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INTRODUKTION

Yteffektiv och trygg parkering i mitten av gata. Sned-
ställd bilparkering, cykelparkering och trädplateringar. 
Exempel från IJ Burg, Amsterdam. Foto: Google

Betongstensbelagd kvartersgata med kantstens-
parkering + träd. Exempel från Borneo Sporenburg, 
Amsterdam. Foto: Google

Parkering på armerat gräs mjukar 
upp större hårdgjorda ytor samt 
filtrerar och fördröjer dagvatten.
Foto: Immanuel Giel

BAKGRUND OCH STRATEGI

Denna parkeringsutredning är en bilaga till detaljplanen för Bäckby centrum och 
utgår från Västerås stads skrift Riktlinjer för parkering i Västerås samt beräkningar 
av parkeringsbehovet som gjorts med hjälp av kommunens parkeringssnurra. 

Parkeringslösningen i Bäckby centrum har utformats för att möjliggöra maximal 
trygghet och trivsel genom att bilparkeringen placeras inom gemensamhets- 
anläggningar utformade som kvartersgator. En trygg lösning då bilarna står inom 
direkt synhåll från bostäderna istället för på dagens större markparkeringar. Dess-
utom är den yteffektiv då samma ytor fungerar både som gata och som angöring 
till parkeringsplatser. Lösningen är även ekonomiskt fördelaktig då anläggnings-
kostnaden för en parkeringsplats i anslutning till gatan endast är ca 25-30% av 
anläggningskonstnaden för en parkeringsplats i parkeringshus och mindre än 10% 
av anläggningskostnaden för en plats i underjordiskt garage.

VÄSTERÅS RIKTLINJER

”Västerås stad tillämpar flexibla parkeringstal. Det innebär att en byggherre kan
få reduktion på parkeringstalen för bil genom att arbeta med åtgärder som till
exempel bilpool eller faciliteter för cyklister. Reduktionen räknas fram stegvis
utifrån ett grundtal som baseras på exploateringens läge i staden.”
(Riktlinjer för parkering i Västerås, sid 3)

”En särskild parkeringsutredning görs dels vid nyanläggning eller ombyggnation
av speciella typer av anläggningar, och dels när en byggherre önskar sänka
parkeringstalen mer än vad riktlinjerna anger. [...] Detta gäller också vid planering 
av större förtätningsområden med goda förutsättningar för hållbart resande.”
(Riktlinjer för parkering i Västerås, sid 17)

”I externa lägen där marktillgången är god kan markparkering vara ett alternativ.
Vid anläggning av markparkering ska särskild hänsyn tas till dagvattenfrågan.
Genom att anlägga permeabla (genomsläppliga) kör-/parkeringsytor eller bäddar 
för infiltration säkerställs att dagvatten hanteras på ett hållbart sätt.”
(Riktlinjer för parkering i Västerås, sid 10)

SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER

Baserat på antalet planerade bostäder och mängden lokalyta har ett parkerings-
behov räknats fram för respektive kvarter med hjälp av stadens parkeringssnurra. 
Beroende på vilka åtgärder som vidtas av byggaktörerna, exempelvis bilpool och 
mobility management, beräknas parkeringsbehovet inom detaljplanen vara mellan 
227 och 328 platser. Detaljerad redovisning finns på sidorna 8-12 och all ingående 
och utkommande data i parkeringssnurran finns redovisad på sidorna 16-29. 

I siffrorna för beräknat behov av boendeparkering ingår besöksparkering samt 
parkering för rörelsehindrade.

I den redovisade strukturplanen finns utrymme för 269 platser inom planområdet, 
samtliga på gatumark. Av dessa föreslås 250 platser ligga på kvartersmark och 
19 på allmän platsmark. Tillgången på parkeringsplatser inom planområdet finns 
redovisad på sidan 5.

En slutsats är att behovet av bilparkering endast kan anses uppfyllt inom plan- 
området vid fullt samnyttjande av parkering, samt om mobility management-
åtgärder genomförs i tillräcklig omfattning. Utan särskilda åtgärder saknas upp till 
59 platser, som i sådana fall måste lösas på annat sätt. Antingen kan bilparkering 
lösas inom respektive kvarter eller på annan plats. Detta kommer att prövas vid 
bygglovgivning för respektive kvarter.

Enligt stadens riktlinjer ska en så kallad reservplan för parkering med komplette-
rande platser redovisas. Kravet att anlägga dessa utlöses först om åtagandena  
om bilpool, mobility management-åtgärder och samnyttjande inte uppfylls. En 
reservplan med ytterligare platser är redovisad på sidorna 13-15.
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STRUKTURPLAN

STRUKTURPLAN
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Bred lokalgata väster: 95

Västra gatan: 10

Smal lokalgata: 21

Smal lokalgata: 20

S
m

a
l lo

ka
lg

a
ta

: 4

Smal lokalgata på
allmän platsmark: 17

Bred lokalgata söder: 37

Bred lokalgata
norr: 30

Markparkering
inom kv. Välljärnet: 33

Huvudgata: 2

Parkeringsutbud

Läge
allmän platsmark
bred lokalgata norr
bred lokalgata söder
bred lokalgata väster
markparkering kv. Välljärnet
smala lokalgator
västra gatan

Tillgång
19
30
37
95
33
45
10

269Total

PARKERINGSUTBUD

PARKERINGSUTBUD bilparkering på mark
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BOSTÄDER
redovisade per fastighet

Kv 1
1 ROK: 8
2 ROK: 26
3 ROK: 2
4 ROK: 17
TOTAL: 53

Kv 4
1 ROK: 25
2 ROK: 60
3 ROK: 35
4 ROK: 10
TOTAL: 130

Kv 3
1 ROK: 19
2 ROK: 49
3 ROK: 18
4 ROK: 7
TOTAL: 93

Kv 2:1
1 ROK: 12
2 ROK: 42
3 ROK: 0
4 ROK: 18
TOTAL: 72

Kv 2:2
1 ROK: 0
2 ROK: 24
3 ROK: 4
4 ROK: 8
RADHUS: 4
TOTAL: 40

Kv 5
1 ROK: 8
2 ROK: 8
3 ROK: 16
4 ROK: 16
RADHUS: 8
TOTAL: 56
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Kv 1
Ungefärlig lokalarea: 334 m2

Kv 4
Ungefärlig lokal-
area: 160 m2

Kv 2:2
Inga lokaler

Kv 5
Inga lokaler

Kv 3
Ungefärlig lokal-
area: 160 m2

Kv 2:1
Ungefärlig lokalarea: 900 m2

LOKALAREA
redovisad per fastighet

LOKALAREA
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Kvarter
Kv 1
Kv 2:1
Kv 2:2
Kv 3
Kv 4
Kv 5
Total

P bostad
36
45
31
53
77
48

288

P lokal
9

23
-

4
4
-

40

Parkeringsbehov grundtal

Totalt
45
68
31
57
81
48

328

Kv 1
P-BEHOV BOSTAD: 36
P-BEHOV LOKAL: 9

Kv 2:2
P-BEHOV BOSTAD: 31

Kv 2:1
P-BEHOV BOSTAD: 45
P-BEHOV LOKAL: 23

Kv 3
P-BEHOV BOSTAD: 53
P-BEHOV LOKAL: 4

Kv 4
P-BEHOV BOSTAD: 77
P-BEHOV LOKAL: 4

Kv 5
P-BEHOV BOSTAD: 48

Huvudgata: 2

Bred lokalgata väster: 95

Västra gatan: 10

Smal lokalgata: 21

Smal lokalgata: 20

S
m

a
l lo

ka
lg

a
ta

: 4

Smal lokalgata på
allmän platsmark: 17

Bred lokalgata söder: 37

Bred lokalgata
norr: 30

Markparkering
inom kv. Välljärnet: 33

Parkeringsutbud

Läge
allmän platsmark
bred lokalgata norr
bred lokalgata söder
bred lokalgata väster
markparkering kv. Välljärnet
smala lokalgator
västra gatan

Tillgång
19
30
37
95
33
45
10

269Total

UTBUD OCH BEHOV
grundtal, utan åtgärd

Observera att den sammanlagda summan av samtliga 
kvarters parkeringsbehov avviker uppåt jämfört med det 
redovisade totalbehovet på sista raden. Detta eftersom 
kommunens parkeringssnurra avrundar varje rad uppåt.

