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Parkeringspolicy och parkeringsnorm

Sammanfattning

Avsikten med en ny parkeringspolicy och parkeringsnorm

Malmö har det senaste decenniet genomgått en kraftig förändring. Befolk-
ningstillväxten har varit stark och stadens regionala roll har förstärkts, vil-
ket bl a bidragit till höjda bostadspriser. Samtidigt som miljömedvetandet 
blivit större har den allmänna välfärden medfört ett ökat bilinnehav. Det 
har bl a mot denna bakgrund bedömts angeläget att se över parkerings-
policyn och parkeringsnormen. Avsikten är att redovisa en balanserad och 
rimlig parkeringspolitik med avseende på rådande samhällsutveckling. 

Parkeringspolicy

I Malmös översiktsplan redovisas fl era ekonomiska-, ekologiska-, sociala- och 
attraktivitetsmål för staden. Parkeringspolicyn har till uppgift att stödja dessa mer 
övergripande mål och visa vilka metoder som fi nns till förfogande. Det har be-
dömts kunna ske det på följande sätt och inom följande fyra områden:
God sammanvägd tillgänglighet

• På tomtmark ska parkering för boende prioriteras före besöks- och kundpar-
kering. I sista hand tillgodoses behovet för arbetsplatsparkering.

• På gatumark ska angöring och korttidsparkering prioriteras före parkering 
för boende. I sista hand tillgodoses behovet för arbetsplatsparkering.

• Tillgången till kollektivtrafi k ska vägas in vid bedömningen av parkeringsbe-
hovet.

• Funktionshindrades behov av parkering ska tillgodoses.
• Cykelparkering ska placeras närmast mål- och startpunkten.
Eff ektiv markanvändning

• Samnyttjande av bilplatserna ska eftersträvas.
• Parkeringsköp/avlösen ska stödjas.
• Parkeringslösningar med parkeringshus ska stödjas.
• Parkeringsplaner ska utarbetas för större utbyggnadsområden.
• Bilpooler ska stödjas.
• Nya parkeringslösningar som kan leda till lägre bilinnehav ska prövas.
Minskning av biltrafi ken och dess negativa eff ekter

• De boende ska ges möjlighet att lämna bilen hemma.
• Tillgången på parkering vid arbetsplatser ska minskas.
• De accepterade gångavstånden till parkeringen ska jämställas med de till kol-

lektivtrafi ken.
• Tillgång till god cykelparkering ska erbjudas vid såväl start- som målpunkt.
• ”Hela resan” -perspektivet ska stödjas.
• De faktiska parkeringskostnaderna ska synliggöras.
• Uppförandet av pendlar- och infartsparkeringar ska uppmuntras.
Attraktiv stadsmiljö

• Parkering ska i huvudsak anordnas på tomtmark.
• Parkering på tomtmark ska gynnas genom att gatumarksparkering ges en 

adekvat taxa och tidreglering.
• Parkeringshus ska rymma kontor, butiker m m i åtminstone bottenvåningen.
• Parkeringslösningarna ska anpassas efter stadsbilden.
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Parkeringsnorm för bil

Parkeringsnormen anger ett minimikrav för antalet bilplatser för olika ändamål 
och gäller som vägledning vid detaljplaneläggning och som krav vid bygglovsgiv-
ning. Parkering på gatumark omfattas inte av parkeringsnormen.
Bostadshus

Vid enbostadshus ska parkering normalt ske på den egna tomten med en bilplats 
i och en bilplats framför garage/carport.

Vid fl erbostadshus är bilinnehavet och parkeringsbehovet beroende av fak-
torer som bl a bostadens läge, närhet till service, kollektivtrafi kförsörjning, bo-
endetäthet och lägenhetsstorlekar. Behovstalet anges som ett spann, mellan 0,5 
och 1,0 bpl/lägenhet, exkl 0,1 bpl/lgh för besökande, vilket ger en fl exibilitet att 
anpassa behovstalen efter det aktuella projektet och dess förutsättningar. I nor-
malfallet ligger dock spannet mellan 0,7 och 1,0 bpl/lgh. Det är första då bostä-
derna ansluts till bilpool och kombineras med ytterligare åtgärder eller om extra-
ordinärt goda förutsättningar föreligger, som hela spannet kan nyttjas.
Arbetsplatser

Med hänsyn till skillnaderna i färdsätt och kollektivtrafi kutbud har staden delats 
in i zoner avseende behovstal för arbetsplatsparkering. Inom den inre zonen 
(zon 1) är normtalet 0,2 bpl/anställd och i den yttre zonen (zon 2) 0,3 bpl/an-
ställd. Ett krav på 0,2 bpl/anställd medför att 80% av de anställda får ta sig till 
arbetet på annat sätt än med bil. Det ställer stora krav på bl a kollektivtrafi ken. Be-
hovet av besöks- och kundparkering varierar kraftigt beroende på verksamheten.

Det regionala kollektivtrafi kutbudet är särskilt bra vid stationerna Centralen, 
Triangeln och Hyllie. Inom 500 meters gångavstånd från stationsuppgångarna 
accepteras därför 25% lägre normtal för såväl anställda som besökande.

Parkeringsnorm för motorcykel

Vid bostäder bedöms behovet av parkeringsplatser vara 8 - 10% av bilplatsbeho-
vet. Vid arbetsplatser krävs en särskild utredning.

Parkeringsnorm för cykel

Vid fl erbostadshus bedöms behovet till 2,5 cpl/lgh. För cykelparkering vid ar-
betsplatser gäller samma zonindelning som för bilparkering. Inom zon 1 är beho-
vet 0,4 cpl/anställd och besökande och inom zon 2 är motsvarande värde 0,3.

Eff ekt först på lång sikt

Då parkeringsnormen i huvudsak gäller för nyproduktion och ombyggnad kom-
mer det att ta tid innan ändrade resvanor slår igenom i hela Malmö. I de stora 
utbyggnadsområdena kommer förändringen att märkas snabbare.

Lägre boendekostnader

En justering av parkeringsnormen har en liten påverkan på den totala byggkost-
naden. En inriktning mot billigare och effektivare parkeringslösningar ger bättre 
effekt. I vilken grad minskade byggkostnader kommer de boende till del är dock 
oklart. 
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Programmet har genomförts som ett förvaltningsövergripande 
projekt under ledning av stadsbyggnadskontoret.

Beställare:

Kommunstyrelsen

Styrgrupp:

Håkan Thulin, fastighetskontoret
Ingemar Gråhamn, stadsbyggnadskontoret
Kerstin Åkerwall, stadsbyggnadskontoret, sammankallande
Klas Nydahl, gatukontoret 
Tomas Strandberg, Parkering Malmö 
Ulf  Imander, miljöförvaltningen

Arbetsgrupp:

Agneta Holmberg, stadsbyggnadskontoret
Ann-Margret Rundqvist, stadsbyggnadskontoret
Christian Dahling, Parkering Malmö
Christian Röder, fastighetskontoret
Elvir Kovacic, stadsbyggnadskontoret
Frida Beijer, gatukontoret
Kajsa Nilsson, stadsbyggnadskontoret
Kenneth Fryklander, stadsbyggnadskontoret, projektledare fr o m 2009-07-01
Lars Ahlman, gatukontoret
Lennart Persson, stadsbyggnadskontoret
Magnus Hillberg, miljöförvaltningen
Maria Lööf, miljöförvaltningen
Mikael Ström, stadsbyggnadskontoret
Peter Björck, stadsbyggnadskontoret
Wolfgang Krienitz, stadsbyggnadskontoret, projektledare t o m  2009-06-30
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Kommunen har enligt plan- och bygg-
lagstiftningen ett övergripande ansvar 
för parkeringsplaneringen i kommu-
nen. I detta övergripande ansvar lig-
ger att utforma en parkeringspolitik 
och en parkeringsplanering för kom-
munen. Kommunen har dock ingen 
skyldighet att ordna parkering. Denna 
skyldighet åvilar fastighetsägaren.

Kommunstyrelsen fattade den 
5 mars 2008 beslut att uppdra åt stads-
byggnadsnämnden att tillsammans 
med tekniska nämnden och Parkering 
Malmö göra en översyn av den parke-
ringspolitik och de parkeringsnormer 
som gäller Malmö. Parkeringsnormen 

berör i huvudsak nybyggnad av t ex 
bostäder, kontor och handel och gäller 
som vägledning vid detaljplanelägg-
ning och som krav vid bygglovsgiv-
ning. Parkeringen på gatumark är en 
viktig del av policyn men omfattas inte 
av parkeringsnormen.

I arbetet har såväl bil, motorcy-
kel som cykel behandlats. Under den 
förvaltningsövergripande processen 
har det varit en strävan att uppnå en 
samsyn bland involverade parter i par-
keringsfrågorna och därmed skapa 
förutsättningar för en långsiktig och 
väl fungerande parkeringspolicy och 
parkeringsnorm.

Christer Larsson    Kerstin Åkerwall    Kenneth Fryklander/Wolfgang Krienitz 
Stadsbyggnadsdirektör   Planchef     Projektledare

Samrådsförslaget var ute på remiss 
24 juni 2009 - 31 oktober 2009. Sam-
rådsförslaget sändes till kommunens 
nämnder och styrelser, närliggande 
kommuner, regionala organ, företag, 
politiska partier, intresseföreningar 
m fl . Från de 120 mottagarna inkom 
cirka 40 skriftliga yttranden. Lämnade 
synpunkter redovisas i en särskild sam-
rådsredogörelse som i sin tur har legat 
till grund för revideringar av program-
met.

Det slutliga programmet kommer 
att föreläggas kommunfullmäktige för 
antagande.

Förord
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Behovet av en ny policy

Parkeringsfrågorna är en del av sam-
hällsplaneringen och samhällsplane-
ringen måste hela tiden stå i överens-
stämmelse med grundläggande sam-
hällskrav och medverka till en hållbar 
utveckling. Miljömål, tillgänglighets-
mål, sociala faktorer, resurs- och kost-
nadsaspekter är några av de dimensio-
ner som berörs av parkeringsfrågorna.

Malmö har genomgått en snabb 
och kraftig förändring. Befolkningstill-
växten har varit stark, stadens regiona-
la roll har förtydligats och såväl bo-
stadspriserna som miljömedvetandet 
har ökat. Därutöver har även bilinne-
havet ökat. Utvecklingen har gjort att 
det bedömts angeläget att se över den 
parkeringspolicy och parkeringsnorm 
som kommunfullmäktige antog så sent 
som mars 2003.

Vad säger plan- och bygglagen?

I plan- och bygglagen 3 kap, 15§ före-
skrivs följande om parkering:

”Tomter som tas i anspråk för bebyggelse 
skall anordnas på ett sätt som är lämpligt 
med hänsyn till stads- eller landskapsbilden 
och till natur- och kulturvärdena på platsen. 
Dessutom skall tillses att lämpligt utrymme 
för parkering, lastning och lossning av fordon 
i skälig utsträckning anordnas på tomten el-
ler i närheten av denna.
   Om tomter tas i anspråk för bebyggelse 
som innehåller en eller fl era bostäder eller 
lokaler för barnstuga, skola eller annan jäm-
förlig verksamhet, skall det fi nnas tillräckligt 
stor friyta som är lämplig för lek och utevis-
telse på tomten eller på utrymmen i närheten 
av denna.
   Om det inte fi nns tillräckliga utrymmen 
för att anordna både parkering och friyta, 
skall i första hand friyta anordnas.”

Bakgrund

I plan- och bygglagen 3 kap, 16§ 
anges att motsvarande ska tillämpas i 
skälig utsträckning även vid om- eller 
tillbyggnad men även för bebyggda 
tomter utan samband med byggverk-
samhet.

Vem har ansvaret?

Kommunen har ett övergripande 
ansvar för parkeringens planering. 
Kommunen har dock ingen skyldig-
het att ordna parkering. Denna skyl-
dighet åvilar fastighetsägaren.

Stadsbyggnadsnämnden anger det 
parkeringsbehov som ska tillgodo-
ses. Parkeringsnormen gäller då som 
vägledning vid detaljplaneläggning 
och som krav vid bygglovsgivning. 
Normerna har dock i sig ingen di-
rekt rättsverkan gentemot enskilda 
fastighetsägare eller andra och är inte 
heller bindande för stadsbyggnads-
nämnden. Det ankommer således 
nämnden att i varje enskilt fall göra 
en slutlig bedömning av det totala 
bilplatsbehovet som fastighetsäga-
ren/byggherren ska tillgodose, på 
den egna fastigheten eller i närheten 
av denna. Stadsbyggnadsnämnden 
har dock att beakta likställighetsprin-
cipen vilket innebär att byggherrar 
ska behandlas lika om det inte fi nns 
skäl för något annat. Parkeringen på 
gatumark är en viktig del av policyn 
men omfattas inte av parkeringsnor-
men.

