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Sammanfattning 
Vetlanda kommun arbetar med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Vetlanda tätort. I 
samband med detta görs en kartläggning av parkeringen i centrala Vetlanda som sedan ska ligga till 
grund för en parkeringsstrategi och en parkeringsnorm. Denna rapport ska ge en bild av dagens utbud 
och användning av parkeringen i centrala Vetlanda. 

Utbud 

Totalt finns ca 2 600 parkeringsplatser inom centrala Vetlanda. Av dessa är ca 1 200 samnyttjade och 1 
400 reserverade platser. Både avgiftsfria och avgiftsbelagda parkeringar erbjuds men samtliga 
kommunala parkeringar är avgiftsfria.  

Beläggning 

För att mäta beläggningen på den befintliga parkeringen har en beläggningsinventering genomförts vid 
fyra tillfällen i november 2016: tisdag förmiddag (marknadsdag), torsdag förmiddag, torsdag tidig kväll 
och lördag förmiddag. Den totala beläggningsgraden var som mest 64 procent vid de inventerade 
tillfällena. Detta skedde vid marknadsdagen (tisdag förmiddag). En beläggning på 64 procent innebär 
ca 1 600 samtidigt parkerade bilar inom området. Då utbudet är ca 2 500 platser innebär detta att det 
finns en ledig kapacitet på 900 platser eller 36 procent av beståndet.  

Parkeringsplatser som ofta är fullbelagda på förmiddagar är Gladan och Bangårdsgatan. Kvällstid var 
gatuparkeringen på Stationsgatan fullbelagd liksom Willys lilla och Vitalagatan 15. På lördagen var 
bland annat Vesslan och gatuparkeringen på Storgatan fullbelagda. Parkeringsytor som vid flertalet 
tillfällen varit underutnyttjade är Cityparkeringen, Delfin och Vitalagatans takparkering. 

Nummerskrivning Gladan 

För att utreda hur parkeringsytan Gladan används genomfördes en nummerskrivning vid tre tillfällen 
en onsdag i oktober 2016: kl 10:00 (arbetsparkering), 17:30 (handelsparkering) och 22:30 
(boendeparkering).  

Gladan har 230 parkeringsplatser varav 2 platser för elbil och 5 platser för bil med släp. Laddplatserna 
för elbil var belagda (av elbilar) vid tillfälle 1 och 2. Vid samtliga tre tillfällen var parkeringsplatserna för 
bil med släp tomma. Parkeringen var som mest belagd vid 10:00, 84 procent, vilket innebär att 
parkeringen främst kan natas användas som arbetsparkering. Vid 17:30 var den totala beläggningen 30 
procent. Vid 22:30 var parkeringen i det närmaste tom, endast 6 bilar stod parkerade. Detta innebär 
att Gladan inte kan antas användas för boendeparkering i någon stor utsträckning. 

Nästan alla bilar (ca 90 procent) som parkerar på Gladan vid något av tillfällena är registrerade inom 5 
mil från parkeringen. Ca 40 procent av bilarna som parkerar på Gladan har närmare än 3 km till den 
adress där de är registrerade. Detta innebär att det finns en stor potential för att ersätta bilresan med 
mer hållbara alternativ som gång eller cykel. 
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1 Inledning och bakgrund 
Vetlanda kommun arbetar med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Vetlanda tätort. I samband 

med detta görs en kartläggning av parkeringen i centrala Vetlanda som sedan ska ligga till grund för en 

parkeringsstrategi och en parkeringsnorm. 

Då hälften av kommunens invånare bor utanför centralorten är det viktigt för centrumhandeln att 

tillgängligheten till centrum är god. Bilparkering utgör en del av denna tillgänglighet. I 

parkeringsutredningen från 2011 konstaterades ett överskott av parkering i centrum och eftersom det 

råder konkurrens om central mark är det eftersträvansvärt med ett lagom utbud av parkering. 

Denna utredning ska ge en bild av dagens utbud och användning av parkeringen i centrala Vetlanda samt 

identifiera eventuella överskott eller underskott av parkering. Utredningen beskriver även de pågående 

utbyggnadsplanerna och hur dessa påverkar utbudet av parkering i området. 

