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1 Inledning 

Nuvarande Erikslundskolan ska rivas och ersättas med en ny byggnad. Den nya 
byggnaden placeras i ungefär samma läge som den befintliga, fotavtrycket ryms således 
inom byggrätten för nuvarande detaljplan. Detta underlättar justeringen av detaljplanen då 
endast bygghöjden behöver justeras för skolan. För idrottshallen behöver byggrätten 
utökas för att rymma tillbyggnader. Framför skolan och idrottshallen passerar ett större 
ledningsschakt, som ligger närmare skolan än vad som anges i detaljplanen. 
Enligt Borås Stads Parkeringsregler1 ska en Särskild parkeringsutredning genomföras inför 
bygglovsansökan för unika verksamheter, vilket den planerade verksamheten kan anses 
tillhöra. En särskild utredning bör enligt parkeringsreglerna innehålla:  
 

• Beskrivning av verksamhetens inriktning och målgrupp/omland och hur 

målgruppen vanligtvis reser.  Om möjligt redovisning av befintligt bilinnehav för 

relevant jämförbar målgrupp (ex. befintligt bostadsbestånd i direkt anslutning). 

• Beskrivning av fastighetens/områdets läge i kommunen. 

• Beskrivning av områdets förutsättningar att resa med bil, kollektivtrafik och cykel.  

• Beskrivning av områdets förutsättningar att uträtta vardagliga ärenden – tillgång 

till service (relevant för bostäder och arbetsplatser). 

• Analys av hur färdmedelsandelarna och behovet av p-platser ser ut för målgruppen 

utan specifika åtgärder. 

• Beskrivning av åtgärder som kan minska parkeringsefterfrågan och analys av 

effekten. 

• Jämförelse med andra liknande fall om möjligt. 

Parkeringsreglerna omfattar krav på såväl bil- som cykelparkering. 
 
Kontaktperson hos Lokalförsörjningsförvaltningen är Kristoffer Gråhns 
 
 

1.1 Avgränsningar 

Vid utredningsområdet är det ett flertal verksamheter som delar på en gemensam 

parkeringsyta, utan reserverade platser för respektive aktörs besökare. Det saknas 

beläggningsinventeringar för ytan och detaljerad information om vilken verksamhet som 

har vilket behov. Det saknas även information kring vilket parkeringsbehov den tidigare 

verksamheten Erikslundskolan hade. Det finns inte heller undersökningar som visar på 

färdmedelsfördelningen för alla av de närliggande verksamheter. Vad vi vet om eller kunnat 

hittat. Sammantaget är det viktigt att ha detta i åtanke att det även har gjort antagande 

baserat på resultaten från RVU 2015 och även den information som tagits emot från 

respektive kontaktperson på närliggande verksamheter. Baserad på detta gjordes en 

 
1 Borås Stads Parkeringsregler, Fastställt av Samhällsbyggnadsnämnden 2021-12-16 
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grundlig bedömning kring på vilket sätt den tillkommande verksamheten kommer att 

påverka parkeringssituationen på platsen.     

Parkeringstalen för ”Grundskola” utgår ifrån hur många elever och personal som utnyttjar 

den nuvarande Erikslundskolan och ska utnyttja den planerade verksamheten. Vid 

undersökning av parkeringstalen för de närliggande verksamheterna används istället 

parkeringstalen för ”samlingslokal och evenemang” som utgår från maximalt besöksantal. 

Detta har inom utredningen tolkats som maximalt antal vuxna besökare. 

Inom utredningen har det inte funnits möjlighet att göra platsbesök eller vidare 

undersökningar av respektive verksamhets parkeringsbehov.  
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2 Förutsättningar 

 

2.1 Förutsättningar och nuläge inom fastigheten 

2.1.1 Fastighetens läge i kommunen och zontillhörighet  

Fastigheten, Lundby 1:1 är belägen ungefär 2,8 kilometer från Borås centrum. 

 

Figur 1. Fastighetens geografiska läge i Borås. Fastigheten befinner sig på nordvästra delen av 
Borås, där både fastigheten och parkeringsytan ingår i Lundby 1:1.  

Nordväst om fastigheten ligger Borås Camping och sydost om fastigheten finns 

friddrottsarenan Ryavallen. Åt sydväst ligger fotbollsplan och mot öster har fastigheten 
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kontakt med nuvarande Engelska skolan, vilket var den ursprungliga byggnaden för 

Erikslundskolan från 1939. Öster om fastigheten gränsar Riksväg 42.  

 

 

Figur 2. Fastigheten Borås Lundby 1:1 och dess omgivning.  Erikslundskolan (1), Idrottshall (2), 
Fotbollsplan (3), Engelska skolan (4), Ryavallen (5), Borås Camping (6), Parkering (7), 
Sjuhäradshallen (8). 

Borås Stads Parkeringsregler har definierat parkeringstalen i staden baserat på två 

zonindelningar, se Figur 3. Utifrån Figur 3 kan det observeras att utredningsområdet 

befinner sig i zonen ”övriga kommunen”. Utredningsområdet angränsar till Knalleland som 

i stort ingår i stadens översiktsplan gällande prioriterade områden med pågående 

förtätningsarbete med fokus på blandstad.2 Av den anledningen kan även 

utredningsområdet anses tillhöra centrumzonen. I utredning kommer parkeringsbehov för 

 
2 Sid. 37, 
https://www.boras.se/download/18.b2d2133162e1dd801e7b0bc/1524730020068/%C3%96versikts
plan%20f%C3%B6r%20Bor%C3%A5s.pdf  

https://www.boras.se/download/18.b2d2133162e1dd801e7b0bc/1524730020068/%C3%96versiktsplan%20f%C3%B6r%20Bor%C3%A5s.pdf
https://www.boras.se/download/18.b2d2133162e1dd801e7b0bc/1524730020068/%C3%96versiktsplan%20f%C3%B6r%20Bor%C3%A5s.pdf
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både den nuvarande och den planerade Erikslundskolan att beräknas för att visa på båda 

möjligheterna.  

Inom fastigheten ligger i dagsläget ett antal besöksverksamheter samt en gemensam 

parkeringsyta, se nedanstående avsnitt för vidare beskrivning.  