Tekniska nämnden ansvarar via 
gatukontoret för den parkering som 
fi nns på gatumark. Inom ansvarsom-
rådet ryms såväl drift som reglering.

Mot avgift kan kommunen sluta 
avtal och därigenom åta sig att full-
göra ett parkeringsbehov. Dessa så 
kallade parkeringsköp handläggs av 
fastighetskontoret, som också sorte-

rar under tekniska nämnden. Parkerings-
köp kan bara lösas på kvartersmark.

Parkering Malmö är ett kommunalt 
bolag som har till uppgift att skapa och 
tillhandahålla parkeringsplatser på kvar-
tersmark. På uppdrag av gatukontoret 
övervakar bolaget för närvarande också 
alla parkeringsplatser på gatumark i 
Malmö.

Tidigare parkeringsnormer

Jämförs de senare årens parkeringsnor-
mer (1971, 1975, 1981, 1987 och 2003) 
med varandra kan vissa trender följas. 
Behovstalen för lägenheter har 
t ex succesivt sjunkit från 1971-års norm 
till 1987-års norm samtidigt som bilin-
nehavet ökat under samma period. I den 
senaste parkeringsnormen från 2003 
befanns det till sist vara nödvändigt att 
justera upp normen något för att anpas-
sa den efter rådande bilinnehav.

Normen för parkeringsplatser vid 
arbetsplatser har succesivt sänkts mellan 
1975 och 2003.

Att reglera behovet av såväl motor-
cykel- som cykelparkering via parke-
ringsnormen är en relativt ny företeelse. 
Detta skedde första gången 2003.
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Malmös utveckling ger förändrade förutsättningar 

Stad i tillväxt

Malmö har under de senaste decen-
nierna genomgått en kraftig utveck-
ling. Staden har nu fl er invånare än 
någonsin tidigare och har haft en 
positiv befolkningsutveckling 25 år 
i rad. De senaste 10 åren har staden 
vuxit med 36 000 invånare, de senaste 
tre åren med i snitt över 5 000 per år. 
Inget tyder för närvarande på att be-
folkningsutvecklingen skulle brytas, 
tvärt om. Med denna tillväxttakt kom-
mer Malmö att ha 350 000 invånare 
år 2020 och 400 000 invånare år 2030. 
Detta ökar bl a kraven på en god och 
effektiv markanvändning och ett mer 
miljöanpassat transportsystem.

I kraftig tillväxt är det viktigt att 
stärka stadens attraktivitet och att full-
följa stadens inriktning mot en hållbar 
stadsutveckling, både socialt, ekolo-
giskt och ekonomiskt. För att uppnå 
detta fullföljs inriktningen att bibehålla 
och vidareutveckla Malmö som en tät 

och koncentrerad stad och samtidigt 
öka insatserna av förnyelse och för-
sköning av stadens gemensamma rum, 
men även boende- och kunskapsmil-
jöerna. Sammantaget medför detta en 
strävan att fi nna attraktiva men mer 
yteffektiva lösningar.

Bilden av förnyelse förstärks av den 
snabba förändringen av befolkningens 
ålderssammansättning. Andelen unga 
har ökat kraftigt. Det kan inte bara 
förklaras av tillkomsten av högskolan 
utan får tillskrivas hela stadens om-
vandling. 

Ett regionalt ansvar

Malmö har blivit tydligare i sin roll 
som Skånes regionala centrum. Det är 
en uppgift som både är önskvärd och 
som förpliktigar. Staden och dess ut-
bud måste vara nåbart, inte bara för de 
egna invånarna utan även för alla inom 
regionen.

Stadens roll som regionalt cen-
trum leder till mängder med resor till 
och från staden. Dessa kan medföra 
fl era negativa effekter men samtidigt 
är det just rörelserna som ger staden 
dess liv. Bästa sättet att även framgent 
möjliggöra stora mängder resor men 
begränsa de negativa effekterna, som 
i huvudsak orsakas av bilismen, är 
att erbjuda god kollektivtrafi k. Även 
gång- och cykeltrafi k ska gynnas. Båda 
är yteffektiva transportmedel. 

Malmö har kraftiga kollektivtrafi k-
satsningar på gång. Citytunneln som 
färdigställs december 2010 kommer 
att underlätta för kommungränsöver-
skridande kollektivtrafi kresor och ett 
arbete har initierats för att på sikt in-
troducera spårvagnar.

Ökat miljömedvetande och

ökat bilinnehav 

Miljömedvetandet ökar kontinuerligt. 
Inte minst bland den yngre generatio-
nen. Trots ökad miljömedvetenhet och 
ansträngningar att minska bilismen 
överskrids miljökvalitetsnormerna för 
luftkvalitet vid ett fl ertal ställen. Där-
utöver ökar bilinnehavet kontinuerligt. 
Även i Köpenhamn har man sett en 
tydlig utveckling mot ett ökat bilinne-
hav i de centrala delarna av staden. 

Enligt SIKAs rapport Prognoser för 
persontransporter år 2020 (utgiven 2005) 
beräknas bilinnehavet i Skåne öka med 
20 % mellan 2001 och 2020. Efter-
frågan på parkeringsplatser beräknas 
således bestå.

Malmös kraftiga tillväxt och dess förstärkta roll som regionens centrum ökar kraven på att skapa en attraktiv 
stadsmiljö. För att uppnå en långsiktigt hållbar stadsutveckling måste utvecklingen dessutom ske med både sociala, 
ekologiska och ekonomiska förtecken.
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Parkeringens konsekvenser på byggkostnaderna

Lägre boendekostnader önskas

Malmös befolkning har stadigt ökat de 
senaste 25 åren. Sedan 1985 har det 
blivit 64 000 fl er malmöbor. Allt fl er 
vill fl ytta in samtidigt som det sker en 
eftersläpning i utbyggnaden av bostä-
der. Förutsatt att t ex sysselsättnings-
graden, räntan och konjunkturen är 
någorlunda oförändrad medför detta 
högre boendekostnader.

För att ge så många som möjligt 
möjlighet att komma in på bostads-
marknaden är det angeläget att även 
under tillväxtperioder kunna erbjuda 
nya bostäder till överkomliga priser. 
Eftersom parkeringskostnaden utgör 
en del av den totala boendekostnaden 
blir det intressant att sätta den i rela-
tion till den totala byggkostnaden.

Kostnad för parkeringslösningar

Kostnaden för att lösa parkeringsbe-
hovet varierar kraftigt beroende på hur 
man väljer att gå tillväga. Billigast är 
att åstadkomma markparkeringar, det 
kostar ca 15 000 kr/bpl. Ur stadsbygg-
nadssynpunkt är det inte en eftersträ-
vansvärd lösning i centrala områden 
men kan eventuellt fungera i ytterom-
råden.

En bilplats i ett underjordiskt ga-
rage är mångfalt dyrare att bygga. Den 
är också dubbelt så dyr som en bilplats 
i ett parkeringshus. Trots att bilplatsen i 
ett underjordiskt garage utgör ca 12 % 
av byggkostnaden för en normalstor 

Typ av parkering Byggkost/bpl Totalkost/bpl och år Totalkost/bpl och månad
Markparkering 15 000 8 000 700
P-hus 120 000 20 000 - 25 000 1 500 - 2 000
Garage plan -1 250 000 30 000 - 35 000 2 500 - 3 000
Garage plan -2 350 000 35 000 - 45 000 3 000 - 4 000
Garage plan -3 450 000 45 000 - 55 000 4 000 - 4 500

En grov beräkning av kostnaderna (2009) för olika sorters parkeringslösning. I totalkostnaden ingår såväl ett 
uppskattat markpris, ränta, avskrivning och driftskostnader. Ett samnyttjande av parkeringen har inte beräknats.

3:a på 75 m2 (ca 24 000 - 30 000 kr/m2 
vid nyproduktion) är det vanligt att 
bygga underjordiskt garage på tomten. 
Resultatet blir att parkeringsavgiften 
blir så hög att ingen förväntas betala 
vad det borde kosta, varför större de-
len av kostnaden fördelas över samt-
liga lägenheter och endast en mindre 
del tas ut i form av månadsavgift av 
den som parkerar. Normalt ligger en 
sådan avgift på ca 700 - 800 kr/mån 
medan den verkliga kostnaden borde 
vara 2 500 - 3 000 kr/mån.

Trots den ”rabatterade” parkerings-
kostnaden väljer många att, om möj-
ligt, hellre parkera bilen på gatumark 
där det i regel är ännu billigare. Det 
kan resultera i dålig beläggning i gara-
get och därmed en ännu högre summa 
som samtliga boende i fastigheten 
måste dela på. Detta är kostnader som 
i regel få boende känner till då de be-
slutar sig för sin bostad. Kostnaderna 
borde tydligare synliggöras.

Eff ekt av en justerad parkerings-

norm

Förutsätts en bilplats per lägenhet ger 
en sänkning av normen för boende-
parkering med 0,1 (betyder att 10 % 
av de boende inte längre ges plats för 
sin bil) en sänkning av byggkostnaden 
med 25 000 kr/lgh om den fi nns i un-
derjordiskt garage och 12 000 kr/ lgh 
om den fi nns i parkeringshus. Detta 
utgör endast en marginell del av bosta-
dens totala byggkostnad. 

Möjligheter till billigare parke-

ringslösningar

Om parkeringshus byggdes istället 
för underjordiska garage skulle parke-
ringskostnaderna mer än halveras. För-
utom att byggkostnaderna blir lägre så 
öppnar det också för samnyttjande av 
bilplatserna. I blandad stadsbebyggelse 
kan samnyttjandet nå upp till 30 %. 
På så sätt skulle parkeringskostnaden 
minska till ca 85 000 kr/lgh och utgöra 
4 % av byggkostnaden. Samnyttjandet 
kan också ge möjlighet till att bibehålla 
antalet bilplatser men istället bygga 
fl er bostäder eller lokaler utan att fl er 
bilplatser behövs. Ett samnyttjande på 
30 % medför då en möjlighet att upp-
föra ca 30 % mer byggnadsyta. 

Vid införande av bilpool kan par-
keringsnormen sänkas med ytterligare 
30 % och kostnaden hamnar då på 
ca 60 000 kr/lgh, ca 3 % av lägenhe-
tens byggkostnad. Det ger en sänkning 
med 190 000 kr/lgh jämfört med att 
bygga underjordiskt garage där varje 
bostad har sin bestämda bilplats.

Att använda sig av parkeringsköp 
eller avlösen i redan befi ntliga parke-
ringsanläggningar är ett annat sätt att 
minska kostnaderna. Parkeringsköp 
kostar 50 000 - 100 000 kr/bpl bero-
ende på var i staden det sker.

Lägre boendekostnader?

En justering av parkeringsnormen 
medför således en liten påverkan på 
den totala byggkostnaden medan sät-
tet att lösa parkeringen ger betydligt 
bättre effekt. I vilken grad denna 
minskade byggkostnad kommer hyres-
gästen eller bostadsrättsinnehavaren 
till del i form av lägre boendekostnad 
är dock oklart.
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Malmö avser att utvecklas till en att-
raktiv och hållbar stad. I Malmös över-
siktsplan anges därför fl era ekonomis-
ka-, ekologiska-, sociala och attraktivi-
tetsmål. Parkeringspolicyn ska stödja 
strävan att uppnå dessa mer övergri-
pande utvecklingsmål. Förenklat be-
döms parkeringspolicyn främst kunna 
användas för att uppnå följande:

• God sammanvägd tillgänglig het
• Effektiv markanvändning
• Minskning av biltrafi ken och dess  
 negativa effekter
• Attraktiv stadsmiljö

Inom parkeringsfältet fi nns det 
ett fl ertal områden inom vilka ställ-
ningstaganden måste tas för att kunna 
stödja dessa utvecklingsinriktningar. 
Policyn tydliggör ställningstaganden 
och ger vägledning inför avvägningar 

mellan olika intressen. Den konkreta 
uppföljningen sker sedan i parkerings-
normen. 