1.1  Geografisk avgränsning 
Denna utredning omfattar centrala Vetlanda, ett geografiskt område som avgränsas enligt Figur 1 nedan. 

Området avgränsas av Nygatan i norr, Borgmästaregatan i väster, Emigrantgatan i öster och Järnvägsgatan 

i söder. 

 

Figur 1 Kartan visar den geografiska avgränsningen för utredningen. 

Nulägesbeskrivningen behandlar bara bilparkering även om parkeringsstrategin och normen kommer att 

inkludera även cykelparkering. 



  

 

 

RAPPORT 

2017-03-17 

VERSION 1.0 

PARKERING I CENTRALA VETLANDA - NULÄGESBESKRIVNING 

 

 

 

2 (17) 

 

 

1.2 Tidigare utredningar 
Vetlanda tog år 1991 fram en parkeringsutredning och en parkeringsnorm som gäller Vetlanda tätort. 

Parkeringsnormen från 1991 är den som fortfarande gäller och tillämpas vid nybyggnation i hela 

kommunen. Det finns även en parkeringsutredning från 2011 som gjordes inför framtagandet av en 

centrumplanen för Vetlanda centrum 2013. 

 Grauers konsultbyrå AB (1991), Vetlanda Centrum - Parkeringsutredning 1991 

 Niras (2011), Parkeringsutredning centrala Vetlanda - Dagens parkeringsbehov och behov i 

framtiden 

 Vetlanda kommun (2013), Centrumplan för Vetlanda tätort 2013 
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2 Utgångspunkter 
Detta kapitel beskriver dagens utbud och reglering av parkering inom centrala Vetlanda, se avgränsning i 

Figur 1 ovan.  

I centrala Vetlanda finns markparkering, parkeringshus och gatuparkering. Parkeringsytor och antal 

parkeringsplatser per yta illustreras i Figur 2. I figuren redovisas endast ytor med fler än ca 10 

parkeringsplatser samt all gatuparkering. Totalt finns ca 2 600 parkeringsplatser inom utredningsområdet. 

Av dessa är ca 1 200 samnyttjade och 1 400 reserverade platser. Kommunen äger ca hälften av 

parkeringsytorna. Parkeringsytornas namn redovisas i Figur 3 på nästa sida. 

 

Figur 2 Utbud av parkering i centrala Vetlanda. Kartan visar parkeringsytor samt antal parkeringsplatser på respektive yta. 
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Figur 3 Namn på parkeringsytorna. 
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I Figur 4 illustreras parkeringsytor med fler än 60 parkeringsplatser. De större parkeringsytorna i centrala 

Vetlanda är Gladan (230), Gallerian (149), Lidl (114), Älggatan (100), Boken (95), Willys parkering (95), och 

Delfin (81) och Bangårdsgatan (67). 

 

Figur 4 Parkeringsytor i centrala Vetlanda med fler än 60 parkeringsplatser. 

2.1 Reglering 
Nulägeskarteringen och beläggningsinventeringen genomfördes i november 2016. Från den första 

december infördes sedan avgiftsfri parkering med P-skiva på samtliga kommunala parkeringar där de 

största är Delfin och Stortorget samt på ett 15-tal gatuparkeringar. 

Övriga parkeringsytor är ofta avgiftsbelagda mellan klockan 9-15 men gratis efter klockan 15 på vardagar 

och helger. Avgifterna ligger på mellan 4 och 8 kronor per timme.  

Avgiftsfri långtidsparkering erbjuds på parkeringen i hörnet Bangårdsgatan-Kullgatan (max 7 dygn). På de 

stora parkeringsytorna Gladan och Vesslan samt på en del av gatuparkeringen är det tillåtet att parkera i 

upp till 24 timmar. 
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3 Beläggning och användning 
För att utreda beläggningen av den befintliga parkeringen inom området har en beläggningsinventering 

genomförts. För parkeringen Gladan har även en nummerskrivning utförts för att ta reda på hur den 

används. I detta kapitel redovisas resultat från beläggningsinventeringen och nummerskrivningen. 

3.1 Inventering av parkeringsytor 
Beläggningsinventeringen genomfördes i november 2016 (före införandet av P-skiva) vid fyra olika 

tillfällen. 

