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Parkeringsutredning Lindsdal 
(PM/Rapport) 

1. Inledning  

I Lindsdals centrum, nordväst om Kalmar tätort planeras för en förtätning med 

servicefunktioner. Nuvarande centrum inrymmer livsmedelsbutik, frisersalong, 

sporthall, post, vårdcentral, fritidsgård och bibliotek. Lindsdal centrum ”servar” ett 

förhållandevis stort omland där det är ont om alternativa färdsätt till bilen. Denna 

utredning föranleds av att det finns planer på exploatering i och kring centrumet. 

 

Fokus i denna utredning ligger på Lindsdals centrala delar, dvs. området kring 

Lindsdals centrum, Lindsdals vårdcentral samt Lindsdalsskolan. Fortsättningsvis 

benämns detta ”utredningsområdet”. Se avgränsning i figur nedan. Inom 

utredningsområdet finns både kommunala och privata fastighetsägare och vissa 

av parkeringsanläggningarna inrymmer förhyrda platser, medan andra är 

reglerade med maximal parkeringstid på 3 respektive 24 timmar.  

 

 

Figur 1. Parkeringsutredningens utredningsområde avgränsas av det 
rödmarkerade området. 
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1.1 Uppdraget 
På uppdrag av Kalmar kommun har Ramböll genomfört denna parkeringsstudie i 

Lindsdals centrum med syfte att utreda parkeringssituationen i 

utredningsområdet, dvs. hur många parkeringsplatser som finns anlagda, hur 

välanvända de befintliga parkeringsplatserna är och hur beläggningsgraden ser ut 

under de mest belastade tidpunkterna.  

 

Det grundläggande syftet att ge underlag för bedömning om det är möjligt att 

exploatera delar av befintliga parkeringsplatser med ny bebyggelse genom att 

beräkna framtida efterfrågan på bil- och cykelparkering.  Då utredningsområdet 

består av fastigheter med flertalet olika fastighetsägare diskuteras möjligheter till 

samnyttjande mellan olika verksamheter samt andra åtgärder som skulle minska 

bilplatsbehovet. Studien ska fungera som underlag för bedömning av hur 

parkeringsfunktionerna fungerar idag samt hur föreslagen exploatering och ny 

markanvändning påverkar behovet av ny parkering i området. Exploatering 

framgår av nedanstående figur. 

 

 

Figur 2. De planer som LW fastigheter samt Kalmar kommun lagt fram för centrala 
Lindsdal. I norr planeras även en förskola som ej syns i bild och i väster byggs 
Lindsdalsskolan ut. 
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Utbyggnaden kommer att ta en del av de befintliga parkeringsytorna i anspråk, 

men samtidigt kommer nya ytor för parkering att tillskapas. Utöver det som 

framgår av figuren så planeras även en förskola i norra delen av 

utredningsområdet och även en utbyggnad av Lindsdalsskolan i väst.  

 

Syftet med studien är vidare att få kännedom om hur parkeringsanläggningarna är 

belagda under olika tidpunkter och dagar i veckan, samt var dessa fordon hör 

hemma (registreringsadress). Detta för att ge Kalmar kommun bättre kännedom 

om vilka som besöker och arbetar i området. Syftet är vidare att ge underlag för 

bedömning om det är möjligt att exploatera delar av befintliga parkeringsplatser 

med ny bebyggelse utan att ersätta dessa parkeringsplatser någon annanstans. 

1.2 Metod 
Uppdraget har inletts med fältstudier för att få en bild av hur användningen av 

parkeringsytorna ser ut idag. Fältstudierna har genomförts av anställda på Kalmar 

kommun under fyra tillfällen. Resultatet från fältstudien har sedan använts som 

underlag för vidare analys av beläggningsgraden samt identifiering av var de 

fordon som använder sig av respektive parkeringsyta är registrerade. Analyser har 

utförts med bland annat verktygen Microsoft Excel och ArcGIS.  

 

Fältstudiemetodiken beskrivs mer utförligt i senare fältstudiekapitel.  

1.3 Förändringar under arbetets gång 
Under arbetets gång har vissa förutsättningar förändrats. Dessa beskrivs 

övergripande i detta kapitel och under respektive del i rapporten.  

 

LW fastigheter har förvärvat fastigheten där parkeringsplats nummer 7( öster om 

Vårdcentral/Apotek) från Kalmar kommun. I samband med detta har de ändrat 

reglering på parkeringsytan. Parkeringsytan regleras efter övertagandet med en 

maximal parkeringstid på 3 timmar mellan kl. 07-22 samt parkeringsförbud 

mellan 22-07. På parkeringsyta nummer 8 strax sydost om centrum har det i 

samband med detta även införts ett parkeringsförbud mellan kl. 22-07. 

Förändringarna är dock utförda efter genomförd beläggningsstudie.  

 

Denna förändring har betydelse för resultatet, men det är svårt att sia i hur 

parkeringssituationen ser ut efter dessa förändringar, speciellt under 

maxtimmarna. I slutsatsen finns dock lite resonemang kring detta.  
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2. Beskrivning av området Lindsdal 

2.1 Befintliga förhållanden 
Lindsdals centrum ligger ca 9 km nordväst om Kalmar centrum och i hela Lindsdal 

bor det ca 5500 invånare (2010). I omkringliggande närområden bor det 

ytterligare ca 1000 invånare.1 Orten består av ett centrum med handel och service 

samt två skolor, idrottsanläggningar samt omkringliggande bostadsbebyggelse. 

Bebyggelsen har främst uppförts under 60- och 70-talet och bostadsbeståndet 

består främst av lägre småhusbebyggelse. 

 

Lindsdal har växt ihop med Förlösa som ligger utmed Stångådalsbanan väster om 

Lindsdal. Lindsdal avgränsas av E22 i öster. Norr om Lindsdal ligger tätorterna 

Läckeby, Rockneby och Drag på totalt ca 2000 invånare (2010). I övrigt ligger det 

i den norra delen av kommunen en del småorter samt mer spridd bebyggelse på 

landsbygden. Boende i de beskrivna områdena kan tänkas använda sig av Lindsdal 

som närcentrum. 

2.2 Trafiksystem 
Trafiknätet i Lindsdal är uppbyggt enligt den så kallade SCAFT-principen2, vilket 

innebär att motorfordonstrafiken och gång- och cykeltrafiken är fysiskt separerade 

från varandra via ”ringvägarna” Lindsdalvägen och Nils Holgersons väg. Dessa 

matar tillsammans med Kalmarvägen in biltrafik via återvändsgator in i 

bostadsområden.  

 

Kalmarvägen går igenom orten i nord-sydlig riktning och västerut från denna går 

Förlösavägen ut till ”Ringvägen”. Dessa gator är de enda två genomgående 

gatorna i hela Lindsdal. Lindsdals centrum ligger nordväst om skärningen mellan 

dessa gator. Gång- och cykelnätet i Lindsdal är väl utbyggt och separerat från 

biltrafiken, förutom i korsningspunkter och längs med Kalmarvägen, där en 

cykelbana delvis byggts längs med vägens västra sida och där resterande delar är 

under utredning.  

 

Lindsdal trafikeras av busslinje 401 som går på Kalmarvägen genom Lindsdal. 

Linjen går mellan Lindsdal och Kalmar centrum. Under högtrafik går bussen med 

10-minutersintervall, medan den under övriga tider dagtid går i 20-minuters 

trafik. Ungefär var tredje avgång är förlängd till Läckeby. På E22 förbi Lindsdal går 

busslinjer till bland annat Mönsterås, Oskarshamn och Västervik. Dessa bussar 

stannar inte i höjd med Lindsdal. 

  

                                                
1 Enligt uppgifter fån Kalmar kommun 

2 En modell för stadsplanering som utvecklades på 1960-talet vid Chalmers tekniska högskola. SCAFT står för 

”Stadsbyggnad, Chalmers, Arbetsgruppen för Trafiksäkerhet”. 2 En modell för stadsplanering som utvecklades på 1960-talet vid Chalmers tekniska högskola. SCAFT står för 

”Stadsbyggnad, Chalmers, Arbetsgruppen för Trafiksäkerhet”. 



