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RAPPORT AVSEENDE
UTREDNINGSUPPDRAG OM TILLGÄNGLIGA
PARKERINGAR I CENTRUM
Utredningsuppdrag om tillgängliga parkeringar
i centrum
Nedanstående text är en direkt avskrift från stadsbyggnadsnämndens protokoll 190214
Helsingborgs centrum är en av stadens viktigaste mötesplatser. Centrum är en
naturlig plats för tillfälliga aktiviteter så som handel, hotellverksamhet, restauranger,
kulturbesök och en rad event.
Centrum är också en naturlig plats för arbete och boende. För att kunna bo och vistas i
staden behöver människor kunna transportera sig på ett för dem enkelt sätt till
centrum. Ett tillgängligt city för olika trafikslag är viktigt för ett levande city.
Handeln och övriga näringar i centrum har, trots stora insatser på förbättrad
kollektivtrafik och cykel, ett behov av parkering för sina kunder. Behovet varierar
under dygnet och merparten av stadens parkeringsanläggningar är fullbelagda mitt på
dagen1. För handeln är kundernas upplevelse av att det finns lediga parkeringar en
avgörande faktor för att kunna locka de kunder som använder bilen som det naturliga
färdmedlet. Samma gäller också för övriga verksamheter i centrum vilka alla är
beroende av kunder eller förutsättningar för att hitta kompetent personal2.
Landborgskopplingen var ett svar på detta behov. Syftet med projektet var att
säkerställa behovet av parkering för centrum. Samtidigt planerades anläggningen för
att förbättra gång- och cykelkopplingen upp och nedför själva landborgen.
Fullmäktige beslutade att inte gå vidare med projektet. Både handeln och
fastighetsägarna beklagar fullmäktiges beslut och ser att behovet fortsatt är stort.
Svensk handel uppmanar till att nya parkeringar skapas för att centrums
konkurrenskraft ska bibehållas.
Det behövs en fördjupad utredning om vilka möjligheter Helsingborgs stad har att
lösa tillgängligheten till parkering i centrum. Utredningen ska redovisa
parkeringsbehov idag och i framtiden samt även var nya parkeringsplatser kan
placeras.

1
2

Data från stadens parkeringssystem kompletterat med kontroller på plats.
Beskrivs ofta som en förutsättning av de företag som söker spetskompetens
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Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2019-02-14:
att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att utreda lösningar på parkeringsbristen i
centrum.
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1. Utgångsvärden
Parkeringsförändringar från 2013 och framåt (stadskärnan plus närområde)
Parkering/plats
Ångfärjan

Förändring av antal P-platser
sedan 2013 till idag
-400

Anteckning
Förtätning, Sea-U
Tog bort markparkering för ny

Lasarettet

-140

byggnad och ersatte med färre platser
i tillbyggt P-hus

Knutpunkten P-hus ombyggt
2015

-100

Söderpunkten

-75

Hamntorget västra

-150

Södra uppgången Knutpunkten

-80

Breddat cykelbanor etc. DOJ, S
och N Storgatan, Prästgatan

Summa

-60

Utbyggnad med kontor tillkom och
antalet P-husplatser reducerades
Nya huset har 75 platser färre än förut

Uppskattat antal förlorade
parkeringsplatser

-1005

Nettoförändring av antal bilar i
trafik Helsingborg 20173

2200

Källa: Helsingborg stads statistik
Tidigare "buffert" i form av
kantstensparkering (även i omgivande

Hypotetiskt parkeringsbehov

3205

stadsdelar) är numera förbrukad.