Metod 
Den första inventeringen gjordes på en marknadsdag i Vetlanda då många besöker Vetlanda för 

marknaden, men även passar på att uträtta ärenden. Marknad hålls varje tisdag. Den andra inventeringen 

genomfördes en vanlig vardag då de flesta bör ha kommit till sitt arbete. Den tredje inventeringen gjordes 

efter att de flesta avslutat sin arbetsdag men då butikerna fortfarande är öppna med syftet att fånga upp 

parkeringen vid vardagshandel. Tillfälle 4 genomfördes en vanlig lördag då många besöker centrum för att 

handla. 

Tabell 1 Tidpunkter för inventeringen.  

Tillfälle Veckodag Tidsintervall Kommentar 

1 Tisdag 11:00-12:00 Marknadsdag (förmodad handel- och arbetsparkering) 

2 Torsdag 10:15-11:30 Normal vardag förmiddag (förmodad arbetsparkering) 

3 Torsdag 17:00-18:00 Normal vardag eftermiddag/kväll (förmodad handels-P) 

4 Lördag 11:00-12:00 Normal lördag (förmodad handelsparkering) 

 

Samtliga ytor i Figur 2 inventerades. Detta är alla parkeringsytor med mer än ca 10 parkeringsplatser 

oavsett huvudman och reglering samt all gatuparkering. 

Vid tiden för inventeringen var ett fåtal parkeringsytor tillfälligt avstängda och en del parkeringsgarage 

låsta. Totalt inventerades ca 2 500 parkeringsplatser i centrala Vetlanda varav 1 180 samnyttjade och 1 

340 reserverade platser, se Tabell 2 

Tabell 2 Antal inventerade parkeringsplatser 

Totalt antal platser Antal samnyttjade platser Antal reserverade platser 

2 520 1 180 1 340 

 

  



  

 

 

RAPPORT 

2017-03-17 

VERSION 1.0 

PARKERING I CENTRALA VETLANDA - NULÄGESBESKRIVNING 

 

 

 

7 (17) 

 

 

Total efterfrågan i hela området 
Nedan redovisas total efterfrågan vid respektive inventeringstillfälle samt efterfrågan på samnyttjade 

respektive reserverade platser. Den totala beläggningsgraden var som mest 64 procent vid de inventerade 

tillfällena. Detta skedde vid marknadsdagen (tisdag förmiddag), se Figur 5. Denna beläggning innebär ca 1 

600 samtidigt parkerade bilar. Då utbudet är ca 2 500 platser innebär detta att det finns en ledig kapacitet 

på 900 platser eller 36 procent av beståndet. 

Vid tillfälle 2, tisdag förmiddag, stod totalt 1 450 bilar parkerade samtidigt vilket innebär en 

beläggningsgrad på 57 procent. Vid tillfälle 3, torsdag kväll, stod totalt 1 150 bilar parkerade samtidigt 

vilket motsvarar 47 procents beläggning. På lördag förmiddag var beläggningen 44 procent vilket innebär 

1 100 parkerade bilar. 

 

Figur 5 Total beläggning för respektive inventeringstillfälle. 

Tabell 3 Efterfrågan på bilparkering för respektive inventeringstillfälle. 

Samtliga parkeringar Tillfälle 1 

Tisdag 11:00-
12:00 

Tillfälle 2 

Tisdag 10:15-
11:30 

Tillfälle 3 

Torsdag 17:00-
18:00 

Tillfälle 4 

Lördag 11:00-
12:00 

Totalt antal parkerade 

bilar 
1 600 1 450 1 150 1 100 

Totalt antal lediga 

platser 
900 1 050 1 350 1 400 

Total beläggningsgrad 64% 57% 47% 44% 

 

Samnyttjad parkering innebär i det här sammanhanget att den är öppen och tillgänglig för alla kunder. 

Motsatser är reserverad parkering som bara får nyttjas av dem med särskilt tillstånd eller som på annat 

sätt är behöriga till platsen. 
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Tabell 4 Efterfrågan på samnyttjad bilparkering för respektive inventeringstillfälle. 