 

7  

 

 

Parkeringsutredning Lindsdals centrum 

Unr 1320012281 
 

2.3 Resvaneundersökning (RVU) 
Kort fakta gällande Lindsdals invånare enligt Kalmar kommuns 

Resvaneundersökning, RVU (Kalmar kommun, 2014): 

 49% har tillgång till 2 eller fler bilar, 47% har tillgång till 1 bil och 4% har 

inte tillgång till någon bil i hushållet 

 85% har tillgång till 2 eller fler cyklar, 10% har 1 cykel och 5% har inte 

tillgång till någon cykel i hushållet 

 72% har inte tillgång till något tåg- eller busskort (Period-, värde-, klipp-, 

skol-, färdtjänstkort eller annat kort för kollektiva resor) 

 38% av bilisterna i Lindsdal har någon form av vilja eller ambition att dra 

ned på sitt bilåkande, vilket är tredje högst i kommunen, medan 36% 

anger att de använder bil för de flesta resorna och tänker fortsätta med 

detta även i framtiden. 

 Den genomsnittliga reslängden är 26,8 km, vilket i princip är lika långt 

som den genomsnittliga reslängden i kommunen 

 Den genomsnittliga restiden är 35 minuter, vilket är tre minuter längre än 

genomsnittet för kommuninvånarna 

 

I hela Kalmar kommun är färdmedelsfördelningen: 70% bil, 4% buss, 1% tåg, 

12% cykel och 12% till fots sett till antal resor under veckans alla dagar (s. 40 i 

RVU). Nedanstående tabell visar bilinnehavet och biltätheten i Lindsdal respektive 

hela Kalmar kommun.  

 

Tabell 1. SCB 2009, bilbestånd, biltäthet och bilinnehav i Lindsdal respektive hela 
Kalmar kommun  
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3. Förutsättningar Kalmar 

I denna del lyfts de övergripande förutsättningarna för studien, d.v.s. de riktlinjer 

etc. som finns gällande exploatering och parkering i Kalmar kommun.  

3.1 Nya parkeringsriktlinjer  
Kalmar kommun arbetar med stöd av Ramböll med att ta fram nya 

parkeringsriktlinjer för kommunen. Den senast i kommunfullmäktige antagna 

parkeringsnormen för Kvarnholmen och Malmen är från 1981. Denna äldre 

parkeringsnorm omfattar dock inte för Lindsdal.  

 

I den parallellt pågående utredningen gällande parkeringsriktlinjer så tas 

parkeringstal fram för olika zoner i kommunen. Lindsdals centrum ingår i zon C 

som omfattar utvalda stadsdelscentrum och bykärnor där det inom en begränsad 

yta finns funktionsblandning med handel, verksamheter och bostäder. I förslaget 

till riktlinjer anges att en särskild utredning bör tas fram och att det är svårt att 

ansätta generella grundtal för området. 

3.2 Mål och inriktning gällande bilparkering i Kalmar 
Grundprincipen är att parkeringsbehovet ska lösas inom den egna fastigheten. I 

den mån parkering inte kan anordnas inom den egna fastigheten kan 

parkeringsbehovet lösas genom parkeringsköp på annan fastighet. 

 

I funktionsblandade stadsdelar vill kommunen sträva mot ett mer effektivt 

användande av marken och parkeringsplatserna och i dessa delar är därför 

kommunen öppen för ett ökat samutnyttjande över dygnet och året. Även andra 

åtgärder som leder till minskat bilinnehav eller bilresor kan sänka 

parkeringsbehovet och därmed parkeringsnormen.  

 

I Verksamhetsplan med budget 2015 finns följande målsättningar med bärighet på 

parkering: 

 Ett grönare Kalmar – miljövänliga transporter 

 Cykelkommunen Kalmar 

 Satsning på elbilar 

 Ett växande attraktivt Kalmar 

 

Målsättningarna innebär kortfattat att Kalmar ska utveckla transportsystem som 

är långsiktigt hållbara, snabba, miljövänliga och effektiva. Kommunen ska verka 

för att transporter med cykel och kollektivtrafik ökar men utgår från att bilen även 

i framtiden kommer att vara ett viktigt transportmedel. Utsläppen ska bekämpas 

snarare än bilarna. Kommunen ska vara fossilbränslefri till år 2030 och ser 

kollektivtrafiken som en viktig förutsättning att nå målet. Man ska fortsätta med 

att utveckla cykelstaden Kalmar genom olika insatser och kommunen ska placeras 

högt i nationella rankningar av cykelstäder. Kommunen ska växa och vara 

attraktiv vilket ställer krav på bra och varierade bostäder och en väl utbyggd 

infrastruktur. 
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För att minska behovet av att behöva ta bilen hela resan bör kommunen sträva 

efter pendlarparkeringar i anslutning till buss och tåg samt för samåkning. En 

pendlarparkering ska erbjuda trygg och säker förvaring av bil och cykel. Lindsdal 

nämns inte som någon prioriterad plats för pendlarparkering. 

 

För att det ska vara möjligt att lämna bilen hemma och välja andra färdsätt ska 

det finnas parkeringsplatser för boende i tillräcklig grad. Kommunen har tidigare 

gjort en studie kring parkeringssvårigheter i Kalmar tätort där man bedömt 

situationen i olika områden. Vid inventeringen gav man de olika områdena en 

beteckning som förklarar parkeringssituationen. Lindsdal har inte omfattats av 

kommunens beläggningsstudie. Kommunens bedömning är dock att det finns 

”måttligt” bra förutsättningar att hitta parkering vid Lindsdals centrum. ”Måttligt” 

bra betyder enligt utredningen att det inte alltid finns tomtmarksparkering, men 

alltid plats på gatan. 

 

Kalmars, i kommunfullmäktige, senast antagna parkeringsnorm för Kvarnholmen 

och Malmen är från 1981. Parkeringsnormen har vid något tillfälle justerats, 

datering saknas i underlaget.  

3.3 Cykelparkering 
I Kalmar kommuns översiktsplan anges att kommunen ska ta fram en 

parkeringsnorm för cyklar och att trygga och attraktiva cykelparkeringar ska 

finnas nära de större målpunkterna. Vidare beskrivs att kommunen ska verka för 

att byten mellan olika transportsätt ska vara smidiga. Tillsammans med berörda 

aktörer utvecklar kommunen yteffektiv pendlarparkering för cykel och bil vid 

lämpliga hållplatser.  

 

I det pågående framtagandet av en ny parkeringsstrategi och parkeringsnorm för 

Kalmar kommun ingår även riktlinjer avseende cykelparkering, dock ej för zon C 

som Lindsdal ligger i. 

3.4 Gång- och cykelavstånd 
Många kommuner har tagit fram mått för maximala gångavstånd mellan 

parkeringar och målpunkter och detta är ofta en viktig faktor att beakta vid 

nyexploateringar. De acceptabla avstånden varierar beroende på verksamhet, 

vilken del av tätorten och typ av brukare som avses, men också storlek och typ av 

kommun samt vilken inriktning kommunen strävar efter vad gäller trafiksystemet. 

En generell princip är att ju större stad desto längre gångavstånd mellan parkering 

och målpunkt är acceptabla. Vidare påverkar utformning av stadsmiljön, 

trafiklösningar, regleringsformer, lutningar etc. gångavstånden.  

 

Acceptabla gångavstånd mellan parkering och målpunkt anses vara ca 300 m för 

besökare, 400 m för boende samt 600 m för arbetstagare. För Lindsdal är dessa 

avstånd dock i längsta laget och skulle kunna översättas med att man på de mest 

centrala platserna i första hand ska prioritera parkeringsytorna för besökare, i 

andra hand till boende och i tredje hand arbetstagare. Rimliga avstånd för en 

cykelresa brukar ligga mellan 2 och 3 km. 
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Figur 3. Avstånd från Lindsdals centrum till omkringliggande område. 
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3.5 Planeringsinriktning Lindsdal 
Kalmar kommuns översiktsplan från 2013 

säger att målet är att skapa ett attraktivt, 

tilltalande och inbjudande stadsrum med 

ett livligt stadsliv utmed stråket mellan 

Lindsdal och Kalmar. Potentialen till 

förtätning bedöms som hög. Fullt utbyggd 

skulle den så kallade Diagonalen kunna få 

en befolkning på åtminstone 30 000 

människor, dvs en dubblering av boende. 