Av ovanstående tabell kan vi konstatera att inom centrum så har vi under perioden
2013-2018 minskat antalet tillgängliga parkeringsplatser med 1005 platser samtidigt
som antalet registrerade fordon i trafik (hela staden) har ökat med 2200 fordon.
Helsingborgs stad har ett statistiskt underlag för parkeringsbehov kontra antal
tillgängliga parkeringsplatser. Underlaget tar endast hänsyn till boendes behov enligt

Antalet tillkomna bilar gäller hela staden och samtliga av dessa kommer inte vid ett
och samma tillfälle parkera i centrum. Siffran påvisar dock utvecklingen i staden.
3
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målbilden i stadsplanen för år 2035 4. Centrum är en destination både för handel och
arbete och en del av detta behov genomförs som bilresor vilket leder till en parkering.
Besöks- och arbetsparkering syns inte i parkeringsbehovsunderlaget vilket blir
missvisande i de områden där vi har mycket verksamheter som tex. i centrum. Detta
märks genom att det på kvällstid upplevs som att det finns gott om parkering i
centrum medan det under dagtid är fullbelagt.
Detta kompletteras av att vi inom centrum idag endast har ett fåtal lediga
parkeringsplatser att hyra ut i de anläggningar staden förfogar över (inne i city är
samtliga utom en anläggning fullbelagda med kölista) samt att det på allmän
platsmark under vardagar/dagtid inte finns ledig parkering att ställa sitt fordon på.
Centrum har alltså en konstaterad brist på antal parkeringsplatser under normal
arbetstid på vardagar.
Staden har under hösten/vintern 2018 genomfört mätningar i stadsdelen Högaborg
som angränsar direkt till dagens avgiftsbelagda områden. Dessa mätningar visar att
det i normalfallet inte finns lediga parkeringar på allmän platsmark, vare sig under
dagtid eller kvällstid såväl som på helger. Beläggningsgraden är 100% med endast
enstaka lediga platser vid de kontroller som skett.
Fördelningen av de som parkerar på dagtid är ca: 70/30, det vill säga att 70% av de
som parkerar i Högaborg under dagtid på vardagar inte bor där, medan 30% av
uppställningarna är boende i området. På kvällar och helger är förhållandet ungefär
20/80, det vill säga att 20% av de som parkerar i stadsdelen på kvällstid och helger
inte bor i området medan 80% av uppställningarna är boende i området.
En slutsats av dessa siffror är att många motorister som dagspendlar till sitt arbete
accepterar en relativt lång förflyttning från den plats där man ställer fordonet, till sin
slutdestination, så länge parkeringen är avgiftsfri för den enskilde5.
Kostnaden för parkering är något som i hög grad påverkar var man parkerar,
med tillhörande ökade trafikflöden, när uppställningen är för längre tid än två
timmar.6
Samma typ av uppställningar kan antas ske även i Tågaborg, Slottshöjden, Eneborg
samt Söder där avgiftsfri uppställning finns på allmän platsmark i direkt anslutning
till centrum. Denna bild bekräftas av stadens övervakningsentreprenör samt genom
gjorda punktkontroller.

Målbild i stadsplanen för år 2035 förutsätter ett lägre bilinnehav än vad som de facto
finns idag. Utmaningen är hur vi löser behovet under omställningsperioden.
5 I undersökningen så kontrollerades ca: 10% av fordonen för tillhörighet/destination
och i Högaborg kan vi tex. se att många fordon som är uppställda där tillhör personer
som har sin dagliga gärning på Helsingborgs lasarett eller som har sitt arbete vid
företag belägna på Söder.
6 Parkerings- och handelsutredningen från 2013 (Ramböll) visar däremot att
kostnaden är relativt oviktig för korta ärenden (upp till två timmar) då istället närhet
till slutdestinationen (tex. handel) är den enskilt viktigaste faktorn för val av
parkeringsplats.
4
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2. Arbetsgruppens analys av givet uppdrag
Innebörd av uppdraget


Uppdraget innebär att vi ska lösa behovet av parkering för innerstaden där
handelns och boendes behov är i fokus



Uppdraget innebär att vi både måste genomföra omedelbara åtgärder för det
behov som finns idag såsom för det behov som beräknas finnas på längre sikt.



Uppgiften påverkas av de behov som intermittent uppstår vid Helsingborgs
lasarett liksom från olika evenemang på Olympia och Helsingborgs arena.