Samnyttjade 

parkeringar 

Tillfälle 1 

Tisdag 11:00-
12:00 

Tillfälle 2 

Tisdag 10:15-
11:30 

Tillfälle 3 

Torsdag 17:00-
18:00 

Tillfälle 4 

Lördag 11:00-
12:00 

Totalt antal parkerade 

bilar 
860 740 520 520 

Totalt antal lediga 

platser 
320 440 660 660 

Total beläggningsgrad 73% 62% 44% 44% 

 

Tabell 5 Efterfrågan på reserverad bilparkering för respektive inventeringstillfälle. 

Reserverade 

parkeringar 

Tillfälle 1  

Tisdag 11:00-
12:00 

Tillfälle 2 

Tisdag 10:15-
11:30 

Tillfälle 3 

Torsdag 17:00-
18:00 

Tillfälle 4 

Lördag 11:00-
12:00 

Totalt antal parkerade 

bilar 
760 710 650 600 

Totalt antal lediga 

platser 
580 630 690 740 

Total beläggningsgrad 64% 60% 55% 50% 

 

Beläggning per parkeringsyta vid respektive inventeringstillfälle 
På följande sidor presenteras beläggning per yta för respektive inventeringstillfälle. Röd färg indikerar att 

beläggningen är högre än 90 procent vilket innebär att kapaciteten är uppnådd. När beläggningen av en 

parkering är över 90 procent upplever den som ska parkera att parkeringen är full och måste aktivt söka 

plats. Grön färg indikerar att beläggningen är mellan 70 och 90 procent, vilket innebär att parkerings-

anläggningen vare sig upplevs fullbelagd eller står outnyttjad. Gul färg anger beläggning under 70 procent 

vilket innebär att kapaciteten inte utnyttjas i tillräcklig utsträckning och marken bör kunna utnyttjas 

effektivare. 

 

Figur 6 Färgskala förbeläggningsklasser. 
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Marknadsdag 
Under en marknadstisdag i Vetlanda var parkeringarna Gladan, Willys stora och lilla, Bangårdsgatan 

långtid, Vesslan, Missionsgatan 2 och Nygatan 37-39 fullbelagda, se Figur 7. Samtidigt är det många 

centrala parkeringsytor som har underutnyttjad kapacitet (gula), exempelvis Delfin och Cityparkeringen. 

Syftet med parkeringen vid detta tillfälle kan antas vara arbetsplatsparkering samt parkering för att 

besöka marknaden och passa på att göra ärenden i samband med detta. 

 

Figur 7 Beläggning (i procent) vid tillfälle 1: Tisdag kl 11:00-12:00, Marknadsdag. Färgerna indikerar följande: Röd > 90%, Grön 70-90%, 
Gul <70%. 
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Vardag förmiddag 
En vardag förmiddag kan syftet med parkeringen till stor del antas vara arbetsplatsparkering. Vid detta 

tillfälle var parkeringarna Gladan, Bangårdsgatan långtid och Nygatan 37-39 fullbelagda, se Figur 8. I 

jämförelse med beläggningen från inventeringen som genomfördes vid ungefär samma tid under en 

marknadsdag är Willys stora och lilla samt Vesslan lägre belagda vid detta tillfälle. Ledig kapacitet finns på 

flertalet centrala parkeringsytor, exempelvis Gallerian tak-parkering, Delfin, Vitalagatan takparkering och 

Cityparkeringen. 

 

Figur 8 Beläggning (i procent) vid tillfälle 2: Torsdag kl 10:15-11:30. Färgerna indikerar följande: Röd > 90%, Grön 70-90%, Gul <70%. 
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Vardag tidig kväll 
En tidig kväll en vardag har de flesta åkt hem från arbetet samtidigt som affärerna fortfarande har öppet. 

Syftet med parkeringen vid detta tillfälle kan till stor del antas vara handelsparkering. Ytor som är 

fullbelagda är gatuparkering på stationsgatan och Kvarngatan, gatuparkering på Lasarettsgatan, Willys lilla 

samt Vitalagatan 15, se Figur 9. Vid detta tillfälle finns ledig kapacitet på bland annat Gladan, Gallerian 

tak-parkering, Cityparkeringen och Vitalagatan tak-parkering. 

