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SAMMANFATTNING

SAMMANFATTNING
Ska kompletteras inför slutlig behandling.

Dokumentet består av tre delar med riktlinjer på olika ni-
våer. 

Syftet är att säkerställa att parkering anordnas enligt plan- 
och bygglagen på ett sätt som bidrar till stadens mål.

Ett bättre liv för malmöborna kan erbjudas när mängden 
parkering för bil och cykel bättre anpassas till varierande 
förutsättningar. Bostadsbyggandet kan ta bättre fart. Förut-
sättningarna för näringslivet blir bättre med effektivare mo-
bilitets- och parkeringslösningar  när den konstruktiva sam-
verkan ökar mellan fastighetsägare, kommun, och i ökande 
grad tredje part (mobilitetsoperatörer som står för nya tjäns-
ter och erbjudanden).

Policydelen beskriver generella ställningstaganden och reso-
nemang, hur processen ser ut vid planläggning och bygglov 
samt för när kommunen i olika roller anordnar parkering.

Normdelen anger utgångsvärdena för parkeringstalen för 
olika fall och hur de beräknas för olika stadsbyggnadspro-
jekt.

Normen är flexibel. Det innebär att kommunen, istället för 
ett exakt antal platser som ska ordnas, anger ett spann inom 
vilket parkeringstalet för projekten kan variera beroende på 
dels det geografiska läget och dels nivån på mobilitetsåtgär-
der. 

Sista delen är en beskrivning av fortsatta strategier och åt-
gärder som kommer att behövas framåt för att få full effekt.

Därtill kommer en bedömning av konsekvenser av genom-
förandet av ny policy, norm och strategier, samt en bak-
grund och begreppsförklaring för utökad förståelse.
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PARKERINGSPOLICY 

Syftet med en parkeringspolicy
Angöring och uppställning av fordon har en betydande på-
verkan på hur en stad används och utvecklas. Hur parkering 
anordnas är ett led i att erbjuda Malmöborna och besökar-
na en hållbar mobilitet och en fungerande, attraktiv stads-
miljö. Malmös snabba utveckling, inte minst pågående be-
folkningsökning, gör att en helhetssyn är nödvändig.

Detta dokument är styrande för stadens planering och ska 
användas i plan- och bygglovsprocessen och vid anordnande 
av allmän plats, samt av stadens aktörer som tillhandahåller 
ytor för parkering och angöring. På så sätt ska parkerings-
lösningarna bidra till ett gott liv för boende och verksam-
ma i Malmö. De ska även bidra till samhälleliga mål, såsom 
uttryckta bland annat i översiktsplan, bostadspolitiska mål 
och trafik- och mobilitetsplan. 

Detta styrdokument antas av kommunfullmäktige, med di-
rekt verkan mot stadens nämnder och bolag.

Det är fastighetsägarens ansvar att lösa det behov av parke-
ring som fastighetens användning ger upphov till, vid ny-, 
om- och tillbyggnader som kräver bygglov. Detta framgår 
av Plan- och bygglagen (PBL).  Att ordna parkering är alltså 
inte kommunens ansvar annat än när kommunen själv är 
fastighetsägare, såsom exempelvis för skolor, förskolor och 
fritidsanläggningar. Kommunala verksamheter enligt likabe-
handlingsprincipen behandlas som vilken annan privat eller 
offentlig aktör som helst. Kommunen har dock ett ansvar 
att hålla en övergripande parkeringsplanering. Detta doku-
ment redovisar inriktningen för denna planering i form av 
en övergripande policy, normer och strategier. 

Stadsbyggnadsnämnden anger slutligt i bygglov det parke-
ringsbehov som ska lösas för en fastighet, varvid policy och 
normtal är vägledande. Parkeringsbehovet är inte fixt och 
statiskt, utan påverkas av andra mobilitetsåtgärder som pla-

neras av fastighetsägaren eller annan aktör som fastighetsä-
garen avtalar med. Olika åtgärder för att reducera detta be-
hov välkomnas i en prövning, i de ofta förekommande fall 
då det ger fördelar för både fastighetsägare och stad. Det är 
normalt inte ett krav att parkeringsplatserna fysiskt ska fin-
nas på den aktuella fastigheten – ansvaret kan genom avtal 
överlåtas till annan aktör. 

Att anordna parkering är inte utan kostnad. Kostnaden ska 
ligga på fastighetsägaren och inte på en redan ansträngd 
kommunal budget. Detta dokument ger vägledning i denna 
process.  

Tekniska nämnden ansvarar för kommunens allmänna plats-
mark. En icke oansenlig del av stadens gator upptas av par-
kering och angöring. Detta har historiska orsaker – gator-
na har använts till uppställning av fordon före det fanns ett 
system med policy och norm. Länge har detta betraktats 
som en ”fri rättighet”. I takt med att bil- och cykelinnehav 
har ökat har denna ordning blivit ohållbar. Det är förknip-
pat med kostnader att tillhandahålla parkering. Det handlar 
dels om direkta kostnader för väghållaren att driva och un-
derhålla ytorna, dels om att markens värde har ökat och att 
det i nuläget mer och mer finns en alternativ användning 
med högre värde. Om prissättningen av parkeringen på all-
män plats inte motsvarar dessa ekonomiska värden kommer 
parkeringen indirekt att subventioneras. En utgångspunkt 
för parkeringspolicyn är, som det heter i ekonomisk teori, 
att i högre grad ”internalisera de externa kostnaderna” så att 
inte skattekollektivet får ta den enskildes kostnader för par-
kering. Den allmänna platsen kan också behöva ges annan 
användning än (subventionerad) parkering.

Det finns undantag, till exempel om man vill ge möjlighet 
till angöring för leveranser och korttidsparkering för besö-
kare till butiker längs vissa gator. Eller prioritera boende ge-
nom så kallad boendeparkering. Det är dock viktigt att veta 
att tekniska nämnden har mandatet och kan ha anledning 

Tabell 1 Kostnader för att ordna markparkering för bil i Malmö, 2017. 

Drift, underhåll och förvaltning 2 200 kr/år 180 kr/mån

Anläggningskostnad, vid nyexploatering 1 700 kr/år 140 kr/mån

Markvärde – det låga värdet avser ytterområden/
landsbygd, det höga centralt läge.

600 – 25 000 kr/år 50 – 2 100 kr/mån

Total kostnad 4 500 – 29 000 kr/år 370 – 2 400 kr/mån

FAKTARUTA: DE VERKLIGA KOSTNADERNA FÖR PARKERING, del 1
Att anordna parkering är förknippat med kostnader, men kostnaderna varierar stort beroende på var i staden parkering-
en löses. Tabellen nedan visar vad det kostar i nya projekt att bygga, underhålla och driva en (1) bilparkeringsplats som 
markparkering. Markvärde inkluderas, vilket är mycket högt i stadens centrala delar, beroende på att marken är attraktiv 
för så många olika ändamål, exempelvis bostäder, kontor, affärer, eller skolor. Där är det istället oftast effektivare att 
bygga parkeringshus (se tabell på nästa sida). I ytterområden är markvärdet en mindre del av totalkostnaden.  Ränta och 
avskrivning ingår.  



PARKERINGSPOLICY - 9

att förändra gatornas användning över tid, varför sådana 
lösningar inte kan ses som definitiva. De kan inte ersätta de 
lösningar för mobilitet och parkering som fastighetsägaren 
har ansvar att uppfylla.

Generella ställningstaganden 
Parkeringslösningar ska stödja stadens mål, bland annat en 
förändrad färdmedelsfördelning enligt stadens Trafik- och 
mobilitetsplan, men också att byggkostnader hålls nere, 
bättre förutsättningar för näringsliv och effektivare markan-
vändning i staden. Lägre byggkostnader kan bidra till en 
bättre marknad för bl.a. bostadsbyggnation. I allt fler urba-
na framtidsscenarier förutspås att bilinnehavet ska minska. 
Det behövs ett ökat fokus på goda lösningar för cykel samt 

andra alternativ till att äga en egen bil. Nyckeln till att åstad-
komma detta är målinriktad samverkan mellan fastighetsä-
gare, verksamhetsutövare, boende och kommun.
 
Att fler anställda väljer att gå, cykla eller åka kollektivt leder 
till lägre kostnader för resor, bränsle och parkering. En sådan 
utveckling har också en viktig hälsoaspekt och kan påverka 
antalet sjukskrivningar. Om en högre andel går, cyklar eller 
åker kollektivt till sitt arbete innebär det att stadens ytor kan 
användas på ett mer effektivt sätt vilket möjliggör för arbets-
givare att etablera sig i mer attraktiva lägen. Gröna resplaner 
hjälper också till att stärka arbetsplatsens attraktivitet samti-
digt som miljöbelastningen minskar med avseende på pend-
lings- och tjänsteresor.

Tabell 2 Kostnader för att ordna parkering på olika sätt, 2017. 

Typ av parkering Anläggningskostnad Årlig anläggningskostnad/månad, 
med ränta och avskrivning

Markparkering (som i Tabell 1 ovan) 25 000 kr/bpl 140 kr/år

Parkeringshus 200 000 kr/bpl 1 200 kr/år

Garage, källarplan -1 300 000 kr/bpl 1 850 kr/år

Garage, källarplan -2 380 000 kr/bpl 2 500 kr/år

FAKTARUTA: DE VERKLIGA KOSTNADERNA FÖR PARKERING, del 2
Kostnaderna för att anordna parkering skiljer stort beroende på hur det görs. Markparkering är förhållandevis billigt 
att anlägga men höga markvärden gör att det sällan är gångbart att erbjuda markparkering i centrala staden. Å andra 
sidan är det förknippat med betydligt högre anläggningskostnader att bygga parkeringshus eller underbyggda garage. 
Tabellen nedan visar vad det kostar i nya projekt att bygga en (1) bilparkeringsplats som markparkering, i p-hus och i 
underbyggt garage. Att bygga i källarplan kan innebära ännu högre kostnader om specifika förutsättningar vad gäller 
t.ex. vattentryck – ytterligare 100 000 kr kan då adderas. Utöver dessa kostnader tillkommer kostnader för drift, under-
håll, markanvändning m.m. enligt övriga poster i Tabell 1.
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Vid större stadsutvecklingsprojekt, alltså projekt som om-
fattar mer än detaljplaner för enstaka kvarter eller fastighe-
ter i redan ”färdig” stad, ska sammanhållna parkerings- och 
mobilitetsutredningar göras. Lämpligt är att göra dessa i ett 
planprogramsskede, eller kanske översiktligt i fördjupade 
översiktsplaner.

Gemensamma parkeringsanläggningar och 
parkeringshus
Parkeringslösningar ska generellt styra över långtidsparke-
ring från markparkering och enskilda garage till parkering i 
anläggningar öppna för fler – gärna parkeringshus – i syfte 
att nå: 
• en effektivare markanvändning, 
• att frigöra dyrbar gatumark till angöring och korttids-

parkering, samt
• ett samnyttjande av parkeringsplatserna för olika ända-

mål

Parkeringsavgifterna på allmän platsmark behöver vara hö-
gre än priset i näraliggande parkeringsanläggningar, för att 
styra till de senare. 

Parkeringsanläggningarna ska i allt ökande grad byggas med 
flexibilitet, så att de efter hand med förändrade parkerings-
behov, lätt kan ges annan användning. Anläggningarna bör 
även förberedas och efter hand byggas ut med infrastruktur 
för elektrisk fordonsladdning. Sammantaget ger detta effek-
tivt nyttjande av stadens mark och bidrar till en bättre stads-
miljö, samtidigt som produktionskostnader i processen för 
att bygga bostäder och verksamheter kan hållas nere. 

Tillvägagångssättet ska gynna såväl byggaktörer som stadens 
invånare idag och i framtiden. Genom att gatumark på så 
sätt frigörs kan ytorna ges annan användning, eller skapa 

ökad tillgänglighet till t.ex. handel och besök för boende 
genom bättre möjlighet till angöring och korttidsparkering 
med bil och cykel.

Stadens ytor, och även dess gatumark, kommer att behöva 
användas effektivare då fler funktioner, t.ex. cykelbanor, kol-
lektivkörfält, uteliv, grönska, dagvattenhantering, m.m. ska 
rymmas på samma yta. Det kan vara välkommet med mer 
cykelparkering på vissa allmänna platser där cykelparkering 
historiskt har saknats, t.ex. för att stödja handel och andra 
besöksmål. Fler stationer för Malmös uppskattade hyrcykel-
system är ett exempel. Fler innovatiova pilotprojekt kom-
mer att behövas för att kunna lösa parkeringsfrågor samti-
digt som skyfallsproblematik och biologisk mångfald ska 
hanteras. Malmö stad kan vara drivande i sådana processer 
men insatser behövs också på privat kvartersmark.

Prissättning av parkering
De som parkerar, parkörerna, ska i princip stå för de egna 
parkeringskostnaderna. Se Tabell 1 och Tabell 2. Av socia-
la skäl ska boende och verksamma, som väljer att leva utan 
bil, inte tvingas betala för byggnation, drift och underhåll 
av parkeringslösningar åt andra. Genom att bilparkörerna 
bär den verkliga kostnaden kan också en fortsatt ökning av  
innehavet och användningen av bil dämpas. Parkeringen ska 
således generellt vara avgiftsbelagd. Byggaktörer och fastig-
hetsägare bör aldrig låta parkering ingå som en odefinierad 
del av hyran/avgiften. Istället bör kostnaden tas ut separat 
genom att antingen sälja parkeringsplatserna separat eller 
hyra ut dem separat.

Taxorna är idag högst varierade och det är ett långsiktigt ar-
bete att, även inom Malmö stads olika verksamheter sam-
ordna prissättning och reglering över tid.
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För en mer detaljerad beskrivning av syftet med policyn och 
konsekvenserna kopplat till stadens större målbild och den 
historiska utvecklingen, se avsnitten Konsekvenser och Bak-
grund.

Parkering och angöring på allmän plats 
(gator och torg)
Parkering ska i huvudsak ordnas på kvartersmark. Torg, ka-
jer, grönområden, flertalet av gatorna m.m., bör generellt 
sett frigöras från parkering för att ytterligare förstärka sta-
dens attraktivitet, för att förbättra för gående, cyklister och 
kollektivtrafik och för att andra samhälleliga mål ska kunna 
nås. 

I varje enskilt fall behöver avvägningar göras mot aspekter 
såsom framkomlighet för annan trafik, inte minst kollek-
tivtrafik, att inte öka andelen hårdgjorda ytor i staden, samt 
att skapa plats för träd och annan grönska. Lösningarna för 
angöring och parkering i gatan skiljer sig ofta mellan huvud-
gator och lokalgator. 

När kan gatumarksparkering ordnas?
Utformningen av de framtida stadshuvudgatorna ska stöd-
ja översiktsplanens inriktning samt målen för framtidens 
färdmedelsfördelning enligt Trafik- och mobilitetsplanen 
(TROMP). 

På stadens gator måste parkering och angöring vägas gente-
mot många andra anspråk. Korttidsparkering utmed allmän-
na gator kan ge fördelar i form av ökad tillgänglighet till 
butiker och verksamheter intill gatan för att göra kortare 
ärenden. Detta bidrar till ökat kundunderlag för handel och 
service. Angöring krävs i vissa fall dessutom i gatan för att 
möjliggöra för entréer ut mot gatorna, vilket kan vara ange-

läget för ökat folkliv och tryggare gator, och med det också 
bättre villkor för hållbara färdsätt. Stadens inriktning att i 
ökande grad koncentrera denna handel och service till hu-
vudgatorna (se avsnitt nedan). Inriktningen gynnas av att 
reglera sådana bilplatser med kort tillåten tid, samt ibland 
kombineras med avgift.  

Särskild uppmärksamhet behöver ägnas åt angöring för 
personer med nedsatt rörelseförmåga (se avsnitt med den-
na rubrik nedan) och viss godsangöring. Det finns anled-
ning att tro att godsangöringen även i befintliga miljöer kan 
komma att öka beroende på nya inköpsvanor med större in-
slag av hemleveranser.

De parkeringsmöjligheter som finns på gatumark får inte 
tillgodoräknas enskilda fastigheters parkeringsbehov. Par-
keringen på gatumark är en viktig del av policyn men om-
fattas således inte av parkeringsnormen. Parkeringsmöjlig-
heterna på gatumark ska därmed ses som ett komplement 
till parkeringsnormen för korttidsparkering för besökare. I 
andra hand ges (i äldre områden) möjlighet till boendeparke-
ring med bil (se avsnitt med denna rubrik nedan). 