I översiktsplanen nämns att en effektiv 

och strukturbildande kollektivtrafik är ett 

viktigt redskap för en lyckad omvandling. 

Med en så stor befolkningskoncentration 

säger ÖP att en spårvagnslösning kan 

vara en funktionell lösning. All förändring 

av Norra vägen bör redan nu ske utifrån 

konceptet ”Tänk spår, kör buss” samt 

prioritera bussar i korsningarna. Ett första 

steg för att förbättra kollektivtrafikens 

möjligheter kan göras redan nu genom 

att planera för knytplatser med rationella 

bytesmöjligheter och närhet till parkering 

(väderskyddad för cykel). 

 

Ovanstående tyder på att det i framtiden 

finns en stor potential att föra över bilister till kollektivtrafik.  

  

Figur 4. Framtida utveckling av stråket 
Kalmar och Lindsdal.  
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4. Fältstudie 

En fältstudie har genomförts i och kring de centrala delarna av Lindsdal. 

Sammantaget ger detta en bra bild över hur parkeringssituationen ser ut i 

utredningsområdet. Syftet med fältstudien har varit att få en övergripande 

uppfattning om följande: 

 Antal tillgängliga platser  

 Nuvarande regleringsform  

 Beläggningsgrad under förmiddag och kväll 

 Vart de som använder parkeringen under förmiddag och kväll har sin 

bostad. 

 

I detta kapitel listas resultatet från fältstudien plats för plats. En sammanfattande 

illustration finns under respektive kapitel och redogör för resultatet på respektive 

parkeringsyta. Nyckeltalen anger bland annat kapacitet på platsen, 

medelbeläggning under olika tidpunkter. En tisdags- respektive onsdagsförmiddag 

samt medelbeläggningen två fredagseftermiddagar har ingått i studien. 

4.1 Metodik 
Fältstudierna har genomförts under två vardagsförmiddagar (Ca kl 10, måndag-

torsdag) samt två fredagseftermiddagar (Ca kl 18) i form av nummerskrivning.  

 

Dessa båda tidpunkter, vardagsförmiddag respektive fredagseftermiddag är 

utvalda på grund av att olika typer av verksamheter anses ha sitt maximala 

parkeringsbehov under olika tidpunkter. Skola och vård anses ha störst 

parkeringsbehov under dagtid, medan centrumområdet antas ha störst behov av 

parkeringsplatser under en fredagseftermiddag. Nedan följer en samlad bild över 

vilka olika parkeringsytor som studerats. 
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Figur 5. Illustration över de studerade och analyserade parkeringsanläggningarna.  

 

I studien har alla större p-anläggningar i centrala Lindsdal medtagits, oavsett om 

de är privata, förhyrda eller allmänna. Dock är inte de två mindre 

parkeringsytorna som består av två parkeringsplatser vardera inom Kalmarhems 

fastighet med i denna del av studien. Inte heller gatuparkering på 

Kanngjutarvägen utanför Knutssons blommor ingår. 

4.2 Transportstyrelsens fordonsregister  
I fältstudien noterades alla registreringsnumren på de parkerade bilarna inom de 

definierade fallstudieområdena. Genom Transportstyrelsens fordonsregister har 

information om respektive ägare/användare erhållits. Det har varit av stor vikt att 

ta reda på vart de studerade fordonens ägare/användare har sin bostad. Följande 

information har erhållits från fordonsregistret: 
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Regnr Fordonsbenämning Avställd 

Orgnr Handelsbeteckning Leasing 

Namn Årsmodell Y-trafik 

Adress Kaross 1 Totvikt 

Postnr Kaross 2 Driv 1 

Postort Kaross tillägg Driv 2 

LK-kod Chassinr Driv 3 

F-slag Reg-dat  

Fabrikatkod Förv-datum  

 

Vissa registreringsnummer tillhör fordon vars ägare/användare har skyddad 

identitet och därför har ingen information om dessa fordon kunnat erhållas. För 

vissa leasingbilar kan ägaren stå registrerad i fordonsregistret och inte 

användaren. Det framgår dock inte om det är ägare eller användare, vilket gör att 

informationen i enstaka fall kan vara missvisande. Om fordonet är leasat så gäller 

dock generellt att uppgifterna i fordonsregistret avser användaren av fordonet.  

4.2.1 Geografiskt område 
För att vidare kunna analysera ovanstående fältstudieresultat krävs att 

informationen i fordonsregistret kopplas till var användaren av fordonet har sin 

bostadsadress. Indelning och aggregering av postnumren i Sverige har utförts 

enligt följande lista: 

 Lindsdals olika postnummerområden  

o Sydost - 39363 

o Sydväst - 39364 

o Norr - 39365 

 Kalmar tätort 

 Kalmar kommun norr 

 Kalmar kommun söder 

 Öland 

 Övriga Kalmar län  

 Övriga Sverige – boende utanför Kalmar län samt hyrbilar registrerade 

utanför Kalmar län etc. 

 

Boende i Lindsdal antas antingen stå på platsen i syfte att parkera nära sin bostad 

eller besöka Lindsdal centrum för kortare besök. Således är det denna grupp av 

parkerande bilister som skulle kunna gå eller cykla till Lindsdals centrum i större 

utsträckning. Andelen boende i övriga delar av Kalmar kommun, speciellt tätorten 

Kalmar och tätorterna norr om Lindsdal, är den del där det finns störst potential 

att flytta bilister till kollektivtrafik, men även till cykel. I övriga Kalmar län kan det 

även finnas viss potential att flytta över bilister till kollektivtrafik.  

 

I slutet av respektive platsbeskrivning nedan kommer en analys av resultatet på 

respektive plats.   
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4.3 Plats 1 
Plats 1 består av 19 allmänna bilplatser som främst anses avsedda för anställda 

och besökare till Förskola Pulpeten. Kalmar kommun äger denna 

parkeringsanläggning. Parkeringen är tidsreglerad till 24 timmar, genom den s.k. 

24-timmarsregeln som träder ikraft om inget annat anges.  

 

 

 

Som illustreras i ovanstående figur är parkeringsplatsen i princip fullbelagd under 

vardagsförmiddagar. Intressant att se är dock att 4 av 19 som parkerar där under 

en vardagsförmiddag har sin bostad inom närområdet (maximalt 1,2 km från 

platsen). I övrigt är det 7 av 19 som har sin bostadsadress inom tätorten Kalmar 

som parkerar på platsen under dagtid. Under fredagseftermiddagar är platsen inte 

lika välbesökt, då är endast 6 av 19 platser upptagna.  
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4.4 Plats 2 
Plats 2 består av 23 allmänna bilplatser främst avsedda för anställda och besökare 

till Lindsdalsskolan. Kalmar kommun äger denna parkeringsanläggning. 

Parkeringen är tidsreglerad till 24 timmar, genom den s.k. 24-timmarsregeln som 

råder om inget annat anges.  

 

 
 
Som illustreras i ovanstående figur är parkeringsplatsen nästintill fullbelagd under 

vardagsförmiddagar. Den större mängden av parkerande bilister kommer från 

Kalmar tätort (9 av 17). Under fredagseftermiddagar är parkeringsytan så gott 

som oanvänd.  
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4.5 Plats 3 
Plats 3 består av 20 allmänna bilplatser främst avsedda för anställda och besökare 

till Lindsdalsskolan. Kalmar kommun äger denna parkeringsanläggning. 

Parkeringen är tidsreglerad till 24 timmar, genom den s.k. 24-timmarsregeln som 

råder om inget annat anges.  

 

 
 
Som illustreras i ovanstående figur är parkeringsplatsen nästintill fullbelagd under 

vardagsförmiddagar. Den större mängden av parkerande bilister kommer från 

Kalmar tätort (7 av 15) under vardagar. Under fredagseftermiddagar är 

parkeringsytan så gott som oanvänd.  
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4.6 Plats 4 
Plats 4 består av 31 förhyrda/reserverade bilplatser som är avsedda för anställda 

på vårdcentralen. Landstinget äger denna parkeringsanläggning. 