God sammanvägd tillgänglighet

Stadens önskan att fortsätta utvecklas 
som regionens centrum och därmed 
vara tillgänglig för såväl stadens som 
omlandets invånare ställer stora krav 
på god tillgänglighet. Att kunna nå 
staden och dess utbud är ett viktigt 
konkurrensmedel vid t ex handels- och 
företagsetableringar. Många pendlar in 
till staden för sin försörjning och den 
pågående regionförstoringen beräknas 
öka antalet resor till och från Malmö.

Det bästa vore om resenärerna i 
större utsträckning valde att göra resan 
med kollektivtrafi k eller med cykel. 
Det skulle stödja stadens strävan att 
uppnå sina miljömål. Hänsyn måste 
dock tas till vilka andra alternativa res-

möjligheter som erbjuds. För några är 
bilen det enda rimliga resalternativet. 
Det ligger också en social dimension 
i tillgänglighetsaspekten. Kommu-
nal service, nöjesutbud, butiker m m 
måste vara tillgängliga även för dem 
som inte har möjlighet att använda al-
ternativa transportmedel. Det behövs 
således en avvägning mellan tillgäng-
lighetsbehovet med bil och de miljö-
ambitioner staden ställt upp.

Prioritering mellan olika parkeringsbehov på 

tomtmark

Parkering sker för olika ändamål. Det 
kan vara parkering för boende, besö-
kande, sysselsatta eller för kundbesök.

Parkering för boende på tomtmark 
bör utformas så att den möjliggör för 
de boende att lämna bilen hemma. 
Bilen eller motorcykeln bör därför 
säkerställas en plats där den kan stå 
kvar under hela dagen. Istället kan de 
boende välja kollektivtrafi k eller cykel 
till t ex arbetet. Kundparkeringen är 
viktig för näringslivet i staden. Många 
kunder behöver inte ta bilen för att 
uträtta sitt ärende men det ligger en 
konkurrensfördel i att tillgodose beho-
vet. När det gäller tillgodoseendet av 
verksamheternas parkeringsbehov på 
tomtmark bör den följa ambitionen att 
de boende (arbetstagarna) ges möjlig-
het att lämna bilen hemma. Tillgången 
till parkering vid arbetsplatserna bör 
därför inte prioriteras. Behoven på 
tomtmark bör således tillgodoses en-
ligt följande prioriteringsordning:

1. Parkering för boende
2. Besöks- och kundparkering
3. Arbetsplatsparkering

De ytor som ligger närmast mål- 
och startpunkten ska prioriteras för 
cykelparkering.

Parkeringspolicy 

Skapa
logistikcentrum

för transportnäringen

Förbättra-
förstora

innerstaden

Utveckla
Malmö och regionen

som attraktiv
levnadsmiljö

Utveckla en stads-
integrerad forsknings-

och tillväxtmiljö
kring högskolan

Främja miljö-
anpassade
transporter

Möjliggöra
miljövänligare

 livsstil

Hushålla med 
jordbruksmarken

Bibehålla
koncentrerad

stad

Utveckla ekolo-
giskt anpassad

stadsbebyggelse

Högre
förvärvs-
frekvens

Mer
blandade
områden

Tryggare
stad

Attraktiva
mötes-
platser

Hälsosam
miljö

Attraktiv och hållbar stad

Fler
bostäder

Utvecklad
kommunal

service

Fortsatta
stadsmiljöåtgärder

Kultur och idrott
för möten och

gemenskap

Ökad 
delaktighet 

Skydda  
värdefull natur 

Samarbeta 
med näringslivet 

Service 
efter behov 

ekono- 
miskt 

ekolo- 
giskt 

socialt 

Mål och strategier för Malmös översiktsplanering (bild från ”Malmö 2005”)
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Prioritering mellan olika parkeringsbehov på 

gatumark

Parkeringsmöjligheterna på gatumark 
får inte tillgodoräknas enskilda fastig-
heters parkeringsbehov. Parkeringen 
på gatumark är en viktig del av policyn 
men omfattas således inte av parke-
ringsnormen.

De parkeringsmöjligheter som fi nns 
längs gatorna ska inte användas för 
långtidsparkering. De ska i första hand 
användas för att stödja näringslivet ge-
nom att skapa utrymme för kortvariga 
ärenden. I äldre bostadsområden, som 
byggdes då bilinnehavet var betydligt 
lägre, är gatan ofta den enda platsen 
att parkera bilen på. I sådana områden 
kan boendeparkering införas. De bo-
ende kan då mot en avgift låta bilen 
stå kvar hemma i upp till två veckor 
utan hänsyn till 24-timmarsregeln. An-
vändandet av gatumarkens parkerings-
möjligheter bör därför upplåtas efter 
följande prioriteringsordning:

1. Angöring och korttidsparkering
2. Parkering för boende
3. Arbetsplatsparkering

Om cykelparkeringen inte kan till-
godoses på tomtmark kan i vissa fall 
den gatumark som ligger närmast 
mål- och startpunkten prioriteras för 
cykelparkering.

Hänsyn till tillgången på god kollektivtrafi k

Vid tillgodoseendet av parkeringsbe-
hovet ska tillgången till god kollek-
tivtrafi k vägas in. De områden som 
erbjuder god kollektivtrafi k behöver 
inte samma tillgång på parkerings-
platser för bil som de som inte har 
fullgoda resalternativ. Genom att ange 
ett spann för behovstalen eller dela in 
staden i behovszoner kan hänsyn tas 
till kollektivtrafi kutbudet vid parke-
ringsbehovsberäkningarna. 
 
Tillgänglighet för rörelsehindrade

Staden ska vara tillgänglig för alla i 
samhället. Rörelsehindrade kan ha 
svårt att tillgodogöra sig de alternativa 
färdmedlen och behöver därför erbju-
das möjlighet att komma nära mål-
punkterna med bil.

Eff ektiv markanvändning

Bibehållandet av Malmö som en tät 
stad är avgörande i strävan att uppnå 
en hållbar stadsutveckling. En tät stad 
ger större närhet och minskat trans-
portarbete. Det gynnar gång- och cy-
keltrafi k, ger bättre underlag för ser-
vice och kollektivtrafi k samt minskar 
behovet att bebygga jordbruksmarken. 

Sett ur detta perspektiv är kollektiv-
trafi ken väldigt yteffektiv. Den tar liten 
plats och behovet är det samma nästan  
oberoende av hur många passagerare 
som transporteras. En parkerad bil 
däremot fortsätter att ta plats efter att 
bilisten parkerat fordonet. Ju fl er som 
transporteras desto större parkerings-
yta behövs. En cykel och motorcykel 
tar också plats, men betydligt mindre 
än bilen. I strävan mot yteffektiva 
lösningar behövs också ett effektivt 
utnyttjande av de parkeringsytor som 
ställs till förfogande.

Möjlighet för samnyttjande

En bilplats kan nyttjas av fl era olika 
bilister om anspråken på platsen sker 
vid olika tidpunkter. Det ger en effek-
tiv användning av parkeringsytorna. 
Ett sådant samnyttjande förutsätter 
att bilplatserna är öppna för fl era olika 
ändamål. En lösning som möjliggör 
samnyttjande ger företagsekonomiska, 
stadsbyggnadsmässiga och samhälls-
ekonomiska vinster. Samnyttjande ut-
gör också ett incitament för att uppnå 
en mer funktionsblandad stad.

Möjlighet till parkeringsköp/avlösen

Fastighetsägaren ges med parkerings-
köp/avlösen möjlighet att genom avtal 
ordna parkering på annan plats än på 
den egna fastigheten. Parkeringsköp/
avlösen medför att fl era olika aktörer 
kan köpa tillgång till parkering inom 
samma anläggning, vilket i sin tur ger 

I Svågertorp upptas stora delar av området för parkeringsändamål. En annan parkeringslösning skulle kunnat 
bidra till en effektivare markanvändning.
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Parkeringspolicyn ska bidra till förbättrad konkurrenskraft för kollektivtrafi ken.

förutsättningar för samnyttjande och 
de fördelar det innebär. Parkerings-
behovet bör i första hand tillgodoses 
genom parkeringsköp/avlösen i be-
fi ntliga anläggningar.

Parkeringslösningar med parkeringshus

Parkeringshus är betydligt billigare än 
underjordiska garage och mer yt-
effektiva än vida parkeringsområden 
i markplan. Parkeringshus ger även 
möjlighet att erbjuda parkering till 
fl era olika kunder i en och samma 
anläggning vilket i sin tur skapar möj-
lighet för samnyttjande av bilplatserna. 
Ett sådant samnyttjande ger förutsätt-
ningar att bygga mindre anläggningar, 
alternativt större bostads-/lokalytor, 
än vad annars hade varit fallet. Parke-
ringshus bidrar också till att göra bilen 
mindre lättillgänglig, vilket i sin tur 
förbättrar konkurrenssituationen för 
cykel och kollektivtrafi k.

Parkeringsplaner för större områden

Vid samtidig utbyggnad av större om-
råden bör en parkeringsplan upprättas 

för området. På så sätt skapas förut-
sättningar att uppnå goda helhetslös-
ningar istället för att byggherrarna 
försöker lösa sina parkeringsbehov var 
för sig. Det ges då möjlighet för ge-
mansamma parkeringslösningar, t ex 
i parkeringshus eller minska behovet 
genom att pröva nya grepp med kopp-
lingar till bilpooler eller dylikt. 

Stöd för bilpooler

För att minska markbehovet för bil-
parkering är det bra att samnyttja även 
bilen. Med hjälp av bilpooler minskar, 
byggkostnaderna, bilanvändningen 
och på sikt även bilinnehavet. Kom-
bineras bilpooler med gemensamma 
parkeringshus och färre bilplatser på 
den egna tomten så ökar chansen till 
gröna gårdar och möjligheten att se-
nare bygga ut kvarteren.

Parkeringsnormen för bostäder kan 
sänkas om byggherrarna garanterar 
bilpool under minst fem år. Då förut-
sätts dock även ett fl ertal andra åtgär-
der. Det kan vara marknadsföring av 
förutsättningarna inför infl yttningen, 

extra bra lösningar för cykelparkering-
ar, tillgång till god kollektivtrafi k och 
cykelvägnät, dessutom bör de boende 
ha både samhällsservice och annan 
service i närheten. Uppföljning och 
utvärdering måste ske.

Öppenhet inför nya lösningar

Det fi nns många sätt att minska bilin-
nehavet och därmed markåtgången, 
t ex genom införande av bilpooler. 
Om nya förslag kan visas leda till ett 
lägre bilinnehav fi nns det möjlighet att 
göra avsteg från parkeringsnormen för 
de fastigheter som ingår i projektet. 
Sådana initiativ välkomnas. 

Minskning av biltrafi ken och dess 

negativa eff ekter

Målet är att uppnå en mer miljöanpas-
sad trafi ksituation. Att styra bilpar-
keringen är en av fl era åtgärder som 
staden kan använda för att minska bil-
resandet och därmed förbättra luftkva-
liteten, buller- och trängselsituationen. 
Malmö arbetar också kontinuerligt för 
att erbjuda bättre kollektivtrafi k och 
cykelmöjligheter.

Möjlighet för boende att lämna bilen hemma

Det är viktigt att minska bilanvändan-
det, särskilt eftersom bilinnehavet för-
väntas öka de kommande åren. För att 
möjliggöra för de boende att lämna bi-
len hemma bör de säkerställas en plats 
där bilen kan stå kvar hela dygnet. Då 
kan de istället välja kollektivtrafi k el-
ler cykel. Om parkeringstillgången på 
tomtmark är för litet parkeras bilen 
istället på gatan. För att möjliggöra för 
angöring eller besöksparkering måste 
de boende fl ytta bilen på morgonen 
vilket blir ett incitament att ta bilen 
till arbetet, med ökat bilresande som 
följd.
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Då gator frigörs från parkering kan de användas för andra ändamål, som t ex uteserveringar.

I bostadsområden, som byggdes då 
bilinnehavet var betydligt lägre än idag, 
är gatan ofta den enda platsen att par-
kera bilen på. I sådana områden kan 
boendeparkering införas så att de kan 
låta bilen stå kvar utan hänsyn till 24-
timmarsregeln.

Minskad parkeringstillgång vid arbetsplatser

Tillgodoseendet av verksamheters par-
keringsbehov ska följa upp ambitionen 
att ge de boende (arbetstagarna) möj-
lighet att lämna bilen hemma. Parke-
ringstillgången vid arbetsplatser ska 
därför vara begränsad, särskilt inom 
områden där alternativa färdmedel är 
väl utbyggda. Om den enskildes re-
sor till och från arbetet fråndrogs den 
årliga körsträckan skulle bilinnehavet, 
till förmån för t ex bilpooler, uppfattas 
som ekonomiskt mindre attraktivt.