 

Figur 9 Beläggning (i procent) vid tillfälle 3: Torsdag kl 17:00-18:00. Färgerna indikerar följande: Röd > 90%, Grön 70-90%, Gul <70%. 
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Lördag 
En lördag vid lunchtid är Vesslan, gatuparkeringen på Storgatan och Kvarngatan fullbelagda, se Figur 10. 

Det finns ledig kapacitet på de flesta parkeringarna, exempelvis på Gladan, Gallerian tak-parkering, 

Vitalagatan tak-parkering, Cityparkeringen och Bangårdsgatan långtidsparkering. 

 

Figur 10 Beläggning (i procent) vid tillfälle 4: Lördag kl 11:00-12:00. Färgerna indikerar följande: Röd > 90%, Grön 70-90%, Gul <70%. 
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3.2 Nummerskrivning av Gladan 
För att ta reda på hur parkeringsytan Gladan används genomfördes en nummerskrivning onsdagen den 19 

oktober 2016 vid tre tillfällen. 

Tabell 6 Tidpunkter för nummerskrivningen.  

Tillfälle Tid Syfte med parkering 

1 10:00 Arbetsparkering 

2 17:30 Handelsparkering 

3 22:30 Boendeparkering 

 

Beläggning 
Gladan har 230 parkeringsplatser varav 2 platser för elbil och 5 platser för bil med släp. Figur 11 visar 

beläggningen av parkeringsplatserna på Gladan vid de tre tillfällena för nummerskrivning.  

Laddplatserna för elbil var belagda (av elbilar) vid tillfälle 1 och 2. Vid samtliga tre tillfällen var 

parkeringsplatserna för bil med släp tomma. Parkeringen var som mest belagd vid 10:00, 84 procent, 

vilket innebär att parkeringen främst kan natas användas som arbetsparkering. Vid 17:30 var den totala 

beläggningen 30 procent. Vid 22:30 var parkeringen i det närmaste tom, endast 6 bilar stod parkerade. 

Detta innebär att Gladan inte kan antas användas för boendeparkering i någon stor utsträckning. 

 

Figur 11 Beläggning av parkeringen Gladan vid respektive tillfälle för nummerskrivning. 

  



  

 

 

RAPPORT 

2017-03-17 

VERSION 1.0 

PARKERING I CENTRALA VETLANDA - NULÄGESBESKRIVNING 

 

 

 

14 (17) 

 

 

Avstånd och reslängd 
Figur 12 visar avstånd (fågelvägen) från Gladan till de adresser där de bilar som stått parkerade på något 

av tillfällena är registrerade. Staplarna anger antal bilar och den prickade linjen procent ackumulerat. 

Nästan alla bilar (ca 90 procent) som parkerar på Gladan vid något av tillfällena är registrerade inom 5 mil 

från parkeringen.  

Ca 40 procent av bilarna som parkerar på Gladan har närmare än 3 km till den adress där de är 

registrerade. Detta innebär att det finns en stor potential för att ersätta bilresan med mer hållbara 

alternativ som gång eller cykel. En av planeringsstrategierna i PM FÖP Vetlanda är att främja gång, cykel 

och kollektivtrafik – det är därför intressant att försöka byta de korta bilresorna mot mer hållbara 

alternativ. 

 

Figur 12 Resultat från nummerskrivning av Gladan. Diagrammet visar avstånd (fågelvägen) från Gladan till de adresser där de parkerade 
bilarna är registrerade. Staplarna visar antal bilar och den streckade linjen procent av de parkerade bilarna ackumulerat. 

 

Avstånd och inventeringstidpunkt 
I Figur 13 visas visar prickarna var de parkerade bilarna är registrerade. Färgerna anger vid vilket eller vilka 

av tillfällena som respektive bil stått parkerad på Gladan. Observera att kartan endast visar ett begränsat 

geografiskt område, många bilar är registrerade på adresser som ligger utanför detta område.  