UTBUD OCH BEHOV
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Kvarter
Kv 1
Kv 2:1
Kv 2:2
Kv 3
Kv 4
Kv 5
Total

P bostad
30
37
26
44
63
40

236

P lokal
9

23
-

4
4
-

40

Parkeringsbehov med reduktion för bilpool

Bilpool
1
3
1
3
4
3

14

Totalt
40
63
27
51
71
43

290

Kv 1
P-BEHOV BOSTAD: 30
P-BEHOV LOKAL: 9
P-BEHOV BILPOOL: 1

Kv 2:2
P-BEHOV BOSTAD: 26
P-BEHOV BILPOOL: 1

Kv 2:1
P-BEHOV BOSTAD: 37
P-BEHOV LOKAL: 23
P-BEHOV BILPOOL: 3

Kv 3
P-BEHOV BOSTAD: 44
P-BEHOV LOKAL: 4
P-BEHOV BILPOOL: 3

Kv 4
P-BEHOV BOSTAD: 63
P-BEHOV LOKAL: 4
P-BEHOV BILPOOL: 4

Kv 5
P-BEHOV BOSTAD: 40
P-BEHOV BILPOOL: 3

Huvudgata: 2

Bred lokalgata väster: 95

Västra gatan: 10

Smal lokalgata: 21

Smal lokalgata: 20

S
m

a
l lo

ka
lg

a
ta

: 4

Smal lokalgata på
allmän platsmark: 17

Bred lokalgata söder: 37

Bred lokalgata
norr: 30

Markparkering
inom kv. Välljärnet: 33

Parkeringsutbud

Läge
allmän platsmark
bred lokalgata norr
bred lokalgata söder
bred lokalgata väster
markparkering kv. Välljärnet
smala lokalgator
västra gatan

Tillgång
19
30
37
95
33
45
10

269Total

UTBUD OCH BEHOV
räknat inkl. reduktion för bilpool

Observera att den sammanlagda summan av samtliga 
kvarters parkeringsbehov avviker uppåt jämfört med det 
redovisade totalbehovet på sista raden. Detta eftersom 
kommunens parkeringssnurra avrundar varje rad uppåt.

UTBUD OCH BEHOV
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UTBUD OCH BEHOV
räknat inkl. reduktion för bilpool samt mm-åtgärder

Kvarter
Kv 1
Kv 2:1
Kv 2:2
Kv 3
Kv 4
Kv 5
Total

P bostad
27
34
24
40
58
36

215

P lokal
9

22
-

4
4
-

39

Parkeringsbehov med reduktion för mm-åtgärder

Bilpool
1
3
1
3
4
3

14

Totalt
37
59
25
47
66
39

268

Kv 1
P-BEHOV BOSTAD: 27
P-BEHOV LOKAL: 9
P-BEHOV BILPOOL: 1

Kv 2:2
P-BEHOV BOSTAD: 24
P-BEHOV BILPOOL: 1

Kv 2:1
P-BEHOV BOSTAD: 37
P-BEHOV LOKAL: 23
P-BEHOV BILPOOL: 3

Kv 3
P-BEHOV BOSTAD: 40
P-BEHOV LOKAL: 4
P-BEHOV BILPOOL: 3

Kv 4
P-BEHOV BOSTAD: 58
P-BEHOV LOKAL: 4
P-BEHOV BILPOOL: 4

Kv 5
P-BEHOV BOSTAD: 36
P-BEHOV BILPOOL: 3

Huvudgata: 2

Bred lokalgata väster: 95

Västra gatan: 10

Smal lokalgata: 21

Smal lokalgata: 20

S
m

a
l lo

ka
lg

a
ta

: 4

Smal lokalgata på
allmän platsmark: 17

Bred lokalgata söder: 37

Bred lokalgata
norr: 30

Markparkering
inom kv. Välljärnet: 33

Parkeringsutbud

Läge
allmän platsmark
bred lokalgata norr
bred lokalgata söder
bred lokalgata väster
markparkering kv. Välljärnet
smala lokalgator
västra gatan

Tillgång
19
30
37
95
33
45
10

269Total

Observera att den sammanlagda summan av samtliga 
kvarters parkeringsbehov avviker uppåt jämfört med det 
redovisade totalbehovet på sista raden. Detta eftersom 
kommunens parkeringssnurra avrundar varje rad uppåt.

UTBUD OCH BEHOV
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Kvarter
Kv 1
Kv 2:1
Kv 2:2
Kv 3
Kv 4
Kv 5
Total

P samnyttjade
29
51
21
37
52
32

213

Parkeringsbehov med reduktion för samyttjande

Bilpool
1
3
1
3
4
3

14

Totalt
30
54
22
40
56
35

227

Kv 1
P-BEHOV SAMNYTTJAT: 29
P-BEHOV BILPOOL: 1

Kv 2:2
P-BEHOV SAMNYTTJAT: 21
P-BEHOV BILPOOL: 1

Kv 3
P-BEHOV SAMNYTTJAT: 37
P-BEHOV BILPOOL: 3

Kv 4
P-BEHOV SAMNYTTJAT: 52
P-BEHOV BILPOOL: 4

Kv 5
P-BEHOV SAMNYTTJAT: 32
P-BEHOV BILPOOL: 3

Huvudgata: 2

Bred lokalgata väster: 95

Västra gatan: 10

Smal lokalgata: 21

Smal lokalgata: 20

S
m

a
l lo

ka
lg

a
ta

: 4

Smal lokalgata på
allmän platsmark: 17

Bred lokalgata söder: 37

Bred lokalgata
norr: 30

Markparkering
inom kv. Välljärnet: 33

Parkeringsutbud

Läge
allmän platsmark
bred lokalgata norr
bred lokalgata söder
bred lokalgata väster
markparkering kv. Välljärnet
smala lokalgator
västra gatan

Tillgång
19
30
37
95
33
45
10

269Total

Kv 2:1
P-BEHOV SAMNYTTJAT: 51
P-BEHOV BILPOOL: 3

UTBUD OCH BEHOV
räknat inkl. reduktion för bilpool, mm-åtgärder och samnyttjande

Observera att den sammanlagda summan av samtliga 
kvarters parkeringsbehov avviker uppåt jämfört med det 
redovisade totalbehovet på sista raden. Detta eftersom 
kommunens parkeringssnurra avrundar varje rad uppåt.

