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1 BAKGRUND OCH SYFTE 

Nya centrala bostäder planeras i kv. Viskaholm. I projektet ingår en blandning av bostadsrätter och 
hyresrätter. Totalt räknar man med cirka 40 000 m2 BTA med cirka 400 lägenheter. Befintlig fastighet 
närmst Viskan bibehålls och omfattar cirka 5000 m2 BTA kontor. 

Uppdraget omfattar redovisning av parkeringsbehov med olika förutsättningar med bla bilpool, 
samnyttjande, utmärkta cykelmöjligheter mm. Det centrala läget innebär mycket god tillgänglighet till 
kollektivtrafik vilket då också ger motsvarande goda förutsättningar för reducering av antalet 
parkeringsplatser. 

Dragningen av Sven Eriksonsgatan kommer också att studeras närmare. Det bedöms finnas 
möjligheter att minska radien på gatan på sträckan förbi Stationsgatan där man i dag har förhöjt 
korsningen för att säkra passagen där som är mycket frekventerad. Hastigheten är därför satt till max 
30 km/h. Det kan då finnas möjlighet att öka området för bostadsbyggande något. I Figur 1 visas 
berört området och i Figur 2 befintlig kvartersgräns och ett möjligt planområde.. 

Trafikalstring tas också fram och kapacitetsberäkningar redovisas. 

 
Figur 1. Översiktskarta 
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Figur 2. Borås centrum, där Sven Eriksongatan sträcker sig i nord-sydlig riktning, belägen väster om Viskan. Möjligt planområde 
för Viskalholm utgörs av en yta, markerad med linje i mangenta. Befintliga vägkanter och kanstenar redovisas med blå färg. 

Sven Eriksonsgatan ingår i Cityringen i Borås och är därför en viktig del i trafiksystemet. Se Figur 3. 
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Figur 3. Cityringen, Borås centrum. 
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2 FÖRUTSÄTTNINGAR 

Som nämnts ovan planeras för 40 000 m2 lägenheter. I befintlig fastighet för kontor som skall 
bibehållas finns i dag 5000 m2. För att få en bra bild av området har trafiken räknats förmiddag och 
eftermiddag i maj 2019 i korsningen Sven Eriksonsgatan- Stationsgatan. Stationsgatan är numer 
enkelriktad från resecentrum mot Sven Eriksonsgatan. 

 

 
Figur 4. Trafikräkning i korsningen Sven Eriksonsgatan – Stationsgatan, förmiddag maj 2019. 
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Figur 5. Trafikräkning i korsningen Sven Eriksonsgatan – Stationsgatan, eftermiddag maj 2019. 

Av bilden framgår att det är ett stort gångtrafikflöde på passagen över Sven Eriksonsgatan mellan 
främst Högskolan i Borås och resecentrum. Däremot är det relativt få både fotgängare och cyklister 
som passerar kv. Viskaholm. Det kan vara viktigt att notera när tillfarten till parkeringen till det nya 
bostadsområdet planeras. 

Hela korsningen är något förhöjd som platå för att hastighetssäkra passagen och hastigheten är sänkt 
till 30 km/h lokalt i korsningen. 

Något längre söderut ligger stopphållplatser för busslinje 31 med 30 minuters trafik och linje 150 med 
kvartstrafik. Även här är gatan förhöjd och hastigheten sänkt till 30 km/h. Planering pågår för att flytta 
linje 1 med 6 minuters trafik till denna sträckning. 
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Figur 6. Befintlig utformning Stora Brogatan-Nybron. Befintliga vägkanter och kantsten redovisas med blå färg. 

Sven Eriksonsgatans befintliga utformning på aktuellt avsnitt mellan Stora Brogatan och Nybron över 
Viskan i norr framgår av Figur 6. Sträckningen vid Nybron planeras att rätas ut något så minsta radie 
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blir knappt 60 meter. Det kan vara intressant att notera när man studerar ny sträckning av Sven 
Eriksonsgatan vid Viskaholm. 

Det finns ett antal allmänna parkeringar i området som är lågt belagda på morgonen men relativt 
välfyllda på eftermiddagen. Detta framgår av bilderna nedan. 