Jämförbara avstånd till parkering och till 

kollektivtrafi k

För att öka kollektivtrafi kens konkur-
renskraft är det viktigt att bilen inte 
blir så lättillgänglig att man av just det 
skälet väljer bilen före andra transport-
medel. Det fi nns därför skäl att jäm-
ställa det accepterade gångavståndet 
mellan bostaden och parkeringsplatsen 
med de avstånd som brukar accepteras 

till kollektivtrafi kutbudet. Avståndet 
mellan arbetsplatsen och dess tillhö-
rande parkering kan vara ännu längre.

God tillgång till cykelparkering

I ambitionen att erbjuda goda alterna-
tiv till bilen ligger också möjligheten
till god cykelparkering vid såväl bosta-
den, arbetsplatsen som besöksmålet. 
I de centrala delarna av staden är be-
hovet av cykelparkering större än i de 
ocentrala. Boende- och arbetsplatspar-
kering ska ordnas på kvartersmark. 

Cykelparkeringen ska ligga nära 
entréerna, erbjuda tillräckligt med 
platser och helst vara väderskyddade. I 
vissa fall kan det av stadsbyggnadsskäl 
vara intressant att bygga t ex slutna 
kvarter. Det skulle göra besöksparke-
ringen till t ex butiker svårtillgängliga. 
Kommunen kan då, mot ersättning för 
byggkostnaden, medverka till att fi nna 
plats för besöksparkering på allmän 
platsmark. 

I den befi ntliga miljön fi nns idag ett 
generellt behov av fl er besöksparke-
ringar för cykel.

Stöd för ”hela resan”-perspektivet

Goda möjligheter till cykelparkering är 
väsentligt vid stadens kollektivtrafi k-
lägen. Cykelparkering eller cykeluthyr-
ning bör kunna rymmas i närliggande 
”öppna” parkeringshus eller parke-
ringsgarage. Cykeln står då dessutom 
väderskyddat. 

Synliggörande av parkeringskostnaderna

Många gånger är hela kostnaden för 
att anlägga en bilplats osynlig för an-
vändaren. Vid köp av bostadsrätter 
ingår ofta större delen av bilplatsens 
kostnad i lägenhetspriset. Om parke-
ringens totala kostnad synliggjordes 
på ett tydligare sätt skulle det bli ett 
incitament för kunden att påverka 
byggherren att söka efter billigare lös-
ningar, t ex i parkeringshus där sam-
nyttjande kan ske. I förlängningen kan 
detta resultera i något lägre bygg- och 
boendekostnader.

Stöd för pendlar- och infartsparkeringar

Pendlarparkeringar anordnas nära 
hemortens kollektivtrafi kpunkter vari-

Det är angeläget att fi nna goda möjligheter för cykel-
parkering i anslutning till kollektivtrafi kpunkter.
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Parkeringshus bör utformas så att de nedre våningarna kan användas för andra ändamål än parkering. Det 
skulle bidra till att stärka stadens attraktivitet. Här ett exempel från Västra Hamnen där en galleria har in-
rymts i parkeringshusets bottenplan.

från bilisten sedan kan åka kollektivt. 
För att dämpa biltrafi ken i Malmö ska 
anläggandet av pendlarparkeringar i 
angränsande kommuner uppmuntras.

Möjligheten till infartsparkering, 
som anläggs nära målpunkter inom 
kommunen, fi nns redan idag. Möjlig-
heterna kan komma att vidareutveck-
las vid ett införande av spårvägstrafi k. 
Huvudmålet är dock att Malmöbon 
inte ska använda dessa för pendlarpar-
kering utan ska gå, cykla eller använda 
lokaltrafi ken för resor inom staden.

Attraktiv stadsmiljö

Tillgodoseendet av parkeringsbeho-
vet kommer ibland i konfl ikt med de 
stadsbyggnadsambitioner som efter-
strävas. Stora öppna parkeringsområ-
den upplevs ofta som förfulande. Par-
keringsbehovet ska därför tillgodoses 
på ett sätt som stör stadsmiljön så lite 
som möjligt.

Parkering i huvudsak på kvartersmark

Parkering ska i huvudsak ordnas på 
kvartersmark. Torg, kajer, gröna plat-
ser, vissa gator m m bör frigöras från 
parkering för att ytterligare förstärka 
stadens attraktivitet.

Samordning av parkering på kvartersmark 

och gatumark

För att få fl er att parkera på kvarters-
mark ska avgiften för bilparkering på 
gata och allmän platsmark vara lika 
hög eller högre än för motsvarande 
parkering på kvartersmark. Avsikten är 
att frigöra gatuparkering för angöring 
och kundparkering. De ekonomiska 
förutsättningarna för att åstadkomma 
gemensamma parkeringslösningar på 
tomtmark skulle också öka om de inte 
konkurrerades ut av billigare gatu-
marksparkering. För att uppnå detta 
kan förutom taxesystemet även parke-
ringens tidsbegränsning användas som 
styrinstrument.

Parkeringshus med inbyggd fl exibilitet

Parkeringsefterfrågan kan komma att 
förändras med tiden. Skulle behovet 
minska är det av vikt att parkerings-
husen rymmer en fl exibilitet när det 
gäller användandet. Parkeringshusens 
nedre våningar ska därför utföras så 
att de kan omvandlas till lokaler för 
kontor, handel eller dylikt. I centrala 
lägen ska parkeringshusen redan från 
början förses med annan användning 
i den eller de lägsta våningarna. Med 
tanke på ambitionen att öka stadens 
täthet stöds även ambitioner att bygga 
t ex studentbostäder på parkerings-
husens översta plan. 

Parkering anpassad efter stadsbilden

Stor omsorg ska läggas vid parkerings-
anläggningarnas estetiska gestaltning, 
det gäller såväl för parkeringshus som 
markparkeringar. De ska utformas så 
att de anpassas efter omgivningen och 
ambitionen bör vara att åstadkomma 
parkeringar med inslag av planteringar 
eller andra gröna element. Parkerings-
hus med andra funktioner i t ex bot-
tenvåningen ger ofta god stadsbygg-
nadsmässig effekt. Även underjordiska 
garage smälter ofta in i miljön.
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2. Parkeringsnorm
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Malmöbons bilanvändning

minskar 

Malmöborna har förändrat sina res-
vanor. Malmö kommuns resvaneun-
dersökning från hösten 2008 visar att 
andelen bilresor har minskat från 52 % 
av alla resor år 2003 till 41 % år 2008. 
Det är framförallt korta bilresor under 
5 km som har minskat. En större an-
del malmöbor uppger också att de kör 
bil i liten omfattning (mindre än 800 
mil per år). Både cykel- och gångtrafi -
ken har ökat.

Oförändrad biltrafi k

Den totala biltrafi ken i Malmö mins-
kar inte. Resorna per person är vis-
serligen färre men de är längre. En 
befolkningsökning med ca 6 % mellan 
2003 och 2008 är också en del av för-
klaringen. De som inte bor i Malmö 
använder dessutom bilen mer än mal-
möborna. Cirka 58 000 pendlar in till 
Malmö och 26 000 pendlar ut (2007). 
Ungefär 64 % av inpendlarna använ-
der bilen vid arbetsresorna jämfört 
med malmöbornas 44 %. Icke malmö-
bor som handlar i stan (ej livsmedel) 
använder bilen vid 75 % av resorna 
jämfört med 45 % av malmöborna. 

Förutsättningar för parkeringsnormen

Färdmedelsval för huvudresor för malmöborna 18-75 år. Källa: Malmö stads resvaneundersökning 2003/2008.

Bilinnehavet ökar

Bilinnehavet i Malmö ökade mellan 
årsskiftet 2000/2001 och årsskiftet 
2008/2009 med 10 %. Från 362 per-
sonbilar i trafi k/1000 invånare till 396 
personbilar i trafi k/1000 invånare. En-
ligt SIKAs rapport Prognoser för per-
sontransporter år 2020 (utgiven 2005) 
beräknas bilinnehavet i Skåne öka med 
ytterligare 10 % fram till år 2020.

Utvecklingen av bilinnehavet beror 
till stor del på demografi ska och so-
ciologiska förändringar. Exempelvis 
antas att de som blir äldre i framtiden 
kommer att ha bil i betydligt större 
utsträckning än dagens äldre. Likaså 
förväntas bilinnehavet hos kvinnor att 
fortsätta öka.

Ändrade resvanor förväntas så 
småningom leda till minskat bilinne-
hav men brytpunkten syns ännu inte i 
prognoserna. Försök med bl a bilpoo-
ler kommer att leda till minskad bil-
användning vilket på sikt bör leda till 
ett minskat bilinnehav.

Uppgifter om bilinnehavet

Genom att studera bilinnehavet i om-
råden som byggts i staden olika delar 
det senaste decenniet erhålls en bild av 

vilket bilinnehav som kan förväntas i 
nybyggda hus. Biltätheten i dessa ny-
byggda kvarter ligger mellan 450 och 
600 per 1000 invånare för både fl erfa-
miljshus och enfamiljshus.

Bilinnehavet i Malmö 2007-12-31 
enligt statistik från BILPAK och SIKA.

Parkeringsbehov vid bostaden fi nns för: 

Bilar i trafi k ägda av fysiska personer 82 261
Bilar i trafi k ägda av personliga företag 8 412
Avställda (fysiska pers + pers företag) 7 409
Bilar leasade minst 1 år 8 123 
Summa 106 205

Totalt i Malmö fanns ca 110 000 
personbilar i trafi k 2007-12-31. Utav 
dessa var ca 27 864 registrerade på 
juridiska personer, varav 8 412 på per-
sonliga företag. Uppgifter om bilinne-
havet fi nns på kvartersnivå med un-
dantag för leasingbilarna som endast 
fi nns på kommunnivå.

Parkering vid bostaden 

Utgångspunkten för att bestämma 
parkeringsbehovet vid bostaden är att 
varje bil ska ha en parkeringsplats.
Parkeringsplatsen ska dessutom vara 
belägen på ett acceptabelt avstånd från 
bostaden. Detta är en förutsättning för 
att ha möjlighet att kunna gå, cykla, 
åka kollektivt eller använda bilen för 
att tillgodose sina resbehov.

Bilplatsbehovet kan beräknas ge-
nom att multiplicera förväntad biltät-
het med förväntad boendetäthet. 
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Varierande boendetäthet

Antalet boende per lägenhet skiljer sig 
kraftigt åt mellan stadsdelarna. Skillna-
den i boendetäthet växer mellan sta-
dens olika delar eftersom det byggs för 
få lägenheter i förhållande till infl ytt-
ningen och förtätningen sker i huvud-
sak där boendetätheten redan är stor. 
En jämförelse mellan bilinnehav och 
boendetäthet på stadsdelsnivå visar att 
dessa inte går ”hand i hand”. En hög 
boendetäthet betyder inte självklart ett 
högt bilinnehav.

Stadskontorets befolkningsprognos 
från 2009 anger följande boendetal för 
nya bostäder.

Typ av område        boende/lgh

Flerbostadshus, inre delar 1,8
Flerbostadshus, perifera delar 2,0
Flerbostadshus, marklägenheter 2,6
Småhus 3,2
Pensionärslägenheter 1,0

Boendeform

I äldre bostadsområden är det skillnad 
i bilinnehavet mellan rena bostads-
rättsområden och hyresrättsområden, 
framförallt vad det gäller allmännyttan. 
Under senare tid har Malmö byggt 

kvarter med blandade upplåtelsefor-
mer. Det går därför inte att få fram 
statistik som ger stöd för att det före-
ligger någon skillnad i bilinnehavet be-
roende på upplåtelseform. Med tanke 
på kostnaden för en ny bostad bedöms 
det inte föreligga någon skillnad vad 
det gäller bilinnehavet vid nyproduk-
tion. Hyresrätter tenderar därutöver 
att omvandlas till bostadsrätt.

