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Sammanfattning  
 

Det finns en parkeringsproblematik i Mellbystrand. Den har uppkommit utifrån två nya 

förhållanden, förtätningsprojekt i centrum och förbud till hänvisning till allmänna parkeringar 

på stranden.  

 

Flera förnyelseprojekt är på gång i kustområdet där ytor som i dagsläget används som 

parkering eller hade kunnat tas i anspråk för parkering försvinner. Historiskt har stranden 

använts som parkering för strandbesökare i södra Mellbystrand och denna form av parkering 

får inte uppmanas av kommunen, vilket innebär att strandbesökare behöver nya 

parkeringsmöjligheter utanför stranden.  

 

Den framtida bristen på parkeringar kommer få konsekvenser för Mellbystrand. Det är därför 

av allmänt intresse att säkerställa att det finns parkeringsplatser för besökare både till stranden 

och centrum i Mellbystrand. Samtidigt har kustområdet ett behov av att hushålla med de 

resurser som finns kvar och grönytor bör inte överexploateras.  

 

Parkeringsbehovet i södra Mellbystrand är mest akut. I södra Mellbystrand finns i dagsläget 

inga parkeringsplatser när parkeringen på stranden försvinner. Parkering som har skett på 

stranden behöver ske på annan plats redan under 2020. Men, det är också där det finns störst 

möjlighet att tillföra nya parkeringsplatser längs med gator och på grönytor. Då krävs att 

kommunen får rådighet över nya områden för parkering. Det är viktigt att grönområdena som 

är parkeringsbara inte överexploateras, utan att endast den mängden parkeringsplatser som det 

finns ett behov av brukas som parkeringsplatser. Kusten är idag grön och lummig, vilket är en 

viktig del av Mellbystrands identitet. Så många gröna ytor som möjligt ska fortsatt kunna vara 

gröna.  

 

Nya avtal med fastighetsägare behöver tas fram och bygglov behöver ansökas om på 

grönområden. Lokala trafikföreskrifter behöver ändras för att tillåta parkering längs med de 

lämpliga gatorna i södra Mellbystrand. Huvudmannaskapsfrågan kommer då behöva utredas.  

 

Parkeringsutredningens analys pekar på att det inte är möjligt är att tillgodose det antalet 

parkeringsplatser som idag finns i anslutning till Mellbystrands centrum när området 

exploateras med nya bostäder och centrumverksamheter. Exploateringsprojekten i 

Mellbystrands centrum kommer alla genomföras inom 5 år. Parkeringsfrågan behöver således 

lösas inom de närmsta åren. Därför måste ett val göras i detaljplanerna för centrum. Ska dessa 

exploateras med fullt ut med bostäder kommer det inte finnas tillgång till samma mängd 

parkeringsplatser som finns idag. Under tiden detaljplanen för Mellbystrands centrum arbetas 

fram kan ytorna i centrum användas till parkering.   
 

 

Syfte 

Syftet med parkeringsutredningen är att presentera möjliga sätt att tillskapa parkering.  

Parkeringsutredningen ska fungera som ett underlag vid bygglovsprövning och andra beslut 

gällande parkering i kusten. Delar av parkeringsutredningen ska integreras i den fördjupade 

översiktsplanen för kusten. 
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Inledning 

 

Uppdrag 

Kommunstyrelsen beslutade den 14 augusti 2018 att uppdra åt Planeringsenheten (dåvarande 

Planeringskontoret) att ta fram en parkeringsutredning för kusten där utbud och behov av 

allmänna parkeringar studeras.   

Uppdraget kom i samband med godkännande av planprogram för Mellbystrand centrum 

(§144). Syftet med planprogrammet var att förtäta Mellbystrand centrum med nya bostäder 

och verksamheter, skapa offentliga torg och parkområden och säkerställa att ytor för 

dagvattenhantering och parkeringsplatser tillgodoses inom området.  
  

 
Avgränsning  
Parkeringsutredningen avgränsas till 

att belysa parkeringssituationen i 

Mellbystrand. Valet av avgränsning 

grundas i den parkeringssituation som 

uppkommer med förtätning med ny 

bebyggelse i Mellbystrands centrum 

tillsammans med ianspråktagande av 

befintliga parkeringsplatser.     

 

Uppdraget från Kommunstyrelsen 

gällde en parkeringsutredning för 

kusten. Kusten innefattar 

Mellbystrand, Skummeslövsstrand 

och Skottorp. Skummeslövsstrand och 

Skottorp kommer inte undersökas i 

denna specifika utredning då 

situationen i Mellbystrand behöver 

utredas i och med pågående 

planarbete. 

 

Mellbystrand är en avlång ort, vilket 

innebär stora avstånd. Det är 4,2 km 

mellan Hökafältet i norr och där 

Mellbystrand tar slut i söder och 

Skummeslövsstrand börjar. Den 

avlånga formen ger närhet till 

stranden, men eftersom centrum är 

lokaliserat i norr är det långa avstånd 

från södra Mellbystrand till centrum.  
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Kommunala beslut och underlag 

 

Parkeringsnorm för Laholms kommun   
Kommunfullmäktige antog den 26 januari 2016 (§6) Parkeringsnorm för Laholms kommun. 

Parkeringsnormens huvudsakliga syfte är att verka för kommunens utveckling genom att 

tillgodose parkeringsbehovet för kommunens invånare, besökare och verksamheter med 

hänsyn till en hållbar och attraktiv utveckling. Vill kommunen utveckla besöksnäringen är det 

därför viktigt att kunna tillhandahålla parkeringsplatser.   

 

Parkeringsnormen anger en lägsta gräns för antal 

bilplatser per bostadstyp samt olika typer av 

service/verksamheter. För kontor gäller exempelvis 

16 parkeringsplatser per 1000 kvm bruttoarea och 

för handel gäller 31 parkeringsplatser per 1000 kvm 

bruttoarea. Parkeringsnormen behandlar både 

parkeringsbehovet för bil och cykel.  

   

Utgångspunkten i parkeringsnormen är att parkering 

i första hand ska lösas inom den egna fastigheten.   

  

Mark- och Miljööverdomstolens dom M 11839-18  
Det har i Laholms kommun funnits en kultur att parkera på stranden i södra Mellbystrand vid 

strandbesök. I norra Mellbystrand har den lösa sanden gjort att detta beteende inte har funnits 

på den delen av stranden. I juni 2019 kom ett beslut från Mark- och Miljööverdomstolen 

gällande Laholms kommuns del i parkeringen på stranden. Domen (M 11839-18) löd:  

  
“Laholms kommun förbjuds att främja motorfordonstrafik och parkering av motorfordon på 

strandområdena i Skummeslövsstrand och Mellbystrand genom att underhålla nedfarter till stranden, 

anvisa till parkeringsplatser på stränderna via hemsida eller annan information, sätta upp skyltar med 

anvisningar för motortrafik eller parkering av motorfordon samt annat iordningsställande härför på 

eller i anslutning till strandområdena” (M 11839-18) 

  

Laholms kommun får således inte hänvisa, uppmuntra eller på andra sätt främja parkering på 

stranden. Laholms kommun får inte heller förhindra parkering på stranden då stranden ägs av 

enskilda markägare. I samband med domen togs information om parkeringsområden bort från 

hemsidan och avspärrningarna som begränsade parkeringsområdena flyttades från stranden.  

 

E6 
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Problematiken som uppstår då är när besökare till stranden inte kan parkera på den fastighet 

där själva besöksmålet är lokaliserat. Parkering för strandgäster måste således förses på andra 

platser i Mellbystrand.   

  

  
Parkering på stranden i södra Mellbystrand (Kolonivägen).   
  

 
Kommunens mål och vision  

 
I Laholm vill vi bli fler, bättre och starkare. Här förenas livskvalitet och tillväxt 

för en hållbar utveckling. 
 

Utredningen av parkeringsmöjligheterna i Mellbystrand ska se över hur kommunen kan växa 

och fortfarande bibehålla en god parkeringssituation. Orten stärker sin möjlighet att vara ett 

attraktivt besöksmål och bedöms gynna orten som helhet då det finns möjlighet för besökare 

att parkera i enlighet med kommunens mål och vision.   

 

  

Översiktsplan   
Översiktsplanen ska ge vägledning hur den byggda miljön, mark- och vattenresurser ska 

användas, utvecklas och bevaras. I Laholms kommuns översiktsplan, Framtidsplan 2030 

finns det utvecklingsmål för hela Mellbystrands tätort som pekar på att trafikproblem och 

parkeringsproblem särskilt ska uppmärksammas. Mellbystrands centrum ska tydliggöras och 

det ska eftersträvas att utveckla befintliga besöks- och upplevelsenäringar. Det konstateras 

även att Mellbystrands närhet till havet och naturen attraherar turister.  

 

Dessa strategier ska likt kommunens vision och mål användas som utgångspunkt i arbetet 

med att utveckla Mellbystrand och ska därför vara en utgångspunkt i parkeringsutredningen.  
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Förstudien Vision Mellbystrand    
I samband med tidigare planarbeten i Mellbystrand framkom önskemål om att förtydliga 

Mellbystrands centrala delar och ta fram en sammanhållen strategi för utvecklingen av 

Mellbystrand centrum. Genom förstudien Vision för Mellbystrand, framtagen av Fredblad 

Arkitekter, 2012-05-03 kunde en röd tråd för utvecklingen och gestaltningen av Mellbystrand 

centrum tas fram och en vision har föreslagits. Visionen visar på en tätare struktur i de 

centrala delarna av Mellbystrand och en komplettering av bostäder i de yttre delarna.   

 

Visionen pekar ut ny bebyggelse på samtliga parkeringsbara ytor i nära anslutning till 

Mellbystrands centrum och föreslår inga tillkommande parkeringsplatser för allmänheten.  

 
  
  

  

 
 



7 
 

Detaljplaner i Mellbystrand  
De områden som förstudien Vision Mellbystrand tog fram som utvecklingsområden delades 

in i sju delområden. Kommunstyrelsens beredningsutskott beslutade 2012-05-07 (§ 74) att ge 

miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta sju detaljplaner för dessa områden i 

Mellbystrands centrum.   

 

Detaljplanerna innebär en förtätning av 

Mellbystrands centrum och potentiella 

parkeringsbara ytor tas i anspråk. 

Befintliga parkeringsplatser, Färhes 

parkering, område 5 (idag ca 170 platser) 

kommer försvinna. Hotelletableringen 

som planeras på parkeringen kommer 

kunna inrymma parkering för sina 

hotellgäster inom den egna fastigheten, 

men för övriga besökare försvinner 

parkeringsmöjligheten på det 

området. Andelen parkeringsplatser 

mittemot Strandhotellet, område 4 (idag 

ca 150 platser) kommer att minska i och 

med förtätningen av Mellbystrands 

centrum. Västra Mellby 6:1, område 7 

tillskapar 20 allmänna parkeringsplatser 

och Ängen, område 1 tillskapar i sin 

nuvarande utformning även den 20 

parkeringsplatser. Område 2, 3 och 6 

tillskapas endast parkering för den egna 

bostadsbebyggelsen.  

 

Sammanlagt möjliggör de sju 

detaljplanerna i dagsläget ca 170 

parkeringsplatser för allmänheten.  

Det innebär att utifrån dagens parkeringssituation kommer genomförandet av detaljplanerna 

innebära en minskning med ca 150 parkeringsplatser, samtidigt som parkeringar till nya 

verksamheter kommer att krävas i centrum. Parkering för de tillkommande bostäderna 

kommer lösas inom den egna fastigheten. De parkeringar som försvinner är således 

parkeringar för allmänheten.  

  
 

Planprogram för Mellbystrands centrum    

Kommunstyrelsen beslutade den 14 augusti 2018 att godkänna framtaget planprogram för 

Mellbystrands centrum. Syftet med planprogrammet var att förtäta Mellbystrand centrum med 

nya bostäder och verksamheter, skapa offentliga torg och parkområden och säkerställa att ytor 

för dagvattenhantering och parkeringsplatser tillgodoses inom området. Parallellt med 

Kustvägen föreslås ett nytt promenadstråk längs med den befintliga cykelvägen i avsikt att 

göra området tillgängligt och attraktivt för fotgängare och cyklister.  

 

I planbeskrivningen framgår det att befintlig parkering i programområdets norra del ger idag 

plats för ca 120 bilar (i andra beräkningar har parkeringsantalet varit ca 150 

parkeringsplatser). Parkeringsytorna inom området fylls till bredden under sommaren, men 
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står i stort sett tomma under vinterhalvåret. Dessutom pågår planering för ett nytt hotell i 

anslutning till planområdet, vilket förväntas öka biltrafiken inom området samtidigt som 

allmänna parkeringsplatser försvinner.  