UTBUD OCH BEHOV
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UTBUD OCH BEHOV
differens mellan utbud och behov

Behöver garanteras utifall att 
utlovade åtgärder inte vidtas

Om alla åtgärder vidtas klaras 
p-behovet inom planområdet

Behov och utbud, skillnad
Behov Tillgång Skillnad

Grundtal, utan åtgärd 328 269 - 59
Inkl. reduktion för bilpool 290 269 - 21
Inkl. reduktion för bilpool 
och MM-åtgärder

268 269 + 1

Inkl. reduktion för bilpool, 
MM och samnyttjande

227 269 + 42
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Reservplan 1:
Överkapacitet av
befintliga platser

Kv. Välljärnet
Planområdets ungefärliga utsträckning

Reservplan 2:
Byggrätt för litet p-hus

64 platser

Parkeringsutbud

Läge
allmän platsmark
bred lokalgata norr
bred lokalgata söder
bred lokalgata väster
markparkering kv. Välljärnet
smala lokalgator
västra gatan

Tillgång
19
30
37
95
33
45
10

269Total

RESERVPLANER

Behov och utbud, skillnad
Beh. Tillg. Skilln.

Grundtal, utan åtgärd 328 269 - 59
Inkl. reduktion för bilpool 290 269 - 21
Inkl. reduktion för bilpool 
och MM-åtgärder

268 269 +1

Inkl. reduktion för bilpool, 
MM och samnyttjande

227 269 + 42
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RESERVPLAN 1:

Inom kvarteret Välljärnet som angränsar till planområdet och som ägs 
av Mimer finns idag totalt 441 lägenheter och 488 bilparkeringsplatser. 
Cirka hälften av dessa är uthyrda, vilket innebär att bilinnehavet idag 
är cirka 0,55 bilar per bostad. Här finns alltså en stor överkapacitet på 
mer än 200 platser. 

Vid behov kan en del av denna överkapacitet tas i anspråk för att täcka 
all eventuell underkapacitet inom planområdet.

befintliga platser inom kv. Välljärnet
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RESERVPLAN 2:
byggrätt för ett litet parkeringshus

En byggrätt planeras för ett mindre parkeringshus som rymmer ca 64 
parkeringsplatser, om behov uppstår. 
 
Inom ramen för den betalningsvilja för bostäder som finns på Bäckby 
ser byggherren idag inte någon potentital som ger ekonomisk möjlighet 
att anlägga ett parkeringshus, varken ur anläggnings- eller förvaltnings-
synpunkt.

Ett nätt p-hus, här ritat i tre våningar med ett skepp på 17m bredd med 
en ramp i en tillbyggnad mot gården. Angöring med bil kan ske från 
långsida eller gavel.

Typen är hämtad från Skarpnäck där det finns många parkeringshus av 
denna ringa storlek insprängda i kvarteren. Entréer är tydliga, p-husen 
ligger i gatuliv, är förhållandevis små och inom synhåll från bostäderna. 
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Beräkning av parkeringstal för bostäder och verksamheter i Västerås

Orange fält = Får fyllas i och ändras
Grått fält = Innehåller formler, får inte ändras

Ange förutsättningarna för exploateringen

I vilken zon ligger området: 3 Ange zonens nummer 1-5
Andel bilplatser avsatta för rörelsenedsatta (minst 5%): 5% Ange i %, ska vara minst  5%.  För anläggningar med 10 parkeringsplatser eller färre,

 ange 5%. Snurran sätter då 1 plats.
Bostäder i flerbostadshus:
Antal kvadratmeter (BTA) bostäder: kvadratmeter
eller
Antal lägenheter oavsett storlek: lägenheter
eller
Antal lägenheter 1 rum och kök: 72 lägenheter
Antal lägenheter 2 rum och kök: 209 lägenheter
Antal lägenheter 3 rum och kök: 75 lägenheter
Antal lägenheter 4 rum och kök eller mer: 76 lägenheter

Studentbostäder:
Antal kvadratmeter (BTA) studentbostäder*: kvadratmeter *Ytan för studentbostäder måste anges för att få fram behovet av cykelparkeringar, det räcker inte med antalet rum.
Antal studentrum i korridor: studentrum
Antal studentlägenheter: studentlägenheter

Småhus/radhus:
Antal småhus med bilparkering på tomten: enheter
Antal småhus/radhus med gemensam bilparkering: 12 enheter

Verksamheter:
Kontor, antal kvadratmeter BTA: kvadratmeter
Industri och hantverk, antal kvm BTA: kvadratmeter
Dagligvarubutik, antal kvm BTA: 900 kvadratmeter
Sällanköpsbutik, antal kvm BTA: kvadratmeter Här differentieras inte antalet cykelparkeringsplatser för anställda och besökare!
Grundskola, antal kvm BTA kvadratmeter
Gymnasieskola, antal kvm BTA: kvadratmeter
Förskola, antal kvm BTA: kvadratmeter
Hotell, antal kvm BTA: kvadratmeter
Lunchbar, antal kvm BTA: 654 kvadratmeter (Med lunchbar jämställs café)
Restaurang, antal kvm BTA: kvadratmeter

Zonindelning i Västerås stad. Siffrorna representerar respektive zon. Zon 
3 är enbart stadsdelscentrumet och inte omgivande stadsdel (zon 4). 
Tillberga och Skultuna ingår också i zon 4.

INGÅENDE DATA I PARKERINGSSNURRA - TOTALT
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Resultat av parkeringsberäkningar
I den här fliken visas resultaten av beräkningarna. För detaljerad information, se respektive beräkningsflik.
Om reduktioner för bilpool och MM ska tillämpas är det viktigt att kontrollera procentsatserna för reduktion (orange rutor under resp flik) så att de är rätt.
Grönt/grått fält = Innehåller resultatberäkning, får inte ändras

Parkeringsefterfrågan för cykel

För den här exploateringen behövs 1180 cykelparkeringsplatser. Se detaljerad info under fliken "Cykel".

Parkeringsefterfrågan för bil - grundtal

För den här exploateringen behövs 288 bilparkeringsplatser för bostäder inkl besöksparkering.
40 bilparkeringsplatser för verksamheter inkl besöksparkering.

328 Summa antal bilparkeringsplatser för både bostäder och verksamheter.
För den här exploateringen behöver 16 st bilparkeringsplatser avsättas för personer med rörelsenedsättning i bostäder inkl besöksparkering för dessa. Dessa ingår i de totala antalet parkeringsplatser ovan.

Parkeringsefterfrågan för bil - med reduktion för bilpool

För den här exploateringen behövs 236 bilparkeringsplatser för bostäder inkl besöksparkering efter reduktion för bilpool.
40 bilparkeringsplatser för verksamheter inkl besöksparkering efter reduktion för bilpool.

Förutom dessa ska 14 bilparkeringsplatser reserveras i en bilpool med attraktivt läge.
För den här exploateringen behöver 16 st bilparkeringsplatser avsättas för personer med rörelsenedsättning i bostäder inkl besöksparkering för dessa. Dessa ingår i de totala antalet parkeringsplatser ovan.
Jämfört med grundtalet har totalt 38 parkeringsplatser sparats in, inkl avsättning till bilpool.