 
Figur 7. Parkering eftermiddag väster och öster om Sven Eriksonsgatan vid Krokshall. 
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Figur 8. Vy mot norr på Sven Eriksonsgatan-morgon. 

 
Figur 9. Vy mot söder på Sven Eriksonsgatan-morgon. 
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Figur 10. Parkering på Krokshallsberget eftermiddag. 
 

 

 
Figur 11. Parkering vid Viskaholm eftermiddag. 
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Beläggningen på parkeringen har räknats morgon (FM) och eftermiddag (EM) på några platser. 

Parkering Totalt Belagda FM Belagda EM 

Krokshallsberget 52 (förhyrda) 11 23 

_”_ 79(allmänna) 25 61 

Söder kv. Viskaholm 45 - 43 

Väster kv. Viskaholm 26 - 14 

Markparkering vid 
Krokshallsgaraget 59 - 38 

Gården söder i kv 
Viskaholm 17 (Förhyrda) - 12 

Befintligt garage i 
byggnader som rivs Cirka 38   

Krokshallsgaraget 49 (förhyrda)   

  

Det innebär att det finns cirka 365 platser i närområdet och att cirka 50 är lediga på eftermiddagen för 
allmän parkering. Relativt nära finns ytterligare cirka 1150 platser- utmed Magasinsgatan 
(Verkmästaren, Kanco, Bangården, Gjutaren, Elektra, Nybrogaraget mfl ). Också med relativt hög 
beläggning.  

Ytterligare några foton från området redovisas nedan. 

 
Figur 12. Buss 150 vid Stationsgatan 
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Figur 13. Anslutning Stationsgatan. 

 
Figur 14. Bangårdsparkeringen vid Magasinsgatan. 
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Figur 15. Verkmästarparkeringen. 

 
Figur 16. Garage Krokshallsberget. 
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Figur 17. Resecentrum. 

 
Figur 18. Uppfart till parkering Krokshallsberget. 
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3 FÖRSLAG 

3.1 ALTERNATIVA DRAGNINGAR AV SVEN ERIKSONSGATAN 
En enkel arkitektskiss på området framgår av bilden nedan. Figuren skall ses som en idéskiss som 
kommer att omarbetas.      

 
Figur 19. Arbetsskiss över nytt område. 

Utformningen av bostadskvarteret beror bland annat på sträckningen av Sven Eriksonsgatan.      

Utöver gatan i befintligt läge (Alternativ 0) men med utbyggd stopphållplats med mittrefug för att hindra 
omkörningar och öka trafiksäkerheten redovisas två alternativ. 

Dels ett där gatan dragits så långt åt väster som möjligt inom angivet planområde (Alternativ 1) och 
dels ett mellanläge (Alternativ 2). 

Radierna i Alternativ 1 har bestämts från hastigheten i området och från det nya förslaget på ny 
dragning vid Nybron. Lokalt är hastigheten 30 km/h redan i dag vid Stationsgatan och vid 
stopphållplatsen. Läget på Alternativ 1 beror till stor del på vilket intrång i berget som kan accepteras. 
Om berget släntas mer försvinner fler parkeringar uppe på berget. Viktigt är att man klarar nerfarten. 
Detta får diskuteras innan läget spikas mer exakt. Tre varianter har redovisats-Alternativ 1A med lite 
större intrång i berget och Alternativ 1B där slänten ligger inom det tänkta planområdet och Alternativ 
1C som ansluter tidigare till Sven Eriksonsgatan i befintligt läge. 