 

 
 
Som illustreras i ovanstående figur är parkeringsplatsen bara utnyttjad till hälften 

under vardagsförmiddagar. Spridningen av bostadsort är stor över Kalmar 

kommun och Kalmar län. Under fredagseftermiddagar är beläggningen ännu lägre 

(8 av 31) och har ungefär samma spridning.  
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4.7 Plats 5 
Plats 5 består av 12 parkeringsplatser, varav 10 är förhyrda/reserverade bilplatser 

som är avsedd för anställda till vårdboendet samt funktionshindrade. Resterande 2 

platser är till för besökare med en maximal parkeringstid på 4h mellan kl 09-20 på 

vardagar. Inne på området finns ytterligare ca 5 platser som är förhyrda. Dessa 

platser ingår dock inte i beläggningsstudien utan endast i senare kapitel med 

teoretiskt parkeringsbehov. Kalmarhem äger denna parkeringsanläggning. 

 

 
 

Som illustreras i ovanstående figur är parkeringsplatsen nästintill fullbelagd både 

under vardagsförmiddagarna och under fredagseftermiddagarna. Den större 

mängden av parkerande bilister kommer från Kalmar tätort. Både under 

vardagsförmiddagarna och under fredagseftermiddagarna är det 2 av 9 

parkerande bilister som bor i samma postkodsområde som parkeringen är 

lokaliserad.   
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4.8 Plats 6 
Plats 6 består av 6 förhyrda/reserverade bilplatser som är avsedda för anställda 

och funktionshindrade besökare till vårdcentral och apoteket. Kalmar Läns 

Landsting äger denna parkeringsanläggning. 

 

 
 
Som illustreras i ovanstående figur är parkeringsplatsen inte så välanvänd under 

de studerade tidpunkterna. Bara mellan 1-2 bilar stod på de 6 platserna. 
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4.9 Plats 7 
Plats 7 består av 62 allmänna bilplatser som främst är avsedda för besökare till 

vårdcentral och apotek. Kalmar kommun ägde denna parkeringsanläggning när 

fältstudien genomfördes. Parkeringen är tidsreglerad till 24 timmar, genom den 

s.k. 24-timmarsregeln som råder om inget annat anges.  

 

 
 
Som illustreras i ovanstående figur är parkeringsplatsen full till 2 av 3 under 

vardagsförmiddagarna. 14 av de 43 parkerande kommer från Kalmar tätort och 7 

från Lindsdal. På andra sidan Förlösavägen ligger en parkeringsanläggning avsedd 

för boende och besökare i bostadsområdet söder om Förlösavägen. Denna 

parkeringsyta är avgiftsbelagd om man inte har tillstånd att stå där. Detta kan 

vara en möjlig förklaring till att det är en del från detta bostadsområde som 

använder den oreglerade parkeringen på plats nr 7. 

 

Efter att beläggningsstudien genomförts har LW fastigheter tagit över denna 

parkeringsanläggning och reglerat den med parkeringsförbud mellan kl. 22-07 och 

en maximal parkeringstid på 3 timmar mellan kl. 07-22.  
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4.10 Plats 8 
Plats 8 består av 53 allmänna bilplatser som är avsedda för besökare till Lindsdals 

centrum. LW fastigheter äger denna parkeringsanläggning. Alla dagar mellan 

klockan 07-22 är parkeringsytan reglerad med en maxtid på 3 timmar.  

 

 
 
Som illustreras i ovanstående figur är parkeringsplatsen nästintill fullbelagd under 

fredagseftermiddagarna, medan den är halvfull under vardagsförmiddagarna. Den 

större mängden av parkerande bilister kommer från Lindsdals tätort, hela 36 av 

48 parkerande kommer från närområdet under fredagseftermiddagarna. En stor 

del (12 av 48) kommer från kommundelarna norr om Lindsdal. De parkerande 

under vardagsförmiddagarna följer samma övergripande mönster.  

 
Efter att denna beläggningsstudie genomförts har LW fastigheter reglerat om 

parkeringsanläggningen med ett parkeringsförbud som gäller mellan kl. 22-07. 
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4.11 Plats 9 
Plats 9 består av 36 allmänna bilplatser som är avsedda för besökare till sporthall 

och fritidsgård. Kalmar kommun äger denna parkeringsanläggning. Parkeringen är 

tidsreglerad till 24 timmar, genom den s.k. 24-timmarsregeln som råder om inget 

annat anges.  

 

 
 
Som illustreras i ovanstående figur är parkeringsplatsen till 2 av 3 belagd under 

både vardagsförmiddagarna och fredagseftermiddagarna. En dryg tredjedel 

kommer från de norra kommundelarna och ca 6 från Lindsdal under de studerade 

tidpunkterna. Under vardagar är det en större andel som kommer från Kalmar 

tätort.  
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4.12 Plats 10 
Plats 10 består av ca 10 allmänna bilplatser som är avsedda för besökare till 

Lindsdals centrum. Ytan är inte tydligt avgränsad och antalet parkeringsplatser är 

därför oklart. Ytan används även för leveranser och nyttotrafik till ICA. LW 

fastigheter äger denna parkeringsanläggning. Alla dagar mellan klockan 07-22 är 

parkeringsytan reglerad med en maxtid på 3 timmar.  

 

 
 
Som illustreras i ovanstående figur är parkeringsplatsen halvfull under 

fredagseftermiddagarna. Under vardagsförmiddagarna används den inte så 

frekvent.  
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4.13 Plats 11 
Plats 11 består av 36 allmänna bilplatser som är avsedda för besökare till 

Lindsdals centrum. LW fastigheter äger denna parkeringsanläggning. Alla dagar 

mellan klockan 07-22 är parkeringsytan reglerad med en maxtid på 3 timmar.  

 

 
 

Som illustreras i ovanstående figur är parkeringsplatsen knappt halvt belagd 

under fredagseftermiddagarna och inte ens är fylld till 1 av 3 under 

vardagsförmiddagarna. En stor andel av de som nyttjar parkeringen bor i Lindsdal 

under båda tidsperioderna, 8 av 16 respektive 4 av 11.  

  



 

26  

 

 

Parkeringsutredning Lindsdals centrum 

Unr 1320012281 
 

4.14 Sammanställning och gemensam analys 
Nedanstående figur är en illustration över det totala parkerandet under en 

vardagsförmiddag (medeltalet av två) samt en fredagseftermiddag (medeltalet av 

två).  

 

 

 

Totalt sett är det under en vardagsförmiddag ca en tredjedel av de parkerande i 

Lindsdal som har sin bostadsadress i Kalmar tätort, medan ca 20% har sin 

bostadsort i Lindsdal och ca 19% i norra kommundelen. Under en 

fredagseftermiddag är istället den största delen av de som använder 

parkeringsytorna från Lindsdal, 39%, medan 20% är från norra delen av 

kommunen och 14% från Kalmar tätort.  

 

Ovanstående tyder på att det både finns potential till att få fler att åka kollektivt 

till sina arbeten i Lindsdal under dagtid, men även att det finns stora möjligheter 

för alternativa transportmedel (gång och cykel) inom Lindsdal där avstånden är 

korta. 
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I nedanstående tabell ses beläggningsgraden för respektive parkeringsplats. Det 

är tydligt att parkeringsplatserna vid arbetsplatserna är mer belagda under 

vardagsförmiddagarna än under fredagseftermiddagarna, då det istället är de 

parkeringsytorna närmst handeln som har högst belastning.  

 

 

Figur 6. Illustration över de studerade och analyserade parkeringsanläggningarna.  
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Tabell 2. Beläggningsgrad på respektive parkeringsplats. 

  
Antal 
platser Vardag FM Fredag EM 

Plats1 19 87% 26% 

Plats2 23 78% 0% 

Plats3 20 68% 13% 

Plats4 31 40% 16% 

Plats5 12 71% 79% 

Plats6 6 17% 33% 

Plats7 62 65% 35% 

Plats8 53 44% 87% 

Plats9 36 78% 68% 

Plats10 10 25% 35% 

Plats11 36 25% 42% 

Summa: 308 56% 44% 

 

Vid en sammanslagning av de övergripande funktionerna för respektive 

parkeringsyta erhålls nedanstående tabell. Enligt denna är det främst 

uppställningsplatser under vardagsförmiddagarna vid skolan som är problematisk. 