Min- eller maxnorm

Parkeringsnormen anger ett mini-
mikrav för antalet parkeringsplatser 
för olika ändamål. Det fi nns således 
inget som hindrar att fastighetsägaren 
bygger fl er platser. På grund av kost-
naden är det dock ytterst sällan som 
fastighetsägaren väljer att bygga fl er 
platser. Om kommunen skulle anta en 
maxnorm blir det kommunens ansvar 
om antalet parkeringsplatser blir för 
litet. Med en minnorm ligger ansvaret 
hos fastighetsägaren. Vill kommunen 
reglera antalet parkeringsplatser i ett 
bestämt område, t ex vid en gågata, 
kan detta ske i detaljplanen. Fastig-
hetsägaren löser då behovet inom 
rimligt avstånd genom parkeringsköp 
eller avlösen.

Fler motorcyklar och EU-mopeder

Sedan 1999 har antalet motorcyklar 
ökat med över 100 %. Dessutom an-
vänds motorcyklar allt större del av 
året. År 1999 avställdes nästan hälften 
vintertid, 2007 bara en tredjedel. Till 
detta har kommit EU-mopeder. Be-
hovet av parkeringsplatser har därmed 
ökat kraftigt.

Ökad cykelanvändning

Resvaneundersökningen från 2008 
visar att cykelanvändningen ökar. 
Det blir allt viktigare att tillgodose 
parkeringsbehoven vid bostaden men 
framförallt vid målpunkterna. Det 
ökade cykelanvändandet och den 
större fl oran av cykeltyper (lastcyklar, 
cykelkärror m m) medför att större 
vikt behöver läggas vid utformningen 
av cykelparkeringarna.

Bruttototalarea

Normtalen för anställda och kunder 
är ofta relaterade i antal per 1000 m2. 
Kvadratmetervärdet avser bruttoto-
talarean, BTA.

Bilinnehavet förväntas fortsätta att öka. Bilden visar Malmös inskeppningshamn.
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Parkeringsnorm för bil

Bostäder

Enbostadshus

Behovstalen för parkering vid enbo-
stadshus är det samma oavsett var i 
kommunen de är lokaliserade. Enskild 
parkering ska normalt ske på den egna 
tomten genom att skapa en bilplats i 
och en bilplats framför garage/car-
port. Då gemensam parkeringen har 
anordnats fi nns möjlighet till samnytt-
jande varför behovet blir lägre.

                                 Enskild     Gemensam

Enbostadshus  bpl/lgh       bpl/lgh

Boende      2,0               1,4
Besök        -                0,1
Totalt      2,0                1,5

Flerbostadshus

Parkeringsbehovet är beroende av fl era 
faktorer såsom bostadens läge, tillgång 
till service i närområdet, kollektivtra-
fi kförsörjning, lägenhetsstorlek och 
sammansättning, målgrupp, boende-
täthet och förväntat bilinnehav. Det är 
därför svårt att fi nna klara zongränser 
för fl erfamiljshus. Behovstalet anges 
därför bäst som ett spann mellan två 
värden.

Flerbostadshus         bpl/lgh

Boende                    0,5 - 1,0
Besökande        0,1
Totalt                    0,6 - 1,1

Spannet ger en fl exibilitet att an-
passa behovstalen efter det aktuella 
projektets förutsättningar. I normalfal-
let ligger spannet mellan 0,7 - 1,0 (exkl 
besöksparkering) men om bostäderna 
ansluts till bilpool (se sid 19) eller om 
extraordinärt goda förutsättningar 
föreligger eller skapas, kan spannet 
sträcka sig ner till 0,5 bpl/lgh. Även 
då byggnaden/området rymmer en 

betydligt större andel en- och två-
rummare än vad som är normalt kan 
normvärdet bli lägre än 0,7 bpl/lgh. 
Det krävs dock en särskild utredning 
för att visa hur stora korrigeringar av 
behovstalen som behöver göras. Be-
söksparkering måste anordnas så att 
den blir allmänt tillgänglig.

Angivandet av ett spann ställer höga 
krav både på byggherren och på stads-
byggnadskontoret. Redan i detaljplane-
arbetet måste behovet klargöras i sam-
arbete mellan byggherren och kom-
munen. Större ansvar och engagemang 
leder dock till bättre kunskap i ett ti-
digt skede, vilket underlättar bygglovs-
processen, där det slutliga behovet och 
lösningen fastläggs. 

Normen anger ingen skillnad mel-
lan hyresrätt och bostadsrätt. 

Student- och ungdomsboende 

Bilinnehavet bland studenter och 
ungdomar är i regel betydligt lägre 
än bland övriga invånare. Då de bor i 
särskilda boendeformer fi nns det möj-

lighet att anpassa normen efter par-
keringsbehovet. Besöksparkeringen är 
inkluderad i nedanstående behovstal.

Studentrum/Pentryrum: 0,15 bpl/rum

Äldreboende

I begreppet äldreboende ryms både 
boende med och utan tillhörande vård. 
Vid äldreboende utan tillhörande vård, 
typ seniorboende 55+, ställs samma 
krav på boendeparkering som för 
fl erfamiljshus. Det betyder att parke-
ringsbehovet varierar med lägenhets-
storlekarna.

Består äldreboendet av en- och två-
rumslägenheter med visst vårdbehov 
krävs 0,2 bpl/lgh och 0,1 bpl/lgh för 
besök, totalt 0,3 bpl/lgh.

Vid äldreboende med i huvudsak 
vårdfunktion krävs endast parkering 
för de anställda och besökande.

En särskild parkeringsutredning er-
fordras vid planering för äldreboende. 
Särskild hänsyn måste då tas till det 
större behovet av parkeringsplatser för 
funktionshindrade.

Parkeringshuset Monbijou är ett exempel på hur parkeringsbehovet kan tillgodoses utan att gatubilden förrycks. 
I detta fall inrymmer bottenvåningen en hårstudio och ett café.
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Arbetsplatser

Ungefär en tredjedel av Malmös ar-
betsplatser innehas av boende utanför 
kommunen. Inpendlingen är störst 
ifrån Lund och Vellinge. De som inte 
bor i Malmö använder bilen mer än 
malmöborna. Cirka 64 % av inpend-
larna använder bilen vid arbetsresorna  
jämfört med malmöbornas 44 %.

Inom olika verksamheter kan ar-
betstätheten (antalet anställda per 
1000 m2 BTA) variera kraftigt, framfö-
rallt inom handel och industri. Norm-
talet anges därför per anställd. I början 
av planprocessen är antalet anställda 
inte alltid känt. I det skedet kan antalet 
bpl/1000 m2  BTA användas som stöd. 
I normvärdet ingår inte behovet av 

parkering för tjänstebilar som enbart 
används i tjänsten.

 Behovet av besöks- och kundpar-
kering varierar kraftigt beroende på 
byggnadens funktion.

Zonindelning

Med hänsyn till skillnaderna i arbets-
täthet, färdsätt vid arbetspendling och 
kollektivtrafi kutbud är det lämpligt att 
dela in staden i zoner avseende be-
hovstal för arbetsplatsparkering. Två 
zoner har bedömts relevanta. Inom 
zon 1 är parkeringsbehovet inte lika 
stort som inom zon 2. För zon 1 är 
normtalet 0,2 bpl/anställd och för 
zon  2 0,3 bpl/anställd.

Bilpooler

Bilpooler är en relativt ny företeelse i 
Malmö. Införandet av bilpooler kan 
komma att minska bilinnehavet. Pilot-
projekt pågår. Förutsättningen är dock 
att det fi nns nära och god tillgång 
till kollektivtrafi k, samhällsservice 
och annan service. Införs bilpooler 
kan parkeringsnormen för bostäder 
komma att sänkas med upp till 30 %. 
Normvärdet kan således hamna under 
0,7 bpl/lgh. För att uppnå detta krävs 
dock att ett avtal om bilpoolsinförande 
kombineras med ytterligare åtgärder. 
Dessa kan vara följande:

• Mindre än hälften av bilplatsbeho-
vet uppförs på den egna tomten.

• Parkeringsköp/avlösen sker för 
fl ertalet bilplatser i en gemensam 
parkeringsanläggning för ökat 
samnyttjande.

• Medlemskap i bilpool garanteras 
i minst fem år och kostnaden för 
medlemskapet ingår i hyran.

• Bilpoolsbilarna står i en gemen-
sam parkeringsanläggning.

• Speciell omsorg läggs på tillgång-
en och utformningen av cykelpar-
keringen.

• Månadskort tillhandahålls för 
stadstrafi ken under ett år.

• Kraftfull marknadsföring av bil-
poolslösningen och dess förutsätt-
ningar sker före infl yttning.

• Årlig uppföljning och utvärdering 
utförs gemensamt av fastighets-
ägaren och kommunen under 
minst fem år efter införandet.

Om försöket med bilpooler inte 
faller väl ut eller avtalsbrott sker bör 
utrymme säkras så att fastighetsägaren 
kan hantera den parkeringssituation 
som uppstår.
 

Zonindelning efter parkeringsbehovet för bil vid arbetsplatser.
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För närvarande bedöms det re-
gionala kollektivtrafi kutbudet inom 
zon 1 bli särskilt bra vid stationerna 
Centralen, Triangeln och Hyllie. Inom 
500 meters gångavstånd från stations-
uppgångarna accepteras därför 0,15 
bpl/anställd och att normtalen för 
besöksparkering sänks med 25%.

Kontor

                               Zon 1         Zon 2

                          bpl/1000 m2     bpl/1000 m2 
Arbetsplatser 1)   8            12
Kund/besök 2)   1              2
Totalt    9            14
bpl/anställd   0,2              0,3

1) Normalt 30-50 anställda/1000 m2. Behovet 
är beräknat på 40 anställda/1000 m2.
2) 4 bpl/1000 m2 vid friliggande bilorienterat 
läge

Handel

                             Zon 1         Zon 2

                        bpl/1000 m2       bpl/1000 m2

Arbetsplatser 1)   3              4,5 
Kund/besök 2)        15                       15             
Totalt  18            19,5
bpl/anställd   0,2              0,3

1) Normalt 10-20 anställda/1000 m2. Behovet 
är beräknat på 15 anställda/1000 m2.
2) 20-70 bpl/1000 m2 vid större bilorienterat 
läge, särskild utredning erfordras.

Industri

                              Zon 1         Zon 2

                         bpl/1000 m2     bpl/1000 m2

Arbetsplatser 1)   3              4,5
Kund/besök 2)          -               -
bpl/anställd   0,2              0,3

1) Normalt 10-20 anställda/1000 m2. Behovet 
är beräknat på 15 anställda/1000 m2.
2) Antalet besökande är svårbestämbart. Sär-
skild utredning erfodras.

Utbildning

För anställdas parkeringsbehov vid 
skolor gäller samma normvärden och 
zonindelning som för alla andra verk-
samheter. Elevernas parkeringsbehov 
varierar kraftigt beroende på utbild-
ningsnivå och upptagningsområde. En 
särskild utredning krävs för att beräk-
na skolors parkeringsbehov.

Den stora efterfrågan på förskolor 
som för tillfället råder har gjort det 
angeläget att tydliggöra parkeringsbe-
hovet för verksamheten.

                             Zon 1      Zon 2

Förskolor              bpl        bpl

4 avdelningar 1) 3          4 
6 avdelningar 1) 4                  6 
Angöring/avd          1,5                    2,5 
bpl/anställd 0,2          0,3

1) Behovet är beräknat på 3,5 anställda/avdel-
ning.

Vid förskolor accepteras angöring 
av varutransporter på gatan. Vid ny-
byggnad av förskolor i befi ntlig stads-
miljö accepteras personbilsangöring 
på gatan förutsatt att det inte går att 
ordna på tomten. Detta i enlighet med 
PBL 3 kap 15§.

Särskilda besöksmål

Vissa verksamheter är särskilt besöks-
intensiva. I nedanstående tabell anges 
behovet för två relativt vanliga besöks-
mål. Det är viktigt att även tillgodose 
behovet av lastning och lossning vid 
de olika verksamheterna.
  
                               Zon 1          Zon 2

Kund/Besök    bpl/1000 m2     bpl/1000 m2

Restauranger 1)    25                     25 
Hotell 2)                      7            10

1) Vid bilorienterade lägen erfordras särskild 
utredning.
2) 25 bpl/1000 m2 vid friliggande bilorienterat 
läge, särskild utredning erfordras.

För verksamheter som inte är så 
vanligt förekommande är det svårare 
att ange bilplatsbehovet. Normalt 
behöver en särskild utredning göras. 
Nedan angivna värden anger dock en 
utgångspunkt för diskussion kring bil-
platsbehovet.