Tillfarten till den planerade parkeringen för området bör läggas relativt centriskt mellan 
stopphållplatsen och Stationsgatan. Här är det relativt liten GC trafik och risken för störningar av 
köande mot stopphållplatsen och passagen vid Stationsgatan är minst. Om gångbanan byggs ut 
utmed järnvägen som visas i Figur 25 kommer en hel del gångtrafikanter till Högskolan att ta den. Då 
är det bättre att lägga tillfarten längre norrut närmare Stationsgatan. 
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Figur 20. Alternativ 0 - Befintlig utformning kompletterad med stopphållplats på Sven Eriksonsgatan. 
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Figur 21. Alternativ 1A, där vägen dras så långt åt väster som möjligt innanför plangränsen. Men bergslänten ligger utanför. 
Plangränsen illustreras med linje i mangenta. 
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Figur 22. Alternativ 1B, där vägen dras så långt åt väster som möjligt men innanför plangränsen liksom även bergslänten. 
Plangränsen illustreras med linje i mangenta. 
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Figur 23. Alternativ 1C, en sammanvägning av alternativ 0 och alternativ 1B. Plangränsen illustreras med linje i mangenta. 
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Figur 24. Alternativ 2, som är ett mellanläge mellan alternativ 0 och alternativ 1. 
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Man planerar också för en ny bro över Viskan, norr om planområdet, vilket illustreras tillsammans med 
Alternativ 2 i Figur 25 nedan. Utformningen i norr kan även appliceras på övriga alternativ. 

 
Figur 25. Alternativ 2 översikt med ny bro över Viskan, vid Magasinsgatan och Nybro i norr. 
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3.2 PARKERING 

3.2.1 Bilparkering 
Parkeringsreglerna för Borås ger en nivå på 7 platser per 1000m2 BTA för bostäder och 12 för kontor. 

Utan reduceringar eller samnyttjande ger det då 280 + 60 parkeringsplatser för bil. Eftersom man har 
god tillgänglighet till kollektivtrafik reduceras talen med 10%. Buss 150 kör som nämnts fyra turer per 
timme och buss 31 kör två. Och till detta kommer buss nr 1 med 10 turer dvs totalt 16 under högtrafik. 
Med den reduceringen blir det 252 respektive 54 platser. Man kan överslagsmässigt räkna med 25-30 
m2 per bilplats. 

Åtgärder kan vidtas för ytterligare reducering. Reduceringsmöjligheterna nedan bygger alla på att det 
finns god tillgänglighet till kollektivtrafik. Med utmärkta cykelmöjligheter enligt reglerna (50% i närheten 
av entrén, 50% inomhus eller under tak lättillgängliga från markplan, särskilda utrymmen för lastcyklar 
och cykelkärror, utrymme för tvätt och underhåll, pump och verktyg) blir den totala reduceringen 15% 
för bostäder. Och kombinerat med bilpoolspaket (skall vara etablerad vid inflyttning- anslutning till 
befintlig pool i närheten- max 0,4 km- accepteras, platser för bilpoolens bilar 5% om det finns fler än 
59 platser, medlemskap i poolen garanteras i minst 5 år och kostnaden skall ingå i hyran och p-avgift 
för övriga platser skall finnas) blir det totalt 25% reducering för bostäder. Det finns ytterligare en nivå 
med hållbar livsstil enligt reglerna (krav enligt ovan med utmärkta cykelmöjligheter och bilpool, 
dessutom månadskort till kollektivtrafik vid inflyttning, cykelpool med elcyklar och cykelkärror eller 
lådcyklar samt marknadsföring av hållbart resande-kontinuerligt) som ger totalt 40% reducering för 
bostäder. På motsvarande sätt reduceras parkeringen för kontor med 15% i kollektivnära läge och 
med utmärkta cykelmöjligheter. Om man dessutom har ett hållbart pendlingspaket enligt reglerna blir 
den totala reduceringen 20% för kontor. 

Det finns också möjlighet till parkeringsavlösen till en kostnad av 4 prisbasbelopp eller 186 000 per 
plats i dagens penningvärde. Slutligen kan en särskild parkeringsutredning göras som då tex kan 
innehålla en beskrivning av det särskilt goda kollektivläget och inverkan av det stora antalet 
parkeringar i omgivningen.  

Nyttjandegraden vid olika tidpunkter och olika reduceringar redovisas nedan. 

 Vardag 10-16 Fredag 16-19 Lördag 10-13 Söndag 

Bostäder 176 181 176 227 

Kontor 51 10 5 0 

Summa 227 191 181 227 

Tabell 1. Samnyttjandemöjlighet vid 10% reducering för bostad och 15 % för kontor. (Summan = 100 % samnyttjande). 