 

 
 
Figur 3. Zonindelning för parkeringstalen (Borås Stads Parkeringsregler, 2021). Aktuell parkeringsyta 
ligger nordväst om zonen för centrala delen av Borås tätort. 
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2.1.2 Nuvarande Erikslundskolan 

Den nuvarande skolan, Erikslundskolan, är idag en grundskola med en planstorlek på cirka 

31 000 m2 som ägs av Lokalförsörjningsförvaltningen, Borås Stad. Erikslundskolan 

befinner sig geografiskt längst med Idrottsgatan och Campinggatan i närheten till 

Knalleland som ligger söder ut från skolan.  

Grundskolan består av tre enheter, F-6, 7-9 och grundsärskola 1-9 där alla delar på samma 

gemensamma funktion. Idag går det totalt cirka 430 elever och cirka 90 personal jobbar på 

den nuvarande Erikslundskolan. Det finns 1-parallellig F-6 med cirka 136 elever, 1-

parallellig 7-9 med cirka 224 elever och en särskola 1-9 med cirka 70 elever3.  

För nuvarande Erikslundskolan kommer utredningen att utgå ifrån följande:  

• Totalt antal besökare: cirka 520 (cirka 430 elever och cirka 90 personal) 

• Tid för besökare: dagtid för grundskolor  

 

2.1.3 Ryavallen och Engelska skolan  

Inom fastigheten finns det bland annat två större verksamheter lokaliserade. Dessa är 

Ryavallen och Engelska skolan.  

Målgrupp och färdmedelsfördelning 

Målgruppen för Ryavallen är dels friidrottare som tränar och tävlar, dels åskådare. 

Färdemedelsfördelningen uppskattas vara 95 % som åker med bil medan resterande 

procentandel sker med kollektivtrafik, cykel eller till fots (mejlkontakt: Martina Lindberg, 

2022-02-28). För Engelska skolan antas målgruppen som besöker verksamheten till 

största del utgöras av lokalbefolkningen (elever, personal och föräldrar), och därmed kan 

en större andel förväntas resa med kollektivtrafiken, cykel eller till fots. Enligt Borås Stads 

resvaneundersökning (RVU) visar resultatet för kategori ”skola” att 22% reser med bil, 46% 

kollektivtrafik (buss), 5% cyklar och 26% går till fots. Däremot, när det gäller grundskola 

hämtar och/eller lämnar föräldrar sina barn och enligt RVU åker 87% bil, 2% kollektivtrafik 

(buss) och resterande 10% går till fots4.  

 

Besöksstatistik 

Den nuvarande Ryavallen har en publikkapacitet på mellan 5 000-12 000 åskådare, 

beroende till vilket ändamål arenan används till. Under år 2021 hade Ryavallen drygt 2374 

besökare per år i genomsnitt för SM i friidrott (vuxna och barn). Besöksfördelning till arenan 

varier beroende på vad det är för typ av evenemang, vilket kan innebära att när det är 

större evenemang såsom SM i friidrott är besöksantalet större jämfört med enbart 

 
3https://www.boras.se/utbildningochforskola/grundskola/grundskolor/erikslundskolan/omskola
n.4.793892fe158af8a7e706888a.html  
4 Västtrafik, 1579 RVU Borås - hösten 2015, rapport v 4, 160401, ML.pdf (RVU, 2015) 

https://www.boras.se/utbildningochforskola/grundskola/grundskolor/erikslundskolan/omskolan.4.793892fe158af8a7e706888a.html
https://www.boras.se/utbildningochforskola/grundskola/grundskolor/erikslundskolan/omskolan.4.793892fe158af8a7e706888a.html
file://///segotfs003/projekt/27203/12601139_BorÃ¥s_Trafikstrateg/000/06_Underlag/Dok/VÃ¤sttrafik,%201579%20RVU%20BorÃ¥s%20-%20hÃ¶sten%202015,%20rapport%20v%204,%20160401,%20ML.pdf
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friidrottsträningar. Då SM i friidrott 2021 hölls från 27 till 29 augusti 2021 innebär det att ifall 

det totala antalet besökare fördelas jämnt på antalet dagar ger det ett resultat på cirka 790 

besökare per dag. Det uppskattas av företrädaren (mejlkontakt: Martina Lindberg, 2022-

02-25) att ungefär 30 procent av besökarna utgörs av barn, vilket innebär att det maximala 

antalet vuxna besökare uppgår till ungefär 550.  

För Ryavallen kommer utredningen att utgå ifrån följande:  

• Maximalt besöksantal: ca 550 vuxna  

• Tid för maximalt besöksantal: dag -och kvällstid, eventsberoende fördelning, 

peakmånad augusti (på grund av SM i friidrott) 

 

På Engelska skolan går det för närvarande 530 elever och cirka 60 personal 

(mailkonversation med Malin Johansson, 2022-02-23). Utöver de som studerar och jobbar 

på skolan så tillkommer det även besökare i samband med att vårdnadshavare hämtar 

och/eller lämnar sina barn från och till skolan. Under skoltid (som uppskattas vara mellan 

kl. 07 och kl. 17) är de flesta av skolans elever och personal närvarande, medan 

vårdnadshavare som hämtar och/eller lämnar sina barn besöker med största sannolikhet 

enbart vid skolstart (mellan kl. 07 och kl. 09) samt skolslut (mellan kl. 15 och kl. 17). Skolan 

är öppet på vardagar och stängt på helgdagar, därför kan det antas att besöken enbart 

görs under vardagar.  

För Engelska skolan kommer utredningen att utgå ifrån följande: 

• Totalt antal besökare: 530 elever och cirka 60 personal 

• Tid för besökare: dagtid för grundskolor 
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2.1.4 Övrig verksamhet inom fastigheten  

Utöver de två huvudsakliga verksamheterna i närheten till nuvarande Erikslundskolan som 

beskrivits ovan finns även Borås Camping, Borås Arena som ligger söder om Ryavallen.  

Borås Arena har en publikkapacitet på ca 16 000 åskådare. Besöksstatistiken är okänd 

däremot enligt besöksstatistiken vid en IF Elfsborgs hemmamatch 2005 var det drygt 

15 000 åskådare5, vilket kommer vara statistiken som vi i denna rapport kommer att räkna 

på. Uppskattning på hur många procent av besökarna som utgörs av barn respektive vuxna 

är okänd för Borås Arena däremot kan samma antagande göras som för Ryavallen vilket 

innebär 70 procent utgörs av vuxna. Detta innebär att det maximala antalet vuxna besökare 

uppgår till cirka 10 500. Färdmedelsfördelningen är okänd, däremot uppskattas samma 

förmedelsfördelning som för Ryavallen vilket innebär att 95% färdas med bil medan 

resterande 5% åker kollektivt, cyklar eller går till fots.  