Korttidsparkeringen för bil ska normalt vara avgiftsbelagd. 
Långtidsparkering (alltså parkering över 2 timmar) ska nor-
malt inte finnas i gatan. Boendeparkering är således ett un-
dantag. 

När kan angöring i gatan ordnas?
Angöring innebär att lastning och lossning samt på- och 
avstigning får ske. Föraren kan lämna fordonet för att hjäl-
pa passagerare med på- och avstigning och för att leverera 
tungt och skrymmande gods. Angöring får ske på gator med 
parkeringsförbud. Enligt Boverkets byggregler måste det fin-
nas angöringsmöjligheter vid exploatering. Förberedande 
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fysiska åtgärder i nyexploaterade områden är att ha sänkta 
kantstenar på lämpliga avstånd, rätt materialval, minimerad 
lutning m.m. för att uppnå tillgänglighetskrav.

Angöring för lastning och lossning av gods ska enligt Bo-
verkets byggregler ha ett maximalt avstånd på 50 meter från 
målpunkten. Godsangöring ska i första hand ske på kvarter-
smark men utan backande rörelser. Om det inte är möjligt 
på kvartersmark, utan orimliga konsekvenser för exploate-
ringen eller för staden i stort, så kan lastning och lossning 
ske från gatan om sådan reglering kan ordnas. 

Tillgänglighet för räddningstjänstfordon, avfallshanterings-
fordon samt drift- och underhållsfordon ska beaktas och 
tillgodoses i gatorna. 

Huvudgator 
I huvudgatorna erbjuder fickor mellan trädplanteringar i de 
så kallade flexzonerna lösningen för angöring och korttids-
parkering. Fickorna kan ha genomsläpplig markbeläggning. 
I de fall fickan samordnas med angöring av gods och avfalls-
hantering krävs ett större utrymme på grund av de större 
fordonen. Om kollektivtrafiken framförs i mittförlagda kol-
lektivkörfält (t.ex. MalmöExpressen-linjerna) medför angö-
ring och parkering i fickor ingen störning. 

Särskilt viktigt är att minimera behovet av backande rörel-
ser. Gator med parkering får heller inte bli en säkerhetsrisk 
eller medföra att gående och cyklister upplever dem som 
svåra att korsa. Även cykelparkering kan ordnas i flexzonen, 
i den mån det är aktuellt på allmän plats.

Följande kriterier ska ligga till grund vid avgörande om och 
var korttidsparkering kan tillåtas i huvudgator: 
• Korttidsparkering kan tillåtas om verksamhetslokaler 

för handel eller service finns eller planeras i lokaler i 
bottenvåningar utmed gator.

• Korttidsparkering ska tillåtas om behovet inte, på ett 
för verksamheten eller för staden rimligt sätt, kan till-
godoses på kvartersmark.

• Korttidsparkering ska undvikas vid större korsningar.
• Framkomlighetskonsekvenser för kollektivtrafiken ska 

beaktas och bedömas i varje enskilt fall.
• Framkomligheten och säkerheten ska beaktas, även av-

seende fotgängares och cyklisters behov av längsgående 
och tvärgående rörelser.

Eftersom huvudgatorna många gånger också är huvudleder 
är de generellt reglerade med parkeringsförbud. Det inne-
bär att lastning eller lossning samt på- eller avstigning, d.v.s. 
angöring, är tillåten även utanför eventuella fickor. Sidoför-
lagda kollektivtrafikkörfält är därför olämpliga i dessa fall. 
Det är svårt att undvika att kollektivtrafikfält används för 
angöring, om de ligger sidoförlagda. Fickor i flexzonen är då 
bättre..

Lokalgator, gågator och gångfartsområden
Parkering och söktrafik är olämpligt i lokalgator, särskilt i 
bostadsområden. De flesta lokalgatorna ska vara reglera-
de med parkeringsförbud, vilket innebär att lastning eller 
lossning samt på- eller avstigning, d.v.s. angöring, är till-
låten. Ett undantag från denna princip i befintliga områden 
är boendeparkering (se avsnitt nedan). Parkerade bilar kan 
visserligen vara ett sätt att begränsa hastigheten och dämpa 
biltrafikmängden på lokalgatorna, men det kan finnas andra 
åtgärder i gatorna, till exempel planteringar, som ger samma 
eller bättre effekt. 

Inom ett gångfartsområde gäller definitionsmässigt parke-
ringsförbud vilket innebär att lastning eller lossning samt 
på- eller avstigning är tillåten. 

Angöring och bilparkering för personer med nedsatt 
rörelseförmåga
Enligt Boverkets byggregler måste det vid exploatering fin-
nas angöring för personer med nedsatt rörelseförmåga. Ang-
öring ska ordnas inom 25 meters avstånd från en tillgänglig 
och användbar entré till publika lokaler, verksamheter och 
bostadshus. Om det inte kan lösas på kvartersmark, eller är 
rimligt att lösa på kvartersmark utan orimliga konsekvenser 
för exploateringen eller för staden i stort, kan sådan angö-
ring lösas i gatan. Det kan t.ex. vara för att möjliggöra en-
tréer utmed gatan – precis som i mer generella fall med att 
anordna parkering och angöring på gatumark behövs avväg-
ningar i varje enskilt fall.

Angöringen kan användas även av andra grupper, till exem-
pel kunder till butiker i bottenvåningen längs gatan. Den 
kan även gå att samordna med angöring för gods och av-
fallshantering. Avgörande är då en ändamålsenlig reglering.

Enligt byggreglerna måste det också vid exploatering – vid 
behov – finnas bilparkering för personer med nedsatt rörel-
seförmåga. Parkeringsplatsen ska kunna ordnas efter behov 
inom 25 meters gångavstånd från en tillgänglig och använd-
bar entré till publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus. 
Bilplatsen ska tillgodoses på kvartersmark. Om det är en all-
män verksamhet med stort allmänt intresse kan parkering 
för personer med nedsatt rörelseförmåga kompletteras på 
allmän plats, dock måste en bedömning göras i varje enskilt 
fall efter avvägning mellan olika intressen. 

När det finns möjlighet att samordna platsen för angöring 
med bilplats för personer med nedsatt rörelseförmåga på 
allmän plats bör regleringen stödja ett sådant samnyttjan-
de. Detta kräver ändamålsenlig utformning och materialval. 
Markbeläggningen på angöringsplatser som ska användas av 
personer med nedsatt rörelseförmåga ska vara fast, jämn och 
halkfri.

Se vidare Parkering för personer med nedsatt rörelseförmåga 
i kapitlet PARKERINGSNORM. 
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Parkering och angöring vid skolor och förskolor
Det finns särskilda utmaningar med att anordna trafiken 
kring skolor och förskolor, med tanke på att många barn 
vistas där. Allt större enheter bidrar, om de medför ökad tra-
fik, till en större osäkerhet och otrygghet för barn och för-
äldrar. 

Precis som med alla verksamheter är det fastighetsägarens 
ansvar att lösa verksamhetens parkeringsbehov. Om det inte 
finns tillräckligt med utrymme på fastigheten för både friyta 
och parkering ska det i första hand ordnas tillräcklig friyta. 
Denna prioritering får dock inte tolkas som att verksam-
heterna slipper att lösa sin mobilitet i enlighet med stadens 
visioner och mål. Det betyder heller inte att det parkerings- 
och angöringsbehov som verksamheten har utan vidare ska 
hänvisas till allmän plats. Det är lämpligt att inom det peda-
gogiska uppdraget arbeta med upplysning och utbildning av 
elever, vårdnadshavare och personal, som ett sätt att minska 
trafikproblem vid skolorna, via minskad bilåkning och där-
med minskat behov av parkering och angöring. Se vidare 
Förtydligande angående skola, förskola och fritidsanlägg-
ningar under Parkering och angöring på kvartersmark, samt 
Norm för verksamheter.

När föräldrar eller andra vuxna hämtar och lämnar små 
barn med bil räknas det definitionsmässigt som korttidspar-
kering, eftersom de i regel lämnar bilen och följer barnen in. 
Sådan korttidsparkering kan ordnas på samma sätt som för 
personalen, men kan accepteras på gatan om andra lösning-
ar saknas. Sådan korttidsparkering på gatan kan dock inte 
reserveras endast till förskolan.

Angöring och parkering med bil, varuleveranser och sop-
hämtning ska separeras från huvudentré och barnens stråk, 
både i rum och tid. Angöringen av varuleveranser bör ske 
utan backande rörelser.

Öppenhet ska finnas för nya utformningar och regleringar, 
så att barnens rörelsefrihet, trygghet och säkerhet kan sättas 
i första rummet, även om förskolorna också behöver leve-
ranser och avfallshantering.

Boendeparkering på allmän platsmark
I äldre bostadsområden, som byggdes då det inte fanns en 
parkeringsnorm och när bilinnehavet var lågt, är den all-
männa gatan ofta den enda platsen att parkera fordonen 
på. I sådana områden finns boendeparkering. De boende 
kan då mot en avgift ha sina fordon stående på en gata i sitt 
område upp till en vecka (vilket är ett generöst undantag 
från huvudregeln för långtidsparkering på max 24 timmar). 
Boende i fastigheter i Malmö som i bygglov ålagts anordna 
bilplatser enligt parkeringsnorm ska inte ges möjlighet till 
boendeparkering.

Boendeparkeringen kan, rätt utformad, bidra till stadens 
utveckling och attraktivitet, och ett effektivare utnyttjande 
av den dyrbara marken. Regleringen med boendeparkering 
innebär också att gatumarken prioriteras för de boendes 
parkering, framför inpendlande arbetstagare. 

Systemet ska utformas med reglering och priser så att det 
positiva incitamentet för bilägande boende att låta bilen stå 
över dagen görs tydligare, samtidigt utan att detta bilinne-
hav subventioneras. Det rimligaste nästa steget är därför en 
översyn av gatuparkeringstaxorna och boendeparkeringstax-
orna samt tiderna för dem i ett samlat grepp, och att i före-
kommande fall utöka boendeparkeringen till fler områden. 
Se vidare Utveckling av boendeparkering, s. 32.

Om cykelparkering på samma sätt inte kan tillgodoses på 
fastighet kan i vissa fall gatumark upplåtas för allmän cykel-
parkering.
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Parkering och angöring på kvartersmark 

En mångfald av möjligheter påverkar 
parkeringsbehovet
Efterfrågan av parkering för en fastighet beror på flera fak-
torer såsom geografiskt läge, tillgång till service, målgrupp, 
lägenhetsstorlek och förutsättningar för mobilitet. Förutsätt-
ningar för mobilitet kan  vara kopplade till det geografiska 
läget såsom närhet till kollektivtrafik och tillgänglighet till 
cykelnät. Det kan också vara förutsättningar som är knut-
na direkt till fastighet och de enskilda hushållen. Denna typ 
av förutsättningar benämns vidare som mobilitetsåtgärder 
och tillhandahålls av eller fastighetsägaren eller byggaktö-
ren. Många olika förutsättningar och åtgärder påverkar var 
för sig eller i kombination efterfrågan på mobilitet och par-
kering.

Figur 1 beskriver hur parkeringsbehovet bedöms i bygglovs-
processen. Arbetsprocessen är gemensam mellan kommunen 
och fastighetsägaren. 

Fastighetsägaren uppmuntras att påverka (reducera) efter-
frågan på bilparkering genom att införa mobilitetsåtgärder 
och använda prissättning och reglering som styrmedel (som 
ses som en del i paketet med mobilitetsåtgärder). Kvarvaran-
de behov av bilparkering löses därefter genom parkerings-
köp, parkeringsavtal och/eller genom att fastighetsägaren 

ordnar parkeringen på egen fastighet. Om det kvarvarande 
parkeringsbehovet trots detta inte går att lösa – för att det 
inte finns plats inom fastigheten eller i parkeringsanläggning 
inom rekommenderat gångavstånd (se sidan 28) – ska som 
alternativ ett mobilitetsköp kunna göras motsvarande upp 
till 10 bilplatser.

Med denna arbetsgång säkerställs att fastighetsägaren till-
godoser behovet av parkering och att Plan- och bygglagens 
intention därmed uppfylls. I följande avsnitt förklaras upp-
lägget mer detaljerat.

Projektspecifika parkeringstal
För att säkerställa att det behov av parkering som uppstår av 
ny eller förändrad användning av en fastighet, och som fast-
ighetsägaren ska lösa, räknas projektspecifika parkeringstal ut.

Processen börjar med att en projektspecifik norm tas fram 
för det aktuella projektet, med ledning i kapitlet PARKE-
RINGSNORM (s. 22).  

Parkeringsbehov vid ombyggnad av större områden
Om projektet är en förtätning eller komplettering inom ett 
större område, kan det ibland finnas anledning att misstän-
ka att det råder överskott på parkering i detta större område. 
Det kan till exempel gälla storskaliga bostadsområden från 
1960- och 70-talen. 
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Figur 1 Tankemodell för hur policyn för 
parkering på kvartersmark är uppbyggd 
kring lösningar i samverkan mellan fast-
ighetsägare och kommun.
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Bilplatsbehovet vid förtätning eller ombyggnad beräknas 
på samma sätt som vid nybyggnad. Normalt erfordras en-
dast ett tillskott av bilplatser som motsvarar differensen av 
det enligt parkeringsnormen angivna behovet före respek-
tive efter ombyggnad. Förutsättningen är att bilplatserna 
finns. Parkeringsnorm enligt detta dokument används, inte 
de normer som gällde vid uppförandet av den ursprungliga 
bebyggelsen. Man måste i samband med detta studera om 
överskottet beror på att parkering utan taxa eller med låg 
taxa på allmän plats används som boendeparkering, vilket 
inte är önskvärt och då behöver omregleras.

Normalt görs denna utredning med start i ett tidigt skede – 
fördjupad översiktsplan, planprogram eller detaljplan. Det 
krävs kanske i praktiken att det är en och samma fastighets-
ägare i det större området. Om det inte förhåller sig så, kan 
samordning trots det ske genom avtal mellan olika fastig-
hetsägare om att lösa bilparkeringen – alltså som ett eller 
flera parkeringsavtal/parkeringsköp. 

Om det däremot framkommer ett underskott på parkering i 
ett större område, inom vilket förtätning eller komplettering 
ska åstadkommas, kan det snarare vara aktuellt att tillföra 
extra parkering enligt normen för att klara efterfrågan. Det 
gäller exempelvis om gatumarksparkering som används av 
boende eller verksamma ska utgå för att kunna planläggas 
för annan användning. Även då krävs utredning.

Parkeringsplanering i detaljplan
För att bygglov ska kunna beviljas måste det i antagen de-
taljplan vara säkerställt att permanent parkering kan ord-
nas inom rimligt gångavstånd. Markparkering kan anläggas 
med tillfälligt bygglov. Längden på det tillfälliga bygglovet 
prövas i varje enskilt fall. Tillfälligt bygglov kan dock endast 
tillåtas i sammanlagt 15 år och kan därmed inte fungera 
som permanent lösning. 

I detaljplaneskedet ska markägaren ta fram en mobilitets- 
och parkeringsutredning som redogör för vilken nivå av 
mobilitetsåtgärder som planeras samt hur parkeringen ska 
lösas. Utredningen ska omfatta både bil och cykel.

Mobilitetsåtgärder
Fastighetsägare och byggaktörer ska erbjudas incitament att 
med hjälp av så kallade mobilitetsåtgärder påverka det antal 
parkeringsplatser för bil som behöver lösas i ett projekt. 

Exempel på mobilitetsåtgärder som på olika sätt kan redu-
cera bilplatsbehovet är:
• Cykelpool, med lådcyklar, cykelkärror och elcyklar, 

med laddmöjlighet.
• Cykelverkstad, duschar och omklädningsmöjligheter.
• Information om cykling.
• Bilpool med olika typer av fordon, t.ex. elbilar.
• Kollektivtrafikkort.
• Information om kollektivtrafik.
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• Möjlighet att ta emot varuleveranser, t.ex. kyl- och frys-
varor, i hemmet även om man inte är hemma.