Däremot förefaller det inte vara något problem att hitta parkeringsplats för besök 

till vård eller till Lindsdals centrum.  

 

Tabell 3. Summering av beläggningsgrad över delområden baserat på funktion. 

Summering   
Antal 

platser Vardag FM Fredag EM 

1+2+3 Skola 62 77% 12% 

4+5+6 Vård 49 45% 34% 

7+8+9+10+11 Centrum 197 52% 56% 

Summa:   308 56% 44% 

 

Vid en sammanslagning av parkeringarna baserat på fastighetsägare erhålls 

nedanstående tabell. Resultatet tyder på att de kommunala anläggningarna är 

högst belagda under vardagsförmiddagar, medan LW-fastigheter har sin högsta 

beläggning under fredagseftermiddagar. Kalmarhems parkering på 12 platser är 

generellt högt belastad, medan Kalmar Läns Landstings parkeringsytor inte är så 

välbesökta.  

 

Tabell 4. Summering av beläggningsgrad över delområden baserat på 
fastighetsägare. 

Summering   
Antal 

platser Vardag FM Fredag EM 

1+2+3+7+9 Kommun 160 73% 34% 

4+6 KLL 37 36% 19% 

8+10+11 LW 99 35% 65% 

5 Kalmarhem 12 71% 79% 

Summa:   308 56% 44% 
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Ovanstående analyser tyder på att samnyttjandepotentialen mellan 

parkeringsytorna är god, då vissa parkeringsytor är högst belastade under 

vardagsförmiddagen, medan andra är det under fredagseftermiddagen. Totalt har 

parkeringarna en maximal beläggning under vardagsförmiddagar på ca 56% och 

under fredagseftermiddagar på ca 44%. Det gäller dock att en bra dialog och 

samordning sker mellan olika fastighetsägare.  

 

Medelbeläggningen på de mest centrala parkeringsplatserna, dvs plats 4-11 visar 

på att det på dessa är en medelbeläggning på 51-52% både under en 

vardagsförmiddag och under en fredagseftermiddag. Dvs hela 118 platser är 

lediga under en fredagseftermiddag.  

 

Vid Lindsdalsskolan (plats 1-3) är medelbeläggningen under vardagsförmiddag ca 

77% och under fredagseftermiddagar ca 12%.  

 

Tabell 5. Summering av beläggningsgrad över de centrala parkeringsytorna. 

Plats-nr 
Antal 

platser Vardag FM Fredag EM 

1-3 62 77% 12% 

4-11 246 51% 52% 
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5. Dialog 

I Lindsdal finns flertalet olika fastighetsägare som illustreras i nedanstående figur. 
Observera att ägandeförhållandena som beskrivs i figuren motsvarar de 
ägandeförhållanden som gällde när projektet startades. Efter att projektet startats 
har ägandeförhållandena förändrats genom att LW fastigheter har förvärvar ytorna 
öster om Landstingets fastighet inom utredningsområdet.  
 

 

Figur 7. Fastighetsägare inom utredningsområdet. Övrig mark inom 
utredningsområdet är allmän platsmark med kommunen som huvudman 2015-06-
01. Observera att ägandeförhållandena förändrats sedan dess, läs mer ovan.  

  

Inom ramen för utredningen har dialog förts med fastighetsägarna inom 
planområdet för att få deras syn på handel och parkering. Bruttoareor etc. för 
nuvarande fastighetsägare samt framtida exploateringar berörs i nästkommande 
kapitel. I denna del lyfts främst de olika intressenternas syn på parkering i 
Lindsdal. Nedan beskrivs den förda dialogen med respektive fastighetsägare och 
det är Rambölls tolkning av fastighetsägarens synpunkter som framgår. 

5.1 LW fastigheter 
Idag fungerar parkeringslösningarna till stor del bra.  

 

LW fastigheter har planer på utbyggnad i framtiden, men detta kräver att en ny 

detaljplan tas fram för området. Idén är att bygga ny familjecentral med bland 

annat barnhälsovård, socialstyrelse och öppen förskola på ytan mellan det 

nuvarande centrum och Kalmarvägen.  



 

31  

 

 

Parkeringsutredning Lindsdals centrum 

Unr 1320012281 
 

5.2 Kalmar Läns Landsting (KLL) 
Enligt Kalmar läns landsting finns idag inga större problem gällande 

parkeringsfrågorna. Ett upplevt problem är att boende i marklägenheterna på 

Kalmarhems fastighet samt söder om Förlösavägen använder den kommunala 

parkeringsytan framför vårdcentralen. 

 

KLL har inga planer på utveckling av sin fastighet inom den närmsta framtiden.  

5.3 Kalmarhem 
Då marklägenheterna under senare år har ändrats från att vara servicelägenheter 

till att inrymma vanligt boende så har också parkeringsbehovet förändrats. Det 

upplevs vara ett problem för de boende i området. Men även generellt upplevs 

antalet platser till fastigheten i underkant av vad behovet är. Verksamheten pågår 

här under både dag, natt och helg, varför behovet för arbetare finns dygnet runt.  

 

Kalmarhem har inga planer på att utveckla sin fastighet inom de närmsta åren.  

5.4 Kalmar kommun 
Ramböll har, förutom kontakt med beställarna av denna utredning på 

Samhällsbyggnadskontoret, även varit i kontakt med Serviceförvaltningen och 

Kultur- och fritidsförvaltningen. 

 

Kalmar kommun äger fastigheterna vid skolan och idrottshallen. Kommun äger 

och är även huvudman för allmän platsmark i Lindsdal, dvs. de ytor som inte 

omfattas av fastighetsägarna i Figur 7 ovan.  

 

Enligt Kultur- och Fritidsförvaltningen  

På fritidsgården kan det ibland vara arrangemang när samlingssalen hyrs ut. 

Ibland kan det troligen vara en del som kommer med bil om det är en teater eller 

liknande. Detta sker relativt oregelbundet. 

  

I Lindsdals sporthall är det mycket folk i omlopp under framförallt lördagar och 

söndagar då det är matcher och poolspel i hallen. Det gäller främst innebandy och 

handboll. De första matcherna kommer igång i slutet av september och håller 

sedan på till slutet av mars, i princip varje helg och ofta både lördag och söndag. 

Ibland bara under två-tre timmar, andra gånger från förmiddag till kväll.  

På helgerna ställer folk sig vid Multiarenan, på en yta som inte egentligen är en 

parkeringsplats. Är det då ett poolspel där det är flera lag på plats samtidigt i 

hallen så kan det omöjligt finnas parkeringsplatser till alla, även om ytan vid 

Multiarenan används. Det har dock inte framförts klagomål till ansvariga på 

bokningsorganisationen. 

 

Biblioteket har arrangemang ibland men det är inget som påverkar 

parkeringssituationen nämnvärt. 
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Enligt aktiva föreningar i idrottshallen så är det aldrig några problem. Merparten 

av motståndarna brukar parkera på ”baksidan” mot multiplanen och 

innebandylaget (CL) nyttjar mest ”parkeringen vid bankomaten”. 

  

Generellt verkar det vara så att grusplanen på baksidan blir en parkeringsplats vid 

behov, vilket bedöms fungera så länge den ytan inte används för annat. Det anses 

dock inte vara någon optimal lösning. 

 

Enligt Serviceförvaltningen  

Vid Lindsdalsskolan pågår för närvarande en utbyggnad och ombyggnad, där den 

första etappen är påbörjad.  

 

Ingen trafik- eller parkeringsutredning är framtagen i samband med denna 

utbyggnad. Totalt innebär om-/ och tillbyggnaden av Lindsdalsskolan att den blir 

ca 9100 m2. 

 

Framtida utveckling 

Det finns långt framskridna planer på att bygga en ny förskola i 

utredningsområdet norra del. Denna planeras att bli ca 1400 m2. 