Parkeringsefterfrågan för bil - med reduktion för Mobility Management-åtgärder

För den här exploateringen behövs 215 bilparkeringsplatser för bostäder inkl besöksparkering efter reduktion för bilpool och MM-åtgärder.
39 bilparkeringsplatser för verksamheter inkl besöksparkering efter reduktion för bilpool och MM-åtgärder.

Förutom dessa ska 14 bilparkeringsplatser reserveras i en bilpool med attraktivt läge. Dessa platser kan inte samnyttjas.
För den här exploateringen behöver 16 st bilparkeringsplatser avsättas för personer med rörelsenedsättning i bostäder inkl besöksparkering för dessa. Dessa ingår i de totala antalet parkeringsplatser ovan.
Jämfört med grundtalet har totalt 60 parkeringsplatser sparats in, inkl avsättning till bilpool.

Parkeringsefterfrågan för bil - med reduktion för samnyttjande av samtliga bilparkeringsplatser

För den här exploateringen behövs 213 bilparkeringsplatser vid fullt samnyttjande av samtliga platser
Förutom dessa ska 14 bilparkeringsplatser reserveras i en bilpool med attraktivt läge.
För den här exploateringen behöver 16 st bilparkeringsplatser avsättas för personer med rörelsenedsättning i bostäder inkl besöksparkering för dessa. Dessa ingår i de totala antalet parkeringsplatser ovan.
Jämfört med grundtalet har totalt 101 parkeringsplatser sparats in, inkl avsättning till bilpool.
OBS! Vid delvis samnyttjande måste information fyllas i och läsas av under fliken "Red samnyttjande DELVIS".
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Beräkning	av	parkeringstal	för	bostäder	och	verksamheter	i	Västerås

Orange fält = Får fyllas i och ändras
Grått fält = Innehåller formler, får inte ändras

Ange	förutsättningarna	för	exploateringen

I vilken zon ligger området: 3 Ange zonens nummer 1‐5
Andel bilplatser avsatta för rörelsenedsatta (minst 5%): 5% Ange i %, ska vara minst  5%.  För anläggningar med 10 parkeringsplatser eller färre,

 ange 5%. Snurran sätter då 1 plats.

Bostäder	i	flerbostadshus:
Antal kvadratmeter (BTA) bostäder: kvadratmeter
eller
Antal lägenheter oavsett storlek: lägenheter
eller
Antal lägenheter 1 rum och kök: 8 lägenheter
Antal lägenheter 2 rum och kök: 26 lägenheter
Antal lägenheter 3 rum och kök: 2 lägenheter
Antal lägenheter 4 rum och kök eller mer: 17 lägenheter

Studentbostäder:
Antal kvadratmeter (BTA) studentbostäder*: kvadratmeter *Ytan för studentbostäder måste anges för att få fram behovet av cykelparkeringar, det räcker inte med antalet rum.
Antal studentrum i korridor: studentrum
Antal studentlägenheter: studentlägenheter

Småhus/radhus:
Antal småhus med bilparkering på tomten: enheter
Antal småhus/radhus med gemensam bilparkering: enheter

Verksamheter:
Kontor, antal kvadratmeter BTA: kvadratmeter
Industri och hantverk, antal kvm BTA: kvadratmeter
Dagligvarubutik, antal kvm BTA: kvadratmeter
Sällanköpsbutik, antal kvm BTA: kvadratmeter Här differentieras inte antalet cykelparkeringsplatser för anställda och besökare!
Grundskola, antal kvm BTA kvadratmeter
Gymnasieskola, antal kvm BTA: kvadratmeter
Förskola, antal kvm BTA: kvadratmeter
Hotell, antal kvm BTA: kvadratmeter
Lunchbar, antal kvm BTA: 334 kvadratmeter (Med lunchbar jämställs café)
Restaurang, antal kvm BTA: kvadratmeter

Zonindelning i Västerås stad. Siffrorna representerar respektive zon. Zon 
3 är enbart stadsdelscentrumet och inte omgivande stadsdel (zon 4). 
Tillberga och Skultuna ingår också i zon 4.
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Resultat	av	parkeringsberäkningar
I den här fliken visas resultaten av beräkningarna. För detaljerad information, se respektive beräkningsflik.
Om reduktioner för bilpool och MM ska tillämpas är det viktigt att kontrollera procentsatserna för reduktion (orange rutor under resp flik) så att de är rätt.
Grönt/grått fält = Innehåller resultatberäkning, får inte ändras

Parkeringsefterfrågan	för	cykel

För den här exploateringen behövs 153 cykelparkeringsplatser. Se detaljerad info under fliken "Cykel".

Parkeringsefterfrågan	för	bil	‐	grundtal

För den här exploateringen behövs 36 bilparkeringsplatser för bostäder inkl besöksparkering.
9 bilparkeringsplatser för verksamheter inkl besöksparkering.

45 Summa antal bilparkeringsplatser för både bostäder och verksamheter.
För den här exploateringen behöver 2 st bilparkeringsplatser avsättas för personer med rörelsenedsättning i bostäder inkl besöksparkering för dessa. Dessa ingår i de totala antalet parkeringsplatser ovan.

Parkeringsefterfrågan	för	bil	‐	med	reduktion	för	bilpool

För den här exploateringen behövs 30 bilparkeringsplatser för bostäder inkl besöksparkering efter reduktion för bilpool.
9 bilparkeringsplatser för verksamheter inkl besöksparkering efter reduktion för bilpool.

Förutom dessa ska 1 bilparkeringsplatser reserveras i en bilpool med attraktivt läge.
För den här exploateringen behöver 2 st bilparkeringsplatser avsättas för personer med rörelsenedsättning i bostäder inkl besöksparkering för dessa. Dessa ingår i de totala antalet parkeringsplatser ovan.
Jämfört med grundtalet har totalt 5 parkeringsplatser sparats in, inkl avsättning till bilpool.

Parkeringsefterfrågan	för	bil	‐	med	reduktion	för	Mobility	Management‐åtgärder

För den här exploateringen behövs 27 bilparkeringsplatser för bostäder inkl besöksparkering efter reduktion för bilpool och MM‐åtgärder.
9 bilparkeringsplatser för verksamheter inkl besöksparkering efter reduktion för bilpool och MM‐åtgärder.

Förutom dessa ska 1 bilparkeringsplatser reserveras i en bilpool med attraktivt läge. Dessa platser kan inte samnyttjas.
För den här exploateringen behöver 2 st bilparkeringsplatser avsättas för personer med rörelsenedsättning i bostäder inkl besöksparkering för dessa. Dessa ingår i de totala antalet parkeringsplatser ovan.
Jämfört med grundtalet har totalt 8 parkeringsplatser sparats in, inkl avsättning till bilpool.