De flesta som står på Gladan vid samtliga tillfällen bor mindre än 200 meter från parkeringen. De kan 

därför antas använda parkeringen som boendeparkering. Samtliga bilar (även de som är registrerade 

utanför kartans område) som står parkerade vid tillfälle 3 står vid samtliga tillfällen. Något annat samband 

mellan avståndet till Gladan och vid vilket tillfälle man står parkerad går inte att utläsa. 
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Figur 13 Resultat från nummerskrivning av Gladan (utmärkt med lila). Prickarna visar registreringsadress för de parkerade bilarna. 
Färgerna anger vid vilket eller vilka av tillfällena som respektive bil stått parkerad på Gladan.  
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4 Exploateringsplaner 
I centrumplanen från 2013 finns såväl exploateringsplaner som förslag på hur parkeringen skall hanteras i 

samband med dem. Dessa planer har utökats sedan arbetet med centrumplanen och i detta kapitel 

redovisas en bruttolista såsom den såg ut i december 2016.  

4.1 Enligt centrumplanen från 2013 
Enligt centrumplanen vill Vetlanda skapa möjligheter till bebyggelse i centrum för att skapa fler bostäder 

samt för att förtäta staden och få en mer sammanhållen stadskärna. Planen redovisar möjliga 

exploateringsytor för framtida utveckling, se Figur 14.  

För att göra centrala Vetlanda mer attraktivt föreslår centrumplanen att parkeringen på torget tas bort 

liksom överdäckningen på Kanalgatan. Dessa parkeringsplatser menar man finns möjlighet att 

kompensera för genom anläggande av snedparkering på Lasarettsgatan och gatan väster om Stortorget. 

Parkeringen Gladan används idag till stor del som arbetsplatsparkering för de som arbetar i centrum. För 

att avlasta denna föreslås i centrumplanen att parkeringsplatser för arbetande istället anläggs på 

kommunens mark vid Stickan-området. Exploatering i kvarteret Boken bör genomföras så att större delen 

av parkeringen finns kvar då man menar att den har ett värdefullt läge i centrum. 

 

Figur 14 Föreslagna exploateringsytor enligt ”Centrumplan för Vetlanda tätort”, 2013. 
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4.2 Nuvarande exploateringsplaner  
I Tabell 7 nedan redovisas en sammanställning av planerade och pågående projekt inom centrumområdet. 

Totalt omfattar listan ca 430 nya lägenheter och om samtliga planer förverkligas byggs drygt 200 

befintliga parkeringsplatser bort. Samtidigt ingår nybyggd parkering i olika mängd i de flesta av projekten. 

Tabell 7 Sammanställning av projekt inom centrumområdet med information om bedömt antal lägenheter, planskede och påverkan på 
mängden parkering. 

Plan 
Antal 

lägenheter 
Planskede 

Planerad 

byggnation 
Bortbyggd Tillförd parkering 

Mohagen 18 Detaljplan 

antagen 

2016-2017 Nej Nej 

Felsteget 45-50 Detaljplan 

under 

framtagande 

2018-2020 Ja Ja - garage 

Spinnaren 53 Centrumplan 

och detaljplan 

klar 

2017-2019 Ja - kommunal 

parkering längs 

Kanalgatan 

Ja -10 platser 

längs 

Spinnaregränd 

Nygatan 32 Planprogram - Nej Ja - 40 platser 

Folkets Hus Uppskattas 

till 90-100 

Centrumplan, 

planändring 

begärd 

Efter 2020 Ja - Folkets hus-

parkeringen (53 

platser) 

Ja - garage, ca 

100 platser 

Falken 18  Byggs på 

gällande plan 

Inflyttning 2017 Nej Ja 

Lokstallarna 13 Inflyttning 2015-2016 Nej Ja 

Norra Delfin 30+ Planprogram, 

vilande 

Efter 2020 Ja - 81 platser Ja  - för bostäder 

(troligtvis garage) 

Boken  Oklart Centrumplanen, 

programarbete 

i uppstart 

Efter 2020 Ja - minst 18 

platser 

Ja – för bostäder 

Banken 30-40 Förfrågan ej i 

centrumplanen 

Efter 2020 Ja - max 15 

platser 

- 

Merkurius 20 Centrumplanen Efter 2020 Ja - 

Vesslan 46 Centrumplanen Efter 2020 Ja - max 30 

platser 

Nej 

Venus 7 Detaljplan Efter 2020 Ja  Nej 

 


