avgöra effekten av varje enskild åtgärd indelas  

mobilitetsåtgärderna i två nivåer, PLUS och SUPER. 

Alla fastighetsägare i Vårvik ska uppnå nivån av mobilitetsåttgärder som 

kallas PLUS. Fastighetsägare som planerar för boende eller verksamhet 

med ökade möjligheter till smarta mobilitetslösningar arbetar med  

mobilitetsåtgärder på nivån som kallas SUPER. 

Det slutliga gröna parkeringstalet måste dock minst tillgodose behovet 
av besöksparkering och parkeringsplatser för rörelsehindrade. Det slutliga 

parkeringstalet avrundas alltid uppåt till hel parkeringsplats.

Vid bygglov sker en avstämning mot modellen för att säkerställa att 

fastighetsägaren uppfyller  rätt antal parkeringsplatser utifrån projektets 

aktuella förutsättningar. I avtal om parkeringsköp och avtal om  

mobilitetsåtgärder har fastighetsägaren åtagit sig att uppfylla parkerings- 

och mobilitetsåtgärder som möjliggör justering av parkeringstalet.  

Det åligger fastighetsägaren att i bygglovskedet beskriva hur åtgärderna 

ska uppfyllas så att bygglov ska kunna ges.   



 

Nivå PLUS 
Alla fastighetsägare som erhåller markanvisning i Vårvik ska etablera

och vidmakthålla mobilitetsåtgärder enligt nivå PLUS, och inför bygglovs- 

ansökan ska de säkerställa att alla krav uppfylls. 

Mobilitetsåtgärderna på nivå PLUS medför ett avdrag med 20% på det 

lägesspecifika parkeringstalet. 
Preciserade krav för nivå PLUS finns i den mobilitetsredogörelse som ska 
lämnas in (blankett 1).

Nivå SUPER 
För projekt på nivå SUPER är det särskilt viktigt att skapa väl genomtänkta

boende- eller verksamhetsmiljöer för sina tilltänkta målgrupper och inte 

använda reducerade kostnader som drivkraft. 

Mobilitetsåtgärderna som räknas upp i mobilitetsredogörelsen för nivå 

SUPER ska inte ses som absoluta krav. De är snarare exempel på åtgärder 

som kan behövas förstärkas för att möta användarnas behov. Trollhättans 

Stad, 

. 

Kraftstaden Fastigheter och Trollhättan Exploatering är öppna för nya  

innovativa mobilitetslösningar.

Mobilitetsåtgärder på nivå SUPER kan maximalt medföra en reduktion  

om 85 % av det gröna p-talet på nivå PLUS. 

För nivå SUPER krävs en kompletterande mobilitetsredogörelse, både

blankett 1 och 2 ska lämnas in. 



Figuren visar ”Modell för parkering och 
mobilitetsåtgärder i Vårvik”. P-tal för bil 
per 1 000 m2 BTA. 

Sammanfattande tabell

  

Verksamheter - special
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Fast reduktion alla Reduktion upp till 85%
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Vårviks läge i staden ger 10% 

reduktion på grundtalet

Nivå PLUS
20% reduktion 
på det läges-
specifika p-talet

Projektkoncept fler-
bostadshus -en mix av 
lägenhetsstorlekar ger 
p-tal 8,0 i Vårvik

Bostadskoncept - 
special är riktad till 
en speciell målgrupp, 
exermpelvis studenter

Mobilitetsåtgärder på 
Nivå SUPER innebär 
möjlighet till ytterligare 
reducering av p-talet

Parkeringstal för 
verksamheter i Vårvik

 

0% 6,4%

Det är fastighetsägarens ansvar att på ett trovärdigt sätt redovisa att 

de uppfyller parkering- och mobilitetskrav som ställs i Vårvik. Inför 

bygglovsansökan ska en skriftlig mobilitetsredogörelse lämnas in.

■ På blankett 1 (nivå PLUS) ska sökande redogöra för hur de  

 obligatoriska mobilitetsåtgärderna uppfylls. 

■ På blankett 2 (nivå SUPER) redovisas ytterligare mobilitetsåtgärder  

 som komplement till åtgärderna på blankett 1.

. 

Reduktion



 

Räkneexempel
Modellen för parkering och mobilitetsåtgärder i Vårvik illustreras i 
nedanstående räkneexempel. 