5.5 Knutssons blommor 
Antalet bilparkeringar anses tillräckligt i nuläget. Många av de besökande 

bilisterna parkerar utmed Kanngjutarvägen, men även på parkeringsytan vid ICA 

när de besöker båda verksamheterna. Besöksantalet är som störst vid större 

högtider, såsom skolavslutning, jul m.m. Vid en normal vecka är dock 

besöksintensiteten som störst under veckoslutet torsdag till lördag, då ca 8-10 

fordon bedöms vara besökande till blomsterhandeln. Även vid evenemang i 

sporthallen kan det vara stor åtgång på parkeringsplatserna. Under 

Lindsdalsdagen är det stora problem i hela området.  

 

Under tidig förmiddag sker leveranser till blomsterhandeln vid Kanngjutarvägen, 

men då är besöksantalet lågt i området. Dagens problem beror främst på 

konflikten mellan vändande bussar, parkerande bilar och uppställda lastbilar/släp 

på framförallt Kanngjutarvägen samt slingan runt grönytan.   

 

Inga större utvecklingsplaner finns för verksamheten inom de närmsta åren.  
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6. Parkeringsbehov 

I detta kapitel beskrivs det totala parkeringsbehovet som uppstår inom 

utredningsområdet. I utredningsområdet inryms bland annat de befintliga 

verksamheterna i Lindsdals centrum, Lindsdalsskolan samt vårdinrättningar och 

bostäder. I Lindsdals centrum finns bland annat matvarubutik, frisersalong, 

fritidsgård, post, vårdcentral, bibliotek, blombutik med växthus m.m. 

 

I framtiden kan ytterligare verksamheter och bostäder tillkomma som också de 

tas med i bedömningen. Nyexploateringen innebär i tidigt skede att den totala 

bruttoarean (BTA) ökar från ca 21 000 m2 till dryga 34 000 m2. 

 

I tabellerna på nästkommande sidor anges parkeringsbehovet för centrala 

Lindsdal i både nuläget och för framtiden baserat på de tidigare normer och 

parkeringstal som använts i Kalmar kommun samt andra studier och utredningar 

gällande parkeringstal och parkeringsnormer.  

 

I talen är inte samnyttjandepotential eller andra överflyttningspotentialer till andra 

transportmedel med utan detta beaktas i nästkommande kapitel. Med 

samnyttjande avses att en bilplats kan nyttjas av flera olika bilister om behovet 

finns under olika tidpunkter, vilket ger en effektiv användning av 

parkeringsytorna. I blandad stadsbebyggelse kan samnyttjandet nå upp till 30 %.  

6.1 Bilparkeringsplatser och bilplatsbehov 
Parkeringsbehovet för bil påverkas av flertalet parametrar. I nedanstående tabell 

har parkeringsbehovet för bil beräknats med utgångspunkt från Kalmar kommuns 

parkeringsriktlinjer som är under framtagande. Då normtal för Lindsdal saknas så 

har normtalen för Zon B använts, dvs de normtal som gäller för utkanterna av 

Kalmar tätort. Vissa justeringar och antaganden är dock gjorda, främst gällande 

samlingslokaler, växthus etc.  

 

Tabellen på nästa sida visar att det i nuläget krävs 261 platser, medan behovet i 

framtiden blir 371 platser utan samnyttjandepotential eller andra 

överflyttningspotentialer till andra transportmedel medräknat.  
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Tabell 6. Nuvarande ytor och beräknat parkeringsbehov för bil i centrala Lindsdal utan samutnyttjande. Ägandeförhållanden har 
förändrats efter att denna sammanställning är utförd.   

Verksamhet 
Fastighets-
ägare 

Typ 
Yta i m2 

nuläge 
Yta i m2 
framtid 

Befintliga p-
platser nuläge 

Planerade p-
platser 
framtid 

P-tal 
/1000 
BTA 

P-behov 
nuläge 

P-behov 
framtid 

Knutssons blommor                   

- Butik Knutssons Handel 390 390 0 0 23 9 9 

- Växthus Knutssons Industri* 1140 1140 2 2 4 5 5 

ICA LW Handel 2000 2000 95 60 52 104 104 

Pizzeria/Konditori LW Restaurang 370 370 -   40 15 15 

Frisör nuläge LW Handel 140 
 

- 
 

23 4 0 

Hemtjänst nuläge LW Kontor 140   -   22 4 0 

Bibliotek LW Samlingslokal* 570 570 - 120 10 6 6 

Sporthall Kommun Idrott 1500 1500 36   10 15 15 

Fritidsgård Kommun Samlingslokal* 800 800 - 
 

5 4 4 

Frikadellen         17 17       

- Hemtjänst (framtid) Kalmarhem Kontor   140     22 0 4 

- Träffpunkt Kalmarhem Samlingslokal* 450 450     10 5 5 

- Vårdboende (16) Kalmarhem Vårdboende 1270 1270     3 4 4 

- Servicelgh (14) Kalmarhem Vårdboende 1170 1170     3 4 4 

- Marklgh (18) Kalmarhem Bostäder 1080 1080     9 10 10 

Hälsocentral/Folktandvård KLL Vård 1720 1720 31 31 10 18 18 

Apotek KLL Handel 140 140 8   23 4 4 

Lindsdalsskolan Kommun Skola 7600 9100 43 43 5 38 46 

Förskola Pulpeten Kommun Förskola 1400 1400 19 19 8 12 12 

Förskola Kommun Förskola 
 

1500 0 35 8 0 12 

Familjecentral LW Vård   700 0 6 10 0 7 

Vårdboende LW Vårdboende 
 

3200 0 
 

3 0 10 

Handel LW Handel   1000 0   23 0 23 

Bostäder LW Bostäder 
 

2000 0 
 

10 0 20 

Handel Kommun Handel   400 62   23 0 10 

Bostäder Kommun Bostäder 
 

2400 0 15 10 0 24 

Summa     21880 34440 313 348   261 371 
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6.2 Cykelparkeringsplatser och cykelplatsbehov 
I nedanstående figur framgår var det befintliga utbudet av cykelparkeringar är 

lokaliserat samt hur många platser som finns.  

 

 

Figur 8. Antalet cykelparkeringar på respektive plats där cykelmöjligheter finns. 
Tomma punkter visar att det finns cykelplatser på platsen, men att antalet är 
okänt. 

 

Parkeringsbehovet för cykel påverkas av flertalet parametrar. I nedanstående 

tabell har parkeringsbehovet för cykel beräknats med utgångspunkt från de 

Kalmar kommuns parkeringsriktlinjer som är under framtagande. Då normtal för 

Lindsdal saknas så har normtalen för Zon B använts, dvs de normtal som gäller 

för utkanterna av Kalmar tätort. Vissa justeringar och antaganden är dock 

genomförda, främst gällande parkeringsbehovet för skola och förskola som 

justerats ner från 46 cpl/1000 BTA till 30 cpl/BTA respektive från 31 cpl/BTA till 10 

cpl/BTA. Även antaganden gällande samlingslokaler, växthus etc. är genomförda. 

 

Det framräknade behovet uppgår med gällande behovstal till 466 cykelplatser i 

nuläget samt 724 platser i framtiden.  
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Tabell 7. Nuvarande ytor och beräknat parkeringsbehov för cykel i centrala Lindsdal utan samutnyttjande. 