 

Planprogrammet för Mellbystrands centrum föreslår att nya parkeringsplatser med infarter 

från Sibyllavägen (ca 5 områden á 15 parkeringsplatser) och parkering intill Hallandsgården 

(ca 55 parkeringsplatser) ska bli nya allmänna parkeringar när parkeringsplatserna mittemot 

Strandhotellet utgår och blir torg. Sammanlagt visar planprogrammet på 125 parkeringsplatser 

som ska ersätta de som försvinner i norra delen av planområde.   
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Befintlig tillgänglighet  
 
Parkeringsmöjlighet idag 

I Mellbystrand finns befintliga parkeringar 

placerade innanför sanddynerna som består av 

gräs- och grusytor märkta med parkering vid 

Kronovägen 90 p, Birger Pers väg (Fähres 

parkering: ca 170 p, Strandhotellet: ca 150 p), 

Klittervägen: 30 p, Gröntorgsvägen: 15 p, 

Cervins väg: 70 p, Bergtallsvägen 30 p, 

Mellbyvägen: 90 p och Södra Strandvägen: 40 

p. I dagsläget finns en total kapacitet på 685 

parkeringsplatser i Mellbystrand.   

 

I en 300 meters radie från Mellbystrands 

centrum/ strandentrén vid Birger Pers väg finns 

idag 320 parkeringsplatser (Färhes parkering 

och parkeringen mittemot Strandhotellet). Dessa 

ingår i kommunens ombyggnadsplaner och är 

markerade i rosa i kartan. Inom 500 meter radie 

tillkommer 30 parkeringsplatser (Klittervägen), 

vilket ger totalt 350 parkeringsplatser.   

 

Resterande parkeringsplatser i Mellbystrand 

(Kronovägen, Gröntorpsvägen, Cervins väg, 

Bergtallsvägen, Mellbyvägen och Södra 

Strandvägen) ligger alla inom 300 meter från 

stranden med en kapacitet på 335 

parkeringsplatser. Dessa ingår dessutom inte i 

några ombyggnadsplaner. 130 av dessa 

parkeringsplatser ligger inom 300/500 meter 

från den södra strandentrén.  

 

Av kartan går det att utläsa att det finns inga 

allmänna parkeringsplatser i södra 

Mellbystrand, eftersom de utmarkerade parkeringszonerna på stranden inte länge får hänvisas 

till samt att parkeringarna i anslutning till Mellbystrands centrum kommer att minska. 

 

Parkeringsförbud råder på flera av vägarna i kustområdet, då främst i anslutning till de 

identifierade större entréerna, men även i områden där gatorna är smala. Detta för att säkra 

framkomligheten för räddningstjänst och avfallsfordon. I övrigt är det i dagsläget tillåtet att 

parkera längs med gator upp till 24 h där det inte råder parkeringsförbud.  

 

Gång och cykel  
Gång- och cykelnätverket i kusten är idag till stor del utformat i blandtrafik eller trafik med 

heldragen linje. Kattegattleden, en nationell cykelled som går längs västkusten från Göteborg 

i norr till Helsingborg i söder går genom hela Mellbystrand (Se rödmarkeringen i syd-nordlig 

riktning på kartan s.10). Cykelleden som går längs med Kustvägen är separerad från trafiken 

genom heldragen linje samt pollare. En helt separat gång- och cykelväg går längs med 
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Hässleholmsvägen och väg 24 och leder 

oskyddade trafikanter mellan Laholm och 

Mellbystrand. Resterande cykelvägsnät är i 

blandtrafik på och är i vissa fall avskild med 

målad linje (Mellbyvägen och Kolonivägen). 

 

Det finns idag inga utpekade cykelparkeringar i 

Mellbystrand. Cykelparkering sker vid öppna 

grönytor i anslutning till stranden. Det framtida 

cykelnätet i Mellbystrand föreslås i Kommunal 

Cykelplan 2015-2020 kompletteras med fler 

stråk i öst-västlig riktning för att binda ihop 

bebyggelsen mot havet och de föreslagna 

utbyggnadsområdena öster om väg E6.  

 

Kollektivtrafik  
Idag trafikeras kusten av busslinje 225 som går 

sträckan Laholm bussterminal-Laholms 

järnvägsstation-Mellbystrand-

Skummeslövsstrand-Båstad station och tillbaka. 

Turtätheten är 16-17 avgångar per vardag åt 

respektive håll. Under helgen trafikeras endast 

turen 7-8 gånger på lördagar och 6-7 gånger på 

söndagar. Längs med kustvägen finns flertalet 

hållplatser på vägar som leder ner mot stranden.  

 

Potentialen för att ta sig kollektivt till de olika 

delarna av stranden i Skummeslövsstrand och 

Mellbystrand finns, men är inte fördelaktiga. För 

besökare som kommer med tåget finns möjlighet 

att både ta bussen och cykla till stranden, det 

krävs dock att tågtiderna i så fall passar med 

bussarna. Turerna på helgerna är mycket 

begränsade samt kräver i vissa fall 

förbeställning.   

 

Det finns en ambition hos Laholms kommun och Hallandstrafiken att öka turtätheten i 

Mellbystrand. Dialog förs mellan de två parterna då det framkommit att det finns underlag för 

utökningen.    
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Förutsättningar för parkering  
  
Räddningstjänst  
Det ställs krav på att räddningsvägar ska ha minst 3 meter körbanebredd (Vägarna i 

Mellbystrand ligger mellan 3 och 12 meter i bredd). Det är ett mått som visar behovet av 

framkomlighet på våra vägar. För att räddningstjänstens behov i samband med utryckning 

upprätthålls är det idag parkeringsförbud på flertalet vägar/gator i anslutning till huvudentrén 

Birger Pers väg. Längs med kuststräckan finns ett flertal nedfarter till stranden där 

räddningstjänsten behöver tillträde. Det finns ett behov att titta närmare på lämpligheten i att 

parkera längs med dessa gator och andra gator för att kunna tillmötesgå kraven som ställs på 

framkomlighet för räddningstjänsten samtidigt som fler parkeringsplatser kan 

tillskapas. Risken finns att framkomligheten försämras för räddningstjänsten om fordon 

parkerar längs med de vägar som leder ned till de anlagda räddningsvägarna till stranden. För 

att undvika detta och för att säkerställa framkomligheten skulle behovet av parkeringsförbud 

undersökas närmare på de gator ned mot stranden där körbanans bredd är mindre än 4 meter 

bred.  
  

Renhållning  
I Renhållningsordning för Laholms kommun från 2019 framkommer de krav som gäller i 

samband med kärlhämtning. Den kräver god sikt och framkomlighet där fordonen ska ha en 

transportväg på minst 5,5 meter om körning i båda riktningarna förkommer. Om parkering 

tillåts måste vägen vara bredare. Om vägen är mötesfri och parkeringsförbud råder gäller 

minst 3,5 meter i bredd (Renhållningsordning för Laholms kommun, Del 2-Föreskrifter för 

avfallshantering, 2019).  
  

Vinterväghållning  
Vintertid är parkering längs med gatorna inget större problem då besök till Mellbystrand sker 

till största del på sommarhalvåret. Dock är snöröjningens framkomlighet av yttersta vikt för 

att avfallshämtning, räddningstjänst och boende ska kunna komma fram. Liknande 

framkomlighetskrav som vid avfallshämtning kan appliceras vid snöröjning.   
  

Invånarnas behov   
Framkomligheten för de boende i Mellbystrand måste tas i beaktande. Både permanent- och 

fritidsboende måste kunna ta sig till och från den egna fastigheten. Det är viktigt att privat 

parkering ska ske inom den egna fastigheten så att den inte belastar övriga parkeringsplatser 

som ska nyttjas av allmänheten. Detta måste säkerställas i detaljplan så att den byggrätt som 

medges kan anpassas med tillhörande parkeringsplatser.   

 

Beläggningsgrad  
Parkeringsbehov är sammanlänkat med beläggningsgrad. Beläggningsgrad är den andel av 

parkeringsplatserna som används vid en given tid. Detta kan variera stort under dygnet, 

mellan olika årstider och dagar. Tillgänglig parkering innebär att det finns några lediga platser 

i Mellbystrand. Runt 85-90 % är en god beläggningsgrad att eftersträva på varje enskild 

parkeringsyta eller gatusträckning. Om beläggningsgraden är högre än så bör 

parkeringsregleringen ses över för att öka antalet lediga platser (Planera för attraktiv 

planering, 2019, Region Skåne). Beläggningsgraden måste relateras till säsongens olika 

parkeringsnivåer. Att ha tomma parkeringsplatser stående större delen av området för att klara 

av de få antalet varma dagar med en större mängd parkeringsplatser är inte positivt utifrån ett 

trygghetsperspektiv eller speciellt yteffektivt.   
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Mellbystrand som besöksmål   
 

Mellbystrand marknadsför två huvudentréer ner till stranden för besökare. En i anslutning till 

Mellbystrands centrum i norra Mellbystrand vid Birger Pers väg och en i södra Mellbystrand 

vid Mellbyvägen. Dessa entréer är viktiga utgångspunkter i placeringen av nya 

parkeringsplatser eftersom de tillhandahåller service för strandbesökare. Strandentrén Birger 

Pers väg är lokaliserad intill centrum, som också har viss dragningskraft för besökare.   

 
  

Stranden som besöksmål  
Mellbystrands strandområde är en del av Sveriges längsta sandstrand och stranden är ett av 

Laholms kommuns främsta besöksmål, men besökarantalet har varierat över tid. Mätningar av 

antal besökare längs hela strandremsan i Mellbystrand och Skummeslövsstrand har 

genomförts under flera somrar med hjälp av fotografering över stranden. Avspärrningarna på 

stranden innebar att Mellbystrand utgjorde cirka ¼ av den parkeringsbara strandytan i kusten.  

 

 År  Antal bilar på stranden  Antal personer  

2014  600  3500  

2015  700  5000  

2016  400  2300  

2017  350  3000  

2020 1245 X (ej räknat) 

Tabell 1, Kommunala sommarmätningar av antal besökare till stranden  
 

 År 2020 Antal bilar på stranden  Antal bilar på p-platser  

Jul (17/7) 477 (60%) 320 (40%) 

Aug (6/8) 573 (52%) 517 (48%) 
Medel  271 (54%) 228 ( 46%) 

Median 148 (49%)  156 (51%) 

Tabell 2, Kommunala sommarmätning 2020 av antalet besökare till stranden 

Fördjupande studier genomfördes under sommaren 2020 för att undersöka antalet fordon som 

parkerar i Skummeslövstrand och Mellbystrand under högsäsong. Undersökning gällde både 

parkering på stranden och parkering på befintliga parkeringsplatser i kusten.  

 

Flygfotografering av stranden har skett under en varm och solig lördag i augusti (2020-08-08) 

klockan 12.15-12.30. På flygfoton framgår det att bilar parkeras på stranden från 

Mellbyvägens nerfart ner till Fiskaregatans nedfart, en sträcka på ca 5,1 km. Sammanlagt 

fotograferades 1245 bilar på stranden. Av dessa bilar stod 594 parkerade i vad som räknas till 

Mellbystrand.  

 

Utöver den kommunala undersökningen av strandbesökare har en invånare och 

verksamhetsidkare i Mellbystrand genomfört räkningar av antalet besökare till stranden vid 

entrén Birger Pers väg. Under en av de bästa soldagarna i juli 2008 noterades 5 000 passager, 

där gående, cyklister och bilister inräknades. 2018 blev resultatet av en liknande räkning totalt 

1 000 passager, även detta var under en av de varmaste sommardagarna. Under 2018 var 

parkeringsplatserna vid detta tillfälle ej fullbelagda.  
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Idag är det många strandbesökare som parkerar på Färhes parkering och parkeringen mittemot 

Strandhotellet. Dessa parkeringsplatser kommer att försvinna och minska med förtätningen av 

Mellbystrands centrum. Sedan sker även parkering på övriga parkeringsytor i Mellbystrand, 

men parkeringsytorna i anslutning till Mellbystrands centrum är mest populära.  

 

Antal bilar på stranden har stadigt minskat sett till parkeringsräkningen under 2014 till 2017. 

2020 har antalet bilar ökat drastiskt. Bidragande faktorer kan vara den pågående Corona-

pandemin som har fått fler människor att semestra i Sverige. Borttagandet av avspärrningar på 

stranden kan vara ytterligare en faktor. Den tidigare minskningen av besökare kan främst 

relateras till samhällsförändringar i stort; förändrade semestervanor, minskat utbud av stugor 

och hus för uthyrning etc. Ägarna av fritidshusen har inte längre samma behov eller intresse 

av att hyra ut veckovis, utan de veckor som man inte själv nyttjar stugan eller huset står det 

tomt. Årligen övergår även en viss andel av fritidshusbeståndet till att bli permanentbostäder. 

