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PARKERINGSSITUATIONEN   

för detaljplan Stamparen 4 
Sala kommun, Västmanlands län 
 
 

PARKERINGSUTREDNING 
 

 

HANDLINGAR 
• Parkeringsutredning 2007-04-05 
• Utredning Parkeringssituation, utförd av Landstinget 
• Illustration över tillkommande ytor på lasarettsområdet 
• Illustration över parkeringar tillhörande Stamparen 4 

Planområdets läge 
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Sammanfattning En ny ambulansstation avses uppföras på Stamparen 4, på del av det som 
idag är parkeringsyta tillhörande vårdcentralen på Stamparen 4. 

Parkeringsytan på ca 3000 kvm som tas i anspråk för den nya ambulans-
stationen inrymmer ca 80 parkeringsplatser idag. Dessa 80 parkerings-
platser ska ersättas i samband med att ambulansstationen byggs, för att 
säkerställa parkeringsbehovet för vårdcentralen på Stamparen 4.  

Vid en kontorisering av vårdcentralen, ska också parkeringsbehovet säker-
ställas i samband med bygglov. En beräkning på 15 parkeringsplatser per 
1000 kvm bruttoarea, har givit ett parkeringsbehov på 162 parkeringsplat-
ser. Detta då vårdcentralen har en yta på ca 10.800 kvm bruttoarea idag. 

De 80 platser som ska ersättas vid nybygge och de 162 platser som behövs 
vid en kontorisering ger samma ungefärliga resultat, och överensstämmer. 

Parkering Landstinget har redovisat en lösning, på en illustration där 160 platser 
finns att finna som skulle kunna täcka parkeringsbehovet för vårdcen-
tral/kontor. 

• 67 platser går att skapa på ytan norr om vårdcentralen 

• 15 platser går att skapa på ytan nordöst om vårdcentralen 

• 18 platser går att skapa på ytan direkt vid entrén till vårdcentralen 

• 11 platser går att skapa på ytan söder om vårdcentralen 

• 49 platser går att skapa på närliggande ytan på lasarettsområdet 
            Totalt 160 parkeringsplatser 

Landstinget har vidare redovisat att ca 100 platser kan tillskapas inom be-
fintligt lasarettsområde, genom att anlägga ytor som tidigare varit utfarter, 
grönytor mm. 

Totalt kan landstinget redovisa 276 platser på lasarettsområdet. 174 befint-
liga och 102 som skulle kunna anläggas. 49 av dessa platser tillfaller vård-
centralen/kontoret genom att en gemensamhets anläggning upprättas mel-
lan fastigheterna. Resterande 227 platser finns för lasarettet att nyttja. 
Landstinget räknar med att de behöver ca 200 parkeringsplatser om bygg-
naden är fullt utnyttjad. En buffert på 27 platser är rimlig, inte minst med 
tanke på att ett fullt utnyttjande av förslaget skulle innebära att välgörande 
grönytor försvinner. 

Bedömning 80 parkeringsplatser försvinner i samband med nybygge av ambulanssta-
tion och landstinget har redovisat en rimlig lösning hur dessa skulle kunna 
ersättas. I förslaget ingår 15 platser som finns på allmän platsmark (där 
kommunen är huvudman). Dessa platser nyttjas idag av landstinget, och 
innebär ingen faktisk skillnad från dagens situation. Frågan om hur detta 
hanteras avtalsmässigt har inte avgjorts ännu. 

 
  
Petra Pertoft /planarkitekt/  
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