Verksamhet 
Fastighets-
ägare 

Typ 
Yta i m2 

nuläge 
Yta i m2 
framtid 

Befintliga 
cykelplatser 
nuläge 

Planerade 
cykelplatser 
framtid 

P-tal cykel 
/1000 BTA 

Cykelplats-
behov 
nuläge 

Cykelplats-
behov 
framtid 

Knutssons blommor                   

- Butik Knutssons Handel 390 390     20 8 8 

- Växthus Knutssons Industri* 1140 1140     4 5 5 

ICA LW Handel 2000 2000 
  

32 64 64 

Pizzeria/Konditori LW Restaurang 370 370 
  

32 12 12 

Frisör nuläge LW Handel 140 
   

20 3 0 

Hemtjänst nuläge LW Kontor 140 
   

15 3 0 

Bibliotek LW Samlingslokal* 570 570 
  

15 9 9 

Sporthall Kommun Idrott 1500 1500 
  

30 45 45 

Fritidsgård Kommun Samlingslokal* 800 800 
  

30 24 24 

Frikadellen               0 0 

- Hemtjänst (framtid) Kalmarhem Kontor   140     18 0 3 

- Träffpunkt Kalmarhem Samlingslokal* 450 450     10 5 5 

- Vårdboende (16) Kalmarhem Vårdboende 1270 1270     2 3 3 

- Servicelgh (14) Kalmarhem Vårdboende 1170 1170     2 3 3 

- Marklgh (18) Kalmarhem Bostäder 1080 1080     26 29 29 

Hälsocentral/Folktandvård KLL Vård 1720 1720     15 26 26 

Apotek KLL Handel 140 140     20 3 3 

Lindsdalsskolan Kommun Skola 7000 9100     30 210 273 

Förskola Pulpeten Kommun Förskola 1400 1400     10 14 14 

Förskola Kommun Förskola   1500     10 0 15 

Familjecentral LW Vård   700     15 0 11 

Vårdboende LW Vårdboende   3200     2 0 7 

Handel LW Handel   1000     20 0 20 

Bostäder LW Bostäder   2000     31 0 62 

Handel Kommun Handel   400     20 0 8 

Bostäder Kommun Bostäder   2400     31 0 75 

Summa     21280 34440 0 0   466 724 
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7. Påverkansfaktorer och rekommendationer 

I denna avslutande del diskuteras hur den teoretiska efterfrågan på parkering 

eventuellt ytterligare kan påverkas genom olika åtgärder exempelvis flexibla 

parkeringstal som tar hänsyn till utbud av alternativa färdsätt, samnyttjande och 

eventuella åtaganden hos fastighetsägare i syfte att påverka efterfrågan på 

parkering.  

 

Kapitlet knyter an till tidigare nämnda resultat från både fältstudie liksom 

beräkningen av det teoretiska parkeringsbehovet och resulterar i en 

rekommendation för hur många parkeringsplatser för bil och cykel som bör 

anläggas i Lindsdal. 

 

Att möjliggöra detta samnyttjande kan vara svårt med många fastighetsägare. I 

detta kapitel bortses det dock från att parkeringsytorna har olika fastighetsägare 

och resultatet visar bara på hur parkeringarna bör förläggas för att vara tillräckliga 

för att täcka parkeringsbehovet för Lindsdals centrum.  

 

 

Figur 9. Illustration över parkeringsanläggningarna i Lindsdal.  
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I nedanstående tabeller beskrivs till en början de ingående värdena. Efter detta 

följer resonemang kring förändringar och justeringar beroende på olika 

parametrar. Dessa förändringar och justeringar är rödmarkerade i efterkommande 

tabell.  

7.1 Jämförelse och resonemang kring genomförda studier 
Nedan följer en sammanfattande tabell som visar på parkeringsutbudet och det 

teoretiskt framräknade parkeringsbehovet i nuläge och efter exploatering. Då plats 

1-3 ligger så pass långt ifrån Lindsdals centrum så behandlas dessa för sig själva.  

 

Tabell 8. Parkeringsutbud, parkeringsbehov och beläggningsstudie utan 

justeringar. 

  Utbud Teoretiskt P-behov Beläggningsstudie 

  Nuläge Framtid Nuläge Framtid Nuläge Framtid 

1-3 62 62 50 58 48 - 

4-11 251 286 211 313 128 - 

Totalt 313 348 261 371 176 - 
*Utbudet av parkering i nuläget skiljer sig mellan beläggningsstudien och den teoretiska 

parkeringsberäkningen på grund av att 5 parkeringsplatser på Kalmarhems fastighet ej är 

medräknade i beläggningsstudien. 

 

Vid en första jämförelse mellan det nuvarande utnyttjandet av 

parkeringsanläggning 4-11 och det teoretiska behovet syns tydligt att det 

teoretiska behovet är större än vad beläggningsstudien visade. För parkering 1-3 

stämmer det teoretiska behovet bra med beläggningsstudien. 

 

Vid ca 90% beläggning brukar en parkeringsanläggning uppfattas som full, dvs det 

är svårt att hitta platser och söktrafik uppstår. När parkeringen är utspridd på 

många små parkeringar är det särskilt viktigt att denna gräns inte överskrids för 

att det inte ska uppfattas som svårt att hitta parkering, medan man på större 

parkeringar och i p-hus kan tänka sig en högre beläggningsgrad. Denna faktor är 

med i den teoretiska behovsberäkningen, men saknas i beläggningsstudien, varför 

parkeringsbehovet baserat på beläggningsstudien blir ca 54 platser för plats 1-3 

och 143 platser för plats 4-11.  

 

Tabell 9. Parkeringsutbud, parkeringsbehov och beläggningsstudie med justeringar 
för söktrafik. 

  Utbud Teoretiskt P-behov Beläggningsstudie 

  Nuläge Framtid Nuläge Framtid Nuläge Framtid 

1-3 62 62 50 58 54 - 

4-11 251 286 211 313 143 - 

Totalt 313 348 261 371 197 - 

7.2 Samnyttjande av bilparkeringsplatser 
Den teoretiska beräkningen inkluderar inte samnyttjande av parkeringsplatser, 

vilket naturligt medräknas i beläggningsstudien.  
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Ett maximalt samnyttjande mellan de olika funktionerna i utredningsområdet 

skulle kunna minska behovet av parkeringsplatser. Fler av platserna är dock svåra 

att samnyttja på grund av dess avstånd till varandra och till målpunkterna. Främst 

gäller detta parkeringsytorna nr 1, 2 och 3 som inte ligger så pass nära att det är 

rimligt att samnyttja dem under vanliga dagar. Att räkna på samnyttjande för 

bostäder är inte heller önskvärt, då ambitionen bör vara att så många som möjligt 

låter bilen stå hemma och istället pendlar med cykel eller kollektivtrafik till 

arbetet.  

 

I nedanstående tabell framgår samnyttjandepotentialen enligt det förslag till 

parkeringsriktlinjer som Kalmar kommun arbetar fram tillsammans med Ramböll. 

 

Tabell 10. Samnyttjandemöjligheterna enligt förslag till parkeringsriktlinjer för 
Kalmar kommun, som även de applicerats på denna utredning. 

Lokaltyp Vardag 10-16  Fredag 16 - 19 Lördag 10 – 13  Natt 

Bostäder 0,80 0,90 0,90 0,90 

Boendebesökare  0,30 0,70 0,40 0,50 

Industrier 0,70  0,10 0,05 0,10 

Kontor 0,70 0,20 0,10 0,20 

Butiker 0,40 0,70 1,00 - 

Skolor 0,90 0,10 0,05 - 

Hotell 0,50 0,50 0,30 0,80 

Restauranger 0,75 0,40 0,60 - 

 

Ett samnyttjande av parkeringsplatserna 4-11 skulle enligt ovanstående tabell 

medföra att behovet av antal parkeringsplatser i Lindsdals centrum blir lägre än i 

ursprungsberäkningen. Det största parkeringsbehovet för de samnyttjningsbara 

parkeringsytorna uppstår under lördagar (kl 10-13) och därefter under 

fredagseftermiddagar (16-19). På lördagar är behovet på plats 4-11 med 

samnyttjande ca 249 platser och under fredagar ca 206 platser. Detta betyder 

enligt samnyttjandetabellen ovan att behovet i framtiden är ca 21% större en 

lördag än en fredag. Karaktären och storleken på Lindsdal och dess centrum 

innebär dock att parkeringsbehovet troligen är större under fredagseftermiddagar 

än under lördagar. Under fredagar stannar möjligen många till vid Lindsdals 

Centrum innan man åker hem, medan man i större utsträckning promenerar och 

cyklar till centrum under lördagar. Med denna motivering väljs den samnyttjade 

beläggningen för fredagar för vidare beräkningar. Vid ansättande av ovanstående 

samnyttjandetal för fredagar erhålls parkeringsbehov enligt nedanstående tabell. 