Åtgärder som effektivt påverkar parkeringssituationen bör införas redan
under nästa år (2020) vilka kompletteras med en samlad
parkeringsanläggning som ska lösa främst behovet för centrum inom 3 år
(senast 2023). Förslag på dessa åtgärder redovisas under punkt 6.

Begränsningar


Uppdraget är geografiskt avgränsat till behovet i centrum med tyngdpunkt
för norra delens behov.



En tydlig begränsning för uppdraget är stadskärnan med de utmaningar som
det alltid innebär att försöka skapa nya anläggningar i befintlig infrastruktur.



Tidsfaktorn. Redan 2013 utreddes att en anläggning bör finnas på plats inom
tre år, och under den tiden har ingen ny anläggning som löser behovet
skapats samtidigt som behovet ytterligare har ökat.

Framgångsfaktorer7


En eventuell anläggning bör vara inom 3508 meter från handelns behov.



Föreslagna lösningar ska kunna införas snabbt.



Flexibla och moderna lösningar som enkelt kan återställas eller förändras
skapar flexibilitet för att följa utvecklingen i staden.



Kostnadseffektiva lösningar som är självfinansierande eller bidrar till en
positiv utveckling.



Omgivningspåverkan – lösningarna ska ta hänsyn till buller, trafiksäkerhet
och omgivningens förutsättningar.



Lösning -en/-arna ska bidra till att stadens mark används effektivt.



Föreslagna lösningar ska bidra till en tilltalande stad.

SBF genomförde fyra stycken workshops där alla avdelningar var representerade
samt även deltagare från Helsingborg City. Framgångsfaktorerna är gemensamt
framtagna i den gruppen.
8 Siffran är en jämkning mellan handelns uttryckta behov om maximalt 200 meter
avstånd samt vad stadens invånare finner är maximalt acceptabelt avstånd (ca 500
meter) från parkeringsplats till slutdestination inne i stadskärnan (VTI 2012
”Invånarnas syn på den framtida trafiken i Helsingborgs stadskärna”)
7
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3. Förutsättningar för att lösa uppdraget
Geografiskt läge
Centrum har en förhållandevis låg andel bilar per 1000 invånare, och antalet
parkeringar för de boende är i dagsläget tillräckliga i relation till stadsplanens målbild
20359.
Centrum har ett stort antal verksamheter som lockar besökare och en stor andel av
dessa (35% på lördagar) reser med bil till staden (undersökning Ramböll 2013).

Staden förtätas efterhand, ofta på bekostnad av befintliga markparkeringar, vilket på
kort sikt innebär att efterfrågan på parkering ytterligare kommer att öka i de områden
där förtätningen sker.
Staden strävar efter att göra innerstaden mer tillgänglig för fotgängare och påverka så
att fler bilar ställer sig utanför själva stadskärnan jämfört med idag. Detta är styrande
för val av lämpliga lösningar. Det kommer dock fortsatt att finnas behov av adekvat
antal parkeringar i absolut cityläge för tex. godstransporter, besökare och personer
med tillgänglighetsproblem.

Stadskärnans behov av parkering drivs främst av de som besöker olika
verksamheter i stadskärnan samt de som arbetar i stadskärnan och då främst på
dagtid, vardagar.
9
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I nuläget finns tillräckligt antal parkeringar på kvällar och helger i centrum. Under
dagtid finns ett parkeringsunderskott i Helsingborgs centrum. Under sommaren är
också efterfrågan på parkering i centrum större än tillgången.

Befolkningen i Helsingborgs stad ökar, med där tillhörande ökat antal registrerade
motorfordon (se tabell sidan 4) och utvecklingen kommer inom den närmaste
framtiden10 (10-15 år) att fortsätta i den riktningen innan vi kan förvänta oss att
antalet motorfordon eventuellt minskar. För denna utredning är innebörden att vi
måste lösa dagens parkeringsbrist samt förbereda för att det inom ytterligare några år
finns ett ökat behov.