Flera besöksnäringsanläggningar har eller är på gång att omvandlas till bostäder eller annan 

service. Mellbystrand profilerar sig idag mer och mer som boendeorter med stranden som ett 

attraktivt rekreationsområde. Det är inte endast under sommarens soligaste och varmaste 

dagar som stranden besöks, utan även året runt. Stranden är till för alla, precis som 

Stadsparken i Laholm eller Osbecks bokskogar vid Hallandsåsen. Stranden är dessutom en av 

kommunens finaste platser och bidrar till livskvalitén. Som en så viktig del av Laholms 

kommun bör den finnas tillgänglig för alla våra kommuninvånare.  

 

Centrum som besöksmål  
Mellbystrands centrums dragningskraft har minskat de senaste åren. Det finns dock näringsliv 

som fortfarande lockar besökare. I Lundströms bodar huserar en frisörsalong, två 

skönhetssalonger och en restaurang. Strandhotellet som kan tillskrivas stor betydelse i 

centrum har både restaurangverksamhet men också andra tillställningar. 

 

De pågående detaljplanerna i Mellbystrands centrum möjliggör för nya besöksmål. 

Detaljplanen på Färhes parkering innebär tillskapandet av ett hotell i Mellbystrand. Hotellet 

bedöms tillföra nya besökare till Mellbystrand. Inte bara gäster som sover över på hotellet, 

utan även besökare till eventuell restaurang och spa-anläggning. Detaljplanen för gamla 

Kirunakolonin skapar möjlighet för viss centrumverksamhet och detaljplanen för 

Mellbystrands direkta centrum kommer skapa ytterligare möjligheter för nyetablering av 

verksamheter i samhället.  

 

Samtidigt som dessa detaljplaner skapar nya möjligheter för tillskapandet av besöksmål i 

Mellbystrand, innebär dem att många parkeringsplatser försvinner. Behovet av att utreda 

parkeringsfrågan bli såldes av stor vikt för Mellbystrands framtida tillgänglighet och 

utveckling.   

 

Strandhotellet har inga egna parkeringsplatser på sin fastighet, utan besökare hänvisas till 

allmänna parkeringsplatser i Mellbystrand. Med fler närliggande verksamheter och 

näringsidkare kan det uppstå problem vid större tillställningar och tillräckligt många 

parkeringsplatser kan vara svåra att tillskapa inom gångavstånd till centrum.  

 

Parkeringsbehov   
Att ta fram ett parkeringsbehov är inte enkelt när besöken till orten inte är jämnt fördelad över 

hela året. Antalet besökare som överskrider antalet tillgängliga parkeringsplatser sker under 

en mycket begränsad period, mellan 4 - 5 dagar om året, när fint väder sammanfaller med en 

stor andel sommarlediga. Övriga delar av året är behovet av parkeringsplatser lägre. Utifrån 
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beläggningsgrads-perspektiv är det viktigt att det inte står tomma parkeringsplatser större 

delen av året som skapar otrygghet och minskar de gröna miljöerna i Mellbystrand.  

 

 

Från mätningarna 2020 framgår det att den dagen det var som mest bilar på stranden uppgick 

antalet bilar till 1245 stycken, medan medelantalet bilar i kusten (både stranden och 

parkeringsplatserna) under sommaren 2020 var 499. Av dessa 499 var 271 parkerade på 

stranden. Det innebär att ifall målet är att lösa medelantalet bilar som parkerar på stranden nu 

ska lösas på annan plats behöver 271 parkeringsplatser tas fram. ¼ av alla parkeringsplatser 

bedöms tillhöra området Mellbystrand, vilket innebär att ca 60 parkeringsplatser försvinner i 

Mellbystrand. Cirka 150 parkeringsplatser försvinner med exploatering av ytorna i 

Mellbystrand centrum. Sammanlagt kommer då 210 parkeringsplatser behöva ersättas på 

annan plats. Att ta fram 1245 fler parkeringsplatser (i hela kusten) innebär att maximala 

antalet parkeringsplatser ska tas fram. Det bedöms inte vara en hållbar utveckling och 

effektivt för markanvändningen i kusten. 

 

Men det finns fler faktorer än den befintliga besöksnivån av centrum och stranden. 

Mätningarna av besökare till stranden har visat att antal bilar på stranden har minskat under 

de senaste åren. Antal personer har förändrats och enligt data blivit länge i den senaste 

mätningen sett till två och tre år tidigare. Samtidigt pekar trender i samhället på att andelen 

människor som åker på svemester och staycation (semester i Sverige) ökar. Kultur- och 

utvecklingsnämnden arbetar med destinationsutveckling som ska locka fler besökare, 

samtidigt som parkeringar och potentiella parkeringsytor planläggs för bostäder.  

  

För att kunna studera möjliga åtgärder för att tillskapa nya parkeringsplatser i Mellbystrand 

krävs en utvärdering av parkeringsbehovet. Parkeringsbehovet i Mellbystrand hör samman 

med Mellbystrands utveckling, vilken kan gå mot olika scenarion (se s. 46).  

 

 

 

Parkeringsmöjligheter     
 

  
Parkering i gällande detaljplaner  
Markanvändning styrs av detaljplaner. Således ger detaljplanerna förutsättningar för 

parkering. I gällande detaljplaner i kusten finns det områden som tillåter parkering, vilka ej är 

utbyggda idag och kan innebära ett tillskott av parkeringsplatser. Dessa har en kort 

leveranstid, går snabbt att ta fram och kan tas i anspråk för parkering genom en 

bygglovsansökan. Bygglovsansökan kan då gälla permanent bygglov.   

 
Inventering  

I Mellbystrand finns det få detaljplanelagda parkeringsplatser som inte är utbyggda. De som 

finns att tillgå, som inte används redan idag är detaljplanelagda parkeringsplatser vid 

Cirkelvägen/Måsvägen/Kaninvägen.  

 

Dessa ger ett tillskott på cirka 40 parkeringsplatser.   



15 
 

 

Parkering i pågående detaljplaner 

Eftersom detaljplaner styr användningen av markresurserna i samhället är det viktigt att vid 

utformandet av nya detaljplaner reflektera över hur markanvändningen ska disponeras.  

Av de sju detaljplanerna för Mellbystrands centrum är det detaljplanen för Åmot 2:4 (Ängen) 

och detaljplanen för Åmot 1:100 (Mellbystrands centrum) som inte genomgått 

granskningsskedet och kan revideras utifrån parkeringsbehovet. Beroende på hur dessa 

detaljplaner utformas kan olika många parkeringsplatser, bostäder och verksamheter tillskapas 

i centrum. Båda områdena har ett fördelaktigt läge för bostäder. 

I visionen för Mellbystrand förtätas hela centrum med ny bebyggelse och få platser lämnas till 

parkering. Området för det direkta centrumet bedöms vara Mellbystrands A-läge. I 

planuppdraget framgår det att bostäder och mötesplatser ska tillskapas med blad annat ett torg 

och en park. I uppdraget för detaljplanen för Ängen ska nya bostäder tillskapas och det 

möjliggörs för naturmark med en dagvattendamm.  

 

Tänkbar parkering i detaljplanen för Åmot 2:4 - Ängen  

Planområdet omfattar ett grönområde på cirka 1,5 hektar, som ligger ungefär 200 meter 

nordost om Mellbystrand centrum. Området omfattas av riksintresse för rekreation och ägs av 

ett privat företag, Åmot Fastigheter AB som är markägare till andra stora områden i 

Mellbystrand. 

Enligt visionen för Mellbystrand ska Ängen förtätas med bostäder. Kommunstyrelsen har gett 

ett planuppdrag för att specifikt planlägga för bostäder i form av radhus- och kedjehus. Ett 

samrådsförslag har upprättats för detaljplanen och den har varit ute på samråd under 

senhösten 2019. Samrådsförslaget innefattade ett tjugotal allmänna parkeringsplatser som inte 

var specifikt riktade till detaljplanens bostadsbebyggelse.  
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I och med utvecklingen av Mellbystrands centrum och allmänhetens behov av 

parkeringsplatser i anslutning till centrum har utformningen av detaljplanen blivit aktuell. 

Nedan beskrivs olika alternativa utformningar som ger olika mängder tillskott av 

parkeringsplatser.   

 

Alternativ 1 – Samrådsalternativet  

Alternativ 1 har varit ute på samråd och då samråtts 

med myndigheter, organisationer, föreningar och 

allmänheten. En tredjedel av planuppdraget har 

passerat och eftersom Åmot Fastigheter AB ansökte 

om detaljplaneuppdraget har de också betalat en 

tredjedel av planarbetet tillsammans med, för 

planarbetet, nödvändiga utredningar.  

Fastighetsägarna har godkänt till att planlägga för 

en parkeringsplats, utöver kvartersmark för 

bostäder samt natur. Planuppdraget i sig kräver inte 

allmänna parkeringsplatser utöver parkering för den 

tillkommande bostadsbebyggelsen, vilken regleras i 

kommunens parkeringsnorm.  

Detta alternativ resulterar i cirka 20 

parkeringsplatser för allmänheten.  

 

Alternativ 2.0 – Bullerreducerande alternativet 

Planarbetet har visat att ett område 14 meter in på 

planområdet, från Birger Pers väg, är bullerutsatt. 

Det innebär att bostäder i det direkta området 

behöver anpassas så de uppfyller riktvärdena för 

buller. Därför kan ett rimligt alternativ vara att 

anlägga parkeringsplatser inom det området och 

förse Mellbystrand med fler parkeringsplatser för 

allmänheten.  

Den här lösningen har inte godkänts av 

fastighetsägarna, men lösningen har kommunicerats 

och fastighetsägarna har förstått att detta område 

skulle kunna användas till parkeringsplatser.  

Det finns alternativ till hur marken kan användas om 

det bullerutsatta området används till parkering. 

Antigen lyttas de tjugo allmänna 

parkeringsplatserna, som i samrådsförslaget ligger i 

det sydvästra planområdet, till det bullerutsatta 

området. På så vis utökas grönområdet och får en mer 
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sammanhängande stråkliknande yta som skulle gynna dagvattenhanteringen samt skapa bättre 

rekreationsmöjligheter.  

Detta alternativ resulterar i cirka 35 parkeringsplatser för allmänheten.   

 

Alternativ 2.1 – Bullerreducerande alternativet 

Användandet av det bullerutsatta området för 

parkering går att ytterligare effektivisera, dock till 

bekostnad av grönyta och rekreationsmöjligheter. 

Kvarstår parkeringsytan i det sydvästra hörnet från 

samrådsförslaget och det bullerutsatta området 

används till allmänna parkeringsplatser kommer fler 

parkeringsplatser tillskapas än i alternativ 2.0. 

Beroende på lokaliseringen av e-området (teknisk 

anläggning) tillskapas olika många parkeringsplatser. 

Antingen förblir e-området norr om parkeringsplatsen 

i det sydvästra hörnet, alternativt att det flyttas till det 

bullerutsatta området och att ytan där E-området låg 

används till parkeringsplatser. Om E-området ligger 

kvar i sydväst kan cirka 57 parkeringsplatser skapas. 

Om E-området flyttas till det bullerutsatta området kan 

60 parkeringsplatser skapas. Samtliga alternativ 

bedöms genomförbara inom ramen för pågående detaljplaneuppdrag.  

Detta alternativ resulterar i cirka 60 parkeringsplatser för allmänheten.   

 

Alternativ 3 – Parkeringsalternativet  

Ifall fler än cirka 60 parkeringsplatser behöver anläggas, 

alternativt att fler parkeringsplatser behöver komma till 

stånd än vad fastighetsägarna till grönområdet kan gå 

med på inom detaljplaneuppdraget, så behöver pågående 

detaljplaneuppdrag avbrytas.   

 
Marken kan då förses med en större parkeringsplats, till 

bekostnad av bostäder på platsen. Illustrationen redovisar 

en parkeringsyta på 7000 kvadratmeter med 282 

parkeringsplatser. Att skapa en större parkeringsplats på 

grönområdet kan göras dels genom nytt planuppdrag som 

består i att planlägga området med parkeringsplatser eller 

genom att bygglov ansöks om för parkering på 

grönområdet. Kommunen äger inte marken utan behöver 

då skaffa sig rådigheter över marken.  
 

Detta alternativ resulterar i cirka 280 parkeringsplatser 

för allmänheten.   
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Analys av alternativ 

Eftersom planområdet tar hand om mycket dagvatten idag och är inom riksintresset för 

rekreation är det av stor vikt att delar av området bibehålls som naturmark med tillräckliga 

ytor för dagvattenhantering och rekreation. Ett hårdgörande av marken har konsekvenser för 

genomsläpplighet och därför bör tillkommande parkeringsplatser utföras med genomsläppligt 

material.  