• Andra mobilitetserbjudanden baserade på ny teknik 
och nya tjänster, tilhandahållna av tredje part, gärna 
kombinerade med laddinfrastruktur för eldrift av for-
don.

• Marknadsföring av mobilitets-erbjudanden och tjänster 
i projektet.

Varje enskild mobilitetsåtgärd kan påverka bilinnehavet tills 
viss del, medan ett paket av olika åtgärder ger mycket goda 
förutsättningar att nå ett lågt bilinnehav. Omfattningen av 
reduktionen beror på hur stor effekt som det samlade pake-
tet av åtgärderna bedöms ge på bilinnehavet.  Det finns inga 
på förhand fastställde nivåer av reduktion för varje enksild 
åtgärd. I kapitlet PARKERINGSNORM framgår hur dock 
stor reduktion som kan medges.

Se vidare Mobilitet för Malmö. (arbetstitel för principer för 
mobilitetsåtgärder för utforming av bil- och cykelparkering)

Antalet cykelparkeringar som minst ska tillgodoses i ett pro-
jekt är dock inte möjligt att förhandla ner. Dock kan mer 
behovsanpassade cykelparkeringar, för en mångfald av olika 
cykeltyper, och fler cykelplatser än vad normen anger, be-
traktas som en mobilitetsåtgärd i sig, i syfte att minska par-
keringsbehovet av privata bilar. 

Avstånd mellan bostad eller verksamhet och parkeringsplats 
kan påverka bilanvändningen och även bilinnehavet. Att 

lösa parkeringsbehovet i parkeringsanläggning eller garage 
som innebär längre gångavstånd kan därför vara en del av ett 
paket av mobilitetsåtgärder som medger en reduktion. 

Även prissättning och reglering ska ses som möjliga mobili-
tetsåtgärder (se Parkörerna och inte andra ska bära kostna-
derna, nedan).

Parkeringsavtal och parkeringsköp 
Den efterfrågan på parkering som bedöms kvarstå efter att 
mobilitetsåtgärder har avtalats eller påvisats, utgör ett redu-
cerat, anpassat parkeringsbehov. Det är detta återstående be-
hov som fastighetsägaren slutligt ska lösa. 

I första hand bör prövas om det går att lösa bilparkerings-
behovet i gemensam anläggning, samfällt eller genom avtal 
med eller köp hos annan parkeringsoperatör. Vid sådan lös-
ning kan ofta samnyttjande tillgodoräknas (se kapitlet PAR-
KERINGSNORM). Köp hos Parkering Malmö benämns 
här parkerinsgköp medan köp/avtal med andra operatörer 
här benämns parkeringsavtal. I andra hand löses bilparke-
ringen privat på den egna fastigheten. En parkeringslösning 
i den egna fastigheten som ändå möjliggör samnyttjande 
med andra fastigheter och är öppen för sådant samnyttjande 
alla tider på dygnet räknas som gemensam anläggning. 

Markparkering medges endast i vissa fall där det kan anses 
motiverat, läs mer i PARKERINGSNORM. Även tillfällig 
markparkering ska undvikas i största möjliga mån.

Mobilitetsköp och mobilitetspott
Mobilitetsköp innebär att fastighetsägaren, genom att avta-
la att avsätta medel till Malmö stad i särskild ordning, kan 
påverka behovet av parkering för fastigheten ytterligare. Det-
ta är ett alternativ för vissa unika fall då ett slutligt bedömt 
parkeringsbehov inte går att lösa: Det finns inget utrymme 
att lösa bilplatser inom rimligt avstånd och ingen parke-
ringsoperatör har heller någon avsikt att anlägga nya. Istäl-
let för att bygglov då inte kan ges, och staden går miste om 
bostäder, arbetsplatser eller annan service, ska medel avsätts 
till en mobilitetspott. Den ska användas till att minska parke-
ringsbehovet genom åtgärder som långsiktigt förbättrar mo-
biliteten kring fastigheten, så att bygglov kan ges.

I en inledande lansering av denna mekanism ska mobili-
tetsköp enbart vara möjligt att göra för att lösa upp till 10 
bilplatser per projekt. Köpet ska motsvara samma avgift som 
tas ut vid ett vanligt parkeringsköp i en av Parkering Mal-
mös anläggningar. Mobilitetsköp ska inte vara möjligt att 
göra för cykelplatser. Parkering för rörelsehindrade kan hel-
ler inte bytas bort mot mobilitetsköp.

Malmö stad ansvarar för att de medel som kommer in till 
mobilitetspotten avsätts för särskilda åtgärder i den kommu-
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nala förvaltningen och på allmän plats. Medlen ska förvaltas 
av Parkering Malmö, som ska göra en öppen verksamhets-
plan för vad som finansieras med dessa pengar. 

Vad som är lämpligt att innefattas av mobilitetsköp kommer 
att förändras och utvecklas över tid. Parkering Malmö och 
tekniska nämnden ansvarar för att komma överens om och 
ajourhålla en aktuell lista på aktuella åtgärder som mobili-
tetspotten på detta sätt ska bidra till. Vid behov av genom-
förande åtgärder på allmän plats ska tekniska nämnden ge-
nom gatukontoret avropa medel ur potten. Vidare ansvarar 
Parkering Malmö för att samordna och följa upp åtgärderna. 
Medlen ska finansiera en funktion, en mobilitetslots som bi-
drar och samordnar genom uppföljning, utvärdering och att 
ta fram kampanjer för hållbar mobilitet och liknande. Även 
uppföljning av fastighetsägarnas egna avtalade mobilitetsåt-
gärder och utvärdering av åtgärdernas påverkan på bilinne-
hav och mobilitet ska ingå i denna tjänst, som ska finnas hos 
Parkering Malmö. 

En förebild för mobilitetsköpet och mobilitetspotten är 
Umeå kommuns upplägg med gröna parkeringsköp. Se vi-
dare Lansering och utveckling av mobilitetsköp under Fort-
satta strategier (s. 33).

Parkörerna och inte andra ska bära kostnaderna
De som parkerar, parkörerna, ska främst av sociala skäl i hö-
gre grad stå för de kostnader som parkeringen ger upphov 
till. Genom att bilparkörerna bär den verkliga kostnaden 
behöver innehavet och användningen av bil inte öka, i lin-

je med Trafik- och mobilitetsplanen. Sådan prissättning ska 
kunna ses som en del i ett paket med mobilitetsåtgärder. 

Undantag för denna ”självkostnadsprincip” är cykelpar-
kering i normal omfattning på den egna fastigheten – det 
finns stora samhällsvinster, i form av t.ex. folkhälsoeffekter, 
att göra att underlätta för cykling. Ett annat undantag även 
för bilparkering kan vara situationer där system för betal-
ning innebär större kostnader än intäkter. Det kan gälla i 
stadens ytterområden och på landsbygden där markvärdet 
inte är så högt och det därmed inte finns en lika ekonomiskt 
uppenbar alternativanvändning.

Effekten måste nå de slutliga användarna
I det fall en byggaktör kommer att lämna över sin fastighet 
till annan ägare i driftsskedet kan mobilitetsåtgärder påvi-
sas genom att en förbindelse visas upp i bygglovsprocessen 
mellan fastighetsägaren i byggskedet och den aktör som ska 
komma att stå för innehållet i driftsskedet. Aktören kan ex-
empelvis vara en bostadsrättsförening, ett företag eller en 
skola (se vidare Förtydligande angående skola, förskola och 
fritidsanläggningar). I bygglovet ingår normalt att redovisa 
en verksamhetsplan för den verksamhet som ska tillåtas i en 
fastighet. I denna finns möjlighet att beskriva mobilitetsåt-
gärder som reducerar behovet av parkering, ifall lägre parke-
ringstal önskas.

Det finns exempel på senare år där byggaktören i bygglovet 
har kunnat visa upp de satta ekonomiska ramarna för den 
bostadsrättsförening som senare ska förvalta fastigheten, och 
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där priset för att hyra en bilparkering i fastigheten motsvara-
rar den fulla kostnaden. Prissättningen utgör då en mobili-
tetsåtgärd som har kunnat ge en betydande reduktion i par-
keringstalet. Fler sådana lösningar ska uppmuntras.

Förtydligande angående skola, förskola och 
fritidsanläggningar
Precis som med alla verksamheter är det fastighetsägarens 
ansvar att lösa verksamhetens parkeringsbehov. 

Trafiksäkerhet och trygghet är centrala faktorer. Kraven på 
att använda ytorna effektivt är tydliga i den täta staden, och 
i skola och förskola måste dessutom enligt PBL barnens 
friytor prioriteras före ytor för parkering.

Här finns anledning till ett förtydligande. Denna priorite-
ring får inte tolkas som att verksamheterna slipper att lösa 
sin mobilitet i enlighet med stadens visioner och mål. Det 
betyder heller inte att det parkeringsbehov som verksam-
heten har utan vidare ska hänvisas till allmän plats. Det är 
lämpligt att inom det pedagogiska uppdraget arbeta med 
upplysning och utbildning av elever, vårdnadshavare och 
personal, som ett sätt att minska trafikproblem vid skolorna, 
via minskad bilåkning och därmed minskat behov av par-
kering och angöring för personal och besökande. Detta kan 
säkerställas genom verksamhetens verksamhetsplan som vi-
sas upp i bygglovsskedet. 

Särskild stor vikt bör läggas vid att använda mobilitetsåt-
gärder, mobilitetsköp, parkeringsköp samt aktiv prissätt-
ning och reglering. Särskilt hämtning och lämning av barn 
är lämplig att arbeta för att minska. Mindre bilkörning vid 

förskolor och skolor ger en bättre miljö och säkerhet för bar-
nen, och torde minska stresspåslaget hos många vårdnads-
havare.

När föräldrar eller andra vuxna hämtar och lämnar små barn 
med bil räknas det definitionsmässigt som korttidsparkering, 
eftersom de i regel lämnar bilen och följer barnen in. Efter-
som behovet av korttidsparkering för hämtning och läm-
ning oftast är koncentrerat i tiden, är det behov som ändå 
finns kvar efter reduktion särskilt intressant att anordna på 
ett yteffektivt sätt. Det är inte rimligt att anordna besöks-
parkering som står oanvänd större delen av dygnet, särskilt 
om alternativet är mindre friytor för barnen. Parkeringsköp 
har nämnts, och med parkeringsköp i gemensam anlägg-
ning (t.ex. p-hus) finns dessutom möjlighet till samnyttjan-
de. Dock kan av lätt insedda skäl inte korttidsparkeringen 
samnyttjas med de anställdas parkering.

Öppenhet ska finnas för nya utformningar och regleringar, 
så att barnens rörelsefrihet, trygghet och säkerhet kan sättas i 
första rummet, även om förskolorna också behöver leveran-
ser och avfallshantering.  

Korttidsparkering för besökare kan accepteras på gata (all-
män plats) om andra lösningar saknas, men sådan korttids-
parkering kan inte reserveras endast till förskolan.

Bra kvalitet och utbud av cykelparkering är vidare centralt 
för att kunna minska antalet bilparkeringar. Cykelparke-
ring och bilparkering för personer med nedsatt rörelseför-
måga ska tillgodoses på skolfastigheten, men utanför friytan. 
Cykelparkering för anställda bör anordnas med väderskydd. 

Figur 2 Samnyttjande av lekplats 
och cykelparkering (inuti rutsch-
kanan) på en förskolegård i Kö-
penhamn. Cykelparkeringen nås 
utifrån gatan. 
Foto: Stefanie Engel.
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Behovet av plats för cykelkärror och lådcyklar ska observe-
ras. En bra lösning är att nyttja förgårdsmark framför en del 
av byggnaden som entrézon med plats för cyklar och låd-
cyklar. 

Se vidare Skola och förskola under Norm för verksamheter.

Förtydligande angående laddinfrastruktur för eldrift 
av fordon
En omställning av transportsystemet med mer miljö- och 
energieffektiva lösningar är nödvändigt för ett framtida håll-
bart trafiksystem. Idag sker det en stark utveckling inom 
alternativ till fossila drivmedel, framförallt är det en stark 
utveckling när det gäller eldrift av fordon. Etablering av 
laddinfrastruktur för elfordon kan därför vara en del i ett 
totalt erbjudande för mobiliteten för ett hållbart samhälle. 
Däremot bedöms inte bilinnehavet påverkas, i närtid, av om 
fordonen drivs med el eller något annat drivmedel. För att 
möta behovet av laddinfrastruktur ska fastighetsägare förbe-
reda för laddning av fordon med eldrift inom kvartersmark 
på de parkeringsplatser som ett projekt genererar. Rekom-
mendationen är att minst 15 % av platserna i ett projekt 
ska vara förberedda för eldrift. Dessutom ska minst 5 % av 
platserna initialt installeras med laddmöjlighet. Det berätti-
gar dock inte till reduktion av parkeringstalet på egen hand, 
utan det krävs samtidigt att andra åtgärder ingår som kan 
påvisas minska bilinnehavet.

Min- eller maxnorm?
Parkeringsnormen anger ett minimikrav för antalet bil- och 
cykelplatser för olika ändamål. Den är en min-norm. Det 
finns inget som egentligen hindrar att fastighetsägaren löser 
fler platser. På grund av kostnaden är det dock sällan som 
fastighetsägaren väljer att lösa fler platser än det i bygglovet 
angivna antalet. Om kommunen istället skulle anta en max-
norm, alltså sätta ett tak för hur många platser som får lov 
att anläggas, finns risken att ansvaret upplevs falla på kom-
munen om antalet platser sedan i praktiken inte visar sig 
räcka. 

Om kommunen vill begränsa ytan för uppställning av for-
don i ett bestämt område finns ändå möjligheten att i reg-
lera det i detaljplanen. Ett upplevt behov, i planskedet eller 
senare, av fler bilplatser än vad som kan ordnas inom fastig-
heten, kan lösas t.ex. genom parkeringsköp.
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PARKERINGSNORM
Parkeringsnormen redovisar parkeringstal för cykel och bil, 
som gäller som vägledning vid detaljplanläggning och som 
krav vid bygglovsgivning för ny-, om- och tillbyggnadspro-
jekt. 

Följande förkortningar används för att ange parkeringstal:
Bpl = bilplatser
Cpl = cykelplatser
BTA = bruttototalarea

Zonindelning
Efterfrågan på bilparkering ser olika ut i olika delar av sta-
den. Zonindelningen (karta 1 ovan) är gjord utifrån en be-
dömning av förutsättningarna att bo i staden utan att äga 
eller använda bil samt att resa till arbetsplats och besöksmål 
med andra färdmedel än bil. 

Faktorer som vägts samman är bland annat utbudet av ser-
vice (samhällelig och kommersiell) och kollektivtrafik samt 
cykelavstånd till viktiga målpunkter. Även stadens tillgäng-
lighetsindex har vägts in. Särskilt goda förutsättningar för ar-
betspendling med kollektivtrafik eller cykel bedöms finnas 
i en zon inom en kilometer från Malmö C och Triangelns 
station. 

Efter hand som strukturerande kollektivtrafik definitivt be-
slutas ska zonindelningen uppdateras (se s. 46-47).

Behovet av cykelparkering vid bostaden har bedömts vara 
detsamma för hela staden och därför används ingen zonin-
delning för parkeringsnorm för cykel vid bostäder. 

Flexibel norm
Parkeringsnormen är till stora delar flexibel. Beroende på 
omfattningen av mobilitetsåtgärder som byggaktören er-
bjuder boende, anställda och deras besökare, varierar par-
keringstalen. Läs mer om Mobilitetsåtgärder i kapitlet Par-
keringspolicy samt i Mobilitet för Malmö (arbetstitel för 
principer för mobilitetsåtgärder för utformning av bil- och 
cykelparkering). 

Utformning 
Bil- och cykelplatser ska utformas enligt de mått och prin-
ciper som redovisas i Mobilitet för Malmö. (arbetstitel för 
principer för mobilitetsåtgärder för utformning av bil- och 
cykelparkering).
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Norm för bostäder 

Flerbostadshus
För flerbostadshus gäller parkeringstal baserade på brutto-
totalarean (BTA). Denna beräkningsmodell speglar lägen-
hetsstorlek och fördelning av dessa.