Författarens slutsats efter att ha studerat utvecklingen av antal bilar per 1000
invånare i Helsingborgs stad. En drastisk förändring måste ske för att kurvan ska peka
neråt snabbare än dagens takt.
10
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4. Handlingsmöjligheter
Stadbyggnadsförvaltningen genomförde fyra stycken workshops där samtliga
avdelningar fanns representerade, dessutom deltog Citysamverkan och förde fram
synpunkter från stadens handlare.
Följande åtgärder och platser utvärderades;
Nr
Handlingsalternativ
Omfattning
1
Utökade avgiftszoner
Öka det geografiska område i Helsingborg där det
är möjligt att ta ut avgift på allmän platsmark.
2
Tillgängliggöra privat
Privatägda anläggningar på attraktiva lägen ska
parkering
öppnas upp för allmänheten så att fler platser
finns tillgängliga.
3
Utveckla
Kombinera ökad kollektivtrafik vid rusningstid
infartsparkeringar
med pendlarparkeringar för stadens behov i
centrala delar.
4
St Jörgens plats
Tänkbar anläggning in i landborgen
garage
5
Glasbruket (OJ)
Bygga anläggning på markparkeringen
6
Bastionen
Bygga anläggning på markparkeringen (+50
platser)
7
Nicolai
Bygga anläggning på markparkeringen (+380
platser)
8
COOP
Kan ytan användas för en parkeringsanläggning?
Kopparmöllegatan
9
Terminalgatan P-däck Bygg ett P-däck ovanför fordonskön till färjan
10
Finland
Bygga anläggning på markparkeringen
11
Olympia
Bygga anläggning på markparkeringen
12
Knutpunkten södra
Bygga anläggning på markparkeringen
13
Garage Landborgen
Bygg ett garage under rosenträdgården utan
kopplingsdelen som ingick i ett tidigare projekt
14/15 P-anläggning eller
Inre hamnen. Att bygga en delvis underjordisk
pråm inre hamnen
anläggning i hamnbassängen alternativt en
flytande pråm som parkering
16
Parkering
Torget Konserthuset / St Jörgens plats, ny
konserthuset
anläggning
17
Sundstorget
Bygg parkeringshus ovanpå torget
18
Åhlénshuset
Bygg ut befintlig anläggning på höjden
19
St Jörgens plats P-hus Parkeringshus på platsen
20
Slottshagens lekplats
Bygg ett parkeringshus ovanpå
21
Biblioteket
Bygg en anläggning under parken/biblioteket
22
Stortorget
Bygg ett garage under torget
23
Hamntorget
Bygg ett garage under torget
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Geografisk placering av utvärderade fysiska alternativ;
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5. Alternativjämförelse samt val av inriktning
Efter att samtliga alternativ har utvärderats så valdes följande handlingsalternativ ut
baserat på att de bäst motsvarar de identifierade framgångsfaktorerna.
De handlingsalternativ som inte redovisas här återfinns i bilaga 2.

Utvecklade alternativ

Styrkor

Alt 1, Utökade avgiftszoner i Helsingborgs stad
Åtgärden kommer kraftigt påverka var man väljer att ställa sitt
fordon med förmodat minskat tryck på centrum och dess
omedelbara närhet.
Åtgärden är en förutsättning för att presumtiva byggherrar i staden
själva ska vilja bygga och driva parkeringsanläggningar. Att
parkering på gatumark är dyrare än privata alternativ är ett effektivt
verktyg för att styra parkeringar till tomtmarksanläggningar.
Åtgärden kommer, efterhand som den införs, leda till att fler väljer
att inte använda bilen alls alternativt så kommer de att hyra plats i
en tillgänglig parkeringsanläggning.
Alternativet kommer att främja val av cykel, gång eller
kollektivtrafik före bilen.
På allmän platsmark kommer det efterhand att bli frigjorda ytor som
staden kan använda för de ändamål som staden prioriterar.
Motoristen uppbär sina egna kostnader med en tydlig koppling till
platsen densamma upptar genom att en kostnad tas ut.