Parkeringsefterfrågan	för	bil	‐	med	reduktion	för	samnyttjande	av	samtliga	bilparkeringsplatser

För den här exploateringen behövs 29 bilparkeringsplatser vid fullt samnyttjande av samtliga platser
Förutom dessa ska 1 bilparkeringsplatser reserveras i en bilpool med attraktivt läge.
För den här exploateringen behöver 2 st bilparkeringsplatser avsättas för personer med rörelsenedsättning i bostäder inkl besöksparkering för dessa. Dessa ingår i de totala antalet parkeringsplatser ovan.
Jämfört med grundtalet har totalt 15 parkeringsplatser sparats in, inkl avsättning till bilpool.
OBS! Vid delvis samnyttjande måste information fyllas i och läsas av under fliken "Red samnyttjande DELVIS".
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Beräkning	av	parkeringstal	för	bostäder	och	verksamheter	i	Västerås

Orange fält = Får fyllas i och ändras
Grått fält = Innehåller formler, får inte ändras

Ange	förutsättningarna	för	exploateringen

I vilken zon ligger området: 3 Ange zonens nummer 1‐5
Andel bilplatser avsatta för rörelsenedsatta (minst 5%): 5% Ange i %, ska vara minst  5%.  För anläggningar med 10 parkeringsplatser eller färre,

 ange 5%. Snurran sätter då 1 plats.

Bostäder	i	flerbostadshus:
Antal kvadratmeter (BTA) bostäder: kvadratmeter
eller
Antal lägenheter oavsett storlek: lägenheter
eller
Antal lägenheter 1 rum och kök: 12 lägenheter
Antal lägenheter 2 rum och kök: 42 lägenheter
Antal lägenheter 3 rum och kök: 0 lägenheter
Antal lägenheter 4 rum och kök eller mer: 18 lägenheter

Studentbostäder:
Antal kvadratmeter (BTA) studentbostäder*: kvadratmeter *Ytan för studentbostäder måste anges för att få fram behovet av cykelparkeringar, det räcker inte med antalet rum.
Antal studentrum i korridor: studentrum
Antal studentlägenheter: studentlägenheter

Småhus/radhus:
Antal småhus med bilparkering på tomten: enheter
Antal småhus/radhus med gemensam bilparkering: enheter

Verksamheter:
Kontor, antal kvadratmeter BTA: kvadratmeter
Industri och hantverk, antal kvm BTA: kvadratmeter
Dagligvarubutik, antal kvm BTA: 900 kvadratmeter
Sällanköpsbutik, antal kvm BTA: kvadratmeter Här differentieras inte antalet cykelparkeringsplatser för anställda och besökare!
Grundskola, antal kvm BTA kvadratmeter
Gymnasieskola, antal kvm BTA: kvadratmeter
Förskola, antal kvm BTA: kvadratmeter
Hotell, antal kvm BTA: kvadratmeter
Lunchbar, antal kvm BTA: kvadratmeter (Med lunchbar jämställs café)
Restaurang, antal kvm BTA: kvadratmeter

Zonindelning i Västerås stad. Siffrorna representerar respektive zon. Zon 
3 är enbart stadsdelscentrumet och inte omgivande stadsdel (zon 4). 
Tillberga och Skultuna ingår också i zon 4.
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Resultat	av	parkeringsberäkningar
I den här fliken visas resultaten av beräkningarna. För detaljerad information, se respektive beräkningsflik.
Om reduktioner för bilpool och MM ska tillämpas är det viktigt att kontrollera procentsatserna för reduktion (orange rutor under resp flik) så att de är rätt.
Grönt/grått fält = Innehåller resultatberäkning, får inte ändras

Parkeringsefterfrågan	för	cykel

För den här exploateringen behövs 212 cykelparkeringsplatser. Se detaljerad info under fliken "Cykel".

Parkeringsefterfrågan	för	bil	‐	grundtal

För den här exploateringen behövs 45 bilparkeringsplatser för bostäder inkl besöksparkering.
23 bilparkeringsplatser för verksamheter inkl besöksparkering.
68 Summa antal bilparkeringsplatser för både bostäder och verksamheter.

För den här exploateringen behöver 3 st bilparkeringsplatser avsättas för personer med rörelsenedsättning i bostäder inkl besöksparkering för dessa. Dessa ingår i de totala antalet parkeringsplatser ovan.

Parkeringsefterfrågan	för	bil	‐	med	reduktion	för	bilpool

För den här exploateringen behövs 37 bilparkeringsplatser för bostäder inkl besöksparkering efter reduktion för bilpool.
23 bilparkeringsplatser för verksamheter inkl besöksparkering efter reduktion för bilpool.

Förutom dessa ska 3 bilparkeringsplatser reserveras i en bilpool med attraktivt läge.
För den här exploateringen behöver 3 st bilparkeringsplatser avsättas för personer med rörelsenedsättning i bostäder inkl besöksparkering för dessa. Dessa ingår i de totala antalet parkeringsplatser ovan.
Jämfört med grundtalet har totalt 5 parkeringsplatser sparats in, inkl avsättning till bilpool.

Parkeringsefterfrågan	för	bil	‐	med	reduktion	för	Mobility	Management‐åtgärder

För den här exploateringen behövs 34 bilparkeringsplatser för bostäder inkl besöksparkering efter reduktion för bilpool och MM‐åtgärder.
22 bilparkeringsplatser för verksamheter inkl besöksparkering efter reduktion för bilpool och MM‐åtgärder.

Förutom dessa ska 3 bilparkeringsplatser reserveras i en bilpool med attraktivt läge. Dessa platser kan inte samnyttjas.
För den här exploateringen behöver 3 st bilparkeringsplatser avsättas för personer med rörelsenedsättning i bostäder inkl besöksparkering för dessa. Dessa ingår i de totala antalet parkeringsplatser ovan.
Jämfört med grundtalet har totalt 9 parkeringsplatser sparats in, inkl avsättning till bilpool.

Parkeringsefterfrågan	för	bil	‐	med	reduktion	för	samnyttjande	av	samtliga	bilparkeringsplatser

För den här exploateringen behövs 51 bilparkeringsplatser vid fullt samnyttjande av samtliga platser
Förutom dessa ska 3 bilparkeringsplatser reserveras i en bilpool med attraktivt läge.
För den här exploateringen behöver 3 st bilparkeringsplatser avsättas för personer med rörelsenedsättning i bostäder inkl besöksparkering för dessa. Dessa ingår i de totala antalet parkeringsplatser ovan.
Jämfört med grundtalet har totalt 14 parkeringsplatser sparats in, inkl avsättning till bilpool.
OBS! Vid delvis samnyttjande måste information fyllas i och läsas av under fliken "Red samnyttjande DELVIS".
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Beräkning av parkeringstal för bostäder och verksamheter i Västerås

Orange fält = Får fyllas i och ändras
Grått fält = Innehåller formler, får inte ändras

Ange förutsättningarna för exploateringen

I vilken zon ligger området: 3 Ange zonens nummer 1-5
Andel bilplatser avsatta för rörelsenedsatta (minst 5%): 5% Ange i %, ska vara minst  5%.  För anläggningar med 10 parkeringsplatser eller färre,

 ange 5%. Snurran sätter då 1 plats.
Bostäder i flerbostadshus:
Antal kvadratmeter (BTA) bostäder: kvadratmeter
eller
Antal lägenheter oavsett storlek: lägenheter
eller
Antal lägenheter 1 rum och kök: lägenheter
Antal lägenheter 2 rum och kök: 24 lägenheter
Antal lägenheter 3 rum och kök: 4 lägenheter
Antal lägenheter 4 rum och kök eller mer: 8 lägenheter

Studentbostäder:
Antal kvadratmeter (BTA) studentbostäder*: kvadratmeter *Ytan för studentbostäder måste anges för att få fram behovet av cykelparkeringar, det räcker inte med antalet rum.
Antal studentrum i korridor: studentrum
Antal studentlägenheter: studentlägenheter