Cykel
Inriktningen är att det ska finnas minst en plats per boende 
samt plats för besökare. Normen för cykelparkeringen kan 
inte reduceras. Minst 40 % av cykelplatserna ska vara lättill-
gängliga. Läs vidare om mer lättillgänglig och attraktiv cy-
kelparkering i Mobilitet för Malmö (arbetstitel för principer 
för mobilitetsåtgärder för utformning av bil- och cykelpar-
kering).

Cykelparkering ska i normalfallet anordnas på kvartersmark. 
I de fall det bedöms lämpligt kan den ordnas genom par-
keringsköp i gemensam anläggning i direkt anslutning till 
fastig heten. Dock räknas detta inte som lättillgänglig parke-
ring.

Cykel cpl/1000 m2 BTA

Boende och besökare 30*

*Varav minst 10 % ska vara anpassade för platskrävande cyklar

Bil
Parkeringsnormen för bil redovisar parkeringstal med låg, 
medel och hög omfattning av mobilitetsåtgärder. En hög 
omfattning motsvarar ett mycket omfattande paket av mo-
bilitetsåtgärder. Minst en bilplats för personer med nedsatt 
rörelseförmåga ska alltid ordnas. Eventuella bilpoolsplatser 
tillkommer utöver detta.

Bpl/1000 m2 BTA för boende + bpl/1000
BTA för besök

Omfattning av mobilitetsåtgärder

Låg Medel Hög

Zon 1 6,5 4 0 0,5

Zon 2 8 5,5 1,5 1

Zon 3 9 6,5 2,5 1

Zon 4 10 7,5 3,5 1

Zon 5 11 8,5 4,5 1

Enbostadshus
Enbostadshus omfattar fristående villor, parhus och radhus. 
Parkeringstalet tillämpas per bostad, oavsett om fastigheten 
är enskild eller delad.

Cykel
Cykelparkering för enbostadshus ska lösas inom den egna 
tomten eller i garage/förråd. För enbostadshus finns ett stör-
re behov av cykelplatser för platskrävande cyklar. 

Enbostadshus cpl/bostad

Vanliga cyklar 3

Platskrävande cyklar 1

Bil
Parkeringstalen för bilparkering vid enbostadshus är som 
utgångspunkt desamma oavsett var i kommunen de är lokli-
serade, och därmed tillämpas inte zonindelning. Enskild 
parkering ska normalt ske på egen tomt, i eller utanför car-
port/garage. Om gemensam parkering för bil anordnas finns 
möjlighet till samnyttjande och då kan behovet reduceras. 
En allt vanligare parkeringslösning för småhus är att en 
bilplats för boende ordnas på tomten, medan besöksparke-
ring och eventuella andrabilar ordnas i gemensam parke-
ring. För sådana kombinerade lösningar tillämpas normen 
för gemensam parkering.

Ytterligare bilplatsreduktion kan vid gemensam parkerings-
lösning ges vid införande av mobilitetsåtgärder, på samma 
sätt som för flerbostadshus.

Enbostadshus Enskild, parkering 
bpl/bostad

Gemensam parkering 
bpl/bostad

Boende 2,0 1,4

Besök – 0,1

Totalt 2,0 1,5
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Kategoriboenden
Kategoriboende av olika slag kan ha ett avvikande bilplats-
behov. En särskild utredning ska tas fram för att fastställa 
bilplatsbehovet. Vilka krav som ställs på hyresgästerna på-
verkar i hög grad bilinnehavet. Parkeringstalet ska utgå från 
normen för flerbostadshus, men mindre avsteg kan vara mo-
tiverade.

För äldreboende för personer med stort vårdbehov och bo-
ende för personer med vissa funktionsnedsättningar finns 
endast behov av besöksparkering och parkering för anställ-
da. För denna typ av vårdboende kan parkeringstalen i ta-
bellen nedan användas.

Vårdboende Bpl/vårdplats

Zon 1-2

Boende –

Besök 0,2

Zon 3-5

Boende –

Besök 0,3

Parkering för anställda ska beräknas enligt särskild utred-
ning med hänsyn till skiftarbete.

Behovet av cykelparkering kan variera och ska redovisas uti-
från projektets specifika förutsättningar. 

Norm för verksamheter
Detta avsnitt redovisar normtal och riktlinjer för arbetsplat-
ser och utbildning, samt andra särskilda besöksmål. De be-
nämns fortsättningsvis som verksamheter med ett samlande 
begrepp. 

Mål om färdmedelsfördelning 
Enligt Trafik- och mobilitetsplanen ska parkeringsnormen 
vid exploatering användas för att styra mot ett minskat bil-
behov. Vid etablering av en ny verksamhet, ska byggaktö-
ren redovisa hur de avser nå färdmedelsmålen för aktuellt 
område. 

Kontor
För kontor gäller parkeringstal baserade på bruttototalarean 
(BTA).

Cykel
Cykelplatserna ska utformas enligt de mått och principer 
som redovisas i Mobilitet för Malmö (arbetstitel för principer 
för mobilitetsåtgärder för utformning av bil- och cykelpar-
kering).

Cykelparkering för besökare ska placeras väl synliga i närhe-
ten av entréer.

Cykel Cpl/1000 m2 BTA*

Zon 1 Zon 2 Zon 3 Zon 4 Zon 5

Anställda 30 27 24 21 18

Besökare 3 3 3 2 2

Totalt 33 30 27 23 20

*Varav minst 10 % ska vara anpassade för platskrävande cyklar

Bil
Parkeringsnormen för bil redovisar parkeringstal med låg, 
medel och hög omfattning av mobilitetsåtgärder. En hög 
omfattning motsvarar ett mycket omfattande paket av mo-
bilitetsåtgärder. Minst en bilplats för personer med nedsatt 
rörelseförmåga ska alltid lösas. Eventuella bilpoolsplatser 
tillkommer utöver detta.

Om arbetsplatstätheten kraftigt skiljer sig från det normala 
(ca 60 anställda per 1000 m2 BTA) krävs en beräkning en-
ligt bpl/anställd i en särskild utredning.

Bpl/1000 m2 BTA för anställda + bpl/1000
BTA för besök

Omfattning av mobilitetsåtgärder

Låg Medel Hög

Zon 1 9 6 0 0,5

Zon 2 10,5 7,5 2 1

Zon 3 12 9 4 1

Zon 4 15 12 7 1,5

Zon 5 18 15 10 2
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Skola och förskola 
För skola och förskola finns behov av olika typer av parke-
ring både för cykel och bil. 

Cykel
Efterfrågan på cykelparkering vid skolor kan se mycket olika 
ut beroende på läge, årskurs och målgrupp. Normen anges 
därför som ett spann, som får anpassas till den specifika sko-
lan. En tumregel är att ju äldre barn, desto fler cykelparke-
ringar behövs. 

Vid förskolor och skolor årskurs F-2 finns det även behov 
av cykelparkering för föräldrar som lämnar och hämtar. 
För denna grupp finns ett extra stort behov av utrymme för 
platskrävande cyklar.

Cykelplatserna ska placeras i nära anslutning till entréer och 
utformas enligt de mått och principer som redovisas i Mobi-
litet för Malmö (arbetstitel för principer för mobilitetsåtgär-
der för utformning av bil- och cykelparkering).

Cykel Cpl/1000 m2 BTA

Zon 1 Zon 2 Zon 3 Zon 4 Zon 5

Anställda 5,5* 5* 4,5* 4* 3,5*

Föräldrar förskola/
skola F-2

16** 14** 12** 10** 8**

Barn förskola/skola 30-50 30-50 30-50 30-50 30-50
*Varav minst 10 % ska vara anpassade för platskrävande cyklar 
**Varav minst 20 % ska vara anpassade för platskrävande cyklar 

Bil

Parkeringsnormen för bil redovisar parkeringstal med låg, 
medel och hög omfattning av mobilitetsåtgärder. En hög 
omfattning motsvarar ett mycket omfattande paket av mo-
bilitetsåtgärder. Minst en bilplats för personer med nedsatt 
rörelseförmåga ska alltid lösas. Eventuella bilpoolsplatser 
tillkommer utöver detta.

Bpl/1000 m2 BTA för anställda

Omfattning av mobilitetsåtgärder

Låg Medel Hög

Zon 1 2 1 0

Zon 2 2,25 1,25 0,5

Zon 3 2,5 1,5 1

Zon 4 3 2,25 1,5

Zon 5 3,5 3 2

För vuxna som hämtar och lämnar barn finns behov av 
korttidsparkering. När föräldrarna inte lämnar fordonet för 
att släppa av eller på barn räknas det som angöring. I regel 
finns endast behov av korttidsparkering för skola i årskurs 
F-2.

Bpl/1000 m2 BTA för korttidsparkering

Omfattning av mobilitetsåtgärder

Låg Medel Hög

Zon 1 5 3 0

Zon 2 6,5 4,5 1,5

Zon 3 8 6 3

Zon 4 8,5 6,5 3,5

Zon 5 9 7 4

Industri och lager
Industri- och lagerverksamhet kan ha mycket varierande ef-
terfrågan på parkering. Industriområden är generellt relativt 
dåligt försörjda med kollektivtrafik, vilket kan generera en 
högre andel bilresande.

Cykel
Cykelplatserna ska utformas enligt de mått och principer 
som redovisas i Mobilitet för Malmö (arbetstitel för principer 
för mobilitetsåtgärder för utformning av bil- och cykelpar-
kering).

Cykel Cpl/1000 m2 BTA*

Zon 1 Zon 2 Zon 3 Zon 4 Zon 5

Anställda 6 6 6 5 4,5

Besökare 1 1 1 1 1

Totalt 7 7 7 6 5,5
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Bil 
Parkeringsnormen för bil redovisar parkeringstal med låg, 
medel och hög omfattning av mobilitetsåtgärder. En hög 
omfattning motsvarar ett mycket omfattande paket av mo-
bilitetsåtgärder. Minst en bilplats för personer med nedsatt 
rörelseförmåga ska alltid lösas. Eventuella bilpoolsplatser 
tillkommer utöver detta.

Eftersom antalet besökande är lågt till industrier och lager-
verksamhet antas behovet rymmas inom parkeringstalet för 
anställda.
Om arbetsplatstätheten kraftigt skiljer sig från det normala 
(ca 15 anställda per 1000 m2 BTA) krävs särskild utredning.

Bpl/1000 m2 BTA för anställda

Omfattning av mobilitetsåtgärder

Låg Medel Hög

Zon 1-3 3 2 1

Zon 4 4 3 2

Zon 5 4,5 3,5 2,5

Handel
Handel har delats in i två kategorier: närservice och de-
taljhandel samt livsmedel och volymhandel. Närservice kan 
vara mindre kiosker och andra serviceverksamheter i mindre 
lokadet normala (ca 15 anställda per 1000 m2 BTA) krävs 
en särskild utredning, se arbetsgång i Norm för särskilda be-
söksmål.

Parkeringstalen för besökare till de olika kategorierna av 
handel är baserade på besökstäthet och antagen färdmedels-
fördelning. Om besökstätheten för närservice och detaljhan-
del kraftigt skiljer sig från det normala (ca 50 besökare per 
1000 m2 BTA) krävs en  särskild utredning, se arbetsgång i 
Norm för särskilda besöksmål.

Cykel
Cykelplatserna ska utformas enligt de mått och principer 
som redovisas i Mobilitet för Malmö arbetstitel för principer 
för mobilitetsåtgärder för utformning av bil- och cykelpar-
kering). Besökscykelparkering ska oavsett kategori av handel 
vara placerad synlig vid entréerna. För livsmedelshandel och 
volymhandel finns ett större behov av utrymme för plats-
krävande cyklar.

Cykel Cpl/1000 m2 BTA*

Zon 1 Zon 2 Zon 3 Zon 4 Zon 5

Anställda 10* 8* 5* 4* 3*

Besökare närservice 
och detaljhandel

30* 25* 20* 16* 12*

Besökare livsmedel 
och volymhandel

30** 25** 20** 14** 7**

*Varav minst 10 % ska vara anpassade för platskrävande cyklar
**Varav minst 20 % ska vara anpassade för platskrävande cyklar  

Bil
Parkeringsnormen för bil redovisar parkeringstal med låg, 
medel och hög omfattning av mobilitetsåtgärder. En hög 
omfattning motsvarar ett mycket omfattande paket av mo-
bilitetsåtgärder. Minst en bilplats för personer med nedsatt 
rörelseförmåga ska alltid lösas. 
Eventuella bilpoolsplatser tillkommer utöver detta.

Parkeringstalen för anställda inom handel är desamma för 
de två kategorierna (närservice och detaljhandel respektive 
livsmedel och volymhandel).

Bpl/1000 m2 BTA för anställda

Omfattning av mobilitetsåtgärder

Låg Medel Hög

Zon 1 2 1 0

Zon 2 2,5 1,25 0

Zon 3 3 1,5 0

Zon 4 3 1,75 0,5

Zon 5 3 2 1

Besökstäthet och färdmedelsfördelning för de två kategorier-
na skiljer sig kraftigt. Därför redovisas parkeringstalen för 
dessa separerat i två olika tabeller.
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Bpl/1000 m2 BTA för besökare till
närservice och detaljhandel

Omfattning av mobilitetsåtgärder

Låg Medel Hög

Zon 1 0 0 14

Zon 2 3 2 17

Zon 3 5 3 19

Zon 4 6 4 23

Zon 5 7 5 26

Bpl/1000 m2 BTA för besökare till
livsmedel och volymhandel

Omfattning av mobilitetsåtgärder

Låg Medel Hög

Zon 1 23 16 0

Zon 2 25 19 1

Zon 3 27 22 2

Zon 4 30 26 3

Zon 5 32 29 4

Norm för särskilda besöksmål
Det finns verksamheter som är svåra att generalisera och 
som därför inte har angivna parkeringstal. Exempel på sär-
skilda besöksmål är:

• Hotell
• Restaurang och café
• Idrottsanläggning/sporthall
• Bibliotek
• Samlingslokal
• Lekland och temapark
• Biograf
• Museum
• Vuxenutbildning
• Vårdcentral och sjukhus

För dessa typer av verksamheter krävs alltid en särskild ut-
redning. I rutan nedan beskrivs en generell arbetsgång som 
ska följas vid framtagande av en särskild utredning.

Arbetsgång vid särskild utredning
I en särskild utredning ska två faktorer styra bedömningen: 
andel samtida anställda och besökare i lokalen samt andelen 
av dessa som färdas med bil respektive cykel. De färdmedel-
sandelar som ska användas som utgångspunkt är:

Färdmedelsandelar vid särskild utredning

Zon 1 Zon 2 Zon 3 Zon 4 Zon 5

Cykel

50% 45% 40% 35% 30%

Besökare 50% 45% 40% 35% 30%

Bil

15% 18% 20% 25% 30%

Besökare 0% 5% 10% 15% 20%

Exempel: En verksamhet i zon 2 med 10 anställda och 100 be-
sökare behöver 7 bilplatser (10*0,18+100*0,05). 

Färdmedelsandelarna för anställda gäller alla typer av verk-
samheter. Besökarnas färdsätt kan variera i större utsträck-
ning beroende på typ av verksamhet, målgrupp m.m. För 
besökare finns därför möjlighet att motivera andra färd-
medelsandelar än de som anges ovan. De färdmedelsmål 
som anges i TROMP kan användas som vägledning.

I många fall är det rimligt att anta att flera av besökarna fär-
das i samma bil. Detta påverkar beräkningen av bilplatsbe-
hov och ska motiveras i den särskilda utredningen.

Liksom övriga verksamheter är det möjligt att föreslå mo-
bilitetsåtgärder som påverkar färdmedelsvalet och därmed 
även behovet av bilparkering. Läs vidare om konkreta mobi-
litetsåtgärder i Mobilitet för Malmö (arbetstitel för principer 
för mobilitetsåtgärder för utformning av bil- och cykelpar-
kering).
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Cykelplatserna ska utformas enligt de mått och principer 
som redovisas i Mobilitet för Malmö (arbetstitel för principer 
för mobilitetsåtgärder för utformning av bil- och cykelpar-
kering).

Norm vid förändrad användning av befintlig 
lokal
Vid förändrad användning av befintliga lokaler, inom kate-
gorierna handel, restaurang/café, eller samlingslokal, inom 
centrumområden markerade i Karta 3, behöver bilplatsbeho-
vet inte räknas om. Det gäller exempelvis om en affärslokal 
ska omvandlas till restaurang eller tvärt om. 