Sammanfattningsvis går det att revidera detaljplaneförslaget för Åmot 2:4 Ängen, enligt 

Alternativ 2.0 och 2.1, för att utöka möjligheterna för fler parkeringar till allmänheten. Denna 

utökning av parkering är till bekostnad av bostäder och grönyta i Mellbystrand, men kan 

samordnas med bullerreducerande åtgärder och således skapa mervärde för både ortens 

invånare och besökare. Bostäder blir då fortfarande aktuellt för platsen.  

Alternativ 3, där inga bostäder uppförs och där flest parkeringsplatser tillskapas blir 

jämförbart med att i ett första steg ansöka om bygglov för parkeringsplatser på en grönyta (se 

sida 27 ff) då marken idag är planlagd som parkmark med enskilt huvudmanskap. Detta 

alternativ kan innebära en stor markkostnad för kommunen då marken med största 

sannolikhet behöver tvångsinlösas och eftersom marken troligen värderas som tomtmark för 

småhus blir kostnaden högre än vid köp av naturmark. Detta alternativ innebär också en större 

osäkerhet för tillskapandet av parkeringsplatser än om marken är detaljplanelagd för 

parkering. Av de ovanstående alternativen bedöms alternativ 2.0 och 2.1 som mest rimliga 

utifrån sammanhanget och markens beskaffenhet.  

 
Tänkbar parkering i detaljplanen för Åmot 1:100 – Mellbystrands centrum  
Planområdet består av Mellbystrands centrum och är cirka 2,4 hektar. Den obebyggda delen 

av området består idag av en stor parkeringsplats (med cirka 150 parkeringsplatser) samt gräs- 

och grusytor. I planuppdraget framförs ett behov att skapa både bostäder och mötesplatser.  

 

Det finns olika alternativ för utvecklingen av Mellbystrands centrum, där utformningen av 

detaljplanen är avgörande för ortens utveckling. Alternativen nedan är utformade från två 

scenarion, en bostadsfrämjande framtid och en näringslivsfrämjande framtid. Beroende på om 

det primärt är en bostadsort som Mellbystrand ska utvecklas till eller ska fokus ligga på 

utveckling av näringslivet skiljer sig markanvändningen åt.  
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Alternativ 1 – 

Planprogramsalternativet 

Detaljplanen för Mellbystrands 

centrum har ett planprogram som 

utrett parkeringsmöjligheterna på 

platsen. Efter det att planprogrammet 

har godkänts har nya aspekter 

inkommit som ställer användningen 

av marken i centrum i nya perspektiv. 

Bussarna behöver inte vända på 

området och därför kan en annan 

byggnadsstruktur användas som gör 

att Strandhotellet får mer fokus i 

stadsrummet.  

 

I detta alternativ tillskapas 55 

parkeringsplatser vid Hallandsgården 

samt 5 olika områden med 15 

parkeringsplatser var på grönytan i 

centrum. Sammanlagt resulterar detta 

i 130 parkeringsplatser varav 25 

behövs för att täcka Strandhotellets 

behov som inte går att tillgodose på 

den egna fastigheten. Kan 

Strandhotellets parkeringsbehov 

tillgodoses på exempelvis Ängen kan 

fler parkeringar användas för 

allmänheten.  

 

Parkeringsplatser tillskapas till bekostnad av en potentiell utökning av näringslivet på orten 

och innebär en minskning av 

parkering sett från mängden 

befintliga parkeringsplatser.  

 

Detta alternativ resulterar i cirka 130/105 parkeringsplatser för allmänheten.   
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Alternativ 2 – Nya alternativet 

Det finns näringsidkare som vill 

utveckla sina verksamheter i 

Mellbystrands centrum, där 

planprogrammet har planerat för 

parkeringsplatser. Detta innebär att det 

måste göras en värdering ifall ytorna i 

Mellbystrands direkta centrum bör 

användas primärt för parkeringsplatser 

eller gynna utvecklingen av 

näringslivet. Verksamheterna behöver 

fortsatt tillgodose parkering för den 

egna verksamheten.   

 

I detta alternativ utgår de 55 

parkeringsplatserna intill 

Hallandsgården, samt merdelen av 

parkeringsplatserna som ligger i söder. 

Parkeringen löses för den direkta 

verksamheten inom det området som 

näringsidkarna tar i anspråk. Där 

främjas näringslivets utveckling. 

 

Cirka 45 parkeringsplatser finns kvar 

på grönytan och uppe vid den 

befintliga parkeringen, intill det nya 

torget tillskapas cirka 25 

parkeringsplatser.  

 

I detta alternativ kan parkering behöva 

planeras i närheten av centrum (Ängen) 

för att andelen allmänna 

parkeringsplatser inte ska minska.  

 

Detta alternativ resulterar i cirka 70 parkeringsplatser för allmänheten.   

 

Analys av alternativ 

De två alternativen som tagits fram ger olika inriktningar på användandet av marken i 

centrum. Båda alternativen är rimliga, men valet av utformning är beroende på vilken 

utveckling som önskas. Antalet parkeringsplatser kan tillskapas på olika sätt, vilket ger olika 

upplevelser av Mellbystrand som samhälle. Vid exploateringen av centrum går det även att 

låta privata näringsidkare använda delar av sin fastighet för parkering till allmänheten. Det 

kan dock innebära att inkomsterna vid försäljning av marken i centrum blir lägre.  

 

Andelen parkeringsplatser i Mellbystrands centrum måste ställas i relation till andelen 

parkeringsplatser i detaljplanen för Ängen. Väljs den planprograms-inriktningen behöver 

andelen parkeringsplatser inte maximeras där, utan med fördel kan grönyta prioriteras för att 

skapa goda boendemiljöer.  



21 
 

Parkering längs gator  
Detaljplaner reglerar markanvändningen gata, i vilken parkering ingår. För att kunna anlägga 

parkeringar på gata måste vägbredden säkerställas så att körfält blir tillräckligt breda för 

exempelvis bussar och utryckningsfordon.   

 

Gatustrukturen i kustområdet består till största del av lokalgator och kvartersgator med 

växlande vägbredder på 3 - 12 meter. En gata på 7,0 meter ger förutsättningar för parkering 

längs med en gata med blandtrafik och 9,0 meter ger förutsättningar för parkering på gata med 

gång- och cykelväg. Illustrationerna nedan visar typexempel med gatuparkering. 

Gatuparkeringen behöver vara 2,0 meter bred och 5 meter lång för att en bil ska få plats.    

 

 

 
 

Gatusektion bestående av dubbelriktat körfält samt parkering utmed ena körfältet.    

Gatusektion bestående av gång- och cykelbana, dubbelriktat körfält samt parkering utmed ena körfältet.  
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Inventering  

En inventering av gatumåtten (i gällande detaljplaner) väster om Kustvägen har genomförts 

för att se om de lever upp till måtten för gatuparkering på blandtrafikgata (7,0 meter) eller 

gata med gång- och cykelväg (9,0 meter).  

 

 

GATA 1  
- Kustvägen, Sträckan Vinbärsvägen - Ejdervägen 

 

Bredd - 9,5-13 meter  

 

Ägandeskap - Privat och Kommunal 

 

Avstånd till närmsta entré – 300-1000 meter  

 

Avstånd till stranden – 300-400 meter  

 

Avstånd till centrum – 0-3000 meter  

 
 

BEDÖMNING  

Kustvägen fungerar som en huvudled genom 

Mellbystrand i norr-södergående riktning och går förbi 

Mellbystrands centrum. Vägen kantas av en nationell 

cykelled, Kattegattleden.  

 

Kustvägen har potential att tillskapa cirka 340 nya 

parkeringsplatser till Mellbystrand. Det finns en del 

fastigheter längs med vägen som har utfarter mot 

Kustvägen. Dessa utfarter innebär begränsningar i 

anläggandet av parkeringsplatser längs vägen. Ytorna 

som i detaljplan är planlagda som gata består i 

dagsläget av gröna infiltrationsytor som i flera fall kan 

vara lämpliga att bevara för att ta hand om dagvatten. 

Det finns också flertalet fastigheter som har sina häckar 

och staket placerade på gatumark, vilka vid 

utbyggnation av parkeringsplatser kommer behöva 

flyttas. Merparten av Kustvägen ägs och förvaltas av 

privatpersoner, företag och vägföreningar. Det innebär 

att kommunen behöver få rådighet över ytorna innan 

parkeringsplatser kan anläggas. Söder om 

Hässleholmsvägen, i Mellbystrands södra delar är dock 

vägen kommunal, vilket underlättar anläggandet av 

gatuparkering längs gatan.  

 

 

 

 

PARKERINGSPLATSER 

340 
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GATA 2  
- Tångvägen, Sibyllavägen - Kustvägen 

 

Bredd - 7,5 meter 

 

Ägandeskap – Privat  

 

Avstånd till närmsta entré – 280 meter  

 

Avstånd till stranden – 270 meter  

 

Avstånd till centrum – 275 meter  

 
 
BEDÖMNING 
Det planlagda området för gata är bredare mot 

kustvägen. Mot Sibyllavägen är gatubredden under 

7,0 meter och därför kan inte hela gatusträckningen 

nyttjas till parkeringsplatser. Delar av ett staket ligger 

på gatumark. Det finns plats för cirka 8 

parkeringsplatser. 
 

 

GATA 3  
- Måsvägen, Dalqvists väg - Kaninvägen 

 

Bredd - 10 meter 

 

Ägandeskap – Privat 

 

Avstånd till närmsta entré – 560-390 meter  

 

Avstånd till stranden – 90 meter  

 

Avstånd till centrum – 900 - 1200 meter  

 

 
BEDÖMNING 
I detaljplanen är gatan bred, ligger i nära anslutning 

till stranden och har goda möjligheter för 

gatuparkering. Gatan kantas av några utfarter som 

begränsar antalet möjliga parkeringsplatser. Cirka 26 

parkeringsplatser går att tillskapa längs Måsvägen.   

 

  

 

PARKERINGSPLATSER 

8 
 

PARKERINGSPLATSER 

26 
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GATA 4  
- Mellbyvägen, Södra Strandvägen - Gåsvägen 

 

Bredd - 9 meter 

 

Ägandeskap – Privat 

 

Avstånd till närmsta entré – 0-70 meter  

 

Avstånd till stranden – 0-70 meter  

 

Avstånd till centrum – 1500 meter  
 
 
BEDÖMNING 
I detaljplanen är gatan 9 meter bred och kantas av  

en mindre gång- och cykelväg. Eftersom det är en 

smal gc-väg fungerar måtten för en gata med 

blandtrafik. Vägen fungerar som en av 

huvudentréerna ner till stranden. På motsatt sida  

från gc-vägen kan ca 12 gatuparkeringar tillskapas.  

På delar av gatumarken finns häckar och staket som 

begränsar möjliggörandet av nya gatuparkeringar.  

 

 

GATA 5  
- Brodds väg, Södra Strandvägen - Måsvägen 

 

Bredd - 9 meter 

 

Ägandeskap – Privat 

 

Avstånd till närmsta entré – 200 meter  

 

Avstånd till stranden – 0-140 meter  

 

Avstånd till centrum – 1680 meter  

 
 
BEDÖMNING 
Brodds väg har goda förutsättningar för 

gatuparkering. Vägen kantas av en del utfarter 

som begränsar möjligheterna för parkering. 

Sammantaget går det att tillskapa cirka 10 

parkeringsplatser.  

 

 

PARKERINGSPLATSER 

12 
 

PARKERINGSPLATSER 

10 
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GATA 6  
- Kolonivägen, Stranden - Måsvägen 

 

Bredd - 9 meter 

 

Ägandeskap – Privat 

 

Avstånd till närmsta entré – 690 meter  

 

Avstånd till stranden – 0–180 meter  

 

Avstånd till centrum – 2480 meter  
 
 
BEDÖMNING 
I detaljplanen är gatan 9 meter bred och kantas av  

en mindre gång- och cykelväg. Eftersom det är en  

smal gc-väg fungerar måtten för en gata med 

blandtrafik. Gatan kantas av några utfarter som 

begränsar antalet möjliga parkeringsplatser. Även 

staket och häckar ligger en bit in på gatumarken.  

Cirka 14 parkeringsplatser går att tillskapa längs 

Kolonivägen.  
 

 

GATA 7  
- Tärnvägen, Södra Strandvägen - Strandvägen 

 

Bredd - 8,8 meter 

 

Ägandeskap – Privat 

 

Avstånd till närmsta entré – 1480 meter  

 

Avstånd till stranden – 0–90 meter  

 

Avstånd till centrum – 2800 meter  
 
 
BEDÖMNING 
Tärnvägen har goda förutsättningar för att tillskapa 

några få nya gatuparkeringar. Gatan kantas av 

utfarter som begränsar antalet möjliga 

parkeringsplatser. Cirka 5 parkeringsplatser går att 

tillskapa längs Tärnvägen.  