Biograf  och Teater
 0,1 bpl/sittplats eller
 50 bpl/1000 m2 

Sport- och idrottsanläggningar
 0,1 - 0,3 bpl/besökande
 0,2 - 0,4 bpl/idrottande
Kyrkor, moskéer, synagogor eller liknande
 0,05 bpl/sittplats eller
 25 bpl/1000 m2 

Parkering på gatumark får inte tillgodoräknas det parkeringsbehov som ska tillgodoses.
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Rörelsehindrade har inte alltid samma möjlighet att nyttja kollektivtrafi ken. Parkeringsplatser ska därför upplåtas 
särskilt för denna grupp så att de kan ta del av stadens utbud på samma villkor som andra.

Antalet besökande och kunder till 
hantverk, partihandel, sjukhus, vård-
centraler är så svårbestämbara att inget 
riktvärde anges. Särskild utredning 
erfordras.

Parkering för rörelsehindrade

Det fi nns skäl att ta särskild hänsyn 
till vissa behovsgrupper, grupper som 
ställer större krav på parkeringsmöjlig-
heterna än andra. Mellan 2 % och 3 % 
av samtliga bilplatser, dock minst en, 
ska därför anpassas för rörelsehind-
rade med särskilt parkeringstillstånd. 
Bilplatserna ska vara fem meter breda, 
om inte intilliggande yta kan använ-
das. Parkeringsplatserna ska förläggas 
nära entrén och utmärkas för just rö-
relsehindrade. Gångavståndet bör inte 
överstiga 25 meter. 

Samnyttjande av parkering

En bilplats kan nyttjas av fl era olika 
bilister om anspråken på platsen sker 
vid olika tidpunkter. Nedanstående 
tabell används för att beräkna samnytt-
jandet av platserna. Vid samnyttjandet 
får inte det totala antalet bilplatser 
understiga det enskilda behovet för 
respektive lokalkategori. För boende 
vardagar 10-16 gäller en beläggning på 
75 % inom ett område som motsvaras 
av zon 1 för arbetsplatser.

 Beläggning i procent
                    Vardag   Fredag   Lördag   Natt
Kategori       10-16      16-19     10-13

Bostäder
     Boende     55-75        55       50       80-90
     Besökande   30        70            40    50
Kontor       60-80        20       10    10
Butiker          40     80-90     100     -
Industrier       60-80        10         5    10
Skolor          90        10         5     -
Hotell               50        50       30    80
Restauranger     75        40       60          -  

Behovstal vid ombyggnad

Kravet på bilplatsbehov vid ombygg-
nad beräknas på samma sätt som vid 
nybyggnad. Normalt erfordras endast 
ett tillskott av bilplatser som motsvarar 
differensen av det enligt parkerings-
normen angivna behovet före respek-
tive efter ombyggnaden, under för-
utsättning att parkeringsplatser fi nns. 
Det kan medföra att parkeringsnor-
men inte föreskriver något ytterligare 
behov. En korrigering med hänsyn till 
bostädernas storlek kan behöva göras. 
Finns inga parkeringsplatser behövs en 
särskild utredning.

En del av Malmös utbyggnad kom-
mer att ske genom förtätning, t ex 
genom vindsinredningar, påbyggnader 
av befi ntliga hus, bebyggelse på gårdar 
och på nuvarande gatumark. Det är då 
viktigt att beakta det ökade parkerings-
behovet som ofta inte går att lösa på 
den egna tomten. Längre gångavstånd 
till parkeringen bör därför kunna ac-
cepteras.

Gångavstånd till parkering

Med gångavstånd menas avståndet 
mellan parkeringsplatsen och målet/
bostaden. Gångavståndet är en viktig 
faktor vid parkeringens lokalisering.

Vid nybebyggelse av bostäder ac-
cepteras ett längsta gångavstånd på 
500 meter. Vid förtätning i befi ntlig 
stadsmiljö bör, med hänsyn till eventu-
ella svårigheter att fi nna lämpliga par-
keringsytor, längre gångavstånd kunna 
godtas.

Rekommenderade längsta gångav-
stånd för olika parkeringskategorier:

Kategori   Max gångavstånd

Boende  500 meter
Arbete  800 meter
Besökande
 Bostäder 200 meter
 Butiker 300 meter
 Angöring   75 meter
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Utformning av parkeringsplatser

Ett parkeringshus och en parkerings-
plats ska planeras och placeras så att 
närboende inte upplever sig störda av 
vare sig bilanvändningen eller anlägg-
ningens gestaltning.

Gestaltning

Parkeringshus ska byggas så att de an-
passas efter stadsbilden. I centralt be-
lägna parkeringshus ska därför utrym-
men längs den första och oftast även 
den andra våningens fasader ges en 
annan användning t ex med lokaler för 
kontor, handel eller dylikt. Även min-
dre centralt belägna parkeringshus ska 
byggas på sådant sätt (t ex med högre 
takhöjd) att en fl exibel användning av 
åtminstone det nedre planet är möjligt.

Stor omsorg ska även läggas vid 
markparkeringens estetiska gestaltning. 
De ska utformas så att de anpassas 
efter omgivningen och ambitionen ska 
vara att åstadkomma parkeringar med 
inslag av planteringar eller andra gröna 
element.

Markparkering på tomtmark ser inte lika ödsliga och tråkiga ut om de görs i mindre enheter och inramas av t ex 
grönska.

Parkeringsplatser ska som huvudre-
gel inte placeras på innergårdar efter-
som ytan behövs till andra funktioner 
och som rekreationsyta för de boende. 

För att få så mycket grönska som 
möjligt ska, där det bedöms lämpligt,  
ett system med grönytefaktor tilläm-
pas vid nybyggnation av parkerings-
anläggningar. Systemet innebär att 
byggherren kompenserar de ytor som 
hårdgörs med gröna ytor. Exempel 
på åtgärder är genomsläppliga ytor 
med planteringar samt svackdiken på 
markparkeringar. Ett parkeringshus 
kan förses med grönt tak och ”gröna 
väggar”, d v s kläng- och klätterväxter. 
Parkeringshus kan även med fördel 
förses med t ex fågel- och/eller fl ad-
dermusholkar.

Underjordiska garage ska anläggas 
så att trivsamma, tysta och gröna går-
dar kan skapas. 

För att underlätta skapandet av 
friytor bör parkeringsköp/avlösen 
användas i så stor utsträckning som 
möjligt.

Dagvattenhantering

På parkeringsytor sker en ansamling av 
föroreningar från markbeläggning och 
från fordon. I samband med neder-
börd följer föroreningarna med dag-
vattnet. Dagvatten från parkeringsytor 
ska därför genomgå rening. Mindre 
parkeringsytor på småhus- eller fl er-
bostadshustomter ska i första hand 
avvattnas till intilliggande gräsytor. I 
andra hand ska avvattningen ske med 
öppna dagvattenbrunnar eller perfo-
rerade dagvattenledningar till diken i 
lämplig terräng och som sista utväg till 
dagvattensystemet.

Dagvatten från större parkerings-
ytor på företags- och industritomter 
samt från parkeringshus ska ledas till 
ett utjämningsmagasin eller en dag-
vattendamm med inbyggd rening, t ex 
en makadamvall eller vegetation. På 
områden med risk för oljespill eller 
läckage ska det installeras bensin- och 
oljeavskiljare.

Störningar

Det ska läggas stor vikt vid att minska 
risken för störningar från bilstrålkas-
tarnas ljuskäglor, avgaslukt och buller. 
Åtgärderna får anpassas efter respek-
tive projekt.

Trygghet och säkerhet

Belysning, färgsättning och öppenhet 
är viktiga redskap för att skapa trygg-
het för den som parkerar i parkerings-
anläggningar. Larm, nödtelefoner, väl 
utmarkerade utrymningsvägar och 
eventuellt övervakning är exempel 
på åtgärder som höjer såväl säkerhe-
ten som tryggheten. Åtgärderna ska 
fungera även för personer med t ex 
begränsad syn och hörsel. Tillgänglig-
heten för utryckningsfordon ska också 
uppmärksammas.
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Parkeringsnorm för motorcykel

Sedan 1999 har antalet motorcyklar 
ökat med över 100 %. Dessutom 
används motorcyklar under allt större 
del av året. År 1999 avställdes nästan 
hälften vintertid, 2007 bara en tred-
jedel. Till detta har EU-mopederna 
kommit. Totalt fi nns det tillsammans 
ca 12 000 motorcyklar och EU-mope-
der i Malmö. Dessutom fi nns ett okänt 
antal oregistrerade klass II mopeder. 
Behovet av parkeringsplatser har där-
med ökat kraftigt. Som jämförelse var 
bilinnehavet ca 110 000 vid årsskiftet 
2007/2008.

Bostäder

Enbostadshus

För enbostadshus gäller inga norm-
värden för motorcykelparkering. De 
boende i enbostadshus parkerar sina 
motorcyklar och EU-mopeder på den 
egna tomten i den omfattning de fi n-
ner lämpligt.

Flerbostadshus

Det är svårt att ange ett normvärde 
för motorcyklar. Ett riktvärde kan vara 
8 - 10 % av bilplatsbehovet. Då det 
krävs 100 bilplatser tillkommer således 
8 - 10 parkeringsplatser för motorcyk-
lar och mopeder. Det motsvarar en yta 
som är lika stor som tre bilplatser.

Arbetsplatser

Motorcykelparkering vid arbetsplatsen 
får utredas från fall till fall.

Behovet av besöks- och kundparke-
ring varierar beroende på byggnadens 
funktion. Stora målpunkter såsom 
köpcentra och kollektivtrafi kknut-
punkter får studeras i en särskild ut-
redning.

En av två välanvända motorcykelparkeringar på Stortorget.

Motorcykelparkering vid Raoul Wallenbergs plats.

År 1980 År 1999 År 2007
Motorcyklar i trafi k 369 1950 5135
Motorcyklar avställda 1795 1740 2720
Motorcyklar totalt 2164 3690 7955

EU-mopeder i trafi k 1220
EU-mopeder avställda 2770
Totalt 2164 3690 11945

Innehavet av motorcyklar och EU-mopeder har ökat kraftigt i Malmö. Till detta kommer oregistrerade mopeder. 
Uppgifterna är från 31/12 2007 vilket förklarar det stora antalet avställda fordon.
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Antalet cykelresor ökar och förväntas 
öka ytterligare. Detta framkommer 
bl a av Malmö kommuns resvaneun-
dersökning från hösten 2008. Norm-
talen för cykelparkering har dock inte 
behövt justeras nämnvärt eftersom de 
värden som angavs i parkeringsnor-
men från 2003 i huvudsak bedömts 
fungera väl.

Bostäder

Enbostadshus

För enbostadshus gäller inga norm-
värden för cykelparkering. De boende 
i enbostadshus parkerar sina cyklar på 
den egna tomten i den omfattning de 
fi nner lämpligt.

Flerbostadshus

För att förenkla för fl er att använda 
cykel bör det fi nnas en cykelplats per 
boende samt plats för besökande. I 
genomsnitt bor det ca 2 personer i en 
lägenhet. Tillsammans med behovet 
av besöksparkering bedöms det to-
tala behovet av cykelplatser uppgå till 
2,5 cpl /lgh. Minst en cpl/lgh ska vara 
lättillgänglig.

Cykelplatsbehov: 2,5 cpl/lgh

Studentboende

Studentbostäder är oftast relativt små 
och antalet boende är därför lägre än i 
”vanliga” lägenheter. Cykelplatsbeho-
vet bedöms till 1,5 cpl/lgh. Minst en 
cpl/lgh ska vara lättillgänglig.

Cykelplatsbehov: 1,5 cpl/lgh

Äldreboende

Vid äldreboende utan tillhörande vård, 
typ seniorboende 55+,ställs samma 
krav på cykelparkering som för fl erfa-
miljshus. 

Består äldreboendet av en- och två-
rumslägenheter med visst vårdbehov 
krävs 1,0 cpl/lgh.

Vid äldreboende med i huvudsak 
vårdfunktion krävs endast parkering 
för de anställda och besökande.

En särskild utredning erfordras vid 
planering för äldreboende.

Arbetsplatser

Cykeln är ett alternativ till bilen och 
ska därför erbjudas goda parkerings-
möjligheter i anslutning till arbetsplat-
sen. Det är särskilt angeläget att be-
söksparkeringen är lättillgänglig.