Svagheter

Boende i områden med inga eller få alternativa parkeringar riskerar
att missgynnas.
Detta föreslås bemötas genom att staden också inför ett system för
boendeparkering i sådana områden. Den boende kan genom ett
särskilt tillstånd parkera mot en avgift under en längre tid (för att
uppmuntra till att bilen lämnas hemma).
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Styrkor

Alt 2, Tillgängliggöra privata parkeringar för allmänheten
En stor del av den parkeringskapacitet som finns inom Helsingborgs
stad befinner sig på privat mark och är inte tillgänglig för
allmänheten.
Alternativet innebär att staden använder sig av en kommersiell
lösning där stadens parkeringsaktörer kan välja att ansluta sig till
densamma för att på så sätt tillgängliggöra parkeringsplatser som
idag är stängda för allmänheten.

Svagheter

Inom stadskärnan är den tillgängliga ”lediga” kapaciteten begränsad
då det är högst tryck under dagtid och många privata platser är
redan uthyrda på just dagtid för verksamheter.
Lösningen lämpar sig bäst för den som tänker parkera under något
längre tid (mer än två timmar).
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Styrkor

Alt 6, Bastionen parkeringsanläggning
Handlingsalternativet innebär att man genom tex. ett tillfälligt
bygglov anlägger ett modulbyggt parkeringshus på platsen.
Det finns sedan tidigare ett letter of intent att bygga ett bostadshus
och ett mindre parkeringshus på platsen.
Alternativet är nära stadens handel.
Handlingsalternativet kan igångsättas relativt snabbt och själva
konstruktionen är enkel och därmed snabb att bygga.
Denna typ av lösning är ekonomiskt fördelaktig avseende pris per
plats, samt att anläggningen kan återanvändas på annan plats
(flyttas) alternativt säljas eller lagras/deponeras.
Alternativet innebär att staden får handlingsutrymme och flexibilitet
för att på ett enkelt sätt kunna förändra parkeringskapaciteten när
fordonsinnehavet i staden förändras enligt den målbild som finns i
stadsplanen.
Alternativet innebär att staden på ett enkelt sätt kan återställa ytan
när lösningen har tjänat sitt syfte och påverkar inte underliggande
mark.

Svagheter

Platsen är relativt liten och kommer inte att generera särskilt många
extra platser.
Pris per plats blir inte lika fördelaktigt på denna plats då ytan är
mindre.
Trafikflödena på denna plats kommer att påverkas negativt och
måste särskilt utredas.
Trafikflöden in till själva stadskärnan riskerar att öka.
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Styrkor

Alt 7, Nicolai parkeringsanläggning
Handlingsalternativet innebär att man genom tex. ett tillfälligt
bygglov anlägger ett modulbyggt parkeringshus som löser dagens
parkeringsbehov samt för de närmaste åren.
Alternativet är nära stadens handel, stadens lasarett samt vid större
evenemang tillräckligt nära både Olympia och Arenan för att vara
parkeringsalternativ till dessa resmål.
Alternativet innebär att motoristen parkerar sitt fordon mycket nära
centrum utan att bidra till ökad trafik i själva stadskärnan.
Handlingsalternativet kan igångsättas relativt snabbt och själva
konstruktionen är enkel och därmed snabb att bygga.
Denna typ av lösning är ekonomiskt fördelaktig avseende pris per
plats, samt att anläggningen kan återanvändas på annan plats
(flyttas) alternativt säljas eller lagras/deponeras.
Alternativet innebär att staden får handlingsutrymme och flexibilitet
för att på ett enkelt sätt kunna förändra parkeringskapaciteten när
fordonsinnehavet i staden förändras enligt den målbild som finns i
stadsplanen.
Alternativet innebär att staden på ett enkelt sätt kan återställa ytan
när lösningen har tjänat sitt syfte och påverkar inte underliggande
mark.