Parkering för personer med nedsatt 
rörelseförmåga
Personer med nedsatt rörelseförmåga har särskilda behov 
gällande bilparkering. Mellan 2 och 3 % av samtliga bilplat-
ser, enligt vad ovanstående normtal resulterar i – dock minst 
en plats per projekt – ska därför anpassas för rörelsehindra-
de med särskilt parkeringstillstånd. I projekt där bilplatsbe-
hovet har reducerats väsentligt med mobilitetsåtgäder, kan 
andelen anpassade platser behöva vara mer än 2 -3 % av 
samtliga platser.

Bilplatserna ska vara 5 meter breda. Om intilliggande yta 

Karta 3 Inom centrumområdet markerat av streckad 
linje (stationsnära till Malmö C och Triangeln samt i 
stråken mot Värnhemstorget och Varvsstaden) behö-
ver bilparkeringsbehovet inte räknas om vid föränd-
rad användning för vissa katergorier. 
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kan används kan själva bilplatsen minskas ner till 3.6 meter. 
Platserna ska förläggas nära entrén och reserveras för rörel-
sehindrade. Gångavståndet ska inte överstiga 25 meter till 
en tillgänglig och användbar entré. Parkeringen ska ordnas 
på kvartersmark om det inte är en allmän verksamhet med 
stort allmänt intresse.

Parkering för motorcyklar, mopeder och 
övriga motorfordon
Det är svårt att ange bestämda parkeringstal för motorcyk-
lar, mopeder och andra motorfordon. Särskild utredning 
kan  därför behövas. Som för alla andra färdmedel är det 
fastighetsägaren som ansvarar för att lösa parkeringen för 
fastighetens användning. 

Bilpoolsplatser
Plats för bilpoolsbilar ska ordnas utöver de bilplatser som 
boendet eller verksamheten kräver, alltså utöver de parke-
ringstal som normen i övrigt resulterar i.

Samnyttjande av bilplatser
En bilplats kan nyttjas av flera olika bilister om anspråken 
på platsen sker vid olika tidpunkter. Nedanstående tabell 
används för att beräkna samnyttjandet av platserna. Vid 
samnyttjandet får det totala antalet bilplatser inte understiga 
det enskilda behovet för respektive lokalkategori.

Beläggning i procent (%)

Kategori Vard. 9-16 Fre. 16-19 Lör. 10-15 Kväll+natt

Bostäder

- boende 60-80 55 50 80-90

- besök 10 40 50 50

Kontor 55-75 20 10 10

Handel

- livsmedel 40 80-90 80 -

- detaljhandel/
nöje/restaurang

40 80-90 100 -

- sällanköp 40 70 100 -

Industri 60-80 10 5 10

Skola/förskola 90 10 5 -

Markparkering
Parkering ska i första hand lösas i gemensam anläggning, i 
andra hand i eget garage. För att en parkeringslösning med 
markparkering ska accepteras ska det kunna motiveras. Även 
tillfällig markparkering ska undvikas i största möjliga mån.

Gångavstånd till bilparkering och angöring
Med gångavstånd menas avståndet mellan parkeringsplat-
sen/angöringspunkten och målpunkten. Vid förtätning i 
befintlig stad ska längre avstånd kunna godtas, med hänvis-
ning till ofta förekommande svårigheter att finna lämpliga 
parkeringsytor. Rekommenderade längsta gångavstånd redo-
visas i tabellen nedan.

Gångavståndet till målpunkten är en faktor som använda-
re väger in i bland annat valet av färdsätt. Gångavståndet 
har således potential att påverka färdmedelsfördelningen, 
och fastighetsägare ska därför kunna använda längre gång-
avstånd (att parkeringslösningen inte ligger på den egna 
fastigheten) som en mobilitetsåtgärd för att kunna reduce-
ra bilparkeringsbehovet. Gångavståndet till bilparkering kan 
jämföras med gångavståndet till kollektivtrafik.
Det är dock fortsatt viktigt att se efter behovet för särskilda 
grupper, såsom personer med nedsatt rörelseförmåga. Se av-
snittet med denna rubrik ovan.

Kategori Gångavstånd, m

Boende 500

Arbete 800

Besökande

- bostäder 500

- handel 300

- angöring 75
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Strategiskt gemensamt arbete för reglering 
och taxor för parkering samt ny mobilitet

Det finns ett behov av samverkan om reglering och pris-
sättning av parkering för alla Malmö stads förvaltningar 
och bolag som bedriver parkeringsverksamhet (allmän plats 
och kvartersmark).  Det behövs överhuvud taget en strate-
gisk samverkan mellan förvaltningarna och bolagen när det 
kommer till att utveckla och förhålla sig till nya lösningar 
för mobilitet på teknik- och tjänstesidan.
Förslag på nästa steg är: 
• Skapa en beredande arbetsgrupp med representanter 

för stadens förvaltningar och bolag som tillhandahåller 
parkering, i syfte att ta fram och tillämpa en samman-
hållen strategi för hur kommunens parkeringsutbud 
regleras och prissätts för att bidra till stadens visioner 
och mål, genom att upprätthålla denna parkeringspo-
licy.

• Arbetsgruppen tar fram en sammanhållen strategi för 
att praktiskt främja besöksparkering i parkeringsanlägg-
ningar (p-hus) istället för på allmän plats.

• Prova och värdera en reglering där parkeringsavgift 
kombineras med tidsbegränsning för att ordna trafiken 
och därmed öka tillgängligheten till korttidsparkering 
för bil till handel och service i city.

• Behåll och utveckla det strategiska samarbetet inom 
kommunen för att implementera  och styra fortsatta 
parkerings- och mobilitetslösningar med fokus på ny 
teknik och nya tjänster.  

Ansvarig: Tekniska nämnden, Parkering Malmö

Behovet av samordning är konstaterat både från en intern 
(t.ex. parkering för kommunanställda) och en extern verk-
samhetssynpunkt (service till boende och verksamma i Mal-
mö). Det gäller också både i ett utbyggnads- och mer per-
manent driftsskede. I utbyggnadsskeden av nya områden 
behöver exempelvis lokala trafikföreskrifter komma på plats 
i god tid så att boende och verksamma inte vänjs vid oregle-
rad eller gratis parkering på byggatorna, när dessa gator se-
nare ska regleras och avgiftsbeläggas. 

I driftsskedet behöver reglering och prissättning av olika 
verksamheter samspela. Det gäller t.ex. skolor och förskolor, 
fritidsanläggningar, m.m. där prissättningen i ökande grad 
ska motsvara kringliggande reglering och avgiftsnivåer.
Exempel finns från Göteborg, där fullmäktige 2016 antog 
”Riktlinjer för bedrivande av parkeringsverksamhet”.
I tillägg till detta finns ett behov av att bevaka, implemente-
ra och  styra nya tekniska lösningar och tjänster för mobi-
litet och parkering så att bästa nytta åstadkoms för stadens 
invånare och verksamma. Det kan handla om frågor som 
automatisering, eldrift, handelns och leveransernas struk-
turomvandling, mobilitetserbjudanden, styrning av mobi-

litetsoperatörer osv. Här kan det upparbetade samarbetet 
mellan de olika nämnderna och förvaltningarna få fortsätta 
och utvecklas.

Utveckling av boendeparkering

Boendeparkering ska framförallt användas för att ordna tra-
fiken i ett område för att underlätta för dem som bor i ett 
visst område att parkera inom detta område. Det är ett verk-
tyg för att möjliggöra att bilägande boende i äldre områden 
med brist på bilparkering på fastigheterna att ställa fordonet 
en längre tid på gatan (upp till en vecka), dock utan att bil-
innehavet subventioneras.
Det rimligaste nästa steget är därför: 
• Områdesvisa översyner av gatuparkeringstaxorna och 

boendeparkeringstaxorna samt tidregleringen för dem i 
ett samlat grepp.

• Utveckla verktyget boendeparkering till att omfatta 
taxa dygnet runt. 

• I lämpliga fall att utöka boende-parkeringen till fler 
områden (byggda före systemet med parkeringsnormer 
etablerades).

Ansvarig: Tekniska nämnden.

Systemet med boendeparkering för bil har ibland kritiserats 
då det innebär en förhållandevis billig lösning för bilägarna, 
alltså att erbjudandet är underprissatt i förhållande till den 
verkliga kostnaden för markvärdet samt iordningsställande, 
drift, underhåll och övervakning av parkeringsytan. 

Gatuavgiften under dagtid (kontorstider) har medfört att 
bilägande boende utan avgift har kunnat ta i anspråk allmän 
plats under kvällar, nätter och helger, även utan boendepar-
keringstillstånd. Incitamentet har då blivit att ta bilen till 
t.ex. arbetet för att undvika att betala avgifter för såväl bo-
endeparkering som vanlig gatutaxa. 

Om syftet med boendeparkering är att erbjuda boende en 
möjlighet att lämna bilen hemma på dagarna, borde pris-
sättningen istället vara sådan att det inte lönar sig att köra 
iväg med bilen varje dag. Att tiden då gatutaxa gäller ut-
sträcks till större delen av dygnet än idag är i detta läge en 
uppenbar lösning. 
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Utveckla avtal med tredje part

Mobilitetsåtgärder som ska implementeras efter att bygglov 
getts kan säkerställas genom att byggaktören/fastighetsäga-
ren redan i bygglovsskedet avtalar om att en tredje part – en 
”mobilitetsoperatör” – åtar sig att verkställa dessa mobili-
tetsåtgärder.
Strategin är då att:
• Förtydliga och tillämpa kommunens möjlighet att i ex-

ploateringsavtal och markanvisningsavtal inbegripa mo-
bilitetsåtgärder som villkor för bygglov där reduktion 
av parkerings-talen ingår. (Gäller i det fall kommunen 
själv är fastighetsägare, vid till exempel exploatering i 
utbyggnadsområden.)

• Pilotprojekt behöver sjösättas för att genom tredjeparts-
avtal åstadkomma mobilitetsåtgärder som ska genom-
föras efter att bygglov getts, inklusive dess uppföljning 

Ansvarig: Tekniska nämnden 

I de fall där mobilitetsåtgärder gäller fysiska åtgärder är det 
möjligt att reglera dem i detaljplanen samt i tillhörande ge-
staltningsprogram utan att skriva något ytterligare avtal. Det 
gäller exempelvis goda lösningar för cykel på fastigheten. 
De slutgiltiga förhandlingarna om mobilitets-åtgärder förs i 
samband med bygglovsansökan. Mobilitetsåtgärder kan sä-
kerställas i det civilrättsliga avtalet om parkeringsköp genom 
att fastighetsägaren erbjuds köp av färre antal bilplatser i ut-
byte mot mobilitetsåtgärder. 

Ytterligare avtal med tredje part borde kunna vara till hjälp i 
att i bygglovsskedet styrka att mobilitetsåtgärder genomförs 
även efter att bygglov getts. I dag används t.ex. avtal mellan 
byggaktör/fastighetsägare och bilpoolsoperatör på detta sätt. 
I takt med att allt fler mobilitetstjänster utvecklas kommer 
fler aktörer att kunna avtalas med.

Lansering och utveckling av mobilitetsköp

Mobilitetsköp innebär att fastighetsägaren, genom att avta-
la att avsätta medel till Parkering Malmö i särskild ordning, 
kan påverka (sänka) behovet av parkering för fastigheten. 
Parkering Malmö, ansvarar då i samarbete med tekniska 
nämnden för att de medel som kommer in avsätts för sär-
skilda åtgärder i den kommunala förvaltningen, på allmän 
plats och i parkeringsanläggningar, som annars inte hade 
kommit till stånd.  

Villkoret är att åtgärderna inte hade kunnat finansieras ge-
nom tekniska nämndens ordinarie budget. Intäkterna ska 
i grunden finansiera en funktion, en ”mobilitetslots”, som 
gör uppföljning och utvärdering av åtgärder, kopplat till in-
gångna avtal vid bygglov. 

Aktuella åtgärder kan bl.a. vara:
• Cykelparkering på allmänna platser eller i parkerings-

hus, med t.ex. tryckluft, verktyg och kartor.
• Hyrcykelstationer enligt vad som är möjligt i kommu-

nens avtal med operatören av hyrcyklarna.
• Cykelskolor.
• Mobilitetsrådgivning åt företag, bostadsrättsföreningar 

och andra verksamheter – ”mobilitetslotsen”.
• Kampanjer för och information om hållbart resande.
• Andra åtgärder som kan samlas på en ”önskelista” både 

från boende och verksamma och från kommunen.
• Samordning av ovanstående.

Mobilitetsköp är kompletterande erbjudande vid sidan av 
parkeringsköpet. Se Inriktning för p-anläggningar med 
p-köp, s. 34.

Ansvarig: Parkering Malmö, Tekniska nämnden
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Normalt förhandlar och avtalar fastighetsägare på egen hand 
med tredje part, ”mobilitetsoperatörer” (bil- och cykelpoo-
ler, kollektivtrafikoperatörer, tjänster osv.), om mobilitetsåt-
gärder som i bygglovsskedet kan påvisas påverka parkerings-
behovet för fastighetens användning.  

Om situationen uppstår vid bygglovgivning att det bedöm-
da parkeringsbehovet ändå inte kan lösas, är enda möjlighe-
ten idag med bibehållen likabehandling att avslå bygglov-
sansökan. Mobilitetsköpet är en ny mekanism som syftar till 
att fylla igen denna lucka och möjliggöra ett beviljat bygglov 
för mindre projekt, så att fler bostäder, arbetsplatser och ser-
vice kan komma till stånd, även om fastighetsägaren själv 
inte slutligt kan lösa parkeringsbehovet.

Med mobilitetsköpet skapas nämligen en möjlighet där 
kommunen själv ses som en avtalspart, en mobilitetsope-
ratör. Mycket av det som kommunen gör i regi av tekniska 
nämnden och Parkering Malmö utgör nämligen en förut-
sättning för fastigheternas behov och användande av mobili-
tet och olika trafikslag. Genom avtal om att finansiera åtgär-
der utöver det normala (således utöver vad som kan rymmas 
inom markanvisning och exploateringsavtal) kan fastighets-
ägaren bidra till lösningar på allmän plats som annars inte 
skulle komma till stånd, men som kan antas påverka bil-
innehav och bilanvändning långsiktigt.

I bostadsprojekt syftar mobilitetsköpet således primärt till 
att reducera fastighetens boendes bilinnehav, medan det i 
projekt med arbetsplatser, studieplatser och andra verksam-
heter syftar till att minska sysselsattas, studerandes och besö-
kares bilanvändning.

Riktlinjerna för mobilitetsköpet har tagits fram efter inspi-
ration från bland annat Umeå kommuns ”gröna parkerings-
köp”. Från detta studieobjekt vet man också att upplägget är 
juridiskt genomförbart. 

Inriktning för p-anläggningar med p-köp

Nivån på parkeringsköpet (p-köpet), alltså det pris som 
fastighetsägaren betalar per bilplats för att överlåta (del av) 
parkeringslösningen på annan operatör, kan öka under 
förutsättning att operatörens parkeringsanläggningarna 
bidrar till att uppfylla stadens visioner och mål. Då gäller: 
• flexibel användning, det vill säga anläggningarna ska 

enkelt kunna ställas om till annat ändamål för det fall 
att bilinnehavet i framtiden minskar, och

• mer grönska och dagvattenhantering med högre kvali-
tet, t.ex. gröna tak och gröna fasader, och/eller energiö-
verskott genom t.ex. solpaneler, och   

• energiomställning genom installation av eller förbere-
delser för laddinfrastruktur för elektrisk fordonsdrift 
för anläggningens användare,

eller
• att fastighetsägare som ingår p-köpet kan visa upp för-

bindelse med påverkan på slutlig användare, t.ex. hy-
resgäst, med innebörden att hela kostnaden för p-köpet 
vidareförs bara till bilister som använder anläggningen, 
och inte andra.

Parkeringsoperatörerna behöver leda utvecklingen av nya 
flexibla anläggningar som uppfyller ovanstående, som blir 
”mobilitetscentraler”. Det kommer att behövas sådana stra-
tegier för samlade bestånd och för parkeringsanläggningar 
kopplade till utbyggnadsprojekt. Parkering Malmö ska ges 
en ledande roll i detta, och möjligen behöver ägardirektiven 
granskas. Bolaget ska fortsättningsvis ta in intäkterna utan 
omvägen via fastighetskontoret.