Zonindelning

Andelen arbetsresor som sker med 
cykel varierar i stadens olika områden.
Det fi nns därför skäl att dela in sta-
den i olika behovsområden. Andelen 

Parkeringsnorm för cykel

Zonindelning efter parkeringsbehovet för cykel vid arbetsplatser.
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Yttre Ringvägen

0,4 cpl / anställd

0,3 cpl / anställd

Cykelparkering ska planeras in från början så att det 
slipper tillföras i efterhand.
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Med cykeln når man mycket nära sitt mål. Felaktigt och ogenomtänkt parkerade cyklar kan dock orsaka problem för synsvaga och andra grupper i samhället.

cyklister bland besökarna/kunderna 
bedöms vara densamma som för de 
anställda i respektive zon. Inom zon 1 
är behovet 0,4 cpl/anställd och be-
sökande, inom zon 2 är motsvarande 
värde 0,3.

Kontor

Olika typer av kontor har varierande 
antal anställda per 1000 m2 BTA samt 
varierande besöksfrekvens. I normta-
bellen nedan anges ett intervall för ar-
betstätheten medan ett schablonvärde 
ges för besökande. I planeringsskedet 
beräknas erforderligt antal cykelplatser 
med hänsyn till dels förväntat antal 
anställda per 1000 m2 BTA dels be-
söksfrekvens. Om antalet anställda per 
1000 m2 BTA kraftigt skiljer sig från 
det normala krävs en särskild parke-
ringsutredning.

                              Zon 1         Zon 2

Kontor            cpl/1000 m2    cpl/1000 m2

Anställda 1)   16            12
Besök 2)      2              1
Totalt    18            13
cpl/anst o besök   0,4            0,3

1) Normalt 30-50 anställda/1000 m2. Behovet 
är beräknat på 40 anställda/1000 m2.
2) Normalt 3-6 besökande/1000 m2.. Behovet 
är beräknat på 4,5 besökande/1000 m2.

Handel

Vid nya handelsetableringar varierar 
antalet kunder kraftigt beroende på 
vilken typ av handel som är aktuell. 
Det ger vida skillnader i antalet besö-
kare per 1000 m2 BTA. Vid försäljning 
av skrymmande varor och/eller då 
handelsetableringen är lokaliserad i 
stadens utkant är behovet av cykelpar-
kering oftast mindre än vad normen 
anger. Vid sådana fall bör en särskild 
utredning göras.

                               Zon 1         Zon 2

Handel             cpl/1000 m2     cpl/1000 m2 
Anställda 1)                 6              4,5
Besök 2)    24            18
Totalt    30            22,5
cpl/anst o besök    0,4             0,3

1) Normalt 10-20 anställda/1000 m2. Behovet 
är beräknat på 15 anställda/1000 m2.
2) Normalt 30-90 besökande/1000 m2. Beho-
vet är beräknat på 60 besökande/1000 m2. 

Industri

Antalet anställa per 1000 m2  BTA kan 
variera kraftigt beroende på vilken typ 
av industri som är aktuell. Med an-
ledning av detta kan erforderligt antal 
cykelplatser per 1000 m2  BTA skilja 
sig från nedan angivna. Vid sådana fall 
krävs en särskild parkeringsutredning. 

Även då det förväntas bli en besöks-
intensiv verksamhet behövs en särskild 
utredning. 

                              Zon 1         Zon 2

Industri            cpl/1000 m2     cpl/1000 m2 
Anställda 1)               6            4,5
Besök    -              -
Totalt    6            4,5
cpl/anst      0,4            0,3

1) Normalt 10-20 anställda/1000 m2. Behovet 
är beräknat på 15 anställda/1000 m2.

Utbildning

Behovet av cykelparkering vid skolor 
varierar beroende på utbildningsnivån. 
Till förskolorna är det få elever som 
cyklar. Normtalen utgår istället från de 
anställdas och föräldrars behov. Ob-
servera att behovet av plats för cykel-
kärror och lastcyklar är extra stort vid 
förskolor.

                            Zon 1         Zon 2

Förskola                cpl          cpl

4 avdelningar 1)        6            4
6 avdelningar 1)  8            6
Besök/avdelning  2            2
cpl/anst   0,4            0,3

1) Behovet är beräknat på 3,5 anställda/avdel-
ning.
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Besöksparkering kan under särskilda omständigheter 
tillgodoses på allmän platsmark.

För övriga utbildningar är det 
svårt att ange cykelplatsbehovet men 
i grundskolan förväntas andelen cyk-
lande elever öka med högre årskurs. 
Normalt behöver en särskild utred-
ning göras. Det gäller inte minst för 
eftergymnasial utbildning där upp-
tagningsområdet kan variera kraftigt. 
Nedan angivna värden anger dock en 
utgångspunkt för diskussion kring cy-
kelplatsbehovet.

I normtalet för utbildningsinstitu-
tioner är personalens behov av cykel-
platser inkluderat.

Grundskola: 30-70 cpl/100 elever.
Gymnasium: 60-80 cpl/100 elever.

Vårdinstitutioner

För anställdas parkering vid vårdin-
stitutioner gäller samma normvärden 
(cpl/anställd) och zonindelning som 
för övriga verksamheter. Olika former 
av vård har olika stort behov av cykel-
parkering för besökande. Institutioner 
för sjukvård har det största behovet 
medan vårdhem har ett lägre. Ett in-
tervall för parkeringsbehovet används 
med hänsyn till detta. Särskild utred-
ning för behovet av antal cykelplatser 
krävs oftast vid planering av olika 
vårdinstitutioner.

Cykelplatsbehov: 10-50 cpl/100 sängplatser.

Särskilda besöksmål

För kunder och besökare anges här 
vissa riktvärden men en särskild utred-
ning är oftast erforderlig och ger ett 
mer rättvist och riktigt behovstal för 
cykelparkering vid olika anläggningar.
För anställdas parkering gäller samma 
normvärden (cpl/anställd) och zonin-
delning som för övriga verksamheter. 

Idrottsanläggningar, gym och rekreation

Olika former av idrottsanläggningar 
och rekreationsområden har olika 
stort behov av cykelparkering.

Cykelplatsbehov: 20-40 cpl/100 besökare 
(åskådarplatser).

Nöjesanläggningar

Behovstalet för antal cykelplatser är 
störst vid konserthallar och centrala 
discon, något lägre vid biografer och 
undre delen av intervallen gäller för 
teatrar. Behovstalet anges i antal cykel-
platser per åskådarplatser.

                             Zon 1         Zon 2

Nöjesanl     cpl/100 platser  cpl/100 platser   
                             20-35          5-10

Kollektivtrafi kknutpunkter, samlingslokaler 

och övriga anläggningar

Särskild utredning krävs.

Utformning av cykelparkerings-

platser

Cykelparkeringens placering och ut-
formning är avgörande för hur väl de 
kommer att utnyttjas. Cykelparkeringar 
ska både vara bekväma och se inbju-
dande ut. Observera att allt fl er har 
cykeln som enda färdmedel eller som 
ersättning för en andra bil och att tre-
hjuliga lastcyklar och cykelkärror där-
för blivit allt vanligare.

Ökad cykeltrafi k ligger i linje med 
en hållbar samhällsutveckling och ska 
uppmuntras. Cykelparkeringar skall 
därför i huvudsak vara väderskyddade, 
och gratis. Parkeringarna ska också 
vara trygga, säkra, utformade så att de 
är både inbjudande och tillgängliga, 
bl a genom att de är rensade från gam-
la övergivna cyklar.

Parkeringarna är ofta väl synliga 
och det är därför viktigt att de estetiskt 
passar in i gatumiljön. Gatukontoret 
har av dessa skäl gett ut följande doku-
ment som vägledning vid utformning 
av cykelparkeringar i gatumiljö och 
inomhus:

• Cykelparkeringshandbok - Förslag 
till standard i gatumiljö samt ut-
formningsexempel. (2001)

• Förslag till utformning och dimen-
sionering av cykelparkering  inom-
hus. (2001)

• Cykelgarage - inspiration, idéer 
och hårda fakta för dig som plane-
rar för cykel i stan. (2009)

Rapporterna fi nns tillgängliga på 
http://www.malmo.se
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3. Genomförande



28

Parkeringspolicy och parkeringsnorm

Genomförande

Parkeringslösningar

Malmös fortsatta förtätning medför 
att en större del av parkeringsbehovet 
måste lösas genom parkering under 
mark eller i parkeringshus med anpass-
ning till stadsmiljön. Förtätningsam-
bitionerna gör att det är en fördel om 
fl era fastighetsägare tillsammans löser 
sina parkeringsbehov i gemensamma 
parkeringsanläggningar. Då kan bil-
platserna samnyttjas av boende, an-
ställda och besökande.

Byggherren redovisar vid bygglovs-
prövning hur parkeringsbehovet enligt 
gällande norm för Malmö ska kunna 
tillgodoses. Om inte tillräckligt stort 
utrymme kan ordnas på den egna 
tomten (den tomt som ska bebyggas) 
godtas normalt att avlösen (avtal eller 
förbindelse mellan privata fastighets-
ägare) eller parkeringsköp (avtal med 

kommunen) tillämpas. Avtalet eller 
förbindelsen ska gälla i 25 år. Skyldig-
heten att ordna parkering upphör ej 
efter 25 år. Skyldigheten fi nns så länge 
behov fi nns.

En annan lösning är att använda 
parkeringsservitut där en fastighet får 
rätt att till viss del utnyttja en annan 
fastighet. Viktigt i alla dessa fall är att 
behovet tillgodoses i närheten av tom-
ten som ska bebyggas.

Parkeringsköp

Med kommunen träffas avtal om s k
parkeringsköp. I sådant fall ordnas 
parkering under 25 år, mot sedvan-
lig parkeringsavgift, i någon av par-
keringsanläggningarna som drivs av 
kommunens parkeringsbolag Parke-
ring Malmö.

Parkeringsköpsavgiften administre-

ras av fastighetskontoret och avgiften 
bidrar till anläggningskostnaden för 
de parkeringsplatser som anvisas för 
fastighetens behov. Är anläggningen 
befi ntlig och i drift fonderas i stället 
medlen för kommande anläggningar. 
Det är emellertid ingen rättighet för 
fastighetsägaren att teckna parkerings-
köp utan denna begäran avgörs av 
kommunen med hänsyn till om det är 
möjligt och lämpligt att investera i par-
keringsanläggningar i närområdet.

Malmö är indelat i parkeringsköps-
områdena A och B. För område A är 
priset för närvarande 100 000 kronor/
bpl och för område B 50 000 kronor/
bpl.

Parkeringshuset vid Turning Torso har kombinerats med galleria och bostäder.
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Kommunens nu gällande zoner för parkeringsköpsavgifter (2009). 

Samnyttjande P-norm P-behov Beläggning under olika tidsintervall

brutto vardag 10-16 fredag 16-19 lördag 10-13 natt

Lokalkategori % antal % antal % antal % antal
Bostäder 200 lgh

boende 1,0 per lgh 200 75 150 55 110 50 100 90 180
besök 0,1 per lgh 20 30 6 70 14 40 8 50 10
Kontor 10 000 m2

anställda o besök 9/1000 m2 BTA 90 80 72 20 18 10 9 10 9
Butiker 2 000 m2

anställda o kunder 18/1000 m2 BTA 36 40 14 90 32 100 36 0 0
Summa 346 242 174 153 199

Samnyttjande av bilplatser

Vid parkering i gemensamma an-
läggningar kan samnyttjande ske. Ett 
exempel på samnyttjande av bilplat-
serna inom zon 1 för 200 lägenheter, 
10 000 m2  kontor och 2 000 m2 bu-
tiker återfi nns nedan. Det krävs utan 
samnyttjande 346 bilplatser. Med sam-
nyttjande i anläggningen krävs bara 
242 bilplatser, dvs en minskning med 
ca 30 %. Notera att samnyttjandet 
aldrig kan resultera i ett behov som 
understiger behovet för en enskild 
kategori, i det här fallet 220 bpl för 
bostäder.

Exempel på samnyttjande av bilplatser inom zon 1. Samnyttjandet resulterar i en minskning av bilplatsbehovet med 104 bpl (30 %), från 346 till 242 bpl.
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Konsekvensbedömning

Eff ekt först på lång sikt

Parkeringsnormen gäller i huvudsak 
för nyproduktion och ombyggnad. 
Det kommer därför att ta tid innan 
ändrade resvanor med minskad biltra-
fi k kommer att märkas i hela Malmö. 
I utbyggnadsområdena, t ex i Västra 
Hamnen och Hyllie kommer föränd-
ringen att märkas snabbare. En minsk-
ning av kraven för anställda från 0,3 
bpl/anställd till 0,2 bpl/anställd med-
för att 80% av de anställda får ta sig 
till arbetet på annat sätt än med bil.