Borås Arena:  

• Maximalt besöksantal: ca 10 500 

• Tid för maximalt besöksantal: dag-och kvällstid, peaks vid evenemanger (särskilt 

IF Elsborgsmatcher) 

 

Borås Camping har öppet mån-sön under olika tider på dagen. Öppettiderna varierar 

beroende på ifall det är lågsäsong (16 augusti-18 juni) eller högsäsong (19 juni-15 augusti). 

Borås Camping utnyttjar inte parkeringsytan på Erikslundsplatsen 1, utan besökarna står 

på campingplatsens område. Däremot är campingen bommar stängda mellan kl. 23 och kl. 

06 så ifall besökarna kommer under detta tidsintervall då kan det hända att de utnyttjar 

parkeringsytan på Erikslundsplatsen 1. Statistiken visar att för år 2021 hade de 37 529 st 

bokade objekt såsom campingplats, stuga eller vandrarhem (mejlkontakt: Jonas Svensson, 

2022-02-24) däremot är uppskattningen på antalet vuxna som bokar ett objekt okänt. Det 

kan antas att snittet för ett bokat objekt är 2 vuxna vilket ger att det totala antal personer 

(enbart vuxna) för 2021 beräknas till 75 000 personer. Besöken sker både under dags- och 

kvällstid under årens olika månader. Däremot, under juni och augusti månad har Borås 

Camping högsäsongen och där kan antalet besökare antas vara runt 19 000 personer per 

månad (enbart vuxna inräknade) vilket innebär ett dagligt besöksantal på cirka 630 

personer. Färdmedelsfördelningen är okänd, däremot används Borås Stads RVU:s resultat 

för kategorin ”fritid” som definieras som ”olika typer av fritidsaktiviteter, nöjen, motion eller 

träffa vänner.” Resultatet visar att 66% resorna sker med bil, 17% med buss, 3% med cykel 

och resterande 14% till fots.6 

Borås Camping:  

• Maximalt besöksantal: ca 630 vuxna 

 
5 Fakta om Borås Arena - Borås Stad (boras.se) 
6 Sid. 33, Västtrafik, 1579 RVU Borås - hösten 2015, rapport v 4, 160401, ML.pdf  

https://www.boras.se/upplevaochgora/idrottsanlaggningar/utomhus/borasarena/faktaomborasarena.4.77edf482158fdcbba45b6371.html
file://///segotfs003/projekt/27203/12601139_BorÃ¥s_Trafikstrateg/000/06_Underlag/Dok/VÃ¤sttrafik,%201579%20RVU%20BorÃ¥s%20-%20hÃ¶sten%202015,%20rapport%20v%204,%20160401,%20ML.pdf
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• Tid för maximalt besöksantal: Dags- kvällstid- och nattid, peakmånader juli-augusti  

 

2.1.5 Sjuhäradshallen 

Ingen tillgänglig statistik gällande Sjuhäradshallen har kunnat fås fram. Med tanke på 

hallens placering så bör majoriteten av bilburna besökare nyttja parkeringsplatsen sydöst 

om hallen. Viss personal nyttjar fastigheten och besökstoppen antas vara 

eftermiddag/kväll.  

 

2.1.6 Befintlig parkering  

Bilparkering 

Parkeringsytan på Erikslundplatsen 1 (parkeringsplats ”Ryavallen”) ligger inom samma 

fastighet som Erikslundskolan med cirka 150 meters avstånd från skolan. Totalt rymmer 

parkeringsytan drygt 250 parkeringsplatser. Parkeringsplatsen saknad reserverade platser 

för de olika verksamheterna, där användningstiden är måndag-söndag (24 timmar på 

dygnet, kostnadsfritt). Det finns därför möjligheter till samutnyttjande av parkeringsytan då 

den både skapar nyttjande av parkeringarna under dygnets alla timmar och även yteffektivt. 

I samband med att det inte är reserverade parkeringsplatser, kan parkeringsytan användas 

av flera brukare till olika ändamål vid olika tiderpunkter vilket möjliggör effektivare 

markanvändning.   

Två av parkeringsytorna (cirka 95 parkeringsplatser) ligger väster om Riksväg 42 (cirka 

350 meter från skolan). Från Erikslundskolan behöver resenärer åka längst med 

Campinggatan mot Riksväg 42 och innan rondellen svänga av vid Isabellgatan. Ifall 

resenärerna kommer söder ifrån Riksväg 42 behöver de ta tredje avfarten i rondellen mot 

Campinggatan sedan svänga av till höger mot Isabellagatan.  

Ytterligare parkeringsytor som ligger i närheten till Erikslundskolan men med lite längre 

avstånd (cirka 650 meter från skolan) är två parkeringsytor på Ålgårdsvägen 26 bredvid 

Borås Arena. De två parkeringsytorna rymmer totalt drygt 85 parkeringsplatser. 

Parkeringsytorna ligger också inom samma fastighet däremot behövs en promenad där ett 

exempel på en promenadsträcka är att gena på gångstråket längst med Erikslundsgatan 

sedan svänga in till Ålgårdsvägen. Dessa parkeringsplatser har inte heller några 

reserverade platser och kan också användas dygnet runt.  

Utöver dessa parkeringsytor finns det mer utbud på parkeringsplatser längre ifrån 

Erikslundskolan, ett exempel är parkeringsytan som ligger på Wilénplatsen (cirka 650 

meter från skolan). Totalt rymmer parkeringsytan drygt 900 parkeringsplatser. Parkeringen 

saknar reserverade platser för de olika verksamheterna och besökaren väljer vilken del av 

parkeringen som nyttjas beroende på målpunkt. Parkeringsytan ligger öster om väg 42 och 

därmed behöver väg 42 korsas i plan för att besökare ska färdas från parkering till 

verksamheterna inom fastighet Lundby 1:1. Det finns heller inga gena gångstråk mellan 
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dessa parkeringsytor och verksamheterna, vilket innebär att en tydlig barriäreffekt uppstår 

(se Figur 5).  

Parkeringsytorna belägna vid Ålgårdsvägen och Wilénplatsen är det som det nämns ovan 

cirka 650 meters avstånd. Det är ett för långt gångavstånd för att upplevas som tillgängligt 

för de flesta besökare, och hänvisning till dessa platser bör sannolikt kombineras med 

annan åtgärd för att underlätta last mile-kommunikationen. 