 

 

PARKERINGSPLATSER 

14 
 

PARKERINGSPLATSER 

5 
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GATA 8  
- Ejdervägen, Stranden – Södra Strandvägen 

 

Bredd - 8,8 meter 

 

Ägandeskap – Privat 

 

Avstånd till närmsta entré – 1650 meter  

 

Avstånd till stranden – 0-100 meter  

 

Avstånd till centrum – 3100 meter  

 
 
BEDÖMNING 
I detaljplanen är gatan 8,8 meter bred och kantas av  

en mindre gång- och cykelväg. Eftersom det är en  

smal gc-väg fungerar måtten för en gata med 

blandtrafik. Gatan kantas av några få utfarter som 

begränsar parkeringsmöjligheterna. Både häckar  

och staket är idag placerade på gatumark och 

behöver tas bort för att gatuparkering ska kunna 

möjliggöras. Det är viktigt att parkering sker inom 

gatumarken och med försiktighet eftersom 

grönytorna närmst stranden har höga naturvärden. 

Cirka 10 parkeringsplatser går att tillskapa längs 

Tärnvägen. 

 
 
 
Analys av parkeringssituationen på gatorna  

Majoriteten av gatorna i Mellbystrand har enskilt huvudmannaskap och förvaltas av 

Mellbystrands vägförening med tillhörande gemensamhetsanläggning (GA:5). Det försvårar 

kommunens förutsättningar för att anlägga parkeringsplatser längs med vissa av gatorna i 

Mellbystrand.  

 

Enligt detaljplan finns det plats för flertalet gatuparkeringar längs med de ovanstående 

vägarna. Problemet är att verkligheten inte ser ut som underlaget. Många fastighetsägare i 

Mellbystrand har utökat sina trädgårdar så att staket och häckar, det som ser ut att vara en 

fastighetsgräns inte stämmer. Det innebär att skulle dessa parkeringsplatser anläggas på dessa 

platser skulle det inkomma motstånd från fastighetsägare som blir av med staket och häck 

som är belägen utanför deras faktiska fastighet på gatumark.  

 

Sammanlagt kan cirka 425 gatuparkeringar tillskapas längs med gatorna i Mellbystrand.  

På övriga gator, som inte omnämns ovan bör parkeringsförbud fortsatt råda för att säkerställa 

räddningstjänstens framkomlighet.  
 
 
 
 

PARKERINGSPLATSER 

10 
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GATUPARKERING 
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Parkering på grönområden  
Det går att anlägga ett mindre antal parkeringsplatser på områden som i detaljplan har 

användningen Natur eller Park. Det ingår i användningen. Dessa ska då fungera som 

besöksparkeringar för naturområdet/parken och kan endast uppföras om platsen medger det. 

Dessa parkeringsplatser har en kort leveranstid och kan generera ett litet antal nya 

parkeringsplatser. Permanent bygglov får även ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen 

om åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett gemensamt behov eller ett 

allmänt intresse.  

 

Uppfylls inte alla kraven vid bygglovet av parkeringsplatser på grönområden kan 

tidsbegränsat bygglov tillämpas. Ett tidsbegränsat bygglov kan ges i upp till högst 15 år, ett 

undantag är dock ifall parkeringarna är av säsongskaraktär då kan den sammanlagda tiden 

överstiga 15 år. Då måste finnas en plan som visar hur avvecklingen av parkeringen ska ske 

och hur marken ska återställas under den tid som parkeringarna inte nyttjas. I 

säsongsparkeringar ingår exempelvis tillfälliga parkeringsplatser för återkommande 

evenemang. Det innebär att leveranstiden på 

parkeringsplatserna är kort, gäller endast i 

15 år för året runt-parkeringar, medan 

parkeringar under exempelvis sommartid 

sträcker sig över en längre 

tidsperiod. Majoriteten av grönområdena i 

kusten har enskilt huvudmannaskapet. Vid 

enskilt huvudmannaskap är någon annan än 

kommunen som äger och sköter underhållet 

av grönområdet. Det enskilda 

huvudmannaskapet innebär att kommunen 

inte har tillgång till ytorna och dessa kan 

inte iordningsställas som parkering utan 

avtal eller markförhandling.   

 

Inventering  
2015 påbörjades en inventering av 

parkeringsbara grönytor i kusten som kan 

användas som tillfälliga parkeringsplatser. 

Dessa grönområden bedöms kunna ställas 

om utan att skada dess natur- och/eller 

rekreationsvärden. Med utgångspunkt i 

inventeringen har en fortsatt utredning av 

ytorna resulterat i följande avsnitt, där 

ytornas parkeringsmöjligheter värderas 

utifrån klassificeringar från kommunens 

grönområdesutredning från 2015 och 

möjliga säsongs- och 

evenemangsparkeringar presenteras.     

 

Det är av stor vikt att alla ytor inte tas  

i anspråk samtidigt. Dessa behövs för att 

bibehålla ett sammanhängande grönstråk  

och för en fortsatt fungerande ytavrinning. 
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YTA 1 – väldigt lämplig 
 

Naturvärden - Klass 3   

Åker eller före detta åkermark med norra delen 

som bullervall. Parkslide, upplag i högar.   

Ytavrinning – Klass 2  

Viktigt för dagvattenhantering. 

Översvämningsområden med vattendjup> 0,2 

meter uppstår.   

Rekreationsvärden – Klass 3  

Ytan möjliggör rekreation, exempelvis 

promenader, men inte en avkopplande 

upplevelse.   

  

Storlek – 2 hektar  

Ägandeskap - Kommunalt   

Avstånd till närmsta entré - 1300 meter  

Avstånd till stranden – 1300 meter  

Avstånd till centrum – 820 meter  

  

BEDÖMNING  

Grönyta 1, lokaliserad 1300 meter från stranden, har stor potential att användas som en 

tillfällig parkeringsyta. Eftersom grönytan är lokaliserad långt från både stranden och centrum 

bedöms den främst kunna användas vid större evenemang i norra Mellbystrand när stora 

parkeringsytor krävs eller tillsammans med en badbuss som kan transportera besökare närmre 

stranden. 

Ytan är plan, täckt av gräs och bedöms vara relativt enkel att ställa om för att kunna nyttjas 

till parkering. Användningsområdet för ytan i övrigt bedöms begränsad med hänsyn till 

närheten till väg E6. Dessutom äger kommunen grönytan, vilket innebär att avtal eller 

markinköp inte krävs för att använda ytan till parkering. Ytan bedöms som väldigt lämplig att 

använda till parkering eftersom ytan inte är 1-klassad i någon av kategorierna. Ytan är dock 

viktig för dagvattenhanteringen i kusten och delar av den behöver därför kunna användas till 

infiltration och ansamlingsplats för vatten vid skyfall.    

Beräknad parkeringskapacitet för grönyta 1 är ca 630 parkeringsplatser vid enstaka 

evenemang, då 60% nyttjas till parkering. Ska grönytan användas regelbundet under delar av 

året, behöver delar av ytan fortsatt fungera för dagvattenhantering och rimligtvis kan 30 % av 

ytan användas till parkering, vilket ger en parkeringskapacitet på ca 315 parkeringsplatser.   

SÄSONGS P 

315 
 

EVENEMANG P 

630 



30 
 

YTA 2 – väldigt lämplig 

 

Naturvärden - Klass 3   

Ganska ordinär tallskog.    

Ytavrinning – Klass 3  

Mindre viktigt för dagvattenhantering. 

Översvämningsområden med vattendjup <0,2 

meter uppstår.   

Rekreationsvärden – Klass 2  

Finns en stig i södra delen av område som 

möjliggör en passage genom området.    

  

Storlek – 0,35 hektar  

Ägandeskap - Privat  

Avstånd till närmsta entré - 500 meter  

Avstånd till stranden – 250 meter  

Avstånd till centrum – 360 meter  

  

BEDÖMNING  

Grönyta 2, lokaliserad 250 meter från stranden och 360 meter från Mellbystrands centrum, 

har potential att användas för nya parkeringar. I öster är ytan täckt till största del av tallar, 

vilket gör det svårt att anlägga tillfälliga parkeringsplatser som inte skadar naturmiljön och 

som inte går att återställa. I västra delen av området finns det dock möjligheter för 

anläggandet av parkeringsplatser i anslutning till Sibyllavägen. Så länge 

rekreationsmöjligheterna med den befintliga stigen bibehålls finns det möjligheter att använda 

delar av grönområdet närmst vägen som parkering. Ytan bedöms som väldigt lämplig att 

använda till parkering eftersom ytan inte är 1-klassad. 

Beräknad kapacitet för grönyta 2 är ca 16 parkeringar, fördelat på två rader in i området. 

Skulle parkeringar i direkt anslutning till Sibyllavägen anläggas finns en kapacitet på ca 9 

parkeringsplatser. Användningen parkering kan då bedömas vara ett komplement till den 

primära markanvändningen natur och eventuellt möjliggöra för ett permanent bygglov för 

parkeringarna.  

  

 

 

SÄSONGS P 

9-16 
 

EVENEMANG P 

- 
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YTA 3 – väldigt lämplig 

 

Naturvärden – Ej klassad   

Avverkad och öppen yta.    

Ytavrinning – Ej klassad   

Delar av området översvämmas vid 20- och 

100årsregn.    

Rekreationsvärden – Ej klassad    

Ytan möjliggör rekreation i form av en 

tennisplan och en stig i de östra delarna av 

området.    

  

Storlek – 0,05 hektar  

Ägandeskap - Kommunalt   

Avstånd till närmsta entré - 470 meter  

Avstånd till stranden – 470 meter  

Avstånd till centrum – 200 meter  

  

BEDÖMNING  

Grönyta 3, lokaliserad 200 meter öster om centrum, har potential att användas som 

parkeringsyta. Ytan är plan och täckt av stubbar och gräs. Användningsområdet för ytan i 

övrigt ses som begränsat. Dessutom äger kommunen grönytan, vilket innebär att nya avtal 

eller markinköp inte krävs. Ytan bedöms vara relativt enkel att ställa om för att användas 

under sommartid. Den problematik som finns är att ytan inte skulle vara enkel att hitta till för 

besökare som inte känner till Mellbystrand, då den är inbäddad bland villabebyggelse.  

Beräknad kapacitet för grönyta 3 är 11 parkeringar. Parkerings skulle då ske i direkt 

anslutning till Tallvägen. Användningen parkering kan då bedömas vara ett komplement till 

den primära markanvändningen natur och möjliggöra för ett permanent bygglov för 

parkeringarna. 

 

 

 

  

SÄSONGS P 

11 
 

EVENEMANG P 

- 
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YTA 4 – lämplig 

 

Naturvärden - Klass 2   

Öppen hedliknande mark med stor potential, 

urholkade risdynor med sandvide.   

Ytavrinning – Klass 1  

Mycket viktig för dagvatten-hantering. 

Översvämnings-områden med vattendjup> 0,5 

meter uppstår.  

Rekreationsvärden – Klass 2  

Ytan är liten men hänger samman med större 

grönområden och kan fungera för rekreation, 

men inte på ett avkopplande sätt.   

  

Storlek – 1,5 hektar  

Ägandeskap - Privat  

Avstånd till närmsta entré - 360 meter  

Avstånd till stranden –  260 meter  

Avstånd till centrum – 1800 meter  

  

BEDÖMNING:   

Grönyta 4, är belägen endast 260 meter från stranden och 360 meter från närmsta entré. Ytan 

är lokaliserad söder om Sjöfågelvägen och bedöms i sin norra del som tillgänglig och relativt 

enkel att göra parkeringsbar. Det gör ytan passande för parkeringar till strandgäster. 

Ytan är dock viktig för dagvattenhanteringen i kusten och stora delar av den behöver därför 

kunna användas till infiltration och ansamlingsplats för vatten vid skyfall. Ytan bedöms som 

lämplig att använda till parkering, men hänsyn måste tas eftersom ytan är 1-klassad för 

ytavrinning.  

Beräknad parkeringskapacitet för grönyta 4 är ca 440 parkeringsplatser vid enstaka 

evenemang, då 60% av ytan nyttjas till parkering. Ska grönytan fortsatt fungera för 

dagvattenhantering och anpassas till säsongs/sommarparkering bedöms 30 % av ytan kunna 

användas till parkering, vilket ger en parkeringskapacitet på ca 220 parkeringsplatser.  

Användningen parkering kan bedömas vara ett komplement till den primära 

markanvändningen natur och möjliggöra för ett tillfälligt bygglov för säsongsparkering. 

 

SÄSONGS P 

220 
 

EVENEMANG P 

440 
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YTA 5 – lämplig 

 

Naturvärden - Klass 3  

Lövträdsdunge i norr med al, björk och fläder.   