 

Tabell 11. Parkeringsutbud, parkeringsbehov och beläggningsstudie med 
justeringar för samnyttjandeeffekter. 

  Utbud Teoretiskt P-behov Beläggningsstudie 

  Nuläge Framtid Nuläge Framtid Nuläge Framtid 

1-3 62 62 50 58 54 - 

4-11 251 286 136 211 143 - 

Totalt 313 348 186 269 197 - 
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Ovanstående jämförelsetal mellan det teoretiskt framräknade parkeringsbehovet 

och parkeringsbehovet enligt beläggningsstudien stämmer relativt väl överens för 

nuläget. De goda kollektivtrafikförbindelserna är dock ej medräknade i detta.  

7.3 Förändrat beteende 
Beteendepåverkande åtgärder inom Mobility Management (MM) bedöms kunna 

påverka färdmedelsfördelningen för resor till och från Lindsdal och därmed även 

minska parkeringsbehovet i framtiden. I den pågående utredningen av nya 

parkeringsriktlinjer för Kalmar kommun anges följande reduktionstal för olika 

åtgärder.  

 

Tabell 12. Föreslagna tal för reduktion av parkeringsplatser. 

Reduktionsform Bostäder Verksamheter 

Kollektivtrafik 5% 10% 

Bilpool 10% 20% 

MM-åtgärder 10% 10% 

7.4 Nuvarande beteende 
Området har god kollektivtrafik i nuläget varför bilplatsbehovet kan antas vara 

något lägre, ca 5%. Med detta antagande kan bilplatsbehovet antas vara enligt 

nedanstående tabell. 

 

Tabell 13. Parkeringsutbud, parkeringsbehov och beläggningsstudie med 
justeringar för nuvarande beteendeförändrade förutsättningar (-5% 

parkeringsbehov pga kollektivtrafik). 

  Utbud Teoretiskt P-behov Beläggningsstudie 

  Nuläge Framtid Nuläge Framtid Nuläge Framtid 

1-3 62 62 48 55 54 - 

4-11 251 286 129 201 143 - 

Totalt 313 348 177 256 197 - 

 

Ovanstående tabell ska motsvara nuvarande parkeringsbehov, dvs i ett optimalt 

läge skulle det teoretiska parkeringsbehovet för nuläget vara detsamma som i 

beläggningsstudien. Vid en jämförelse med beläggningsstudien för nuläget är det 

dock tydligt att beräkningen underskattar behovet något. Det framräknade 

teoretiska behovet är ca 20% lägre för plats 1-3 och ca 10% lägre för plats 4-11. 

7.5 Beteendeåtgärder i framtiden 
I nedanstående tabell ingår endast nedjusteringar av parkeringsbehovet som 

påverkas av framtida MM-åtgärder. Detta då kollektivtrafiken bedöms vara god i 

området redan i nuläget. I framtiden kan det dock bli aktuellt med ytterligare 

förbättringar i kollektivtrafiken och bilpooler. Vid sådana scenarier ska även 

reduktionstal för dessa parametrar beaktas. 
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Tabell 14. Parkeringsutbud och parkeringsbehov efter reduktion för MM-åtgärder. 

  Utbud Teoretiskt P-behov Beläggningsstudie 

  Nuläge Framtid Nuläge Framtid Nuläge Framtid 

1-3 62 62 48 52 54 - 

4-11 251 286 129 181 143 - 

Totalt 313 348 177 233 197 - 

 

Att i framtiden upprätta ca 233 platser i utredningsområdet anses enligt 

beräkningsmetoden ovan tillräckligt för att uppfylla det behov som uppstår om 

åtgärder sker inom Mobility Management (MM). Syftet med MM-åtgärderna är att 

minska andelen bilister. Detta görs genom att öka andelen kollektivtrafikresande 

till- och från Lindsdal samt öka andelen gång- och cykeltrafik för resor inom 

Lindsdal.  

 

Då den teoretiska beräkningsmetoden underskattade parkeringsbehovet med 10-

20% jämfört med beläggningsstudien, så bör denna marginal läggas på det totala 

behovet, vilket medför att det totala parkeringsbehovet blir ca 260 bilplatser. 

 

Kalmar kommun och andra fastighetsägare i området bör ta ett gemensamt 

ansvar i det fortsatta arbetet Lindsdal för att jämna ut parkeringsbehovet på fler 

parkeringsytor.  

7.6 Cykelparkeringsplatser 
Det totala behovet av parkeringsplatser för cykel beräknas i nuläget till ca 466 

stycken, medan det i framtiden bedöms uppstå ett behov på ca 724 cykelplatser. 

Dessa bör vara placerade inom 25 meter från entréer och målpunkter. Utöver det 

tillkommer cykelplatser vid kollektivtrafiken. Att utveckla cykelparkeringsutbudet 

vid kollektivtrafikhållplatsen på Kalmarvägen och skapa säkrare, tryggare, 

tillgängligare uppställningsmöjligheter för kombinationsresor med cykel och buss, 

sk Bike & Ride, skulle göra dessa hållbara transportslag mer attraktiva för vidare 

resa in mot centrala Kalmar.  

7.7 Övriga rekommendationer  
Följande arbetssätt kan påverka färdmedelsfördelningen för resor till och från 

Lindsdal och därmed även minska parkeringsbehovet: 

 Ökat kollektivt resande norrut mot Läckeby, Rockneby samt Drag och 

Revsudden i Kalmar kommun. 

 Bättre resmöjligheter för resande till och från kommuner norr om Kalmar 

kommun. 

 Reglering (tid eller kostnad) av parkeringsytorna i Lindsdals centrum för 

att öka incitament till att inte ta bilen dit. Det är dock viktigt att beakta 

boende inom utredningsområdet som ska ha möjlighet att parkera bilen 

hemma under hela dagen. 
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8. Slutsats  

Om åtgärder inom Mobility Management utförs samt om fullt samnyttjande kan 
ske mellan Lindsdals olika verksamheter och fastighetsägare så kan det framtida 
parkeringsbehovet för bilar bli så lågt som ca 233 bilplatser vid föreslagen 
exploatering. Då den teoretiska parkeringsberäkningen underskattade 
parkeringsbehovet gentemot beläggningsstudien med 10-20% så bör dock antalet 
parkeringsplatser även för framtiden ökas med motsvarande procentsats. Detta 
skulle innebära ett behovstal på ca 260 bilplatser efter utbyggnaden. Behovet på 

260 platser kan jämföras med de planerade 348 parkeringsplatserna. Av de 260 
bilplatserna bör minst 60 platser placeras intill skola och förskola i väster och 200 
bilplatser intill Lindsdals Centrum (plats 4-11). För att erhålla någon form av 
säkerhetsmarginal vid eventuella toppar i beläggningen samt för att minska 
söktrafik så kan bilplatsbehovet behöva ökas något. Om åtgärder inom MM inte 
sker så blir bilplatsbehovet drygt 10% högre. 

 
Ägandeförhållanden och reglering för parkeringsyta nummer 7 har förändrats efter 
genomförd fältstudie. Skillnaden är att det 24-timmarsregeln gällde under 
fältstudien och att ytan nu är reglerad med en maximal parkeringstid på 3 timmar 
under dagtid och att parkeringsförbud gäller under natten. Även plats 8 har blivit 
reglerad med parkeringsförbud nattetid. Detta medför att boende och arbetare 
inte kan nyttja anläggningen, vare sig under dag eller nattetid. Rimligen borde 

närliggande parkeringsytor därmed få en högre beläggning av långtidsparkerare 

både under dag och nattetid. En samsyn kring parkeringsregleringen för 
parkeringsplatserna invid Lindsdals Centrum bör finnas i framtiden för att nyttja 
systemet så optimalt som möjligt.  
 
Minst 730 cykelplatser bör finnas i utredningsområdet med den föreslagna 
exploateringen. Detta motsvarar det behov som finns för bostäder, skolor och 

andra verksamheter. Det är viktigt att beakta de stora målpunkterna och 
cykelplatsernas avstånd till dem. Ovanstående antal cykelplatser bör kompletteras 
med ytterligare cykelplatser vid kollektivtrafikhållplatsen utmed Kalmarvägen.  
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