 

 

Figur 4. Parkeringsytor I närheten till Erikslundskolan.  
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Figur 5. Parkeringsytor i närheten till Erikslundskolan, här är parkeringsytan Wilénplatsen 
inkluderad.  

Parkeringsplatserna vid Ryavallen och Borås Arena mer söder i fastighet Lundby 1:1 

utnyttjas främst av besökare till Ryavallen och Borås Arena. Däremot, kan det observeras 

från Figur 4 att parkeringsytorna även kan utnyttjas av andra verksamheter i närheten 

såsom Engelska skolan. Parkeringsytorna kan förväntas vara relativt tomma vid de 

perioder då de inte är några aktiviteter på dessa arenor eller lediga dagar i skolan 

(exempelvis sommarlov och jullov) då behovet att parkera för att ta sig till sitt ändamål 

minskar.  

Vid den norra utgången av den nuvarande Erikslundskolan finns det sammanlagt 44 

cykelparkeringar vilket rymmer ca 44 cyklar. Utöver den nuvarande Erikslundskolans 

cykelparkeringsplatser är utbudet på allmänna cykelparkeringar inte story i närheten till 

skolan.  
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Figur 6. Parkeringsplatser i Knalleland 

Enligt Knalleland hemsida7 finns det 2500 fria parkeringsplatser vid området (se Figur 6).  

 
7 https://www.knalleland.se/om-knalleland/service# 

https://www.knalleland.se/om-knalleland/service
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Figur 7. Busshållplatser I Knalleland.  

I Figur 7 visas vart busshållplatser finns tillgängliga i Knalleland, där kan det observeras att 

antalet busshållplatser är fler på östra sidan av Riksväg 42 jämfört med västra.  

 

2.1.7 Planerad verksamhet 

Parkeringsutredningen utgörs på planerad byggnation utav nuvarande Erikslundskolan. 

Likt den nuvarande Erikslundskolan, planeras den nya skolan att vara en grund- och 

särskola för elever mellan F-9 (e enheter: F-6, 7-9 och grundsärskola 1-9). Målet är att de 

olika skolenheterna ska upplevas som små skolor i den stora skolan och att den ska få 

plats för de planerade personal-och elevmängden. För att uppnå detta mål har de 

dispositionsmässigt löst detta genom att de gemensamma funktionerna och skolans 

”hjärta” är placerade i mitten av byggnaden. Detta innebär då att alla enheter och 

hemområden har en direkt koppling till skolans ”hjärta” och att man minimerar sträckan att 

behöva röra sig genom ett hemområde för att komma till ett annat (se Figur 8). Dessutom, 

underlättas även uthyrningen av lokaler då det ska bli smidigt och effektivt att zonera den 

planerade byggnaden och därmed enbart ge tillgång till vissa delar.  
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Figur 8. Uppbyggnadsmodell på nya Erikslundskolan8.  

Den planerade verksamheten är avsedd för skolpersonal och elever och går väl i linje med 

flera av de sju målområdena som ingår i Vision Borås 2025.9  

Antalet elever och personal planeras att öka till en total på 955 (ca. 805 elever och minst 

150 personal). Den planerade antalsuppdelningen på antalet elever i respektive enhet är 

2-parallellig årskurs F-6 med ca 350 elever, 5-parallellig årskurs 7-9 med ca 375 elever och 

en särskola årskurs 1-9 med ca 80 elever.  

I den planerade Erikslundskolan planeras att tillkomma 104 cykelparkeringar inom 

skolområdet, vid både norra och södra entrén (se Figur 9 nedan).  

 
8 200124_Förstudie Erikslundskolan (1).pdf  
9 https://www.boras.se/kommunochpolitik/visionboras2025.4.46966c1e1580c421fba95bf0.html 
läst 220202 

file://///sweco.se/SE/GOT01/PROJEKT/27203/30032938/000_BorÃ¥s_Stad,_Erikslundsskolan,_Parkeringsutredning/06_Underlag/200124_FÃ¶rstudie%20Erikslundskolan%20(1).pdf
https://www.boras.se/kommunochpolitik/visionboras2025.4.46966c1e1580c421fba95bf0.html
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Figur 9. Röda markeringar representerar de planerade cykelparkeringarna vid nya Erikslundskolan10.  

Utöver cykelparkeringar som planeras vid skolan, planeras det även 70 cykelparkeringar 

vid Erikslundskolans idrottshall (se Figur 10 nedan). Utöver cykelparkeringar så planeras 

även 15 bilparkeringsplatser.  

För den planerade verksamheten nya Erikslundskolan kommer utredningen att utgå ifrån 

följande: 

• Totalt antal besökare: cirka 955 (cirka 805 elever och cirka 150 personal) 

• Tid för besökare: dagtid för grundskolor  

 

 
10 200124_Förstudie Erikslundskolan (1).pdf 

file://///sweco.se/SE/GOT01/PROJEKT/27203/30032938/000_BorÃ¥s_Stad,_Erikslundsskolan,_Parkeringsutredning/06_Underlag/200124_FÃ¶rstudie%20Erikslundskolan%20(1).pdf
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Figur 10. Röd markering representerar cykelparkeringar som planeras vid Erikslundskolans 
idrottshall medan blå markering visar parkeringsplatserna för bil11.  

2.2 Förutsättningar att resa till området 

Utredningsområdet är placerad cirka 2,8 km ifrån avfarten från väg 40 mot 

Göteborg/Jönköping. Under rusningstimmen morgon- och kvällstid uppstår det ibland 

bilköer längs Riksväg 42 nära utredningsområdet. 

Enligt Borås Stads cykelkarta finns det separerad cykelväg hela vägen från centrum till 

området. Cykelinfrastrukturen i staden förstärks kontinuerligt i enlighet med Borås Stads 

Cykelplan. 12 I Figur 11 presenteras hur cykelvägarna går mellan Erikslundskolan och 

stadens olika stadsdelar.   

11 200124_Förstudie Erikslundskolan (1).pdf 
12 Borås Stads Cykelplan 2021, fastställt av Tekniska nämnden (eller förvaltningen?) 2021-09-09. 

file://///sweco.se/SE/GOT01/PROJEKT/27203/30032938/000_BorÃ¥s_Stad,_Erikslundsskolan,_Parkeringsutredning/06_Underlag/200124_FÃ¶rstudie%20Erikslundskolan%20(1).pdf
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Figur 11. Cykelvägar mellan utredningsplatsen och centrum. Källa: www.boras.se ”Cykelvägar och 
karta”. 