Om man ökar åtgärderna för bostäder med utmärkta cykelmöjligheter och bilpool för bostäder och 
med utmärkta cykelmöjligheter för kontor får man följande tabell: 

 Vardag 10-16 Fredag 16-19 Lördag 10-13 Söndag 

Bostäder 147 168 147 189 

Kontor 51 10 5 0 

Summa 198 178 152 189 

Tabell 2. Samnyttjandemöjlighet vid 25% reducering för bostad och 15% för kontor. (Summan = 100 % samnyttjande). 

Tabellerna skall ses som möjligheter och kostnaden skall ställas mot önskad satsning på ett hållbart 
resande för miljön. Utan samnyttjande får man ett parkeringsbehov med åtgärder enligt tabell 1 på 303 
platser. Och med 100% samnyttjande 227 platser. 
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Och med åtgärder enligt tabell 2 på totalt 261 platser utan samnyttjande och med 100% samnyttjande 
198 platser. 

100% samnyttjande innebär att det inte finns några reserverade platser.                                     

Om bostadsparkeringen samnyttjas helt men inte alls kontor får man 278 med åtgärder enligt Tabell 1 
och 240 enligt Tabell 2. Man måste också notera att det krävs särskilda ytor för cyklar om man skall få 
tillgodogöra sig den större reduceringen.  

Krav finns också på ett antal parkeringar för rörelsehindrade med kort avstånd (25 m) från entréer. 
Även angöring för taxi, besökande, lastzon och utrymme för räddningstjänsten mm måste beaktas. 

Ytterligare att beakta: om Sven Eriksonsgatan flyttas och tar allmänna parkeringar i anspråk behöver 
dessa också ersättas. Det gäller även de allmänna parkeringarna alldeles väster om befintlig byggnad 
i kv. Viskaholm. Dessa uppgår totalt till cirka 90 allmänna platser varav cirka 15 på berget om Sven 
Eriksonsgatan flyttas dit enligt Alternativ 1A. I Alternativ 1B och Alternativ 1C blir det färre platser som 
försvinner. Särskilt i Alternativ 1C kan man lägga in snedparkeringar med smalare p-skepp på cirka 
14,5 meter för att nyttja den yta som blir kvar utmed berget i väst Enligt Alternativ 2 blir det också 
något färre då eller cirka 85 platser. I Alternativ 0 försvinner främst platserna omedelbart väster om 
kvarteret samt ytterligare några platser när stopphållplatsen breddas - totalt knappt 30 platser. 

3.2.2 Cykelparkering 
För bostäder krävs 25 platser per 1000 m2 BTA och för kontor 9 platser. Man kan räkna med cirka 2 
m2 per cykelplats. Därtill kommer tillfarter. Som nämnts ovan krävs särskilda ytor för vård, kärror mm 
för att kunna reducera bilparkeringen. Krav på tak över en viss andel krävs då också.  

Det innebär således 1000 cykelplatser för bostäder och 45 cykelplatser för kontor. 
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4 KONSEKVENSER 

Anslutningen mot ett planerat garage för oreducerat antal parkeringsplatser har beräknats. Syftet är att 
se om det blir några kapacitetsproblem även med maximalt antal platser 

Trafiken på Sven Eriksonsgatan har ökats med 10% för framtida trafikökningar utöver de räkningar 
som utförts. Ett alternativ har också testats där befintlig allmän parkering söder om kv Viskaholm ges 
gemensam tillfart med det planerade garaget. Belastningarna har beräknats med Capcal. De blir i alla 
alternativ FM och EM låga och ligger på 0,2-0,3 dvs långt under kapacitetsgränsen. Beräkningarna 
framgår av figurerna nedan. 

 
Figur 26. Garageanslutning med uppräknad trafik och belastning FM. 

  

 
Figur 27. Garageanslutning med uppräknad trafik och belastning EM. 
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Figur 28. Garageanslutning med uppräknad trafik + allmän P och belastning FM. 