Ytavrinning – Klass 1   

Mycket viktig för dagvatten-hantering. 

Översvämnings-områden med vattendjup> 0,5 

meter uppstår.  

Rekreationsvärden – Klass 2  

Flera rågångar österut. Utgör ett stråk med 

intilliggande grönområden.  

  

Storlek – 3,5 hektar  

Ägandeskap - Privat  

Avstånd till närmsta entré - 530 meter  

Avstånd till stranden –  180 meter  

Avstånd till centrum – 1990 meter  

  

BEDÖMNING:  

Grönyta 5, är lokaliserad endast 180 meter från stranden, men ca 530 meter från huvudentrén. 

Närheten gör ytan passande för parkeringar till strandgäster. Ytan är stor, plan, enkel att göra 

parkeringsbar.   

Ytan är dock mycket viktig för dagvattenhanteringen i kusten och delar av den behöver därför 

kunna användas till infiltration och ansamlingsplats för vatten vid skyfall. Ytan bedöms som 

lämplig att använda till parkering, men hänsyn måste tas eftersom ytan är 1-klassad för 

ytavrinning. 

Ifall detaljplanen inte vinner laga kraft är kapaciteten för området beräknad till ca 1050 

parkeringsplatser (60% av ytan) vid enstaka evenemang. Ska grönytan användas regelbundet 

behöver delar av ytan fortsatt fungera för dagvattenhantering och rimligtvis kan 30 % av ytan 

användas till parkering, vilket ger en parkeringskapacitet på ca 525 parkeringsplatser.  

Grönytans framtid är osäker på grund av en överklagad detaljplan. Ifall detaljplanen antas kan 

planenliga parkeringsplatser anläggas i norra delen av grönytan. Detaljplanen beskriver inte 

exakt hur många som kommer möjliggöras.   

 

SÄSONGS P 

525 
 

EVENEMANG P 

1050 
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YTA 6 – lämplig 

 

Naturvärden - Klass 2   

Gräsmatteliknande med fotbollsplan men även 

en del som f d åker, längs diken finns en del 

träd, har stor potential vid förändring.   

Ytavrinning – Klass 1  

Mycket viktig för dagvatten-hantering. 

Översvämnings-områden med vattendjup> 0,5 

meter uppstår.  

Rekreationsvärden – Klass 2  

Gräsmatteliknande fotbollsplan som består 

delvis av en före detta åker.    

  

Storlek – 1,8 hektar  

Ägandeskap - Privat  

Avstånd till närmsta entré -  1000 meter  

Avstånd till stranden –  260 meter  

Avstånd till centrum – 2450 meter  

  

BEDÖMNING:   

Grönyta 6, är lokaliserad 260 meter från stranden, men ca 1000 meter från huvudentrén. Det 

gör ytan passande för parkeringar till strandgäster. Ytan är stor, plan, enkel att göra 

parkeringsbar. Infart till grönytan går att ordna från både Kustvägen och Kolonivägen. Ska ett 

mindre antal parkeringsplatser tas fram går dessa att anlägga längs med vägarna (ca 45 

parkeringsplatser).   

Ytan är dock mycket viktig för dagvattenhanteringen i kusten och delar av den behöver därför 

kunna användas till infiltration och ansamlingsplats för vatten vid skyfall. Ytan bedöms som 

lämplig att använda till parkering, men hänsyn måste tas eftersom ytan är 1-klassad. 

Beräknad parkeringskapacitet för grönyta 6 är ca 580 parkeringsplatser vid enstaka 

evenemang, då 60% av ytan nyttjas till parkering. Ska grönytan fortsatt fungera för 

dagvattenhantering och vara mer permanent parkering bedöms 30 % av ytan kunna användas 

till parkering, vilket ger en parkeringskapacitet på ca 290 parkeringsplatser.  

  

 

SÄSONGS P 

290 
 

EVENEMANG P 

580 
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YTA 7 – lämplig 

 

Naturvärden - Klass 1  

Barrblandskog med el-transformator, används 

med p‐platser i kanten. Rågång söderut till 

andra områden men även en rågång norr om 

denna.   

Ytavrinning – Klass 2  

Viktigt för dagvattenhantering. 

Översvämningsområden med vattendjup> 0,2 

meter uppstår.  

Rekreationsvärden – Klass 3  

Ytan kan fungera för rekreation, men inte på ett 

avkopplande sätt. Rågång söderut till andra 

områden men även en rågång norr om denna.   

  

Storlek – 0,6 hektar  

Ägandeskap - Privat  

Avstånd till närmsta entré - 1400 meter  

Avstånd till stranden –  180 meter  

Avstånd till centrum – 2800 meter  

  

BEDÖMNING:   

Grönyta 7, är lokaliserad 180 meter från stranden, och 1400 meter från huvudentrén. Ytan 

består av till största del av relativt tät skog med högt naturvärde, vilket gör den mycket svår 

att använda som tillfällig parkeringsyta. Hänsyn måste tas eftersom ytan är 1-klassad. Det är 

dock möjligt att anordna parkeringsplatser längs med Strandskatevägen. Ytan bedöms som 

lämplig att använda till parkering, eftersom där inte står träd idag. Redan i dagsläget används 

ytan till spontan parkering av allmänheten.  

Beräknad parkeringskapacitet för grönyta 9 är ca 10 parkeringsplatser. Användningen 

parkering kan då bedömas vara ett komplement till den primära markanvändningen natur och 

möjliggöra för ett permanent bygglov för parkeringarna.  

 

 

 

SÄSONGS P 

10 
 

EVENEMANG P 

- 
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YTA 8 – lämplig 

 

Naturvärden - Klass 3  

Mager och torr före detta åker. Norra delen 

med en trivial yta med bergsyra och rotfibbla.   

Ytavrinning – Klass 1  

Mycket viktig för dagvatten-hantering. 

Översvämnings-områden med vattendjup > 0,5 

meter uppstår.  

Rekreationsvärden – Klass 3  

Låga rekreationsvärden. Ytan är liten, men 

fungerar som en smal gång till ett större 

grönområde.   

  

Storlek – 1 hektar  

Ägandeskap - Privat  

Avstånd till närmsta entré -  1600 meter  

Avstånd till stranden –  210 meter  

Avstånd till centrum – 3000 meter  

  

BEDÖMNING:   

Grönyta 8, är lokaliserad 210 meter från stranden, men ca 1600 meter från huvudentrén. Det 

gör ytan passande för parkeringar till strandgäster. Ytan är plan och enkel att göra 

parkeringsbar.   

Ytan är dock mycket viktig för dagvattenhanteringen i kusten och delar av den behöver därför 

kunna användas till infiltration och ansamlingsplats för vatten vid skyfall. Ytan bedöms som 

lämplig att använda till parkering, men hänsyn måste tas eftersom ytan är 1-klassad. 

Beräknad parkeringskapacitet för grönyta 8 är ca 240 parkeringsplatser vid enstaka 

evenemang, då 60% av ytan nyttjas till parkering. Ska grönytan fortsatt fungera för 

dagvattenhantering och vara mer permanent parkering bedöms 30 % av ytan kunna användas 

till parkering, vilket ger en parkeringskapacitet på ca 120 parkeringsplatser. Användningen 

parkering kan då bedömas vara ett komplement till den primära markanvändningen natur och 

möjliggöra för ett permanent bygglov för parkeringarna. 

 

 

SÄSONGS P 

120 
 

EVENEMANG P 

240 
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YTA 9 – väldigt lämplig 

 

Naturvärden - Klass 3  

Mager och torr före detta åker.   

Ytavrinning – Klass 3  

Mindre viktigt för dagvattenhantering. 

Översvämningsområden med vattendjup <0,2 

meter uppstår.  

Rekreationsvärden – Klass 3  

Låga rekreationsvärden. Ytan är liten, men 

fungerar som en smal gång till ett större 

grönområde.    

  

Storlek – 0,5 hektar  

Ägandeskap - Privat  

Avstånd till närmsta entré - 1600 meter  

Avstånd till stranden –  210 meter  

Avstånd till centrum – 3100 meter  

  

BEDÖMNING:   

Grönyta 9, är lokaliserad 210 meter från stranden, men ca 1600 meter från huvudentrén. Det 

gör ytan passande för parkeringar till strandgäster. Ytan är plan och enkel att göra 

parkeringsbar. Ytan har inga unika värden som har betydelse för 

parkeringsmöjligheterna. Ytan bedöms som väldigt lämplig att använda till parkering 

eftersom ytan inte är 1-klassad.  

Beräknad parkeringskapacitet för grönyta 9 är 160 parkeringsplatser, vilket innebär att 60 % 

av ytan beläggs med parkeringsplatser. Användningen parkering kan då bedömas vara ett 

komplement till den primära markanvändningen natur och möjliggöra för ett permanent 

bygglov för parkeringarna. 

Av alla grönytor är det grönyta 9 som har störst potential att omvändlas till en parkeringsyta 

för strandgästerna i Mellbystrand.  

 

 

 

SÄSONGS P 

160 
 

EVENEMANG P 

160 
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Sammanställning  

Sammanfattningsvis finns det flera lämpliga ytor att använda till parkering. Men, alla ytor kan inte 

användas samtidigt som parkering och de är inte heller likvärdigt lämpliga att använda till parkering 

sett till dess natur-, rekreations- och ytavrinningsvärde.    

 

VÄLDIGT LÄMPLIGA YTOR 

Det finns 4 ytor som är väldigt lämpliga att 

nyttja till parkering. Dessa ska i första 

hand nyttjas till nya parkeringsplatser i 

Mellbystrand.  

- YTA 1 

- YTA 2 

- YTA 3 

- YTA 9 

 

LÄMPLIGA YTOR 

Det finns 5 ytor som är lämpliga att nyttja 

till parkering. Dessa bör nyttjas ifall de 

väldigt lämpliga ytorna inte är tillämpbara 

och/eller inte fyller parkeringsbehovet.   

- YTA 4 

- YTA 5  

- YTA 6 

- YTA 7  

- YTA 8 

 

Analys av parkeringssituationen på grönytor  

Samtliga grönytor som identifierats som potentiella parkeringsytor är i gällande detaljplaner 

planerade som natur och allmän plats med enskilt huvudmannaskap. Kommunen äger endast 

två av de tolv grönytorna, vilka båda är väldigt lämpliga (Yta 1 & 3). För att kommunen ska 

kunna upplåta grönområdena för parkeringsändamål behöver kommunen först skaffa sig 

rådighet över marken där ägandeskapet är privat. Detta kan ske via upprättandet av nya 

detaljplaner där huvudmannaskapet ändras, vilket tar mellan 1,5 – 2 år. Kommunen kan även 

förvärva fastigheterna genom frivilliga överenskommelser med varje enskild fastighetsägare 

eller få nyttjanderätt genom civilrättsliga avtal. Nyttjanderätten gäller i maximalt 25 år inom 

detaljplanelagt område.  

Den ovanstående parkeringskapaciteten tar inte hänsyn till parkeringsplatser som kan 

bedömas som ett mindre antal parkeringsplatser och därav vara planenliga. Detta eftersom 

parkeringsplatserna inte kommer fungera som besöksparkering till grönområdet, utan till 

Mellbystrands centrum och stranden. Men enligt PBL (Plan- och bygglagen) kan 

användningen parkering vara ett komplement till den primära markanvändningen natur och 

ifall parkeringarna bedöms vara av allmänt intresse. Det möjliggör ett permanent bygglov för 

parkeringarna. Annars kan kommunen ansöka om ett tidsbegränsat bygglov, efter det 

kommunen skaffat sig rådighet över ytorna. Ett tidsbegränsat bygglov kan ges en begränsad 

tid, vilket innebär att grönytorna behöver planläggas som parkering i ett längre perspektiv ifall 

målet är att säkerställa parkering för en längre tid framöver. Genom att ansöka om 

tidsbegränsat bygglov med säsongkaraktär (för parkering under sommaren) ges större 

möjligheter, vilket är rimligt utifrån perspektivet med strandbesökare. Marken kan då vara 

grön större delen av året när behovet av parkeringsplatser i kusten är lägre. På så sätt kommer 

de närboende få bibehålla sina gröna ytor under vinterhalvåret.  
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Marken för säsongsparkeringar måste kunna återställas till sitt ursprungliga skick och därför 

är det fördelaktigt att grönytorna som tas i anspråk för parkering idag är plana och inte 

behöver några större markarbeten för att kunna tas i bruk. På kartorna på följande sida visas 

alternativ till sommarparkering och eventparkering i Mellbystrand.  

Det är viktigt att poängtera att Mellbystrands grönområden har många funktioner i dagsläget. 