Området ligger cirka 2,8 kilometers gångväg norr om Borås Resecentrum och 

Centralstation. Det är cirka en kilometer till Knalleland station där regionaltåg från 

Uddevalla stannar.  

Närmaste hållplats till Erikslundskolan är busshållplats Erikslund vilket ligger utmed 

Skaraborgsvägen, Riksväg 42. Ifrån centrum nås området med bland annat stadsbussen 

för linje 1. Linje 1 trafikerar sträckningen Hässleholmen-Centrum-Sjöbo, där restiden ifrån 

centrala Borås (Södra Torget) till busshållplats Erikslund är cirka 9 minuter. Utifrån Figur 

12 kan det observeras att avståndet mellan den planerade byggnaden och hållplats 

Erikslund är ungefär 270 meter. Vardagar avgår bussen var sjätte minut från tidig morgon 

till cirka kl. 19. I samband med att Erikslundskolan är en grundskola så är de mest 

förekommande tiderna att åka på morgonen mellan kl. 07.00-09.00 och på eftermiddagen 

mellan kl. 15.00-17.00. Enligt Västtrafiks tidtabell sker det cirka 10 avgångar per timme på 

både morgonens-och eftermiddagens rusningstimmar. Helgdagar avgår bussen var tionde 

minut från kl. 8 till 20.  

Vid hållplatsen stannar även buss 582 (Borås resecentrum-Fristad-Ljurhalla-Vårgårda) 

som endast trafikerar morgon/eftermiddag måndag-fredag samt busslinje 150 (Borås 

resecentrum-Fristad) med två till fyra avgångar och buss 31 (Centrum-Sjöbo-Tosseryd) 

http://www.boras.se/
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med cirka en till 2 avgångar i var riktning under vardagarna och timmesvisa eller inga 

avgångar under helgdagar.  

Sammantaget uppfyller området väl definitionerna för God tillgänglighet med kollektivtrafik 

enligt Parkeringsreglerna på sida 14:  

”God tillgänglighet med kollektivtrafik innebär:  

• Att det är mindre än 0,3 km fågelvägen till närmaste hållplats inom centrumzonen 

och mindre än 0,5 km fågelvägen utanför centrumzonen.  

• Att aktuell hållplats vid ordinarie tidtabell har minst 4 avgångar per timme på 

morgonen/början av arbetsdagen och på kvällen/slutet av arbetsdagen.” 

 

 

Figur 12. Hållplatsläge ”Erikslund” (Västtrafik), placerad ungefär 270 meter från planerad byggnad.  

3 Behov av parkering för bil och cykel utan åtgärder 

Parkeringsutredning avser att undersöka om den tillkommande verksamhetens 

parkeringsbehov täcks av den befintliga parkeringskapaciteten eller om det krävs åtgärder 

för att sänka parkeringsbehovet alternativt öka parkeringskapaciteten.  

I en särskild parkeringsutredning ska en unik bedömning av verksamhetens behov och 

platsens förutsättningar göras. I nedanstående avsnitt beräknas parkeringsbehovet för den 

tillkommande verksamheten utifrån Borås Stads Parkeringsregler”. Parkeringstalen som 

presenteras är utifrån ”Grundskola” vilket är den kategori som beskriver verksamheten bäst 

hos både den nuvarande och planerade verksamheten. Därför används dessa 

parkeringstal för att bedöma behovet. I Tabell 1 presenteras gällande parkeringstal för 

”Grundskola”.  
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Tabell 1. Parkeringstal för verksamheten “Grundskola” som omfattar skola årskurs 1-9, enligt Borås 
Stads Parkeringsregler sidan 13 

Verksamhet Bil Cykel 

 Centrum Övriga Borås Centrum Övriga Borås 

Skola 35 % av antalet 

anställda + 1 % 

av antalet elever 

45 % av antalet 

anställda + 1 % 

av antalet elever 

20 % av antalet 

anställda + 22,5 

% av antalet 

elever 

15 % av antalet 

anställda + 17,5 

% av antalet 

elever 

 

Som det beskrivs i tidigare avsnitt, har parkeringsytorna kring Erikslundplatsen inte 

reserverade platser för de olika verksamheterna. Det innebär att det finns oklarheter kring 

vilken parkeringskapacitet som finns tillgänglig för den tillkommande verksamheten. I 

nedanstående kapitelvisas två olika metoder för att undersöka parkeringsbehovet 

motsvaras av det tillgängliga antalet parkeringsplatserna i området: 

1. Uppskattning av behovet ifrån den nuvarande verksamheten Erikslundskolan 

jämfört med beräknat behov till den planerade verksamheten av nya 

Erikslundskolan.  

2. Beräkning av det totala behovet enligt parkeringstal för de befintliga 

verksamheterna vid Erikslundplatsen 1 samt planerade verksamhet av nya 

Erikslundskolan.  

3.1 Jämförelse av parkeringsbehovet mellan nuvarande och tillkommande 

verksamhet 

För nuvarande verksamheten Erikslundskolan, står följande punkter som grund till 

beräkningarna utav parkeringsbehovet:  

• Totalt antal besökare (elever + personal): 520 (ca 430 elever och ca 90 personal) 

För den planerade verksamheten Nya Erikslundskolan, står följande punkter som grund till 

beräkningarna utav parkeringsbehovet:  

• Totalt antal besökare (elever + personal): 955 (ca 805 elever och minst 150 

personal) 
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Resultaten för parkeringsbehovet för bil visas i Tabell 2. 

Tabell 2. Parkeringsbehov för bil enligt parkeringstal – nuvarande verksamhet jämfört med planerad 
verksamhet. 

Verksamhet Totalt antal besökare Parkeringsbehov 

bil inom 

centrumzonen 

Parkeringsbehov 

bil utanför 

centrumzonen 

Erikslundskolan 

idag 

520 (ca. 430 elever och ca. 

90 personal) 

36 45 

Erikslundskolan 

imorgon 

955 (ca. 805 elever och 

minst 150 personal) 

61 76 

 

Enligt beräknade parkeringstal kan det konstateras att det maximala bilparkeringsbehovet 

som den planerade verksamheten utav nya Erikslundskolan resulterar i högre efterfrågan 

på bilparkeringsplatser jämfört med den nuvarande verksamheten Erikslundskolan. 