Småhus/radhus:
Antal småhus med bilparkering på tomten: enheter
Antal småhus/radhus med gemensam bilparkering: 4 enheter

Verksamheter:
Kontor, antal kvadratmeter BTA: kvadratmeter
Industri och hantverk, antal kvm BTA: kvadratmeter
Dagligvarubutik, antal kvm BTA: kvadratmeter
Sällanköpsbutik, antal kvm BTA: kvadratmeter Här differentieras inte antalet cykelparkeringsplatser för anställda och besökare!
Grundskola, antal kvm BTA kvadratmeter
Gymnasieskola, antal kvm BTA: kvadratmeter
Förskola, antal kvm BTA: kvadratmeter
Hotell, antal kvm BTA: kvadratmeter
Lunchbar, antal kvm BTA: kvadratmeter (Med lunchbar jämställs café)
Restaurang, antal kvm BTA: kvadratmeter

Zonindelning i Västerås stad. Siffrorna representerar respektive zon. Zon 
3 är enbart stadsdelscentrumet och inte omgivande stadsdel (zon 4). 
Tillberga och Skultuna ingår också i zon 4.
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Resultat av parkeringsberäkningar
I den här fliken visas resultaten av beräkningarna. För detaljerad information, se respektive beräkningsflik.
Om reduktioner för bilpool och MM ska tillämpas är det viktigt att kontrollera procentsatserna för reduktion (orange rutor under resp flik) så att de är rätt.
Grönt/grått fält = Innehåller resultatberäkning, får inte ändras

Parkeringsefterfrågan för cykel

För den här exploateringen behövs 101 cykelparkeringsplatser. Se detaljerad info under fliken "Cykel".

Parkeringsefterfrågan för bil - grundtal

För den här exploateringen behövs 31 bilparkeringsplatser för bostäder inkl besöksparkering.
0 bilparkeringsplatser för verksamheter inkl besöksparkering.

31 Summa antal bilparkeringsplatser för både bostäder och verksamheter.
För den här exploateringen behöver 2 st bilparkeringsplatser avsättas för personer med rörelsenedsättning i bostäder inkl besöksparkering för dessa. Dessa ingår i de totala antalet parkeringsplatser ovan.

Parkeringsefterfrågan för bil - med reduktion för bilpool

För den här exploateringen behövs 26 bilparkeringsplatser för bostäder inkl besöksparkering efter reduktion för bilpool.
0 bilparkeringsplatser för verksamheter inkl besöksparkering efter reduktion för bilpool.

Förutom dessa ska 1 bilparkeringsplatser reserveras i en bilpool med attraktivt läge.
För den här exploateringen behöver 2 st bilparkeringsplatser avsättas för personer med rörelsenedsättning i bostäder inkl besöksparkering för dessa. Dessa ingår i de totala antalet parkeringsplatser ovan.
Jämfört med grundtalet har totalt 4 parkeringsplatser sparats in, inkl avsättning till bilpool.

Parkeringsefterfrågan för bil - med reduktion för Mobility Management-åtgärder

För den här exploateringen behövs 24 bilparkeringsplatser för bostäder inkl besöksparkering efter reduktion för bilpool och MM-åtgärder.
0 bilparkeringsplatser för verksamheter inkl besöksparkering efter reduktion för bilpool och MM-åtgärder.

Förutom dessa ska 1 bilparkeringsplatser reserveras i en bilpool med attraktivt läge. Dessa platser kan inte samnyttjas.
För den här exploateringen behöver 2 st bilparkeringsplatser avsättas för personer med rörelsenedsättning i bostäder inkl besöksparkering för dessa. Dessa ingår i de totala antalet parkeringsplatser ovan.
Jämfört med grundtalet har totalt 6 parkeringsplatser sparats in, inkl avsättning till bilpool.

Parkeringsefterfrågan för bil - med reduktion för samnyttjande av samtliga bilparkeringsplatser

För den här exploateringen behövs 21 bilparkeringsplatser vid fullt samnyttjande av samtliga platser
Förutom dessa ska 1 bilparkeringsplatser reserveras i en bilpool med attraktivt läge.
För den här exploateringen behöver 2 st bilparkeringsplatser avsättas för personer med rörelsenedsättning i bostäder inkl besöksparkering för dessa. Dessa ingår i de totala antalet parkeringsplatser ovan.
Jämfört med grundtalet har totalt 9 parkeringsplatser sparats in, inkl avsättning till bilpool.
OBS! Vid delvis samnyttjande måste information fyllas i och läsas av under fliken "Red samnyttjande DELVIS".
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Beräkning av parkeringstal för bostäder och verksamheter i Västerås

Orange fält = Får fyllas i och ändras
Grått fält = Innehåller formler, får inte ändras

Ange förutsättningarna för exploateringen

I vilken zon ligger området: 3 Ange zonens nummer 1-5
Andel bilplatser avsatta för rörelsenedsatta (minst 5%): 5% Ange i %, ska vara minst  5%.  För anläggningar med 10 parkeringsplatser eller färre,

 ange 5%. Snurran sätter då 1 plats.
Bostäder i flerbostadshus:
Antal kvadratmeter (BTA) bostäder: kvadratmeter
eller
Antal lägenheter oavsett storlek: lägenheter
eller
Antal lägenheter 1 rum och kök: 19 lägenheter
Antal lägenheter 2 rum och kök: 49 lägenheter
Antal lägenheter 3 rum och kök: 18 lägenheter
Antal lägenheter 4 rum och kök eller mer: 7 lägenheter

Studentbostäder:
Antal kvadratmeter (BTA) studentbostäder*: kvadratmeter *Ytan för studentbostäder måste anges för att få fram behovet av cykelparkeringar, det räcker inte med antalet rum.
Antal studentrum i korridor: studentrum
Antal studentlägenheter: studentlägenheter

Småhus/radhus:
Antal småhus med bilparkering på tomten: enheter
Antal småhus/radhus med gemensam bilparkering: enheter

Verksamheter:
Kontor, antal kvadratmeter BTA: kvadratmeter
Industri och hantverk, antal kvm BTA: kvadratmeter
Dagligvarubutik, antal kvm BTA: kvadratmeter
Sällanköpsbutik, antal kvm BTA: kvadratmeter Här differentieras inte antalet cykelparkeringsplatser för anställda och besökare!
Grundskola, antal kvm BTA kvadratmeter
Gymnasieskola, antal kvm BTA: kvadratmeter
Förskola, antal kvm BTA: kvadratmeter
Hotell, antal kvm BTA: kvadratmeter
Lunchbar, antal kvm BTA: 160 kvadratmeter (Med lunchbar jämställs café)
Restaurang, antal kvm BTA: kvadratmeter

Zonindelning i Västerås stad. Siffrorna representerar respektive zon. Zon 
3 är enbart stadsdelscentrumet och inte omgivande stadsdel (zon 4). 
Tillberga och Skultuna ingår också i zon 4.
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Resultat av parkeringsberäkningar
I den här fliken visas resultaten av beräkningarna. För detaljerad information, se respektive beräkningsflik.
Om reduktioner för bilpool och MM ska tillämpas är det viktigt att kontrollera procentsatserna för reduktion (orange rutor under resp flik) så att de är rätt.
Grönt/grått fält = Innehåller resultatberäkning, får inte ändras

Parkeringsefterfrågan för cykel

För den här exploateringen behövs 236 cykelparkeringsplatser. Se detaljerad info under fliken "Cykel".