Svagheter

Trafikflödet in och ut till platsen kommer att öka med negativa
konsekvenser för trafiken på Bergaliden.
Åtgärder i korsningen mellan Bergaliden och Drottning Margaretas
gata måste utredas och vid behov förstärkas så att ett erforderligt
flöde säkerställs.
Platsen innebär att vi särskilt måste ta hänsyn till de mest
oskyddade trafikanterna då det på platsen finns både cykelstråk
samt fotgängare.
Känsligt område med både skolor och lekplats.

I bilaga 1 finns ett utkast till olika utformningar på hur en parkeringsanläggning vid
Nicolai skulle kunna se ut.
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6. Föreslagen lösning
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att de utvecklade handlingsalternativen enligt
avsnitt fem genomförs, där Nicolai förordas som val av samlad anläggning före
Bastionen. Detta främst med anledning av att Nicolai ger högre kapacitet och bättre
kostnadseffektivitet. Nicolais läge ger också goda samordningsvinster med tex arenan,
Olympia och lasarettet.
Utökade avgiftszoner ska omfatta, i ett första steg, de stadsdelar som direkt angränsar
till citykärnan och som idag är avgiftsfria och som inte har ledig kapacitet.
Tillsammans kommer åtgärderna på ett effektivt sätt tillgängliggöra parkering för de
som har ärenden i centrum samt för boende.
Åtgärderna kommer på längre sikt möjliggöra att ytor på allmän platsmark i centrum
som idag används för parkering kan användas till andra ändamål.
En samlad anläggning på föreslagen plats tar bort trafik från centrum men är
fortfarande tillräckligt nära för tex. shopping i city.

7. Bilaga utvecklad anläggning Nicolai
I bifogat dokument (pdf ”Bilaga 1 P-hus alternativ Nicolai markparkering”) visionerar
vi om hur en modulbyggd anläggning skulle kunna utformas för att utgöra ett estetiskt
tilltalande bidrag till Helsingborgs stad och som samtidigt är en flexibel och
ekonomisk lösning. Det finns tre skisser på olika tänkta utformningar.
Samtliga utformningsalternativ behöver utredas djupare då det i detta skedet endast
är en idéskiss för att ge en uppfattning om hur de olika alternativen skulle kunna
smälta in i stadsbilden samt ge en ungefärlig uppfattning om möjlig
parkeringskapacitet.
Valet av en modulbyggd anläggning är baserat på flera skäl men främst för att det
skapar en handlingsfrihet för framtiden där anläggningen kan förändras eller helt tas
bort för att återetableras på annan plats eller lagras/deponeras.
Med moderna materialval och industriell tillverkning finns stor frihet i hur den yttre
fasaden kan utformas så att anläggningen passar ihop med omgivningen.
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8. Bilaga handlingsalternativ med
utvärdering
I bifogat dokument (pdf ”Bilaga 2 Sammanställning utvärdering av
handlingsalternativ”) så redovisas samtliga utvärderade alternativ och i
sammanfattande form hur arbetsgruppen har värderat de olika alternativen.

Arbetsgruppens sammansättning
Arbetsgruppen har bestått av;
Leo Schneede

Stadsbyggnadsförvaltningen

Andreas Hall

Stadsbyggnadsförvaltningen

Lovisa Emilsson

Stadsbyggnadsförvaltningen

Victoria Johansson

Stadsbyggnadsförvaltningen

Åse Brunnström

Stadsbyggnadsförvaltningen

Martin Wester

Stadsbyggnadsförvaltningen

Linda Bermin

Stadsbyggnadsförvaltningen

Cecilia Johansson

Stadsbyggnadsförvaltningen

Alfred Nerhagen

Stadsbyggnadsförvaltningen

Johan Hellberg

Stadsbyggnadsförvaltningen

Jill Paulsson

Stadsbyggnadsförvaltningen

Eva Werner

Stadsbyggnadsförvaltningen

Hanna Candell

Stadsledningsförvaltningen/Helsingborg City

Malin Thörnwall

Stadsledningsförvaltningen/Helsingborg City