Besökstoppen, å andra sidan, är detsamma då skoltiderna inte skiljer sig åt.  

I jämförelsen av parkeringsbehovet för bil mellan nuvarande och planerad verksamhet, kan 

det observeras att en åtgärdsanalys behöver genomföras.  

Parkeringsbehovet för cykel för nuvarande och planerad verksamhet visas i Tabell 3.  

Tabell 3. Parkeringsbehov för cykel enligt parkeringstal – nuvarande verksamhet jämfört med 

planerad verksamhet. 

Verksamhet Totalt antal besökare Parkeringsbehov 

cykel inom 

centrumzonen 

Parkeringsbehov 

cykel utanför 

centrumzonen 

Erikslundskolan 

idag 

520 (ca. 430 elever och ca. 

90 personal) 

115 89 

Erikslundskolan 

imorgon 

955 (ca. 805 elever och 

minst 150 personal) 

211 163 

 

Utifrån Tabell 3 kan det observeras att utfallet för behovet av cykelparkering skiljer sig åt 

och detta i samband med att antalet elever och personer ökar med närmare bestämt det 

dubbla. Behovet för den planerade verksamheten blir ungefär 2 gånger större jämfört med 

behovet från den nuvarande verksamhetens.  

3.2 Det totala behovet enligt parkeringstal 

Med hjälp utav att beräkna behovet av parkeringstalet även för befintliga verksamheterna, 

ges en uppfattning om det totala behovet av platser kring Erikslundplatsen. Vissa utav 

verksamheterna antas tillhöra kategorin ”samlingslokal och evenemang” och andra 
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”Grundskola”. I Tabell 4 presenteras gällande parkeringstal för ”samlingslokal och 

evenemang” medan de gällande parkeringstal för ”Grundskola” visas i Tabell 1.  

Tabell 2. Parkeringstal för verksamheten ”samlingslokal och evenemang” enligt Borås Stads 
Parkeringsregler sidan 12.  

Verksamhet Bil Cykel 

 Centrum Övriga Borås Centrum Övriga Borås 

Samlingslokal 

och evenemang 

12,5% av 

maximalt 

besöksantal 

25% av 

maximalt 

besöksantal 

10% av 

maximalt 

besöksantal 

5% av 

maximalt 

besöksantal 

 

De mest omfattande verksamheterna i området är:  

• Ryavallen 

• Engelska skolan 

• Borås Camping 

• Borås Arena 

I Tabell 5 visas det totala parkeringsbehovet för bil för verksamheterna kring 

Erikslundplatsen.  

Tabell 5. Totalt parkeringsbehov för bil för verksamheterna kring Erikslundsplatsen 1.  

Verksamhet 
Maximalt  
antal vuxna besökare 

Tidpunkt för  
maximalt antal 
besökare 

Parkerings-
behov  
bil inom 
centrumzonen 

Parkerings-
behov  
bil utanför 
centrumzonen 

Erikslundskolan 
955 (totala antalet 

personer i skolan) 

Skoltid (kl. 07-09 

och kl. 15-17) 61 76 

Engelska skolan 

590 (totala antalet 

personer i skolan) 

Skoltid (kl. 07-09 

och kl. 15-17) 26 32 

Ryavallen 550 

Dags-och kvällstid, 

eventsberoende 

fördelning, 

peakmånad augusti 

(pga. SM i friidrott) ca 70 ca 140 

Borås Camping 630 

Dags-, kvälls- och 

nattid, 

peakmånader juli-

augusti ca 80 ca 160  
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Borås Arena 10 500 

Dags- och kvällstid, 

peaks vid 

evenemanger 

(särskilt IF 

Elsborgsmatcher) ca 1310 ca 2630 

Totalt     1547 3038 

 

Om de befintliga verksamheternas parkeringsbehov skulle bedömas enligt parkeringstalet, 

hade det sammanlagt krävts 1547 platser om utredningsområdet kan räknas inom 

centrumzonen. Om utredningsområdet bedöms ligga utanför centrumzonen hade krävts 

ungefär det dubbla vilket motsvarar 3038 platser. De tillgängliga parkeringsplatserna intill 

utredningsområdet uppgår till drygt 250 stycken, vilket alltså inte täcker behovet enligt 

parkeringstalen hos verksamheterna om de skulle uppnå maximalt besöksantal samtidigt.  

Det är viktigt att notera de olika tidpunkterna som behovet uppträder för de olika 

verksamheterna. Till exempel så uppnår Ryavallen och Borås Arena sina maximalt 

besöksantal när de har evenemang och oftast sker dessa vid sommaren. För Borås 

Camping har de sin högsäsong under sommaren och vid denna tidsperiod har skolelever 

och skolpersonal sommarledigt från skolan vilket innebär att efterfrågan från skolorna 

(både Erikslundskolan och Engelska skolan) är låg.  

Dessutom, finns det befintliga parkeringsplatser utöver den på Erikslundsplatsen 1 som 

kan användas. Exempelvis, Borås Arena som kan uppnå stora antal besökare vid 

evenemanger däremot enligt Kapital 2.1.5 finns det 85 parkeringsplatser och utöver de så 

finns det söder ut vid Knalleland 2500 parkeringsplatser och 900 p-platser vid Wilénplatsen.  

Det är viktigt att noterade mycket olika tidpunkterna som behovet uppträder för de olika 

verksamheterna. I synnerhet kommer den planerade Erikslundskolan likt den nuvarande 

att vanligen vara öppet på vardagar under skoltid (uppskattas som det nämns innan vara 

mellan kl. 07-17). Behovet av parkeringsplatser kommer vara som störst när exempelvis 

vårdnadshavare ska hämta och/eller lämna sina barn. Då verksamheten Erikslundskolan 

kommer att bedrivas vanligen under vardagar då har aktörerna Ryavallen och exempelvis 

Borås Arena fåtal planerade evenemang. Se vidare resonemang om samnyttjandepotential 

under Kapitel 4. 

Det totala behovet av cykelparkering visas i Tabell 3: 
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Tabell 3. Totalt parkeringsbehov för cykel för verksamheterna kring Ryavallen.  