Exempel på beräkning av grönt parkeringstal, nivå PLUS – 
boendeparkering bil samt beräkning av parkeringstal för cykel:

Ett kvarter i Vårvik ska bebyggas med ett flerbostadshus bestående av en 

mix av lägenhetsstorlekar. Byggnaden omfattar 10 000 m2 BTA, 

ca 76 lägenheter. 

Grundtalet för bil är 9,0 parkeringsplatser per 1 000 m2 BTA. Vårviks läge 

i staden ger 10 % rabatt på grundtalet vilket ger ett p-tal på 

8,0 parkeringsplatser per 1000 m2 BTA. 

Valt projektkoncept, flerbostadshus, ger ingen ytterligare rabatt på det 

lägesspecifka p-talet för bil, vilket ger ett p-tal för flerfamiljshus på 

8,0 parkeringsplatser per 1 000 m2 BTA. 

I Vårvik ska alla fastighetsägare uppnå mobilitetsåtgärder enligt nivå 

PLUS, vilket ger ytterligare reduktion på det lägesspecifika parkerings-

talet för bil på 20%. 

Parkeringstalet för cykel är 27,0 parkeringsplatser (21 inomhus och 

6 utomhus) per 1 000 m2 BTA. Parkeringstalet för mobilitetspool är 

2 mobilitetsplatser per 100 lägenheter. 

Fastighetsägaren ska redovisa att samtliga krav om mobilitetsåtgärder 

för nivå PLUS uppfylls. 

Parkeringsplatser för bil: 10 000*8/1 000 = 80 parkeringsplatser för bil

Reduktion nivå PLUS: 80*20% = 16 parkeringsplatser

Antal parkeringsplatser för bil: 80-16 = 64 parkeringsplatser. 

P-tal för bil = 6,4 parkeringsplatser per 1 000 m2 BTA.

Mobilitetsplatser för fordon i mobilitetspool: 

2/100*76 = 2 mobilitetsplatser (avrundas uppåt)

Antalet bilparkeringsplatser som måste ordnas blir totalt 66 stycken 

varav två är mobilitetsplatser för fordon i bil- och cykelpool. 

Parkeringsplatser för cykel:
Inomhus: 21 x (10 000 m2 BTA/1 000) = 210 parkeringsplatser

Utomhus: 6 x (10 000 m2 BTA/1 000) = 60 parkeringsplatser

Antalet cykelplatser som behöver ordnas blir totalt 270 stycken varav 

210 platser ska vara inomhus och 60 platser utomhus.

  



 

 

 

 

Figuren visar ”Modell för parkering och mobilitetsåtgärder i Vårvik”, exempel projektkoncept flerbostadshus.
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Antal cykelplatser
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GRÖNA PARKERINGSTAL

Figuren visar ”p-snurra” för beräkning av p-tal för bil i Vårvik utifrån projektkoncept flerbostadshus.  
Grön reduktion på Nivå PLUS.

    

P-tal
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p-plaster P-tal Reduktion
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Grund-
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Justering av 
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Nivå PLUS Nivå SUPER

10 000 80,08,09,0 16,080,0 0

 
GRÖNA PARKERINGSTAL

Antal
p-plaster

10 000

P-tal
Reduktion

20%
Antal

p-plaster P-tal
Reduktion

<85%
Antal

p-plaster

64 6,48,0

80,0 16,080,0 0 64

Vårviks läge 

i staden

P-tal utifrån 

projektkoncept. 20% rteduktion 

på det läges-

specifika p-talet.

Proj. anpassat antal 

p-platser minus rabatt 

antal p-platser på Nivå 

PLUS ger antalet p-plat-

ser på Nivå PLUS.

Nivå SUPER innebär möjlig-

het till ytterligare reduktion 

utöver Nivå PLUS. Upp till 

85% reduktion på antalet 

p-platser på Nivå PLUS.

Figuren visar totalt antal parkeringsplatser inklusive mobilitetsplatser för fordon i cykel- och bilpool i Vårvik, 
utifrån projektkoncept flerbostadshus.

 
Totalt antal parkeringsplatser inklusive bil- och cykelpool

Projekt koncept Flerbostadshus: 10 000 m2 BTA, ca 76 lägenheter

Totalt antal parkeringsplatser, bil

Antal mobilitetsplatser - parkering för bil- och cykelpool

2 platser per lägenheter

Summa

NIVÅ PLUS

64

2

66
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