
 
 

Uppdrag åt tekniska förvaltningen om att utreda frågan om 

parkeringshus på kvarteret Fabriken samt att se över avgiften för 

parkeringsköp 
 

Med anledning av den nyligen fastställda och beslutade parkeringsstrategin – ”Växjö parkering, 

strategi och handlingsplan”, där behovet av nya och kommande parkeringsanläggningar redovisas, 

önskar jag ge tekniska förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna redan nu vad gäller ett 

parkeringshus på kvarteret Fabriken. 

I samband med denna utredning önskar jag även ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en 

översyn av avgifterna för parkeringsköp. Översyn av parkeringsnorm och parkeringsköp utgör också 

en del av beslutad handlingsplan i Växjös parkeringsstrategi. Av erfarenhet och i enlighet med andra 

kommuner ligger kostnaden för att anlägga nya parkeringsplatser i parkeringshus någonstans mellan 

300 000 och 500 000 kronor, som jämförelse ligger avgiften i Växjö idag på 125 000 kronor. 

En levande stadskärna är en förutsättning för en livskraftig stad. För det behöver vi bygga en stad 

som är lättillgänglig för alla. Vi prioriterar säkra cykelvägar och god kollektivtrafik men även 

bilparkeringens tillgänglighet behöver säkerställas. 

I ett läge där staden växer och förtätas är det viktigt att planera för effektiva parkeringsanläggningar 

inför framtiden där vi på ett effektivt sätt nyttjar tillgänglig mark. Vi behöver även ha planberedskap 

vad gäller nya parkeringsanläggningar så att inte idag tillgänglig mark försvinner i samband med 

annan ny exploatering och förtätning. Vi står redan idag i ett läge där ett antal parkeringsplatser 

försvunnit eller kommer att försvinna i centrum på grund av pågående byggnationer, exempelvis 

södra Stationsområdet, Försvarsgården etc. 

Kommande, planerad förtätning, exploatering på norra Stationsområdet kommer att ta ytterligare 

parkeringsplatser i anspråk i form av järnvägsparkeringen samtidigt som det kommer att bli svårt för 

kommande exploatörer i detta område att uppfylla kommunens parkeringsnorm i detta centrumnära 

läge. En möjlig lösning skulle i detta fall kunna vara att erbjuda kommande exploatörer på norra 

Stationsområdet möjligheten att lösa sitt parkeringsbehov genom ett s.k. parkeringsköp i ett 

parkeringshus på kvarteret Fabriken, men för att kunna göra detta behöver förutsättningarna 

utredas och avgiften för parkeringsköp ses över då intäkterna från dessa parkeringsköp bör finansiera 

uppförandet av ett ev. parkeringshus. 

Därför föreslår jag kommunstyrelsen att: 

- Låta tekniska förvaltningen utreda förutsättningarna för ett parkeringshus på kvarteret 

fabriken. 

- Ge tekniska förvaltningen i uppdrag att genomföra en översyn av avgiften för parkeringsköp. 
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