Verksamhet 
Maximalt  
antal vuxna besökare 

Tidpunkt för  
maximalt antal 
besökare 

Parkerings-
behov  
bil inom 
centrumzonen 

Parkerings-
behov  
bil utanför 
centrumzonen 

Erikslundskolan 
520 (totala antalet 

personer i skolan) 

Skoltid (kl. 07-09 

och kl. 15-17) 115 89 

Engelska skolan 

590 (totala antalet 

personer i skolan) 

Skoltid (kl. 07-09 

och kl. 15-17) 131 102 

Ryavallen 550 

Dags-och kvällstid, 

eventsberoende 

fördelning, 

peakmånad augusti 

(pga. SM i friidrott) 55 28 

Borås Camping 630 

Dags-, kvälls- och 

nattid, 

peakmånader juli-

augusti 63 32  

Borås Arena 10 500 

Dags- och kvällstid, 

peaks vid 

evenemanger 

(särskilt IF 

Elsborgsmatcher) 1050 525 

Totalt     1414 775 

 
 
 

Inom utredningsområdet finns det en cykelparkering med 44 platser. De är placerade vid 

norra delen av skolans entré vilket försvårar delad användning mellan verksamheterna 

söder om Erikslundskolan. Oavsett om området bedöms ligga inom eller utanför 

centrumzonen, motsvarar inte kapaciteten det genererade behovet enligt parkeringstalet. 

Även för cyklar bör dock hänsyn tas till de olika tidpunkterna för utnyttjande, se Kapitel 4. 

Från Tabell 5 kan det konstateras att Borås Arena står för den största andelen av det totala 

cykelparkeringsbehovet, däremot enligt Kapitel 2.1.4 åker de flesta besökare 

(uppskattningsvis 95%) med bil utav det totala antalet besökare. Ifall 95% av besökarna 

åker bil innebär det att resterande 5% åker kollektivt, cykel eller går till fots. Om de 5% 

fördelas jämnt mellan dessa tre resealternativ motsvarar det att ca 1,6% väljer att cykla 

vilket motsvarar en efterfrågan på 168 cykelplatser. Utöver detta planeras det att tillkomma 

104 cykelplatser som ska vara mer lättillgängliga för resterande verksamheter då de 

planeras fler i södra delen av den nya Erikslundskolan.   
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3.3 Avdrag för bilparkering 

3.3.1 Avdrag för: maximalt besöksantal endast ett fåtal gånger per år 

I Parkeringsreglerna anges att parkeringstalen för bil sänks för samlingslokal och 

evenemang i vissa fall:  

”Om maximalt besöksantal för samlingslokal enbart inträffar ett fåtal gånger per år blir det 

istället: Centrum: 10 % av maximalt besöksantal. Utanför centrum: 12,5 % av maximalt 

besöksantal.” 

För både Ryavallen och Borås Arena är det troligt att det maximala besöksantalet nås fåtal 

tillfällen per år och detta på grund av att de är beroende av arrangerade matcher eller andra 

typer av evenemang som planeras att äga rum på dessa arenor. Därför bedöms det att 

vara rimligt att göra avdrag för det tillkommande parkeringsbehovet för bil. Samma 

bedömning görs på Borås Camping  

 

3.3.2 Avdrag för: God kollektivtrafik 

Enligt Parkeringsreglerna är det möjligt att göra avdrag ifrån parkeringstalen om 

utbredningsområdet uppfyller kraven för god kollektivtrafik. Följande står i 

Parkeringsreglerna:  

”Om aktuell fastighet har god tillgänglighet med kollektivtrafik – enligt nedanstående 

definition – är det möjligt att reducera grundtalen med 10 %” 

Utifrån det som presenterades i Kapitel 2.2 uppfyller utbredningsområdet definitionen för 

god kollektivtrafik, vilket därmed resulterar i att parkeringstalet inom centrumzonen 

reduceras till 40,5 procent för personal och 0,9 procent för elever. Parkeringstalen 

reduceras utanför centrumområdet till cirka 3,15 procent för personal och 0,9 procent för 

elever. Dessa resultat ger enligt parkeringsreglerna för Borås behov enligt Tabell 6:  

 

Tabell 6. Totalt parkeringsbehov för bil för Erikslundskolan imorgon 

Verksamhet Total antal besökare 

Parkerings-behov  
bil inom 
centrumzonen 

Parkerings-behov  
bil utanför 
centrumzonen 

Erikslundskolan 
imorgon 

955 (ca 805 elever 

varav minst 150 

personal) 55 68,5 
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Liknande avdrag kan göras för samtliga verksamheter som använder Erikslundsplatsens1 

parkering, vilket totalt sänker parkeringsbehovet för området. 

3.3.3 Avdrag för: Åtgärdspaket 

I Parkeringsreglerna finns Åtgärdspaket för reducering för verksamhetsbebyggelse. De 

specificerade åtgärderna rör främst arbetspendling och bedöms inte vara relevanta för 

besöksverksamhet. Istället ges förslag på åtgärder som kan minska parkeringsbehovet för 

området i stort i Kapitel 5. 
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4 Samnyttjande 

Parkeringsreglerna anger: 

”Med samnyttjande av parkeringsplatser avses att samma fysiska parkeringsplats kan 

användas av flera brukare som har olika nyttjandetider.” 

Förutsättningar för att kunna samnyttja parkeringsplatser är:  

• Ej reserverade platser per verksamhet 

• Att tidpunkten för det högsta behovet ej sammanfaller mellan de olika 

verksamheterna 

• Att de geografiskt är placerade på gångavstånd till parkeringsytan 

Verksamheterna och parkeringsytan vid Erikslundsplatsen 1 uppfyller ovanstående kriterier 

och samnyttjande pågår redan på platsen.  

Den planerade verksamheten nya Erikslundskolan har sin högsäsong under skoltiderna 

det vill säga alla dagar på året förutom röda dagar, hemstudiedagar, lov (höst-, jul-, sport-

, påsk- och sommarlov) för då är verksamheten vanligen stängd eller att fåtal elever och 

personal går på fritids eller jobbar.  

Det innebär att nya Erikslundskolan på ett mycket bra sätt kompletterar befintliga 

verksamheter och främst kommer att utnyttja parkeringsplatsen under den tid på dygnet 

och året då det finns mycket ledig kapacitet, vilket skapar ett effektivare markutnyttjande.  