Vid sidan av parkeringsköpet kan även mobilitetsköp ske. 
Se Lansering och utveckling av mobilitetsköp, s. 28.

Ansvarig: Parkering Malmö

Bakgrunden till detta är att nivån på p-köpet har diskute-
rats då och då. Det handlar i grunden om att kunna ge eko-
nomisk förutsättning för en grundplåt till finansieringen av 
parkeringshus i nya eller omvandlade områden, så att an-
läggningen kan komma på plats tidigt och möjliggöra den 
samlade mobilitetslösningen för området.

Vad som talar för en högre nivå på parkeringsköpet än idag 
(2017) är att nivån länge har legat still medan kostnader-
na för att anlägga parkeringshus och liknande gradvis har 
ökat. Vid en fortsatt sådan utveckling kommer incitamentet 
för att parkeringsoperatörerna ska delta i sådan områdesut-
veckling att minska, eftersom de riskerar en lägre kostnads-
täckning och högre lånekostnader. Det kan vara negativt för 
utvecklingen av nya områden och med det bostäder, arbets-
platser och annan service.

Vad som däremot talar emot en högre nivå är att parkerings-
köpet i sin grundkonstruktion lätt kan bli en dold subven-
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tion av bilägande och bilåkning. Så blir fallet när fastighets-
ägarens kostnad för parkeringsköp bakas in i kalkylen för ett 
projekt och därefter förs vidare till alla slutanvändare av fast-
igheten utan urskiljning för om de använder bil eller inte. 

Eftersom det inte ligger i samhällets intresse att öka en så-
dan dold subvention behöver mekanismen fortsättningsvis 
säkerställa att kostnaderna för parkeringsköpet hamnar på 
bilanvändarna. Kostnader för p-köpet som fastighetsägare 
gör ska alltså som regel inte föras vidare till individer som 
inte äger bil. Alternativt ska de anläggningar som uppförs 
med hjälp av p-köp tillföra andra samhällsfunktioner till 
stadens invånare, alltså grönska, dagvattenhantering, ener-
giomställning och att dess användning lätt kan ändras ifall 
bilbehovet förändras fort.

Uppföljning och utvärdering för fortsatt 
utveckling

En utvecklad parkeringspolicy med större inslag av flexibla 
lösningar kräver en mer noggrann uppföljning och systema-
tisk utvärdering av vilka åtgärder som ger effekt i olika kom-
binationer vid olika tid. En snabb utveckling av olika mobi-
litetslösningar och tjänster kan anas.

I den funktion som inrättas vid implementeringen av mo-
bilitetsköp (se Lansering och utveckling av mobilitetsköp, s. 
33) ska ingå:
• Att följa upp olika mobilitetsåtgärder och mobilitets-

köp så att ingångna avtal hålls. 
• Att göra utvärderingar av hur paketen av mobilitetsåt-

gärder och mobilitetsköp påverkar bilinnehav och bil-
användning vid olika tidpunkter och på olika platser, 
samt hur kommunens mål i stort påverkas. 

• Att ta fram och vidareuteckla den verksamhetsplan in-
klusive lista med föreslagna åtgärder som måste finnas 
för mobilitetsköpets funktion.

• Att återkoppla och kommunicera resultaten.
• I tjänsten ingår samverkan och samarbete i linje och 

projekt under stadsbyggnadsnämnden och tekniska 
nämnden eftersom återkoppling behövs till planerings-, 
bygglovs- och utförandeskeden, liksom drift- och un-
derhållsaspekter. 

Ansvarig: Parkering Malmö 

Parkering Malmös roll

Det kommunala parkeringsbolaget har en nyckelroll för att 
många av policyns bärande delar och de fortsatta strategier-
na – bland annat de tre föregående beskrivna – ska kunna 
ge önskad effekt. 

I samband meddenna utveckling ska studeras hur mobili-
tetsköpet kan utvecklas vidare så att Parkering Malmö kan 
ta en ökande roll som mobilitetsoperatör för Malmö istället 
för som idag att tyngdpunkten ligger på att vara en parke-
ringsoperatör: 

• Att analysera hur finansieringen till mobilitetspotten 
kan utökas med andra mekanismer än endast det här 
introducerade mobilitetsköpet, för att sen kunna testas 
i större skala.

• Att tillhandahålla laddplatser för elfordon i p-anlägg-
ningarna. 

• Att fylla anläggningarna med nytt innehåll, t.ex. när-
service, paket- och varuutlämning, och information om 
och bokning av mobilitetstjänster, så att de blir mobili-
tetscentraler och samlingspunkter för boende och verk-
samma lokalt.

Det finns säkert fler exempel att analysera.

Se även Inriktning för p-anläggningar med p-köp, s. 34.

Ansvarig: Parkering Malmö

Bakgrunden är att om introduktionen av mobilitetsköpet 
faller väl ut bör en fortsatt utveckling studeras så att fokus 
förflyttas än mer mot mobilitetslösningar snarare än bara 
parkering.

Det skulle kunna undersökas om tillskottet till mobilitets-
potten skulle kunna öka genom att sätta av en större andel 
av Parkering Malmös intäkter från parkeringsköp, och att 
fastighetsägare på sikt ges större valfrihet att välja mellan att 
göra parkeringsköp eller att göra mobilitetsköp hos Parke-
ring Malmö.

Om förväntningar ska ställas på privata fastighetsägare att 
förbereda för laddinfrastruktur för elfordon är det vidare 
rimligt att kommunens egen parkeringsoperatör gör det-
samma. Kommunens parkeringsbolag ska ligga i framkant 
avseende utvecklingen av laddinfrastruktur i kommunens 
parkeringsanläggningar och på de anläggningar som bolaget 
förvaltar. 

Om ny inriktning på Parkering Malmös verksamhet mot 
förmodan skulle gå utanför de ramar som är satta genom 
nuvarande direktiv, behöver de uppdateras. En sådan analys 
faller inom kommunstyrelsens ansvar.
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Strategi för arbetsresor

I Trafik- och mobilitetsplanen (TROMP) finns mål för 
färdmedelsfördelning för de boende inom 15 stycken olika 
delområden. Målbilden för inpendlingsresor till Malmö är 
definierade övergripande för hela Malmö. Det saknas dock 
målsättningar nedbrutet på respektive delområde och för ar-
betsresor inom Malmö.

Utbud, placering och prissättning av parkering vid ar-
betsplatsen har i forskningen kartlagd stor effekt på färd-
medelsval vid arbetsresor. Enligt parkeringsnormen ska byg-
gaktören vid etablering av en ny verksamhet redovisa hur de 
avser nå färdmedelsmålen för aktuellt område. Sådana färd-
medelsmål behöver tas fram och definieras i en ny strategi – 
Hållbart resande till arbetsplatser i Malmö. Strategin bör fo-
kusera på de områden i Malmö med flest arbetsplatser.

Ansvarig: Stadsbyggnadsnämnden
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KONSEKVENSER OCH 
BAKGRUND
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KONSEKVENSER
Den övergripande konsekvensen av ny policy och norm blir 
att staden prioriterar stadsmiljö före bilparkering. Parke-
ringsnormen får störst genomslag i nyproduktion och om-
byggnad. Det kommer därför att ta tid innan påverkan på 
resvanor med minskad biltrafik kommer att märkas i hela 
Malmö. 

Policyn tydliggör komplexiteten i parkeringsfrågan och un-
derlättar, genom att ta ett helhetsgrepp över tomtmark såväl 
som allmän platsmark, en öppen dialog om parkeringsut-
maningar. Att policyn arbetats fram gemensamt av stads-
byggnadskontoret, gatukontoret, miljöförvaltningen och 
parkering Malmö medför ännu bättre förutsättningarna för 
god stadsutveckling och planering.

Upplevelsemässigt blir det en stor skillnad när användning-
en av parkeringsplatser maximeras och stadsbilden anpassas 
för att nå stadens mål. Samma utgångsnorm och utform-
ning kan inte tillämpas överallt utan måste prövas för varje 
plats. 

Ökande befolkning gör effektivare markanvändning nödvän-
dig och en viss del av den gatu- och kvartersmarksparkering 
som trängs undan av stadsliv och grönytor kommer ersättas 
med gemensamma parkeringsanläggningar eller via tillgäng-
lighet med hållbara transporter vilka inte har samma ytan-
språk på grund av mindre parkeringsbehov. 

Policyn tar hänsyn till förändrade transportbehov genom att 
upplåta färre platser för parkering i gatan och ger därmed ge 
möjlighet att anordna angöring för transporter eller upplåta 
mer plats för vistelse. Detta anpassar staden till förändrade 
transportbehov och utvecklingen av nya tjänster. 

Parkeringsnormen anger liksom tidigare norm ett minimi-
krav för antalet bil- och cykelplatser för olika ändamål. Den 
är en min-norm. Det finns inget som egentligen hindrar att 
fastighetsägaren löser fler platser. På grund av kostnaden är 
det dock sällan som fastighetsägaren väljer att lösa fler plat-
ser än det i bygglovet angivna antalet. Om kommunen vill 
begränsa ytan för uppställning av fordon i ett bestämt områ-
de finns ändå möjligheten att i reglera det i detaljplanen. 

Taxor och tidsreglering är idag varierade. Taxorna för boen-
de- och gatuparkering kommer på sikt att marknadsanpas-
sas och tidsreglering ska användas för att maximera utnytt-
jandet. Det är ett långsiktigt arbete att, även inom Malmö 
stads olika verksamheter samordna prissättning och regle-
ring över tid. 

Trafikslagens brukare ska bära sina egna kostnader. Policyn 
tydliggör kostnader förknippade med parkering och alter-
nativa transporter. Detta innebär att subventioner för olika 
trafikslag kommer att minska och för varje trafikant kom-

mer de egna kostnaderna att tydliggöras. Detta ger ökade 
incitament att förflytta fler resenärer till de hållbara och mer 
kostnadseffektiva trafikslagen. Detta är en förutsättning för 
att nå stadens mål om förändrade färdmedelsandelar. 

Malmö har mål om 30 % bilandel. För att kunna nå de för 
Malmö uppsatta färdmedelsmålen för malmöborna 2030, är 
parkering det starkaste styrmedlet som staden själv förfogar 
över. Färdmedelsandel för bil 2013 var 40 %. När en högre 
andel går, cyklar eller åker kollektivt till sitt arbete innebär 
det att stadens ytor kan användas på ett mer effektivt sätt 
vilket möjliggör för arbetsgivare att etablera sig i mer attrak-
tiva lägen. Gröna resplaner hjälper också till att stärka ar-
betsplatsernas attraktivitet samtidigt som miljöbelastningen 
minskar med avseende på pendlings- och tjänsteresor. Når 
Malmö målen om 30 % bilandel kan även målen om 30 % 
cykelandel och 25 % kollektivtrafiksandel och 15 % fot-
gängarandel uppnås. 

Malmöbornas hälsa påverkas positivt. Genom att uppmunt-
ra fler att gå, cykla och åka kollektivt minskas kostnaden 
för resor, bränsle, parkering och trafikens ytanvändning. En 
sådan utveckling har en viktig hälsoaspekt och påverkar an-
talet sjukskrivningar. WHO uppskattar att städer måste av-
sätta minst 9 kvadratmeter grönyta per invånare för att vara 
välmående, vilket möjliggörs genom mer effektivt markut-
nyttjande.

Policyn erbjuder alternativ till parkering i förtätningsprojekt. 
I de förtätningsprojekt där det av utrymmesskäl inte är möj-
ligt att anordna parkering kommer staden kunna förbättra 
alternativen till parkering genom mobilitetsköp. På så sätt 
får staden resurser att förstärka infrastruktur och stadsmiljö 
efter behov i samband med förtätning. Mobilitetsköp provas 
i en mindre utsträckning men kan trappas upp allt eftersom 
arbetsmetoden och förtroendet för den ökar. 

Ett tydligare fokus på cykelparkering gör det möjligt att nå 
stadens ambitiösa mål om 30 % färdmedelsandel för cykel 
år 2030. 2013 var färdmedelsandelen för cykel 22 %. Frakt-
cyklar och elcyklar är en starkt växande marknad och allt 
fler större och dyrare cyklar ställer höga krav på cykelparke-
ring. I denna norm skärps därför kraven både gällande par-
keringsmöjligheter och cykelpooler. 

Det är vanligt förekommande att dagens kontor byggs om 
för att rymma fler arbetsplatser på samma kontorsyta. Det-
ta innebär att parkeringslösningar för byggnadens tänkta 
användning vid tidpunkten när bygglov gavs kan vara un-
derdimensionerad samtidigt som ytanvändningen blir allt 
effektivare på allmän plats vilken då inte kan användas som 
en lösning. Konsekvensen av detta blir att alternativa lös-
ningar blir vanligare, exempelvis genom förändrade resvanor 
eller p-köp.
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Jämställdhet och jämlikhet är grundläggande utgångspunk-
ter när Malmö planeras och parkeringsplaneringen påverkar 
planläggning av mark. Genom att låta parkörer bära egna 
kostnader och minska subventioner främjar denna policy en 
samhällsutveckling med jämställda, jämlika och goda soci-
ala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar 
livsmiljö.  

Vid antagandet av policyn är arbetet inte avslutat utan ut-
vecklas vidare i fortsatta strategier. Eftersom parkering är det 
betydelsefullaste styrmedlet för biltrafik är det viktigt att sta-
den behåller en aktiv roll genom att kontinuerligt anpassa 
planeringen efter förändrade förutsättningar för parkering. 

Tre stabila trender som inte visar några tecken på att avta är 
de kommande åren är globalisering, urbanisering och digita-
lisering. De är med i resonemanget i policyn även om man 
idag inte kan se alla långsiktiga konsekvenser av trenderna. 
Trenderna påverkar hur staden kan arbetar med parkering 
och angöring och hur malmöborna väljer att resa. Denna 
policy och norm tar höjd för ett mer flexibelt parkeringsbe-
hov som i stor utsträckning är anpassningsbart efter föränd-
rade behov.

Konsekvenser för byggaktörer och 
fastighetsägare
Det är fastighetsägarens ansvar att lösa det behov av parke-
ring som fastighetens användning ger upphov till, vid ny-, 
om- och tillbyggnader som kräver bygglov. I och med denna 
policy införs möjligheten till ett större spann för bilparke-
ringstalen i bostadsprojekt. Det innebär att stadens parke-
ringsaktörer behöver bli mer vana att arbeta med alternativ 
till bilparkering. Det ska i särskilt gynnsamma fall, i centrala 
stationsnära lägen, vara möjlighet att bygga lägenheter med 
mycket låga p-tal – ner mot noll bilplatser. Detta innebär 
att dialogen mellan byggutvecklare och staden också måste 
bli mer omfattande. Denna policy och norm förtydligar för-
utsättningarna och möjliggör för byggutvecklare att ta ett än 
större ansvar som samhällsbyggare. 

Flexibel norm för verksamheter införs också. På samma sätt 
som med bostäder innebär det att fastighetsägare ska kunna 
förverkliga projekt med lägre p-tal för bil. 

Det blir ett ökat fokus på goda lösningar för cykel samt an-
dra alternativ till att äga en egen bil. Nyckeln till att åstad-
komma detta är målinriktad samverkan mellan fastighetsä-
gare och kommun.

Vid större stadsutvecklingsprojekt, alltså projekt som omfat-
tar mer än detaljplaner för enstaka kvarter eller fastigheter i 
redan ”färdig” stad, kommer sammanhållna parkerings- och 
mobilitetsutredningar göras.
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BAKGRUND
Nya förutsättningar i en föränderlig värld
Staden kräver med stöd i PBL att fastighetsägaren ordnar ett 
visst antal parkeringsplatser vid ny-, om- och tillbyggnation, 
för att staden inte ska behöva lösa parkeringen på allmän 
plats (gator och torg).

Byggaktörerna och fastighetsägarna anser ofta att kraven på 
parkering är för höga, och vill få bygga färre parkeringsplat-
ser.

Det är dyrt att ordna bilparkering och svårt att ta ut det 
fulla priset för vad det kostar. Det blir en dold subvention 
av bilägande om kostnaderna delas även på de boende eller 
verksamma som inte har bil.