De är en del av Mellbystrands identitet, tar hand om dagvatten och är därför viktiga att 

bevara. Utredningen pekar endast på grönområden som är möjliga att parkera på och utesluter 

områden som inte är lämpliga. Men det är trots detta av stor vikt att inte alla de presenterade 

grönområdena exploateras med parkeringsplatser direkt. Behovet av parkering måste styra hur 

många parkeringsplatser som ska tillskapas så att grönområden inte tas i anspråk i onödan.  

Det är av stor vikt att alla ytor inte tas i anspråk samtidigt. Dessa behövs för att bibehålla 

ett sammanhängande grönstråk och för en fortsatt fungerande ytavrinning. 

 

 

SOMMARPARKERING   EVENEMANGSPARKERING 
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Åtgärder 
 
  

Detaljplaner (+ 40 parkeringsplatser) 
Den första åtgärden bör vara att ansöka om bygglov för de planenliga parkeringsplatserna på 

Cirkelvägen/Måsvägen/Kaninvägen. De ger ett tillskott på ca 40 parkeringsplatser i södra 

delarna av Mellbystrand. Dessa parkeringsplatser kommer ge fler parkeringsplatser för 

strandbesökare, men kommer inte kunna fungera som parkering för centrumbesökare.   

 

Vid upprättandet av nya detaljplaner är det viktigt att tänka på att anlägga parkeringsplatser 

för strandbesökare och besökare till Mellbystrand centrum. Parkeringsbehovet som uppstår 

till följd av nya bostäder, verksamheter eller liknande inom planförslaget ska lösas inom 

detaljplanen.   

 

Nya detaljplaner ska planlägga allmän plats med kommunalt huvudmannaskap. På så sätt 

kommer problematiken med rådighet över parkering på ytor med enskilt huvudmannaskap 

minska.   

 

Exploateringsgrad på Detaljplan Åmot 2:4 (+ 20/35/60/280 parkeringsplatser) 
Genom att minska exploateringsgraden av bostäder på den pågående detaljplanen Åmot 2:4, 

lokaliserad intill Mellbystrand centrum går det att öka andelen parkeringsplatser till förmån 

för centrumbesökare. Beroende på vilket alternativ som kommunen väljer att gå vidare med 

går det att tillskapa mellan 20 och 280 nya allmänna parkeringsplatser inom 300 meter från 

Mellbystrands centrum.  

 

Ny gatuparkering (+ 425 parkeringsplatser) 
En form av yteffektivisering är att möjliggöra parkering längs vägarna i Mellbystrand. I 

inventeringen framgår det att följande gator är möjliga att anlägga gatuparkering på: 

   

Gata 1 – Kustvägen 

340 parkeringsplatser 

 

Gata 2 – Tångvägen 

8 parkeringsplatser 

 

Gata 3 – Måsvägen 

26 parkeringsplatser 

 

Gata 4 – Mellbyvägen 

12 parkeringsplatser 

 

Gata 5 - Brodds väg 

10 parkeringsplatser 

  

Gata 6 - Kolonivägen 

14 parkeringsplatser 

 

Gata 7 – Tärnvägen 

5 parkeringsplatser 

 

Gata 8 – Ejdervägen 

10 parkeringsplatser

 

Sammanlagt resulterar parkering längs med gatorna ett tillskott på ca 425 parkeringsplatser.  

 
Skolparkeringen (+ 33 parkeringsplatser) 
Under sommaren används inte parkeringen till Mellbystrandskolan och Mellbystrandshallen 

(som ligger ca 500 meter från stranden) i samma utsträckning som under andra delar av året. 

Skolans egna parkeringsbehov sjunker, då behovet av både personalparkering och parkering 

för föräldrar minskar under sommarlovet. Det finns 15 parkeringsplatser på baksidan av 
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skolan som kan användas av personal under sommartid, vilket täcker upp behovet på ca 7 

parkeringsplatser. Även uthyrningen av sporthallen minskar då både föreningar och 

privatpersoner har sommaruppehåll, vilket ger fler outnyttjade parkeringsplatser under 

sommaren. Med färre besökare till skolan och sporthallen och fler som vill ner till stranden 

kan beläggningsgraden på parkeringarna effektiviseras under sommaren. En god 

beläggningsgrad att eftersträva är 85-90 %, vilket idag inte uppnås under sommartid.   

 

På skolans framsida finns det 10 snedställda parkeringsplatser som används för föräldrar vid 

lämning och hämtning av barnen. Utöver dessa finns 33 parkeringsplatser intill sporthallen.  

Parkeringarna är dock inte allmänna parkeringar. Det är kommunfastigheter som har rätten att 

reglera dessa. Därför krävs det samarbete med kommunfastigheter i frågan. Skyltning och 

information på kommunens hemsida som visar att under sommarmånaderna eller specifika 

datum kan skol- och sporthallsparkeringen nyttjas av strandgäster gör att 33 stycken befintliga 

parkeringsplatser används mer effektivt.   
  

Parkeringshus (+ ca 40–80 parkeringsplatser) 
Parkeringshus är den form av parkering som skapar flest parkeringsplatser på minst yta. Ett 

parkeringshus behöver dock vara mer än en våning för att bli ekonomiskt försvarbart att 

bygga. I Mellbystrand är det inte rimligt att bygga parkeringshuset under jord som en 

källarparkering eftersom grundvatttnet är ytligt och kan skada byggnadens grundkonstruktion. 

Det kommer också kräva att parkeringsplatserna i parkeringshuset kommer vara 

avgiftsbelagda.   

 

Bebyggelsen i Mellbystrand är låg och att tillåta ett parkeringshus som överstiger 2 våningar 

och således ta större visuell plats i samhället skulle påverka Mellbystrands arkitektoniska 

uttryck. Vid byggnation av ett parkeringshus krävs därför en utformning som är anpassad till 

omgivningen.  

 

I Ängelholm har det inför bygget av ett parkeringshus i stationsområdet 2017 tagits fram en 

kostnadskalkyl. Kalkylen visade en kostnad på 250 000 kr/ per parkeringsplats i 

parkeringshuset. Med den kalkylen kan en schablonkostnad användas. Det innebär att för 80 

nya parkeringsplatser kommer ett parkeringshus kosta ca. 20 miljoner och ett parkeringshus 

för 40 parkeringsplatser kostar ca. 10 miljoner. Denna kostnad bedöms inte som rimlig.  

 

Ny parkering på grönområden (+ behovsstyrda säsongsparkeringar / + 
behovsstyrda evenemangsparkeringar) 
Eftersom kommunens rådighet över grönområdena skiljer sig åt finns det två alternativ i 

tillskapandet av nya parkeringsplatser på befintliga grönområden. Parkeringen kommer 

dessutom behöva vara genomsläpplig och inte påverka marken så att den inte går att 

återställa. Dessa åtgärder är kortsiktiga och i förlängningen krävs det för den största delen av 

ytorna att detaljplanen för den aktuella grönytan uppdateras för att tydliggöra användandet av 

området som en grön parkeringsyta.  

 

Alla de undersökta grönytorna går att använda till parkering. Beroende på parkeringsbehovet 

kan en eller flera av ytorna tas i anspråk. Det är viktigt att alla ytorna inte används samtidigt. 

Ytorna är presenterade utifrån den med mest potential och sedan i fallande ordning utifrån 

platsens lämplighet för parkering.  
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Ansöka om (tillfälligt) bygglov för parkering på följande av kommunens grönytor:   

 

Yta 1 

315 sommarparkeringsplatser eller 630 evenemangsparkeringsplatser 

 

Yta 3 

11 sommarparkeringsplatser 

 

 

Sammanlagt möjliggörs 326 sommarparkeringsplatser eller 630 

evenemangsparkeringsplatser att välja mellan.  

 

  

Ta fram avtal för eller köpa in följande ytor för att i förlängningen kunna ansöka om 

(tillfälligt) bygglov för parkering:  

 

Yta 9 

160 sommarparkeringsplatser / 160 evenemangsparkeringsplatser 

 

Yta 2 

9 sommarparkeringsplatser  

 

Yta 8 

120 sommarparkeringsplatser / 240 evenemangsparkeringsplatser 

 

Yta 7 

10 sommarparkeringsplatser 

 

Yta 5 

525 sommarparkeringsplatser / 1050 evenemangsparkeringsplatser 

 

Yta 4 

220 sommarparkeringsplatser / 440 evenemangsparkeringsplatser 

 

Yta 6 

290 sommarparkeringsplatser / 580 evenemangsparkeringsplatser 

 

 

Sammanlagt möjliggörs 1334 sommarparkeringsplatser eller 2470 

evenemangsparkeringsplatser att välja mellan. Alla dessa behöver inte tillskapas samtidigt.  

 
 
Effektivisering av befintliga parkeringar (effektivt nyttjande av befintliga 
parkeringsplatser) 
Nuvarande parkeringsytor består tills största del av grusplaner. Dessa skulle kunna 

organiseras och effektiviserats på ett bättre sätt för att optimera antalet tillgängliga 

parkeringsplatser inom de befintliga ytorna. Genom att markera ut parkeringsrutor kommer 

parkeringen organiseras efter optimal förmåga och bilarna kommer placeras mer yteffektivt. 

Vinkelräta parkeringsplatser kräver större utrymme för att backa, medan snedställda 

parkeringsplatser kan kräva att det är enkelriktat.    
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Parkeringsreglering (effektivt nyttjande av befintliga parkeringsplatser) 
Med hjälp av lokala trafikföreskrifter kan parkeringsplatserna få en förbättrad 

beläggningsgrad och därav nyttas mer effektivt. Det finns två alternativ att utgå från. Båda 

alternativen innebär att Laholms kommun behöver utöka sitt parkeringsövervakningsområde, 

vilket innebär en ökad kostnad. Idag ligger kostnaden på 90 500 kronor (319 sek/timmen). 

Under sommarmånaderna besöker parkeringsvakterna de befintliga övervakningsområdena i 

snitt 2,5 timme per dag.  

 

I det första alternativet regleras parkeringsplatserna i centrum genom lokala trafikföreskrifter, 

till ”3 timmars-parkeringar” medan övriga parkeringar förblir 24 timmarsparkeringar. Det 

kommer gynna de besökare som vill besöka centrum och besökarna till stranden får således 

använda övriga parkeringsplatser längs med kusten i Mellbystrand. 

 

I det andra alternativet kan ett system med avgiftsbelagda parkeringsplatser närmst stranden 

och gratisparkering längre bort införas. Skyltning som hänvisar till avlämningsplatser närmre 

stranden i kombination med möjlighet till gratis parkering längre bort gör att efterfrågan av 

strandnära avgiftsbelagda parkeringsplatser blir lägre. Avgifterna kan säsongsanpassas med 

gratisparkering under vinterhalvåret. Avgiften ska vara rimlig med hänsyn till ändamål.   

 
Främja kollektivt resande (effektivt nyttjande av befintliga parkeringsplatser) 
Då tillgängligheten till stranden från kollektivtrafikens hållplatser är god finns det 

förutsättningar för ett ökat användande av kollektivtrafik vid besök av både stranden och 

Mellbystrands centrum. Tydligare information om möjligheten att ta sig till stranden 

kollektivt skulle kunna uppmärksammas på olika sätt.   

 

Att utveckla busslinje 225 och öka turtätheten under sommaren, där utbud under t.ex. helger 

utvecklas, kan vara ett alternativ som skulle öka attraktiviteten att åka kollektivt till 

Mellbystrand. Denna åtgärd kräver samarbete med Hallandstrafiken.  

 

Badbuss (effektivt nyttjande av befintliga parkeringsplatser) 
En badbuss är ett annat alternativ för att möjliggöra kollektivt resande och underlätta för 

besökare att ta sig till stranden. Denna badbuss hade kunnat transportera besökarna från en 

större parkering till stranden och centrum och släppa av dem precis i anslutning, förslagsvis i 

en vändplats/hållplats. Exempelvis kan grönyta 1 användas, som ägs av kommunen och har en 

kapacitet på cirka 315 parkeringsplatser under sommaren. På detta sätt hade attraktiviteten för 

att ta bussen till stranden kunnat ökat. I detta har Hallandstrafiken en stor roll och en fortsatt 

diskussion och planering med dem är nödvändigt.   

 

Kostnaderna för en badbuss inkluderar, själva bussen med drivmedel, personal men också 

annonskostnader för att sprida information om bussen. I Alingsås kommun har en liknande 

lösning beräknats till 138 000 kr/år. Bussen skulle behöva gå under sommarmånaderna, från 

midsommar till mitten av augusti då det är som mest människor som ska ner till stranden.   