Att den planerade verksamheten dock har i stort samma målgrupp som Engelska skolans 

besökare innebär att de gemensamt kan genomföra åtgärder för att underlätta för sina 

besökare att besöka platsen med kollektivtrafik, cykel eller till fots för att vid behov avlasta 

parkeringsytan eller bidra till uppfyllandet av stadens miljömål. Dessutom, menar 

kontaktpersonen (mejlkontakt: Malin Johansson) på Engelska skolan att de flesta av deras 

personal utnyttjar skolans egna personalparkeringar.  
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5 Rekommendationer och åtgärder 

5.1 Sammanfattande bedömning av parkeringsbehovet 

Behovet på bilparkeringar för den nuvarande Erikslundskolan är inte känt. Det finns också 

informationsluckor kring hur parkeringen används idag och vilka färdmedelsfördelningar 

som finns hos de olika målgrupperna vid resor till de aktuella verksamheterna.  

Detta innebär att de finns felkällor vid bedömningen av behovet av bilparkering för hela 

området.  

För evenemang- och samlingsverksamheter, i detta fall Ryavallen, Borås Arena och Borås 

Camping varierar behovet av parkeringsplatser beroende på dag och tid, vilket gör att 

potentialen för samnyttjande blir mycket stor. Det är av stor vikt att ta hänsyn till detta vid 

bedömning av behovet för att inte skapa överkapacitet i parkeringsytan. Det är unika 

förutsättningar vid den aktuella platsen. Det kan förekomma hög beläggning på 

parkeringen under sommartid eftersom de flesta evenemang planeras under sommaren 

och dessutom visar Borås Campings besöksstatistik att de har högsäsong under 

sommaren. Däremot, här behöver man lyfta fram ytterligare en gång att enligt 

kontaktperson (mejlkontakt: Jonas Svensson) på Borås Camping använder deras 

besökare campingplatsens egna bilparkeringar, det är enbart vid enstaka situationer 

såsom ifall besökare kommer efter att bommarna är stängda kan besökarna använder 

andra parkeringsytor såsom Erikslundsplatsens 1 parkering. Eftersom Erikslundskolan 

vanligen har stängt eller väldigt lite aktivitet under sommaren, påverkar inte deras 

verksamhet parkeringsbeläggningen när den är som störst.  

Enligt utredningens resultat kommer den planerade verksamhetens bilparkeringsbehov att 

väl inrymmas i den befintliga parkeringsytan, under förutsättning att verksamheten vanligen 

är stängd eller har få besökare under sommaren.  

5.2 Åtgärder inom besöksområdet för att minska behovet av bilparkering 

Det är redan idag goda möjligheter att resa till platser utan bil. För det sammantagna 

evenemangsområdet kring Erikslundsplatsen 1 rekommenderas dock att verksamheterna 

gemensamt verkar för att synliggöra detta och påverka sina gästers färdmedelsval på ett 

positivt sätt. Åtgärderna i nedanstående avsnitt bör inte ingå som krav inför bygglov då det 

inte är främst den tillkommande verksamheten som genererar besök vid beläggningstoppar 

sommartid. Följande kan vara exempel på åtgärder:  

• Delta i kommunens generella beteendepåverkande kampanjer för att skapa 

förändrade resvanor hos lokalbefolkningen. Genom att uttryckligen peka på de 

goda möjligheterna att ta bussen från närmaste hållplats Erikslund skapas en 

medvetenhet hos lokalbefolkningen.  

Ansvariga: Borås Stad och samtliga verksamheter inom området i proportion 

mellan verksamhetens storlek.  

• I kommunikationen med besökare bör kollektivtrafik och cykel lyftas fram före 

alternativet bil i vägvisad information på hemsidan.  
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Ansvariga: Samtliga verksamheter inom området 

• Särskilda kommunikationsinsatser under de mest välbesökta dagarna (vilket 

vanligen inte omfattar Erikslundskolan). Exempelvis för information via hemsidan 

om att det kan vara svårt att parkera nära Ryavallen den aktuella dagen på grund 

ett stort evenemang är planerad. På hemsidan är det då viktigt att hänvisa 

besökare till alternativa transportmedel eller mer perifera parkeringsytor.  

Ansvariga: Verksamheter med högsta besöksantal under sommaren 

• Om parkeringssituationen speciellt under sommartid förvärras på grund av att 

behovet ökar, kan möjligheterna införa skytteltrafik med minibuss ifrån närliggande 

parkeringsytor som exempelvis Knalleland.  

Ansvariga: Borås Stad (som fastighetsägare) och verksamheter med de högsta 

besöksantalen under sommaren.  

• Säkerställ gångvägar av god kvalitet och hög trafiksäkerhet ifrån de parkeringsytor 

som ligger på andra sidan vid exempelvis Wilénplatsen och Nordskogsleden samt 

eventuellt från andra parkeringsytor som kan användas som förstärkningskapacitet 

under högsäsong.  

Ansvariga: Borås Stad (som väghållare) 

• Verka för att personalen vid de olika verksamheterna minskar sin bilanvändning 

för arbetsresor. Detta frigör kapacitet i parkeringssystemet som kan användas av 

besökare.  

Ansvariga: Samtliga verksamheter inom området.   

Exempel på förslag från VTI rapport 89513:  

• ”Erbjuda subventionerade busskort och/eller cyklar till skoleleverna” 

• ”Erbjuda alternativ till bilen: få en cykel i premie om man inte kör bil till jobbet, 

underlätta och främja cykel genom cykelparkering, företagscyklar, möjlighet till 

cykelreparationer” 

• Parkeringsavgift för besökare som inte har parkeringstillstånd. Personal i 

respektive verksamhet behöver inte betala för användning utan kräver enbart att 

uppvisa p-tillstånd som de kan få från sin arbetsplats.   

5.3 Åtgärder inför bygglovet 

Det rekommenderas att den nya byggnaden förses med entrénära cykelparkering enligt 

parkeringstalet för centrum, det vill säga 115 platser. Cykelparkeringen bör möjliggöra 

ramlåsning. Med tanke på att målgruppen är familjer, bör det skapas plats för parkering av 

lådcykel eller cykel med kärra.  

 
13 Sida 19, https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:929626/FULLTEXT01.pdf  

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:929626/FULLTEXT01.pdf
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Av ovanstående åtgärder rekommenderas dessutom att den planerade Erikslundskolan 

verkar aktivt för att minska personalens arbetspendling med bil samt i kommunikationen 

med besökare lyfta fram de goda möjligheterna att åka kollektivt eller cykla till platsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 