Parkeringsefterfrågan för bil - grundtal

För den här exploateringen behövs 53 bilparkeringsplatser för bostäder inkl besöksparkering.
4 bilparkeringsplatser för verksamheter inkl besöksparkering.

57 Summa antal bilparkeringsplatser för både bostäder och verksamheter.
För den här exploateringen behöver 3 st bilparkeringsplatser avsättas för personer med rörelsenedsättning i bostäder inkl besöksparkering för dessa. Dessa ingår i de totala antalet parkeringsplatser ovan.

Parkeringsefterfrågan för bil - med reduktion för bilpool

För den här exploateringen behövs 44 bilparkeringsplatser för bostäder inkl besöksparkering efter reduktion för bilpool.
4 bilparkeringsplatser för verksamheter inkl besöksparkering efter reduktion för bilpool.

Förutom dessa ska 3 bilparkeringsplatser reserveras i en bilpool med attraktivt läge.
För den här exploateringen behöver 3 st bilparkeringsplatser avsättas för personer med rörelsenedsättning i bostäder inkl besöksparkering för dessa. Dessa ingår i de totala antalet parkeringsplatser ovan.
Jämfört med grundtalet har totalt 6 parkeringsplatser sparats in, inkl avsättning till bilpool.

Parkeringsefterfrågan för bil - med reduktion för Mobility Management-åtgärder

För den här exploateringen behövs 40 bilparkeringsplatser för bostäder inkl besöksparkering efter reduktion för bilpool och MM-åtgärder.
4 bilparkeringsplatser för verksamheter inkl besöksparkering efter reduktion för bilpool och MM-åtgärder.

Förutom dessa ska 3 bilparkeringsplatser reserveras i en bilpool med attraktivt läge. Dessa platser kan inte samnyttjas.
För den här exploateringen behöver 3 st bilparkeringsplatser avsättas för personer med rörelsenedsättning i bostäder inkl besöksparkering för dessa. Dessa ingår i de totala antalet parkeringsplatser ovan.
Jämfört med grundtalet har totalt 10 parkeringsplatser sparats in, inkl avsättning till bilpool.

Parkeringsefterfrågan för bil - med reduktion för samnyttjande av samtliga bilparkeringsplatser

För den här exploateringen behövs 37 bilparkeringsplatser vid fullt samnyttjande av samtliga platser
Förutom dessa ska 3 bilparkeringsplatser reserveras i en bilpool med attraktivt läge.
För den här exploateringen behöver 3 st bilparkeringsplatser avsättas för personer med rörelsenedsättning i bostäder inkl besöksparkering för dessa. Dessa ingår i de totala antalet parkeringsplatser ovan.
Jämfört med grundtalet har totalt 17 parkeringsplatser sparats in, inkl avsättning till bilpool.
OBS! Vid delvis samnyttjande måste information fyllas i och läsas av under fliken "Red samnyttjande DELVIS".
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Beräkning av parkeringstal för bostäder och verksamheter i Västerås

Orange fält = Får fyllas i och ändras
Grått fält = Innehåller formler, får inte ändras

Ange förutsättningarna för exploateringen

I vilken zon ligger området: 3 Ange zonens nummer 1-5
Andel bilplatser avsatta för rörelsenedsatta (minst 5%): 5% Ange i %, ska vara minst  5%.  För anläggningar med 10 parkeringsplatser eller färre,

 ange 5%. Snurran sätter då 1 plats.
Bostäder i flerbostadshus:
Antal kvadratmeter (BTA) bostäder: kvadratmeter
eller
Antal lägenheter oavsett storlek: lägenheter
eller
Antal lägenheter 1 rum och kök: 25 lägenheter
Antal lägenheter 2 rum och kök: 60 lägenheter
Antal lägenheter 3 rum och kök: 35 lägenheter
Antal lägenheter 4 rum och kök eller mer: 10 lägenheter

Studentbostäder:
Antal kvadratmeter (BTA) studentbostäder*: kvadratmeter *Ytan för studentbostäder måste anges för att få fram behovet av cykelparkeringar, det räcker inte med antalet rum.
Antal studentrum i korridor: studentrum
Antal studentlägenheter: studentlägenheter

Småhus/radhus:
Antal småhus med bilparkering på tomten: enheter
Antal småhus/radhus med gemensam bilparkering: enheter

Verksamheter:
Kontor, antal kvadratmeter BTA: kvadratmeter
Industri och hantverk, antal kvm BTA: kvadratmeter
Dagligvarubutik, antal kvm BTA: kvadratmeter
Sällanköpsbutik, antal kvm BTA: kvadratmeter Här differentieras inte antalet cykelparkeringsplatser för anställda och besökare!
Grundskola, antal kvm BTA kvadratmeter
Gymnasieskola, antal kvm BTA: kvadratmeter
Förskola, antal kvm BTA: kvadratmeter
Hotell, antal kvm BTA: kvadratmeter
Lunchbar, antal kvm BTA: 160 kvadratmeter (Med lunchbar jämställs café)
Restaurang, antal kvm BTA: kvadratmeter

Zonindelning i Västerås stad. Siffrorna representerar respektive zon. Zon 
3 är enbart stadsdelscentrumet och inte omgivande stadsdel (zon 4). 
Tillberga och Skultuna ingår också i zon 4.
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Resultat av parkeringsberäkningar
I den här fliken visas resultaten av beräkningarna. För detaljerad information, se respektive beräkningsflik.
Om reduktioner för bilpool och MM ska tillämpas är det viktigt att kontrollera procentsatserna för reduktion (orange rutor under resp flik) så att de är rätt.
Grönt/grått fält = Innehåller resultatberäkning, får inte ändras

Parkeringsefterfrågan för cykel

För den här exploateringen behövs 336 cykelparkeringsplatser. Se detaljerad info under fliken "Cykel".

Parkeringsefterfrågan för bil - grundtal

För den här exploateringen behövs 77 bilparkeringsplatser för bostäder inkl besöksparkering.
4 bilparkeringsplatser för verksamheter inkl besöksparkering.

81 Summa antal bilparkeringsplatser för både bostäder och verksamheter.
För den här exploateringen behöver 4 st bilparkeringsplatser avsättas för personer med rörelsenedsättning i bostäder inkl besöksparkering för dessa. Dessa ingår i de totala antalet parkeringsplatser ovan.

Parkeringsefterfrågan för bil - med reduktion för bilpool

För den här exploateringen behövs 63 bilparkeringsplatser för bostäder inkl besöksparkering efter reduktion för bilpool.
4 bilparkeringsplatser för verksamheter inkl besöksparkering efter reduktion för bilpool.

Förutom dessa ska 4 bilparkeringsplatser reserveras i en bilpool med attraktivt läge.
För den här exploateringen behöver 4 st bilparkeringsplatser avsättas för personer med rörelsenedsättning i bostäder inkl besöksparkering för dessa. Dessa ingår i de totala antalet parkeringsplatser ovan.
Jämfört med grundtalet har totalt 10 parkeringsplatser sparats in, inkl avsättning till bilpool.