Exemplet Västra Hamnen

Studeras normen för t ex Västra Ham-
nen ska det vid arbetsplatsen iord-
ningställas 0,2 bpl/anställd och 0,4 
cpl/anställd. Det innebär att 20% av 
arbetstagarna erbjuds plats för bil och 
40% för cykel. Återstående 40% måste 
ta sig till arbetet på annat sätt, till fots, 
med motorcykel, moped eller kollek-
tivtrafi k. 

I Västra Hamnen pågår för närva-
rande en omställning från provisoriska 
markparkeringar till parkeringshus 
med möjlighet till samnyttjande. Fast-
ighetsägarna kommer därför att räkna 
om sitt tidigare planerade parkerings-
behov enligt den nya normen. Ett 

mindre antal parkeringshus resulterar i 
att fl er får längre att gå från bostaden/
arbetsplatsen till bilen. I och med detta 
minskar attraktiviteten att använda 
bilen. 

När Västra Hamnen är fullt ut-
byggt beräknas 17 000 personer arbeta 
i området. Med ett normtal på 0,3 
bpl/anställd krävs 5 100 bpl. Med det 
nya förslaget 0,2 bpl/anställd krävas 
3 400 bpl, d v s 1 700 bpl färre. Detta 
ger stora kostnadsbesparingar och att 
minst 1 700 potentiella bilresenärer 
måste ta sig till jobbet med kollektiv-
trafi k, cykel eller till fots. Samnyttjas 
bilplatserna sänks behovet av parke-
ringsplatser ytterligare. Även minsk-
ningen av parkeringsplatser för kunder 
till hotell, restaurang och handel kom-
mer att bidra till en biltrafi kminskning. 
Försök med bilpooler i området kom-
mer ytterligare att minska biltrafi ken.

Gatumarksparkeringen stödjer 

parkeringsnormen

Parkeringen på gatumark är en viktig 
det av parkeringspolicyn men omfattas 
inte av parkeringsnormen. Taxesätt-
ning och tidreglering måste samordnas 
med tomtmarksparkeringen så att inte 
effekten av parkeringsnormen går 
förlorad.

Ökade krav på kollektivtrafi ken

Såväl boende, anställda som besö-
kande kommer att påverkas av den 
förändrade parkeringsnormen. De 
kommer att ändra sina resvanor och 
biltrafi ken kommer att minska. Parke-
ringsnormen ställer därmed stora krav 
på framför allt kollektivtrafi ken. Mal-
mö planerar i linje med detta att införa 
spårvagnstrafi k till bl a Västra Ham-
nen. På så sätt ökar kollektivtrafi kens 
kapacitet och möjlighet att hantera det 
ökade resandet.

En attraktivare och mer hållbar 

stad

En effektivare markanvändning är ett 
viktigt led i att uppnå en mer hållbar 
stadsutveckling. Ett ökat inslag av 
gemensamma parkeringsanläggningar 
och en sänkning av parkeringsnormen 
för bilar ökar möjligheterna till detta.

Parkeringshus med handel eller an-
nan utåtriktad verksamhet i den eller 
de lägsta våningarna och t ex bostäder 
längs fasaderna bidrar till att dölja par-
keringen i stadsmiljön och skapa trev-
ligare gatumiljöer. Stor omsorg kring 
parkeringarnas estetiska gestaltning 
ökar stadens attraktivitet.

Parkeringsnormen ställer stora krav på kollektivtrafi kens möjlighet att hantera ett ökat resande.
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Begreppsförklaring

Angöring  Kortvarig uppställning av fordon för av- och påstigning eller för lastning och lossning.
 

Avlösen   Avtal, varigenom en annan fastighetsägare än den skyldigheten åvilar, inträder i dennes ställe och  
   fullgör den i PBL (Plan- och bygglagen) föreskrivna skyldigheten att anordna bilplatser.
 
Behovstal  Erforderligt antal bilplatser per ytenhet (1000 m bruttoarea BTA) eller annan enhet exempelvis  
   antalet anställda eller antal lägenheter. 
 
Bilplats (bpl)  Utrymme för uppställning av en bil.
 
Boendeparkering På gata eller parkeringsplats där boendeparkering är tillåten får innehavare av boendeparkerings- 
   tillstånd, inom det område för vilket tillståndet gäller, parkera utan hinder av bestämmelser om  
   tidsbegränsad parkering.
 
Bruttoarea (BTA) BTA är ytan av våningsplanen begränsade av ytterväggars utsida i golvnivå. En lokals våningsyta  
   utgörs av summan av lokalens samtliga våningsplans ytor. Utrymmen som inte ska ingå är garage,  
   körytor, pannrum, fl äktrum samt förråd i bostadsfastigheter. Utrymmen som ska ingå är lager och  
   hanteringslokaler i direkt anslutning till huvudlokalen samt trapphus.
 
Dimensionerande tid Period då den parkering inträffar för vilken behovstalen beräknas.
 
Fysiska personer  Enskild person, till skillnad från juridisk person som är ett bolag.
  
Gemensam parkerings- Med gemensam anläggning för parkering avses alla sådana parkeringsanläggningar, som är  
anläggning  ordnade för att sörja för fl era olika fastighetsägares parkeringsbehov.
 
Gångavstånd  Avstånd mellan bilplats och startpunkt/målpunkt.
 
Juridiska personer Alla, oavsett bolagsform, som bedriver någon form av ekonomisk verksamhet.
 
Parkering (P)  Uppställning av fordon, dock ej angöring.
 
Parkeringsköp  Avtal varigenom kommunen mot visst - av fastighetsägaren erlagt belopp - åtar sig att i dennes  
   ställe fullgöra den i PBL (Plan- och bygglagen) föreskrivna skyldigheten att ordna bilplatser.
 
Parkeringsplats  Utrymme för parkering av ett eller fl era fordon.
 
Samnyttjande  Gemensam användning av bilplatser för två eller fl era byggnader, lokaler eller verksamheter (för 
   utsätter att dimensionerande tid för beräkning av bilplatsbehovet för dessa ej sammanfaller).
 
SIKA   Statens institut för kommunikationsanalys.
 
24-timmarsregeln Vid gata med parkeringsskylt, utan tilläggsskylt som anger tidsbegränsning, gäller 24-timmars-
   regeln. Parkering är då tillåten max 24 timmar i följd vardagar utom dag före sön- och helgdag. 
   Regeln gäller på gata, p-plats eller annan allmän plats. 
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The intentions of the new parking policy and parking rate 

The last decade has seen a growing awareness of  the importance of  en-
vironmental issues. The general welfare in Malmö has however also led 
to a higher rate of  car ownership. In light of  this, it has been deemed im-
portant to review the parking policy and parking rates. The intention is to 
present a balanced and reasonable parking policy in regards to the current 
societal development. 

Parking policy

In Malmö’s masterplan several goals regarding economy, social issues and attrac-
tiveness are stated. The role of  the Parking Policy is to support these more over-
reaching goals and present which methods for achieving this are available. Sug-
gestions for changes in four areas are provided below:
Good overall accessibility

• On properties, parking for residents should be prioritized over visitor and 
customer parking. Parking spaces for employees should be prioritized last. 

• On street zones, drop offs and short time parking should be prioritized be-
fore regular parking. Parking spaces for employees should be prioritized last.

• The access to public transport should be taken into account when assessing 
the parking need. 

• Parking for the disabled should be provided.
• Bicycle parking should be placed closest to the starting and fi nishing points.
Eff ective land use 

• Collective use of  parking spaces should be prioritized.
• The use of  available parking spaces in nearby properties should be encoura-

ged. 
• Parking solutions with parking houses should be supported.
• Parking plans for larger development areas should be worked out.
• Car pools should be supported.
• New parking solutions which can decrease car use should be tested.
A decrease in automobile traffi  c and its negative eff ects

• Residents should be given the possibility of  leaving their car at home.
• Access to parking at work places should be decreased.
• The accepted walking distances to parking spaces should be the same as 

those for public transport.
• Good access to bicycle parking should be available.
• The “whole journey” perspective should be supported.
• The actual costs of  parking should be made visible.
• Commuter and park-and-ride facilities should be encouraged.
Attractive city environment

• Parking should mainly be placed on properties. 
• Parking on properties should be favoured by setting an appropriate fee and 

time regulation on parking in the street zone.
• Parking houses should contain offi ces, shops etc in at least the ground fl oor.
• Parking solutions should be adapted to the character of  the cityscape.

English summary

Summary ................................................2
Preface ...................................................5
Background ...........................................6
Malmö’s development brings
changed conditions ..............................7
Parking’s consequences on
buildingcosts .........................................8

Part 1. Parkingpolicy
Parkingpolicy ..................................... 10

Part 2. Parkering rates
Conditions of  the parking rates ...... 16
Parking rates for cars ........................ 18
Parking rates for motorcycles .......... 23
Parking rates for bicycles ................. 24

Part 3. Implementation
Implementation ................................. 28
Impact analysis .................................. 30

Glossary .............................................. 31
English summary ............................... 32

Index



33

Parkeringspolicy och parkeringsnorm

Parking rates for cars

The parking rate states a minimum demand for the number of  parking spaces 
and serves as guidance for development plans and as a demand during building 
permission. Parking in street zones is not included in the parking rates.
Residential buildings

In detached housing, parking should be designated to the private property with 
one parking space in the garage and one outside of  the garage/car port.
     In apartment blocks, the rate of  car ownership and parking need depends on 
factors such as the location of  the residence, the apartment size and the access 
to service and public transportation. The parking rate is stated as an interval bet-
ween 0,5 and 1,0 parking spaces per apartment excluding 0,1 spaces/apartment 
for visitors. This provides a fl exibility to adjust the rate of  need according to 
what is suitable for the project in question. Normally the rate will however lie in 
the span of  0,7 to 1,0 spaces/apartment. The whole span can be utilized only if  
the residences are connected to a carpool and combined with other measures.
Work places

With consideration for the differences in means of  travel and the access to pu-
blic transportation, the city has been divided into zones according to the needs 
for parking spaces at the work place. Within the inner zone (Zone 1) the rate is 
0,2 spaces/employee and in the outer zone (Zone 2) 0,3 spaces/employee. A 
demand for 0,2 spaces/employee means that 80 percent of  the employees will 
have to commute to work by other means than private car. This will put large de-
mands on public transport. The needs for visitor and customer parking will vary 
greatly depending on the fi eld of  business.  
     Within 500 meters of  station exits Centralen, Triangeln and Hyllie 25 percent 
lower parking rates will be accepted for both employees and visitors. 

Parking rates for motorcycles

For residences, the need of  parking is estimated to be 8 to 10 percent of  the rate 
for cars. For work places, case-by-case investigations are needed.

Parking rates for bicycles

For apartment blocks, the need is estimated as 2,5 bicycle spaces/apartment. For 
work places, the same zone system that is used for cars will be utilized. Within 
zone 1 the need is 0,4 spaces/employee and in zone 2 it is 0,3 spaces/employee. 

Eff ects seen mostly in the long term

As the parking rates mainly apply to new developments and re-developments it 
will take time for new travel habits to form in all of  Malmö. In the large deve-
lopment areas however, the changes will be seen sooner.   

Lower living costs

An adjustment of  the parking rate has a small effect on the costs of  constructing 
a building. Cheaper and more effective parking solutions will have more effect. 
To what extent the lower construction costs will benefi t residents is uncertain.

Attractive and sustainable city

Soc. Ekol.

Ekon.

A good overall 
accessibility

Attractive
city environment

A decrease in
the negative effects

of the automobile society

Dense city
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Kommunen har ett övergripande ansvar för parke-
ringens planering. Parkeringsfrågorna är en del av 
samhällsplaneringen och måste därför stå i över-
ensstämmelse med grundläggande samhällskrav 
och medverka till en hållbar utveckling. Malmös 
snabba och kraftiga förändring har gjort det ange-
läget att utarbeta en ny parkeringspolicy och par-
keringsnorm. 

Parkeringspolicyn visar på vilka övergripande sam-
hälleliga mål parkeringsfrågorna ska understödja 
och vilka metoder som fi nns till förfogande. Par-
keringsnormen anger i sin tur hur parkeringsbeho-
vet för olika ändamål ska tillgodoses för att fullföl-
ja parkeringspolicyns intentioner. Parkeringsnor-
men gäller som vägledning vid detaljplaneläggning 
och som krav vid bygglovsgivning.