  

Tydlig i skyltning (effektivt nyttjande av befintliga parkeringsplatser) 
Det finns flertalet parkeringsplatser i dagsläget, men befintliga parkeringar ligger idag utspritt 

längs med kusten och kan upplevas svåra att hitta. Skyltning från Kustvägen finns idag, men 

vägvisningen till både stranden och parkeringar har behov av att ses över och förtydligas. Det 

är viktigt att hänvisa strandgäster till parkeringar i södra Mellbystrand så att de i norr kan 

nyttjas av de som vill besöka Mellbystrands centrum. Redan på Hässleholmsvägen och Stora 

Strandvägen där det idag finns turistinformation kan det vara önskvärt att lägga till 
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information om vart parkeringar i närheten av stranden finns. Likväl att beskriva med hjälp av 

en karta på kommunens hemsida och i andra kanaler så som Visit Laholm, vart 

parkeringsplatser är lokaliserade. Detta kan bidra att förtydliga vart besökare kan hitta 

parkeringar längs med kustområdet.   

 

Öka möjligheterna för cykel (effektivt nyttjande av befintliga parkeringsplatser) 
Cykeln är ett av de mest miljövänliga, yteffektiva och hållbara transportsätten som vi har. 

Cykeln främjar social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet och bidrar även till att skapa en 

attraktiv miljö att vistas i. Det finns bilresor som kan ersättas med cykel. Bilen är ett vanligt 

transportmedel även om resan är kort, cirka 50 % av alla bilresor är kortare än 5 km 

(Naturvårdsverket, 2019). Det är dessa resor till och från stranden eller centrum, under 5 km 

som kan ersättas med cykel.   

 

Det finns idag goda möjligheter för cykelanvändning i och med avstånden i kustområdet 

tillsammans med Kattegattleden. För att möjliggöra cykling ytterligare finns det behov av att 

cykelstråk och cykelparkering kopplas till de målpunkter för handel och service som finns 

längs med kusten. Likväl att skapa trafiksäkra vägar och passager för cyklister att ta sig fram 

på. Boende i kustområdet har förmånen att bo så pass nära stranden att cykeln borde vara det 

naturliga sättet att ta sig runt på i orterna. Genom tydligare skyltning för cykelavstånd till 

stranden och andra målpunkter i kustområdet kan cykelanvändandet främjas. Säkra 

cykelparkeringar och andra typer av åtgärder som främjar cykelanvändandet kan bidra till ett 

ökat cykelanvändande och kan även i längden frigöra parkeringsplatser för de mer långväga 

besökarna.   

 

Nya entréer (effektivt nyttjande av befintliga parkeringsplatser) 
Birger Pers väg och Mellbyvägen är de två vägarna som utgör de större entréerna till stranden 

i Mellbystrand. Då flertalet parkeringsplatser kommer att utgå eller minska i närheten av 

dessa större entréer pga olika utvecklingsprojekt vill 

vi undersöka möjligheten till nya entréer som kan 

bidra till att minska trycket på Birger Pers väg och 

Mellbyvägen.  

  

Förslag på entréer som redogörs för nedan har valts 

ut på grund av närheten till potentiella grönområden, 

närhet till kollektivtrafik och tillgång till service. 

Störst vikt har lagts på närheten till potentiella ytor 

med möjlighet till parkering. Med flera närliggande 

parkeringsbara ytor kan de som parkerar få nära till 

service. För att någon av dessa ska kunna fungera i 

ett längre perspektiv kan det behöva införas 

offentliga toaletter i anslutning till två av entréerna. 

  

Entré  Service  Kollektivtrafik  Grönområde  

Ejdervägen    Ingen service  Hlp Ejdervägen  
Ca 300 m  

Grönområde 8, 9 och 
7 

Sjöfågelvägen   Ingen service  Hlp Brodds väg  
Ca 300 m  

Grönområde 4 och 5 

Kolonivägen  Strandlyckan café, 
toaletter  

Hlp Kolonivägen  
Ca 300 m    

Grönområde 6, 5 och 
7 

  

44 



47 
 

Parkeringssituationen   

  

 

Parkering till stranden  
Parkering för strandbesökare kan ske längs med hela Mellbystrand. Det är dock fördelaktigt 

med parkering så nära stranden som möjligt och intill viss service. Huvudentrén i södra 

Mellbystrand, Mellbyvägen, har fungerat som nedfart till ett av de tidigare avgränsade 

parkeringsområdena på stranden. Eftersom parkering på stranden inte kvarstår får det 

konsekvenser för parkeringsmöjligheterna i södra Mellbystrand. Denna problematik är akut 

och nya parkeringsplatser krävs inom en kort tid.  

 

I södra Mellbystrand kommer de befintliga parkeringsplatserna dock kvarstå då de inte ingår i 

några aktuella förtätningsprojekt. I söder finns även ytor längs med gator och grönytor som 

kan utvecklas till parkering.  

 

250 gatuparkeringsplatser 

 

1325 sommarparkeringar på grönytor 

 

33 parkeringsplatser på Mellbystrandsskolan 

 

Eftersom ett alternativ på cirka 1600 parkeringsplatser kan tillskapas i södra Mellbystrand 

bedöms parkeringsbehovet täckas upp för strandbesökare (OBS alla dessa ska inte tillskapas 

samtidigt). Gatuparkeringen kräver en uppdatering av de lokala trafikföreskrifterna och i vissa 

fall ombyggnation av gata. Parkeringen på grönytor kräver bygglovsansökan och dialog 

behöver föras med kommunfastigheter för skolparkeringen.  

 

Parkering till Mellbystrand Centrum 

Huvudentrén vid Birger Pers väg i Norra Mellbystrand är en av strandens mest välbesökta 

platser. Det är också en plats till vilken ofta olika typer av evenemang förläggs.   

 

I Mellbystrand centrum kommer antalet parkeringsplatser inom 500 m från huvudentrén på 

Birger Pers väg minska och andelen parkeringsplatser som kommer kvarstå är cirka 150 

platser. Detta innebär att cirka tre fjärdedelar av nuvarande parkeringsplatser kommer att 

försvinna. De nya exploateringsprojekten skapar samtidigt nya besöksmål som kan tänkas 

bidra till fler besökare. I anslutning till centrum finns få parkeringsbara ytor, men viss 

gatuparkering går att genomföra inom 500 meter från centrum.  

 

80 gatuparkeringsplatser 

 

11 sommarparkeringar på grönytor 

 

20-280 parkeringsplatser på Ängen 

 

Eftersom cirka 111-371 parkeringsplatser kan tillskapas förbättras situationen något. Dessa 

åtgärder innebär dock en del ombyggnationer av gata som kan vara kostsamma. På grund av 

den rådande situationen behöver kommunen ta ställning till inriktningen för Mellbystrands 

utveckling och bedöma hur detaljplanerna för Mellbystrands centrum och Ängen ska 

utformas.  
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Scenarion 
 
Nollalternativ 
Skulle antalet besökare till Mellbystrand vara stadigt, strandparkering förbjuds och 

exploateringen av Mellbystrand genomförs kommer det försvinna cirka 240 parkeringsplatser 

som behöver ersättas på annan plats i Mellbystrand. För att uppnå detta kan kommunen välja 

följande punkter. 

• Ansök om bygglov för de planenliga parkeringarna Cirkelvägen/Måsvägen/ 

Kaninvägen (+40 parkeringsplatser) 
 

• Ansöka om tillfälligt bygglov för parkeringsplatser på YTA 3 (+11 parkeringsplatser) 
 

• Ta fram avtal för YTA 9 och ansöka om tillfälligt bygglov. (+160 parkeringsplatser) 
 

• Använda Mellbystrandsskolans skolparkering sommartid (+33 parkeringsplatser) 
 

• Vid större evenemang ansöka om tillfälligt bygglov för parkeringsplatser på YTA 1 

(+630 parkeringsplatser)  
 

Scenario Besöksort  
Väljer kommunen att utveckla Mellbystrand till en besöksort kommer fler människor besöka 

Mellbystrand och behovet av parkeringsplatser kommer öka.   

 

I detta scenario söker Mellbystrands besökare mer att göra än att endast besöka stranden. De 

kommer under en längre period och inte endast under enstaka evenemangsdagar. 

Kattegattleden utvecklas och fler cyklister väljer att stanna till i Mellbystrand istället för att 

cykla igenom och välja andra destinationer att stanna på.  

 

Mellbystrand som besöksort tar sin utgångspunkt i Strandfotbollsturneringen till sommaren 

2020, efter evenemanget har blivit större (efter 3-4 år) förväntas ca 2000 besökare. Till dessa 

bedöms ett behov av 900 parkeringsplatser uppstå utifrån MSBs rekommendationer vid större 

evenemang. Utöver detta evenemang kommer maximalt 4 evenemangsdagar per år 

genomföras, alla under sommarhalvåret. Vid sidan om detta kommer näringslivet fungera som 

besöksmagneter. Det nya hotellet med restaurang och spa lockar människor att stanna längre i 

Mellbystrand och ta del av andra delar av näringslivet. Den nya parken i centrum med 

tillhörande lekplats och mötesplatser kommer att locka besökare.  

 

Parkeringsbehovet för detta scenario är större och kräver fler parkeringsplatser för 

allmänheten. Kommunen behöver samtidigt som de ger plats för nytt näringsliv skapa nya 

parkeringsmöjligheter. För att uppnå detta kan kommunen välja följande punkter.  

 

 

• Vid framtagandet av detaljplanen för Mellbystrand centrum ska näringslivet få förtur 

 

• Vid framtagandet av detaljplanen för Ängen ska fler parkeringsplatser tillskapas 
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• Parkeringar längs med Kustvägen och övriga parkeringsbara gator prioriteras 

 

• Ansök om bygglov för de planenliga parkeringarna 

Cirkelvägen/Måsvägen/Kaninvägen  
 

• Säsongsparkering tillskapas på grönytorna 
 

• Nya entréer till stranden med service implementeras 

 

 

Scenario Boendeort  
Väljer kommunen att utveckla Mellbystrand till en boendeort, utifrån visionens förtätning 

kommer behovet av parkeringsplatser vara mindre. Det räcker att varje enskild fastighet 

tillgodogör parkeringsplatser för sina boende, vilket inryms i de pågående detaljplanerna i 

Mellbystrand och möter upp riktlinjerna i Laholms kommuns parkeringsnorm för bostäder.   

Enstaka evenemang kan fortfarande genomföras med parkeringar placerade längre bort från 

målpunkten enstaka gånger per år. Parkering för strandbesökare prioriteras inte.   

 

Parkeringsbehovet för detta scenario är lågt och befintlig parkering räcker. Kommunen kan 

även i detta scenario välja att satsa på samma mängd strandbesökare som finns idag. Då 

behöver de parkeringsplatser som försvinner på stranden tillskapas på annan plats. För att 

uppnå detta kan kommunen välja följande punkter. 

  
• Vid framtagandet av detaljplanen för Mellbystrand centrum ska bostäder prioriteras 

 

• Vid framtagandet av detaljplanen för Ängen ska fler bostäder tillskapas 
 

• Få grönytor ska användas till parkering, förslagsvis används grönyta 9 och 8 till nya 

parkeringsplatser för att täcka upp för behovet av strandparkering 
 

• Gatuparkering genomförs inte, de boendes framkomlighet prioriteras 

 

• Ansök om bygglov för de planenliga parkeringarna 

Cirkelvägen/Måsvägen/Kaninvägen  
  
  

 

Tidplan  
Parkeringsbehovet i södra Mellbystrand är mest akut. Parkering som har skett på stranden 

behöver ske på annan plats redan under 2020. Därför behöver nya avtal tas fram och bygglov 

behöver ansökas om på grönområden. Lokala trafikföreskrifter behöver ändras för att tillåta 

parkering längs med gatorna i södra Mellbystrand.  

 

Exploateringsprojekten i Mellbystrands centrum kommer alla genomföras inom 5 år. 

Parkeringsfrågan behöver således lösas inom de närmsta åren. Under tiden detaljplanen för 

Mellbystrands centrum arbetas fram kan ytorna i centrum användas till parkering.   
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Tidsbegränsade parkeringar kan underlätta situationen under maximalt 15 år. Men det krävs 

beslut som säkerställer parkeringar även under en längre tidshorisont. 

   

 

Slutsats  
Alla områden i norra Mellbystrand (utom ett område med plats för 11 parkeringsplatser) med 

antingen befintlig parkering eller potential för parkering kommer att försvinna i samband med 

planerade förnyelseprojekt. Möjligheten att etablera nya parkeringsbara ytor är mycket 

begränsad på grund av bristen på tillgängliga markområden i kusten. De enligt analysen 

potentiella gröna parkeringsytor som finns att tillgå i framtiden är få och behovet av 

parkeringsplatser i relation till ny bebyggelse måste vägas in i samband med 

planbesked. Därför måste exploateringsgraden och markanvändningen i detaljplanen för 

Mellbystrand centrum och detaljplanen för Ängen regleras efter det förväntade 

parkeringsbehovet.  
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