Parkeringsefterfrågan för bil - med reduktion för Mobility Management-åtgärder

För den här exploateringen behövs 58 bilparkeringsplatser för bostäder inkl besöksparkering efter reduktion för bilpool och MM-åtgärder.
4 bilparkeringsplatser för verksamheter inkl besöksparkering efter reduktion för bilpool och MM-åtgärder.

Förutom dessa ska 4 bilparkeringsplatser reserveras i en bilpool med attraktivt läge. Dessa platser kan inte samnyttjas.
För den här exploateringen behöver 4 st bilparkeringsplatser avsättas för personer med rörelsenedsättning i bostäder inkl besöksparkering för dessa. Dessa ingår i de totala antalet parkeringsplatser ovan.
Jämfört med grundtalet har totalt 15 parkeringsplatser sparats in, inkl avsättning till bilpool.

Parkeringsefterfrågan för bil - med reduktion för samnyttjande av samtliga bilparkeringsplatser

För den här exploateringen behövs 52 bilparkeringsplatser vid fullt samnyttjande av samtliga platser
Förutom dessa ska 4 bilparkeringsplatser reserveras i en bilpool med attraktivt läge.
För den här exploateringen behöver 4 st bilparkeringsplatser avsättas för personer med rörelsenedsättning i bostäder inkl besöksparkering för dessa. Dessa ingår i de totala antalet parkeringsplatser ovan.
Jämfört med grundtalet har totalt 25 parkeringsplatser sparats in, inkl avsättning till bilpool.
OBS! Vid delvis samnyttjande måste information fyllas i och läsas av under fliken "Red samnyttjande DELVIS".
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Beräkning av parkeringstal för bostäder och verksamheter i Västerås

Orange fält = Får fyllas i och ändras
Grått fält = Innehåller formler, får inte ändras

Ange förutsättningarna för exploateringen

I vilken zon ligger området: 3 Ange zonens nummer 1-5
Andel bilplatser avsatta för rörelsenedsatta (minst 5%): 5% Ange i %, ska vara minst  5%.  För anläggningar med 10 parkeringsplatser eller färre,

 ange 5%. Snurran sätter då 1 plats.
Bostäder i flerbostadshus:
Antal kvadratmeter (BTA) bostäder: kvadratmeter
eller
Antal lägenheter oavsett storlek: lägenheter
eller
Antal lägenheter 1 rum och kök: 8 lägenheter
Antal lägenheter 2 rum och kök: 8 lägenheter
Antal lägenheter 3 rum och kök: 16 lägenheter
Antal lägenheter 4 rum och kök eller mer: 16 lägenheter

Studentbostäder:
Antal kvadratmeter (BTA) studentbostäder*: kvadratmeter *Ytan för studentbostäder måste anges för att få fram behovet av cykelparkeringar, det räcker inte med antalet rum.
Antal studentrum i korridor: studentrum
Antal studentlägenheter: studentlägenheter

Småhus/radhus:
Antal småhus med bilparkering på tomten: enheter
Antal småhus/radhus med gemensam bilparkering: 8 enheter

Verksamheter:
Kontor, antal kvadratmeter BTA: kvadratmeter
Industri och hantverk, antal kvm BTA: kvadratmeter
Dagligvarubutik, antal kvm BTA: kvadratmeter
Sällanköpsbutik, antal kvm BTA: kvadratmeter Här differentieras inte antalet cykelparkeringsplatser för anställda och besökare!
Grundskola, antal kvm BTA kvadratmeter
Gymnasieskola, antal kvm BTA: kvadratmeter
Förskola, antal kvm BTA: kvadratmeter
Hotell, antal kvm BTA: kvadratmeter
Lunchbar, antal kvm BTA: kvadratmeter (Med lunchbar jämställs café)
Restaurang, antal kvm BTA: kvadratmeter

Zonindelning i Västerås stad. Siffrorna representerar respektive zon. Zon 
3 är enbart stadsdelscentrumet och inte omgivande stadsdel (zon 4). 
Tillberga och Skultuna ingår också i zon 4.
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Resultat av parkeringsberäkningar
I den här fliken visas resultaten av beräkningarna. För detaljerad information, se respektive beräkningsflik.
Om reduktioner för bilpool och MM ska tillämpas är det viktigt att kontrollera procentsatserna för reduktion (orange rutor under resp flik) så att de är rätt.
Grönt/grått fält = Innehåller resultatberäkning, får inte ändras

Parkeringsefterfrågan för cykel

För den här exploateringen behövs 144 cykelparkeringsplatser. Se detaljerad info under fliken "Cykel".

Parkeringsefterfrågan för bil - grundtal

För den här exploateringen behövs 48 bilparkeringsplatser för bostäder inkl besöksparkering.
0 bilparkeringsplatser för verksamheter inkl besöksparkering.

48 Summa antal bilparkeringsplatser för både bostäder och verksamheter.
För den här exploateringen behöver 2 st bilparkeringsplatser avsättas för personer med rörelsenedsättning i bostäder inkl besöksparkering för dessa. Dessa ingår i de totala antalet parkeringsplatser ovan.

Parkeringsefterfrågan för bil - med reduktion för bilpool

För den här exploateringen behövs 40 bilparkeringsplatser för bostäder inkl besöksparkering efter reduktion för bilpool.
0 bilparkeringsplatser för verksamheter inkl besöksparkering efter reduktion för bilpool.

Förutom dessa ska 3 bilparkeringsplatser reserveras i en bilpool med attraktivt läge.
För den här exploateringen behöver 2 st bilparkeringsplatser avsättas för personer med rörelsenedsättning i bostäder inkl besöksparkering för dessa. Dessa ingår i de totala antalet parkeringsplatser ovan.
Jämfört med grundtalet har totalt 5 parkeringsplatser sparats in, inkl avsättning till bilpool.

Parkeringsefterfrågan för bil - med reduktion för Mobility Management-åtgärder

För den här exploateringen behövs 36 bilparkeringsplatser för bostäder inkl besöksparkering efter reduktion för bilpool och MM-åtgärder.
0 bilparkeringsplatser för verksamheter inkl besöksparkering efter reduktion för bilpool och MM-åtgärder.

Förutom dessa ska 3 bilparkeringsplatser reserveras i en bilpool med attraktivt läge. Dessa platser kan inte samnyttjas.
För den här exploateringen behöver 2 st bilparkeringsplatser avsättas för personer med rörelsenedsättning i bostäder inkl besöksparkering för dessa. Dessa ingår i de totala antalet parkeringsplatser ovan.
Jämfört med grundtalet har totalt 9 parkeringsplatser sparats in, inkl avsättning till bilpool.

Parkeringsefterfrågan för bil - med reduktion för samnyttjande av samtliga bilparkeringsplatser

För den här exploateringen behövs 32 bilparkeringsplatser vid fullt samnyttjande av samtliga platser
Förutom dessa ska 3 bilparkeringsplatser reserveras i en bilpool med attraktivt läge.
För den här exploateringen behöver 2 st bilparkeringsplatser avsättas för personer med rörelsenedsättning i bostäder inkl besöksparkering för dessa. Dessa ingår i de totala antalet parkeringsplatser ovan.
Jämfört med grundtalet har totalt 13 parkeringsplatser sparats in, inkl avsättning till bilpool.
OBS! Vid delvis samnyttjande måste information fyllas i och läsas av under fliken "Red samnyttjande DELVIS".
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