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PM PARKERINGSUTREDNING DP FÖR DEL AV TÅGARP 15:1 M FL, 
BURLÖV CENTRALSTATION 

Parkeringsbehov 
I den här utredningen har vi studerat parkeringsbehovet för bil och cykel för exploateringen i detaljplanen för del av 
Tågarp m fl. Som underlag för beräkningen har kommunen utgått ifrån bruttototalareor från arbetet med 
kvartersutformningen för bostäder, kontor respektive handel. 

 Kvm bruttototalarea 
(BTA) 

Bostäder, 31 700 

Kontor 4 000 

Handel 2 800 

 

För beräkningen enligt kommunens parkeringsprogram behöver vi antalet lägenheter. Här antar vi därför 100 kvm 
BTA per lägenhet vilket ger att antalet lägenheter blir 317 stycken. Enligt kommunens direktiv antas lägenheterna 
fördelas på 200 stycken små lägenheter (1-2 RoK) respektive 117 större lägenheter (> 2 RoK). 

Parkeringstalen som används är hämtade från kommunens parkeringsprogram. Med införandet av bilpooler för 
bostäder medger parkeringsprogrammet en reduktion av antalet platser för boende med 20%.  

Parkeringsberäkning bil    

 Antal 
bostäder/kvm 
BTA 

Parkeringstal 
boende/anställd 

Parkeringstal 
besökande 

Platser 
boende/anställd 

Platser med 
bilpool för 
boende 

Platser 
besökande 

Bostäder, 
1-2 RoK 

200 0,7 per bostad 0,1 per bostad 140 112 20 

Bostäder, 
> 2 RoK 

117 0,9 per bostad 106 85 12 

Kontor 4 000 12 per 1 000 kvm 
BTA 

1 per 1 000 
kvm BTA 

48  4 

Handel 2 800 4,5 per 1 000 kvm 
BTA 

15 per 1 000 
kvm BTA 

13  42 

 

För motsvarande beräkning för cykel är inte parkeringstalen uppdelade på boende/anställd och besökande. 

 

 

Parkeringsberäkning cykel  



 

 

 
 
 

 

 

UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE  
Parkeringsutredning Dp för del av Tågarp 15:1 m fl Per Solér  

UPPDRAGSNUMMER DATUM  
10253943 2018-05-07  

 2 (3) 
 

  

 U:\Burlov\Kommunledningskontoret\Planeringsavdelningen\DETALJPLANER\1. PÅGÅENDE PLANER\KRONETORP\KS 2016_665 Dp Burlöv C\11 UNDERLAG\Parkering\parkeringsutredning 
wsp\PM parkering Dp Tågarp 15-1 20180507.docx 

 Antal 
bostäder/kvm 
BTA 

Parkeringstal  Platser 

Bostäder, 
1-2 RoK 

200 1,5 per bostad 300 

Bostäder, 
> 2 RoK 

117 2,5 per bostad 293 

Kontor 4 000 15 per 1 000 kvm 
BTA 

60 

Handel 2 800 22 per 1 000 kvm 
BTA 

62 

 

Samnyttjande och successiv parkeringsplanering 
I området idag finns cirka 1 600 bilparkeringsplatser tillhörande handelsverksamheten på Burlöv Center. Genom 
samnyttjande mellan de olika parkeringsbehoven som finns och kommer att finnas i området går det att undvika att 
bygga mer parkering än vad som faktiskt behövs. Lösningen innebär att använda sig av befintliga parkeringsplatser 
för att delvis även tillgodose tillkommande behov. För att alla parter ska vara trygga med lösningen krävs en successiv 
uppföljning av efterfrågan på parkering i takt med att området omvandlas som är kopplad till en handlingsplan med en 
tydlig ansvarsfördelning om behoven blir större än utbudet. 

Behov Burlöv Center och pendlarparkering 
Maxutnyttjande av en parkering utan parkeringsvägledning brukar antas vara ca 80% av den teoretiska kapaciteten. 
För Burlöv Center blir då maxbehovet ca 1 280 platser vilket blir bruttobehovet i beräkningen av samnyttjandet. 

 

Ändamål Brutto Vardag Fredag Lördag Natt 

  kl. 10-16 kl. 16-19 kl. 10-13  
          
 

 
Beläggning Platser Beläggning Platser Beläggning Platser Beläggning Platser 

Bostäder, 
boende 197 30% 60 80% 158 40% 79 90% 177 
Bostäder, 
besökande 32 30% 10 80% 26 40% 13 50% 16 
Butiker, 
tillkommande 55 50% 28 80% 44 100% 55 

 
0 

Butiker, 
existerande 1280 50% 640 80% 1024 100% 1280  0 
Kontor 52 80% 42 20% 10 10% 5 10% 5 
Pendling 720 100% 720 70% 504 10% 50 10% 72 
Totalt 2336 

 
1500 

 
1766 

 
1482 

 
271 

 

Med samnyttjande minskar totalbehovet med cirka 25 % till mellan 1 700 – 1 800 platser. Beräkningen är genomförd 
med schablonsiffror för beläggningsgrad för olika ändamål som är hämtade från kommunens Parkeringsprogram. 
Siffrorna måste så klart ses över i den fortsatta planeringen av parkeringen i området. 

För pendlarparkeringen har vi antagit ett behov av 720 platser till år 2025, se PM Parkeringsutredning Burlöv station. 
Tillkomsten av pendlarparkeringen kommer sannolikt öka antalet kunder till Burlöv Center då pendlarparkerarna 
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kommer att kombinera inhandling med sin pendling till och från jobbet. Samtidigt är sannolikt en del av de nya 
pendlarparkerarna kunder redan idag.  

Det kan vara svårt att hålla isär behoven enligt tabellen ovan vilket i sig ökar möjligheten med en effektiv 
parkeringsplanering. Vid den dimensionerande tidpunkten i beräkningen, fredag eftermiddag kl. 16-19, är har 
beläggningen för pendlarparkering sjunkit till 70 %. Vad som kommer att ha hänt är att en del av pendlarparkerarna då 
kan sägas ha blivit butiksparkerare utan att de har flyttat bilen. 

Flexibilitet 
Exploateringen i detaljplanen tar i anspråk ca 400 platser som försvinner på dagens parkeringsyta. Som 
planeringsinriktning gäller nu att ett parkeringshus ska byggas inom detaljplanen med tre våningar med ca 160 platser 
per våning, totalt 480 platser. Möjlighet finns att gå upp till fyra våningar varför det kan sägas finnas en beredskap för 
ytterligare 160 platser. 

För att möta behovet av pendlarparkeringen är kommunen öppen för att anlägga ca 200 platser på den nordvästra 
sidan av spåren, dessa platser ska då hållas utanför en beräkning av samnyttjande. 

Parkeringssystem 
För att samnyttjandet ska fungera i praktiken krävs ett parkeringssystem som hanterar både vägledning, reglering och 
bevakning. Förutom parkeringsvägledning ute vid det övergripande vägnätet behövs exempelvis en möjlighet för 
pendlarparkerare att boka plats och en intern parkeringsvägledning vid infarterna till själva området. 
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