Parkeringsanläggningar kan ofta, särskilt om de byggs som 
underbyggda garage, bli kostsamma att bygga. Och om pri-
set för att stå på gatan utanför är lägre så står ofta många 
platser tomma i anläggningarna.
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Antal bilar i trafik som funktion av boarean, i 
Nyko-områden 

Om parkeringsplatserna på gatorna upptas av långtidspar-
kerare så blir det svårare att hitta plats för korttidsparkering 
för snabbare ärenden såsom handel och service – funktioner 
som kan gynnas av förbättrad tillgänglighet. 

Malmö stad ska skapa förutsättningar för fler att resa på an-
dra sätt än med egen bil – och ge fler förutsättningar att leva 
utan egen bil. Att med hjälp av fastighetsägarna ta fram en 
mångfald av lösningar som inte bara handlar om att bygga 
bilparkeringar så gynnar det också den framväxande bransch 
som levererar mobilitetstjänster som alternativ till privat bi-
lägande och bilåkning. Samtidigt behöver det parkeringsbe-
hov som ändå uppstår som en konsekvens av planering och 
byggande lösas för varje ensklilt projekt.

För bostäder är förutsättningarna för bilinnehav och bilan-
vändning dramatiskt olika beroende på typ av bostad, läge 
i staden, tillgång till kollektivtrafik och annan service, och 
vilket utbud av tjänster som i övrigt kan finnas för att lösa 

Diagram 1 Bilinnehavet varierar kraf-
tigt i olika delområden (röda kors) med 
stora avvikelser från genomsnittet (som 
2016 var 8,5 bilar per 1000 m2 BTA, illus-
trerat av den svarta linjen)
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de boendes mobilitet. Dessutom kan det tänkas förändras 
över tid, med tanke på nya transporttjänster och tekniklös-
ningar, som i nuläget utvecklas i rask takt. 

Även om inte motsvarande statistik finns för cyklar, bedöms 
inte innehavet av cyklar variera lika stort. Dessutom är ökad 
cykling en viktig förutsättning för stadens hållbara mobilitet 
så plats för cyklar måste säkerställas.

För verksamheter gäller att mer ändamålsenliga parkerings-
lösningar ofta efterfrågas. Nya lösningar kan bidra till ökad 
konkurrenskraft och etableringsvilja i Malmö. Profilering 
för företag riktade mot hållbarhet understöds av en öppen-
het för nya sätt att lösa parkering och mobilitet.

Uppdraget om översynen
Mot bakgrund av ovanstående fick fick stadsbyggnadsnämn-
den, tekniska nämnden, miljönämnden och Parkering Mal-
mö i uppdrag att tillsammans göra en genomgripande över-
syn av kommunens samlade parkeringspolitik, via Malmö 
stads budget för 2015. Uppdraget delegerades i början av 
2016 till stadsbyggnadskontoret och gatukontoret för ge-
nomförande. 

Den politiska beställningen som är antagen i nämnderna, 
lyder som följer: 
Stora förändringar av mobilitetsutbudet har skett och nya 
transporttjänster har utvecklats de senaste decennierna. Nya 
teknologier står för dörren.

Enligt översiktsplanen ska Malmö växa huvudsakligen inom 
befintlig bebyggelse, vilket ställer krav på ökad yteffektivitet. 
Trafik- och mobilitetsplanen som förväntas antas innan året är 
slut fastslår mål och metoder för att en ökande andel av resor-
na i staden bestå av yteffektiva transporter som gång, cykel och 
kollektivtrafik. 

Även inuti byggnader står bilen för en betydande del av ytan 
och kostnader i form av parkering. Malmö stads bostadspolitis-
ka mål och handlingsplan för bostadsförsörjning är tydliga med 
att alla Malmöbor ska erbjudas en bostad. En utmaning fram-
över är också utbyggnaden av skolor och förskolor i den täta sta-
den. 

Marginalprissättningen av parkeringsalternativ för en given 
mål- och tidpunkt styr val och beteenden i annan riktning än 
vad som eftersträvas i Malmö stads strategiska styrdokument. 
Detta kan gälla förutsättningar för parkering på kvartersmark 
i förhållande till parkering på allmän platsmark samt för boen-
deparkering i förhållande till pendlarparkering, handikappar-
kering och besöksparkering. Det finns även sätt att missbruka 
regelverken. 

Översynen ska syfta till en målstyrd parkeringspolitik med an-
svar för ett uppfyllande målsättningarna i översiktsplanen, tra-

fik- och mobilitetsplanen och stadens bostadspolitik. Utifrån 
aktuellt kunskapsläge ska en ny parkeringspolicy tas fram. 

Inom ramen för detta ska översynen 
• analysera parkeringsvalsituationers olika marginalprissätt-

ning, till exempel inverkan av parkeringsnormer, och före-
slå åtgärder för att minska osakliga prisskillnader och styra 
beteenden mot ökad måluppfyllelse. 

• tydliggöra rollfördelning, kompetenser och ansvar mel-
lan byggherrar, parkeringsbolag och berörda verksamheter 
inom kommunen och föreslå transparenta och förutsägbara 
arbetsmetoder för att inventera och uppskatta utbud och 
efterfrågan i samband med planering. 

• föreslå hur befintligt parkeringsutbud i så stor utsträckning 
som möjligt kan nyttiggöras i stadsbyggnadsprocesser. 

• föreslå hur befintliga verktyg så som handikapparkering, 
boendeparkering, bilpooler och parkeringshus kan förbätt-
ras och kompletteras. 

• belysa om parkeringspolitiken kan vara ett lämpligt verk-
tyg för att främja produkt och tjänsteutveckling för att 
främja kollektiva lösningar. 

• utöver direkta konsekvenser beskriva hur förslagen föränd-
rar parkeringspolitikens effekter ur barn-, näringslivs-, 
tillgänglighets-, och boendeperspektiv, samt beskriva på-
verkan på kommunens ekonomi.

Som arbetsmaterial till grund för detta styrdokument finns 
även följande rapporter:
• Malmö stad, Parkeringsöversyn – Nulägesbeskrivning 

och kunskapssammanställning, 2016-11-02
• Tyréns, Översyn av Malmö stads parkeringspolitik, 

2017-05-10

Lagrum 
Ur Plan- och bygglagen, SFS 2010:900:
4. kap
13 § I en detaljplan får kommunen bestämma
1. de krav i fråga om att ordna utrymme för parkering, last-
ning och lossning som behövs med hänsyn till 8 kap. 9 § första 
stycket 4,
2. placeringen och utformningen av parkeringsplatser, och
3. att viss mark eller vissa byggnader inte får användas för par-
kering.
8. kap
9 § En obebyggd tomt som ska bebyggas ska ordnas på ett sätt 
som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden 
och till natur- och kulturvärdena på platsen. Tomten ska ord-
nas så att
4. det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning 
finns lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning av 
fordon,
[…]
Om det inte finns tillräckliga utrymmen för att ordna både 
friyta och parkering enligt första stycket 4, ska man i första 
hand ordna friyta.
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10 § Det som gäller i fråga om utrymme för parkering, last-
ning och lossning och om friyta i 9 § första stycket 4 och andra 
stycket ska i skälig utsträckning också tillämpas om tomten är 
bebyggd.
[…]
15 § En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken 
för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgiv-
ningen och för trafiken inte uppkommer.

Nyheter jämfört med tidigare policy, i 
sammanfattning 
Utvecklingen har en längre tid gått mot att hantera parke-
ringsfrågor som en del i en större helhet i stadsutvecklingen 
med en bredare syn på mobilitet i staden, och inte som en 
enskild detaljfråga att lösa i planer och bygglov. Detta doku-
ment stödjer, och vidareutvecklar denna syn. 

Tidigare policy och norm (antagen 2010) har påbörjat den-
na utveckling i och med införandet av en så kallad flexibel 
parkeringsnorm för bostäder. Det innebär att det minsta 
antal parkeringsplatser som fastighetsägaren är skyldig att 
åstadkomma vid bostadsprojekt kan variera med hänsyn ta-
get till platsspecifika förutsättningar och mobilitetsåtgärder 
som införs senast i samband med bygglovet för att påverka 
det reella parkeringsbehovet. Man talar ibland om projekt-
specifika parkeringstal (p-tal). På grund av skrivningarna i 
tidigare policy byggde lösningarna oftast på bilpooler.

Det finns ett stort intresse från fastighetsägare att på olika 
mer eller mindre innovativa sätt kunna påverka p-talen mer 
än vad tidigare policy och norm medgett. Det har då kun-
nat lösas genom olika pilotprojekt samt avsteg från normer-
na. Denna nya norm siktar på att göra sådana innovativa 
åtgärder till ”mainstream” – även om möjligheten till nya 
pilotprojekt finns kvar.

I och med denna policy införs möjligheten till ett större 
spann för bilparkeringstalen i bostadsprojekt. Det ska i sär-
skilt gynnsamma fall, i centrala stationsnära lägen, vara möj-
lighet att bygga lägenheter med mycket låga p-tal – ner mot 
noll bilplatser (bortsett från parkering för rörelsehindrade 
och parkering för besökare som alltid måste lösas).

Sättet att beräkna parkeringsbehovet ändras i vissa fall med 
denna norm. Tidigare har antalet bil- och cykelplatser som 
ska anordnas för bostäder beräknats utifrån antalet lägenhe-
ter. Med denna norm ändras beräkningssättet så att den is-
tället utgår från projektets byggarea. Måttet bruttototalarea, 
BTA, används då. Normtalen för bostäder anges i platser 
per 1000 m2 BTA. På detta sätt kan hänsyn tas till varie-
rande lägenhetsstorlekar i projekten – små  bostäder har av 
erfarenhet ett lägre bilinnehav än stora. Se faktaruta nedan. 
För andra verksamheter och besöksmål används samma me-
tod men det är ingen förändring jämfört med tidigare. 

Flexibel norm för verksamheter införs också. På samma sätt 
som med bostäder innebär det att fastighetsägare ska kunna 
förverkliga projekt med lägre p-tal för bil.

Att sänka p-talen på detta sätt kan dock inte göras utan att 
fastighetsägaren gör det troligt att bilinnehavet och bilan-
vändningen sänks i motsvarande grad. Sänkningar av p-ta-
len ska inte innebära att förväntningar och ansvar skjuts 
över på kommunen. Fastighetsägaren ska visa upp att verk-
samma mobilitetsåtgärder införs. Med hjälp av tidigare po-
licy har bilpooler införts som ett sätt att bidra till detta och 
bilpool kommer fortsatt vara en verkningsfull mobilitetsåt-
gärd, men kommer för att ge större effekt behöva komplet-
teras av fler åtgärder, såsom cykelpool, förenklad använd-
ning av kollektivtrafik, beteende-påverkansarbete och andra, 
nya transporttjänster.
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Figur 3 Tidigare policy och norm (2010) tydliggjorde bilpoolernas, 
parkeringsköpens, och parkeringshusens roller för att möjliggöra 
flexibel bilparkeringsnorm.
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Figur 4 Denna policy och norm tydliggör prissättningens och reg-
leringens, mobilitetsköpets och ytterligare mobilitetsåtgärders 
roll för ytterligare flexibel norm.
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Mobilitetsåtgärderna preciseras inte närmare i denna policy 
och norm. Det har att göra med att det pågår en allt snabb-
are utveckling på området, inte minst med nya tjänster och 
ny teknik, där potentialen att ersätta bilresor och privat bi-
lägande är osäker men troligen kommer att klargöras över 
tid. Det behövs därmed ett tydligare ramverk för uppfölj-
ning och utvärdering.

En ny mekanism, mobilitetsköp, införs som komplement 
till det befintliga verktyget parkeringsköp. Mobilitetsköp 
innebär att fastighetsägaren, genom att avtala att avsätta 
medel till Malmö stad i särskild ordning, kan påverka beho-
vet av parkering för fastigheten. Malmö stad, genom Parke-
ring Malmö, ansvar då för att de medel som kommer in av-
sätts för särskilda åtgärder i den kommunala förvaltningen 
och på allmän plats som annars inte hade kommit till stånd 
och som ytterligare stärker förutsättningarna för hållbar mo-
bilitet. 

Förutsättningar för cykelparkering förtydligas, bland annat 
när det gäller besöksmål. Förtydliganden görs också vad av-

ser angöring och parkering för skola och förskola m.m. Slut-
ligen ges prissättning och reglering en större roll i förverkli-
gandet av policyn och att styra och ordna trafiken. 

En viktig nyhet är att denna policy omfattar stadens hela 
parkeringsutbud, alltså även allmän plats i tekniska nämn-
dens försorg och andra kommunala aktörers utbud på kvar-
tersmark. Genom en helhetssyn på parkeringsfrågorna ges 
på detta sätt en bättre möjlighet att samlat verka mot sta-
dens visioner och mål, däribland en hållbar mobilitet och 
ett effektiviserat byggande av bl.a. bostäder och verksamhe-
ter. 

Ett bättre liv för malmöborna kan erbjudas när mängden 
parkering för bil och cykel bättre anpassas till de varieran-
de förutsättningarna. Bostadsbyggandet kan ta bättre fart. 
Förutsättningarna för näringslivet blir bättre med effektiva-
re mobilitets- och parkeringslösningar  när den konstruktiva 
samverkan ökar mellan fastighetsägare, kommun, och i ök-
ande grad tredje part (mobilitetsoperatörer). 

FAKTARUTA:  Jämförelse mellan nya och gamla parkeringsnormer

Normen innebär nya utgångsvärden, en ny indelning av zoner, ett 
nytt beräkningssätt som baseras på byggarea samt ökad flexibilitet. 
Av denna anledning kan det vara svårt att göra en direkt jämförelse 
med tidigare norm (från 2010). Här görs en jämförelse av två fiktiva 
projekt i två olika lägen i staden. Exemplen är illustrationer och ska 
inte ses som någon ”mall” som kan användas för verkliga projekt. 

Fall 1 är ett kontorsprojekt nära Hyllie station på 20 000 m2 BTA med 
olika arbetsplatstäthet. För 2010 Se tabell 3.

Fall 2 är ett projekt med flerbostadshus i Västra Hamnen (ej stations-
nära) på 5 000 m2 BTA. Se tabell 4 och 5.

I beräkningarna ingår besöksplatser, dock inte platser för poolbilar 
som tillkommer i flera fall.

Tabell 3 Jämförelse mellan nya och gamla normer för ett kontorsprojekt nära Hyllie station med 20 000 m2 BTA, normal 
nivå på mobilitetsåtgärder, och olika arbetsplatstäthet. 

Projektstor-
lek, m2 BTA

arbetsplatstät-
het, anst./m2 BTA

antal an-
ställda

cykelplatser en-
ligt denna norm

bilplatser enligt 
denna norm

cykelplatser enligt 
norm 2010

bilplatser enligt 
norm 2010

20 000 40 800 540 200 360 135

20 000 60 1 200 540 200 360 195

Tabell 4 Jämförelse mellan nya och gamla normer för ett bostadsprojekt i Västra Hamnen med 5 000 m2 BTA, normal 
nivå på mobilitetsåtgärder, och olika lägenhetsstorlek .

Projektstor-
lek, m2 BTA

lägenhetsstor-
lek, m2 BTA

antal lägen-
heter

cykelplatser en-
ligt denna norm

bilplatser en ligt 
denna norm

cykelplatser en ligt 
norm 2010

bilplatser enligt 
norm 2010

5 000 90 55 150 33 138 33

5 000 63 80 150 33 200 40

Slutsats: I detta läge förväntas inte bilplatsbehovet förändras nämnvärt så länge byggaktörerna genomför mobilitetsåtgärder på motsvarande 
medelnivå. Däremot ställs högre krav på cykelparkering.

Tabell 5 Jämförelse mellan nya och gamla normer för ett bostadsprojekt i Västra Hamnen med 5 000 m2 BTA, högsta 
nivå på mobilitetsåtgärder, och normal lägenhetsstorlek. 

Projektstor-
lek, m2 BTA

lägenhetsstor-
lek, m2 BTA

antal lägen-
heter

cykelplatser en-
ligt denna norm

bilplatser en ligt 
denna norm

cykelplatser en ligt 
norm 2010

bilplatser enligt 
norm 2010

5 000 90 55 150 13 138 33

Slutsats: Den ökade flexibiliteten innebär större möjlighet att sänka bilplatsbehovet ytterligare med hjälp av en större mångfald av mobilitetsåt-
gärder, inte bara bilpool. Projekt med i snitt mindre lägenheter minskar nu naturligt bilplatsbehovet, men även cykelplatsbehovet. 