 
Figur 29. Garageanslutning med uppräknad trafik + allmän P och belastning EM. 

Möjligheten att ha stopphållplats har också studerats med tanke på att trafiken ökar något på Sven 
Eriksonsgatan. Man får cirka 900 bilar under maxtimme på EM och med flyttad linje 1 cirka 32 
passager under samma period. Kommunal VGU-guide visar att man klarar cirka 75 busspassager 
under en timme utan problem med förutsättningen att stoppen är 30 sekunder i genomsnitt per buss. 
Stopptiden verkar rimlig med hänsyn tagen till de start/målpunkter som finns i anslutning till 
hållplatsen. 
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5 UTVÄRDERING OCH FORTSATT ARBETE 

Utredningen visar att man klarar kapacitet och framkomlighet på Sven Eriksonsgatan utan problem 
även om all parkering byggs ut enligt gällande parkeringsregler även utan reducering. 

Den visar också att det finns goda möjligheter att öka miljömedvetenheten för ett hållbart resande 
genom satsningar på cykeltrafik, bilpooler mm. Det kan också finnas ytterligare möjligheter om 
parkeringarna kan samnyttjas. 

Det har också redovisats tre möjliga lägen för Sven Eriksonsgatan där det måste samrådas och 
utredas om det är ekonomi i en flyttning och hur Krokshallsberget påverkas samt behovet av att 
ersätta bortfallet av allmänna platser. I Alternativ 1A får man ytterligare cirka 950 m2 kvartersyta och i 
Alternativ 1B cirka 675 m2 jämfört med Alternativ 2 med det läge på Sven Eriksonsgatan som 
redovisas. I Alternativ 1C blir den tillgängliga ytan som tillkommer för exploatering något mindre än i 
Alternativ 1B men i gengäld kan fler allmänna platser bibehållas. Detta får studeras mer i detalj om det 
är intressant. 

 I Alternativ 2 får man en större yta jämfört med Alternativ 0 som uppgår till 1640 m2. Även i Alternativ 
0 får man en ökad yta när man exploaterar parkeringen (cirka 26 platser tas då i anspråk) väster om 
kvarteret. Den ytan uppgår till cirka 1020 m2 och skall adderas till ovan redovisade ytor. (Till Alternativ 
1 läggs på samma sätt ytorna för Alternativ 2 och Alternativ 0 om hela skillnaden skall studeras). Som 
nämnts ovan måste utformningen utredas närmare, bland annat när man vet hur berget faller ut och 
hur nära man kan lägga vägen där då. 

Även läget på Nils Eriksonsgatan söder om tillfarten till Krokshallsbergets garage kan studeras mer i 
detalj. Tillfarten till den allmänna parkeringen mellan Sven Eriksonsgatan och Viskan kan alternativt 
läggas i södra delen eller läggas ungefär i befintligt läge norr om och kan där eventuellt samordnas 
med en garagetillfart till nyexploateringen. Det finns som nämnts dock fördelar med att lägga den 
längre norrut. 

Det kan också bli aktuellt med utfart i södra delen från den allmänna parkeringen vilket medför en 
mindre justering av Nils Eriksonsgatan i det läget. Dessa ändringar får då vägas mot den planerade 
exploateringen, stadsbilden och andra planer på tex parkeringsdäck. Skisser har inte upprättats i detta 
tidiga skede innan bättre underlag finns. Vidare bör man även titta på att öka grönremsan mellan 
körbana och GC-bana, för att förbättra möjligheten att plantera träd i grönremsan. 

De justeringar som beskrivs medför relativt små förändringar i gatans läge. Den beskrivna vridningen 
innebär tex att man skapar utrymme för 9 (5,5 + 3,5 snedvinklig parkering) eller 14,5 (2x5,5 + 3,5 
dubbel snedvinklig parkering) meters parkeringsbredd samt en skiljeremsa mot Nils Eriksonsgatan. 
Ytterligare en sak som kan tas upp är behovet av den norra passagen vid stopphållplatsen. Här kan 
man spara in viss köryta om behovet bedöms som litet och att man kan ta bort den. 
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