44 

BEGREPPSFÖRKLARING OCH DEFINITIONER

Angöring
Angöring är en term för att beskriva ett fordon 
som stannar för av- och påstigande passagerare 
eller för pågående lastning och lossning av gods.

Avlösen 
Enligt Sveriges kommuner och landsting en va-
riant på parkeringsköp där fastighetsägaren 
avtalar att under ett visst antal år hyra parke-
ringsplatser. Vid avlösen förbinder sig fastighets-
ägaren att hyra parkeringsplatser i en parke-
ringsanläggning till en årlig kostnad.

Besöksparkering
Besöksparkering ingår i normtalen vid nybygg-
nation. De ska ordnas på kvartersmark. Besökan-
de till allmänna platser med mera kan ordnas på 
gatumark för kortare ärenden, eller i särskild par-
keringsanläggning.

Boendeparkering
I äldre bostadsområden, som byggdes då bil-
innehavet var betydligt lägre, är gatan ofta den 
enda platsen att parkera bilen på. I sådana om-
råden kan boendeparkering införas. De boende 
kan då mot en avgift låta bilen stå kvar hemma 
i upp till en vecka utan hänsyn till 24-timmars-
regeln. 

Bruttototalarea (BTA)
Bruttoarea är de mätvärda utrymmena av vå-
ningsplanen. Bruttoarea begränsas av ytterväg-
gens utsida.

Byggaktör eller byggherre
Byggaktör är den som för egen räkning utför 
eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller mar-
karbeten, som till exempel husbyggen och infra-
strukturprojekt. Byggaktör är oftast fastighetsä-
garen, men kan även vara brukaren av en annans 
fastighet.

Cykelfartsgata
För närvarande pågår en nationell remiss som 
förhoppningsvis tydliggör begreppet. Komplet-
teras. 

Detaljplan
En detaljplan reglerar markens användning och 
bebyggelsens utformning inom ett visst område, 
i syfte att möjliggöra ny bebyggelse, ändra be-
byggelsens innehåll eller säkra bevarande eller 
liknande. Detaljplanen består av planbeskrivning 
och plankarta med planbestämmelser som reg-
lerar markanvändning med användningsgränser, 
exploateringsgrad, byggnadsvolymer, gestalt-
ning med mera. Plankartan är juridiskt bindande. 
Planbeskrivningen beskriver planens innehåll, 
förutsättningar, genomförande och konsekven-
ser av planen. Planen ska säkerställa att det går 
att anordna parkering i tillräcklig omfattning.

Fastighetsägare
Fastighetsägaren är den som äger exempelvis en 
byggnad, anläggning eller andelar i samfällighet. 

Flexibel parkeringsnorm och flexibla 
parkeringstal
En flexibel parkeringsnorm innebär att kommu-
nen, istället för ett exakt parkeringstal, anger ett 
spann inom vilket parkeringstalet för ett aktuellt 
projekt kan variera beroende på dels det geogra-
fiska läget och dels nivån på mobilitetsåtgärder. 

Flexzon
En flexzon kan behövas på gator med många 
konkurrenande behov. I denna zon ska träd-
plantering, parkering, uteserveringar med mera 
samordnas så yteffektivt som möjligt. Zonen kan 
också vara sådan att den har olika funktioner un-
der olika delar av året.

Friköp
Enligt Sveriges kommuner och landsting är det 
en variant på parkeringsköp där fastighetsägaren 
betalar ett engångsbelopp per parkeringsplats 
till kommunen eller annan parkeringsoperatör. 
Ansvaret överlåts därmed genom avtal till opera-
tören att säkerställa att parkeringsbehovet tillgo-
doses för en viss tid. Detta är ett ofta förekom-
mande tillvägagångssätt i Malmö idag. Det ställs 
inga krav på fastighets ägaren att därefter hyra 
de aktuella platserna, utan normalt löser varje 
parkör detta själv.

Friyta
Ibland ställs krav på friyta mot krav på parkering. 
Plan- och bygglagen skriver då i 3 kap, 15§: Om 
tomter tas i anspråk för bebyggelse som innehåll-
er en eller flera bostäder eller lokaler för barnstuga, 
skola eller annan jämförlig verksamhet, skall det 
finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek 
och utevistelse på tomten eller på utrymmen i när-
heten av denna. En friyta för skola är exempelvis 
ytan som går att leka på och som är tillgänglig 
för barnen i huvudsak under skoltid men även i 
viss mån på fritiden.

Gågata
Man får inte köra ett motordrivet fordon på en 
gågata annat än för att korsa den, och inte heller 
parkera. Vissa typer av transporter har undantag 
att köra här, de får då framföras i gångfart på de 
gåendes villkor.

Gångfartsområde
Man får inte köra fordonet med högre hastighet 
än gångfart. Man får inte parkera fordonet på 
någon annan plats än särskilt anordnade parke-
ringsplatser. Fordonsförare har väjningsplikt mot 
gående.

Gemensam parkeringsanläggning
Anläggningar som kan användas för fler än en 
fastighets behov är ett sätt att lösa parkering som 
har fördelar. En anläggning kan exempelvis vara 
en större samlad markparkering eller ett öppet 
parkeringshus eller parkeringsgarage. Platserna 
kan vara rörliga eller fasta.

Kommunfullmäktige (KF)
Kommunfullmäktige är det högsta beslutande or-
ganisationen i en kommun. Politikerna i kommun-
fullmäktige utses i allmänna val.

Korttidsparkering
En parkering som avses för kortare ärende upp till 
två timmar kallas för korttidsparkering.

Lokal trafikföreskrift (LTF)
I Trafikförordningen finns alla de regler som be-
stämmer hur vi ska uppträda och parkera i trafi-
ken. Typiskt för dessa regler är att de är generel-
la - de gäller likadant i hela landet. Men det finns 
också lokala trafikföreskrifter för Malmö, exempel-
vis om det ska vara parkeringsförbud på en viss 
del av gatan. 

Långtidsparkering
En parkering som är avsedd att kunna nyttjas mer 
än två timmar, kallas långtidsparkering. På gatu-
mark gäller då parkering upp till 24 timmar på 
vardagar, med undantag för boendeparkörer som 
får stå upp till en vecka utan att flytta sitt fordon.

Max-norm
Parkeringsnormer är ett sätt för kommunen att 
styra kravet på parkering vid nybyggnation. Nor-
men anger en siffra som ska motsvara antalet par-
keringsplatser för fordon som kan vara lämplig på 
denna plats. En max-norm betyder att den som 
bygger inte får bygga fler parkeringar än det som 
angetts i parkeringsnormen.

Min-norm
Parkeringsnormer är ett sätt för kommunen att 
styra kravet på parkering vid nybyggnation. Nor-
men anger en siffra som ska motsvara antalet par-
keringsplatser för fordon som kan vara lämplig på 
denna plats. En min-norm betyder att den som 
bygger måste bygga minst det antal parkeringar 
som angetts i parkeringsnormen.

Mobilitet
En synonym till mobilitet är rörlighet.

Mobilitetscentral
En mobilitetscentral är en anläggning i staden 
som arbetar med människans behov av rörlighet. 
Det viktiga är inte hur du kan göra din resa, utan 
att du kan ta dig dit du behöver på ett flexibelt 
och hållbart sätt. Genom olika hjälpmedel och 
arktiviteter i mobilitetscentralen kan människors 
mobilitet och därmed vardagsliv underlättas.
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Mobilitetsköp
Mobilitetsköp liknar parkeringsköp men innebär 
att byggaktörer betalar kommunen för att för-
bättra mobiliteten i staden. Kommunen kan an-
vända pengarna till att erbjuda åtgärder kopplat 
till de hållbara transportslagen.

Mobilitetsoperatör
En mobilitetsoperatör är den som erbjuder re-
san. Det kan vara bil- och cykelpooler, kollektiv-
trafikoperatörer och liknande.

Mobilitetspott
Ibland går det inte att uppfylla normen av prak-
tiska skäl. Istället för att bygglov då inte kan ges, 
och staden går miste om bostäder, arbetsplatser 
eller annan service, innebär detta att medel av-
sätts till en mobilitetspott som ska användas till 
att minska parkeringsbehovet genom åtgärder 
som långsiktigt förbättrar mobiliteten kring fast-
igheten, så att bygglov kan ges. Medel avsätts till 
potten genom mobilitetsköp.

Mobilitetsåtgärd
Byggaktören/fastighetsägaren uppmuntras att 
påverka (minska) efterfrågan på bilparkering ge-
nom att införa mobilitetsåtgärder. En mobilitets-
åtgärd kan exempelvis vara bil- och cykelpool, 
attraktiv cykelparkering, cykelverkstad, cykelser-
vice och kollektivtrafikkort, men även prissätt-
ning och reglering ska ses som möjliga mobili-
tetsåtgärder. 

Parkering Malmö
Parkering Malmö, eller P Malmö, är ett kommu-
nägt bolag. Parkering Malmös uppdrag är att 
bygga och förvalta parkeringsmöjligheter på 
tomtmark i Malmö. Parkering Malmö äger nio 
parkeringsanläggningar i staden och förvaltar 
cirka 45 000 bilplatser. 

Parkeringsanläggning (p-anläggning)
En parkeringsanläggning kan exempelvis vara 
en större samlad markparkering, garage eller ett 
parkeringshus.

Parkeringsavtal (p-avtal)
En fastighetsägare kan tillhandahålla parkering 
genom att hyra parkering i ett befintligt garage 
eller parkeringshus. Detta regleras genom ett 
teckna parkeringsavtal. Praxis är att avtal skrivs 
på 25 år. Därefter bör det finnas möjlighet att 
teckna nytt avtal.

Parkeringsbehov och parkeringsefterfrågan
På eller i närheten av en fastighet ska det enligt 
PBL, 8 kap 9 §, punkt 4, finnas parkeringsplatser 
för fastighetens behov. Hur stort parkeringsbe-
hovet är beror på parkeringsefterfrågan. Par-
keringsefterfrågan styrs bland annat av typ av 
verksamhet, byggnadernas storlek, tillgång till 
andra transportmedel och läget i staden.

Parkeringshus (p-hus)
Ett hus som är försett med parkeringsplatser i en 
eller flera våningar.

Parkeringsköp (p-köp)
Parkeringsköp är ett sätt för fastighetsägaren att 
tillhandahålla parkeringsplatser. Genom avtal 
kan skyldigheten enligt PBL att anordna parke-
ring, mot avgift överlåtas till annan aktör, en par-
keringsoperatör. Detta p-köp kan ske på två vis, 
genom friköp eller avlösen.

Parkeringsnorm (p-norm)
Kommunen tar fram en parkeringsnorm där det 
framgår vilka parkeringstal som ska användas 
vid nybyggnad för olika verksamheter i olika om-
råden i kommunen.

Parkeringsoperatör
Är den som sköter och ansvarar för en parke-
ringsplats eller parkeringsanläggning. En parke-
ringsoperatör kan vara offentlig eller privat.

Parkeringstal (p-tal)
Parkeringstal är det antal parkeringsplatser som 
bör finnas för respektive verksamhet och är van-
ligtvis en funktion av bruttoarea (BTA), antal lä-
genheter eller liknande. 

Parkör
Den som parkerar ett fordon.

Plan- och bygglagen (PBL)
I denna lag finns bestämmelser om planlägg-
ning av mark och vatten och om byggande. Be-
stämmelserna syftar till att, med hänsyn till den 
enskilda människans frihet, främja en samhälls-
utveckling med jämlika och goda sociala lev-
nadsförhållanden och en god och långsiktigt 
hållbar livsmiljö för människorna i dagens sam-
hälle och för kommande generationer.

Det är en kommunal angelägenhet att planlägga 
användningen av mark och vatten enligt den-
na lag.

Projektspecifikt parkeringstal
Ett parkeringstal som är unikt för ett enskilt pro-
jekt och som normalt är i enlighet med parke-
ringsnormen. 

Samnyttjande
Olika användargrupper utnyttjar samma par-
keringsplats under skilda tider på dygnet. Till 
exempel boendeparkering på natten och ar-
betsparkering på dagen. Samnyttjande ger ett 
effektivt markutnyttjande. 

Stadsbyggnadsnämnden (SBN)
Stadsbyggnadsnämnden är en av kommunens 
facknämnder som enligt reglemente har uppgif-
ten att bereda, besluta och utöva tillsyn i ären-
den enligt plan- och bygglagen m m.

Tekniska nämnden (TN)
Tekniska nämndens är en av kommunens fack-
nämnder som enligt reglementet har ett ansvar 
som omfattar: fastigheter, exploatering, lokal- 
och lägenhetsförsörjning, gator och parker, tra-
fik- och infrastrukturfrågor samt avfallsfrågor. 
Under tekniska nämnden finns idag två förvalt-
ningar: fastighetskontoret och gatukontoret. 

Tillgänglighet
En övergripande definition av tillgänglighet är: 
den lätthet med vilken människor kan nå utbud 
och aktiviteter de har behov av i samhället.

Tillgänglighet är ett begrepp som särskilt an-
vänds för att beskriva hur pass väl en verksam-
het, plats eller lokal fungerar för människor med 
funktionsnedsättning. Detta innefattar lokalers 
fysiska beskaffenhet, tillgången till information 
och ett bra bemötande. Begreppet är ett sam-
lingsbegrepp för både fysisk tillgänglighet och 
användbarhet. Tillgänglighet kan alltså handla 
om både fysisk tillgänglighet men även om till 
exempel information.

Tillgänglighet används också som ett bredare 
begrepp för alla gruppers lätthet att nå utbud 
och aktiviteter. Inte sällan används då tidsåtgång 
som mått. Men hänsyn behöver tas inte bara 
funktionsvariationer utan även ålder, kön, kultu-
rell och socioekonomisk status, med mera. 

Tillgänglighetsindex
Ett tillgänglighetsindex ger en samlad beskriv-
ning av tillgängligheten i Malmö, i kartform, ba-
serat på ett antal olika kriterier för mer hållbar 
tillgänglighet. Indexet är också normativt och 
ger en bild av vad som innebär en acceptabel 
nivå för tillgängligheten (och bra/dålig). Mer om 
Malmö stads tillgänglighetsindex finns i rappor-
ten Normativt index för mer hållbar tillgänglig-
het i Malmö.
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2016

Malmö beslutar om persontrafik på  
Kontinentalbanan med nya stationer 
Östervärn, Rosengård och Persborg.  

(Slutligt tillstånd återstår.)
Hyrcyklarna Malmö by bike invigs.

Trafik- och mobilitetsplan antas.

2010

Citytunneln öppnar.
Nya stationer Triangeln och Hyllie. 
Parkeringspolicy och norm antas. 

Zonindelning (enbart för arbetsplatser). 
Första bilpoolsavtalet i ett bygglov.

2018–2030 

Genomförande av storstadspaket för Malmö  
och omkringliggande kommuner.

MalmöExpressen på linje 2, 4, 8 och 10 samt  
ytterligare utbyggnader för linje 5.

Trafik på Lommabanan och Malmöpendeln med  
nya stationer Östervärn, Rosengård och Persborg.

2017

Beslut om MalmöExpressen på linje 8 
(stadsmiljöavtal). 

Beslut om storstadspaketet.

2015

Trelleborgsbanan öppnar.
Beslut om översyn av  
parkeringspolitiken. 

2014

MalmöExpressen startar  
på linje 5.

Ny översiktsplan för Malmö.

2018

Parkeringspolicy och parkeringsnorm, 
remissförslag.

Ny zonindelning.

2030–2035

Zoninledningen kan uppdateras när 
satsningarna beslutas slutligt.

Här redovisas två exempelscenarier.
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2017

Beslut om MalmöExpressen på linje 8 
(stadsmiljöavtal). 

Beslut om storstadspaketet.

2015

Trelleborgsbanan öppnar.
Beslut om översyn av  
parkeringspolitiken. 

2014

MalmöExpressen startar  
på linje 5.

Ny översiktsplan för Malmö.

2018

Parkeringspolicy och parkeringsnorm, 
remissförslag.

Ny zonindelning.

2030–2035

Zoninledningen kan uppdateras när 
satsningarna beslutas slutligt.

Här redovisas två exempelscenarier.
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