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Inledning
Malmö stad har under 2018 genomfört en förstudie av ny cykelbana längs
Bellevuestråket som går från Idunavägen i söder till Fridhemstorget i norr via
Bellevuevägen och Major Nilssonsgatan. I förstudien har två alternativ för ny
cykelinfrastruktur studerats:
•
•

Enkelriktade cykelbanor (på gatans båda sidor)
Dubbelriktad cykelbana på gatans västra sida

I förstudien rekommenderas att anlägga en dubbelriktad cykelbana på gatans
västra sida, rekommendationen grundades främst i att en sådan utformning
skulle passa bra ihop med anslutande cykelbanor. En ytterligare fördel med den
dubbelriktade cykelbanan är att den i Bellevuestråket tar något mindre
utrymme i anspråk än de enkelriktade banorna, vilket medför större
möjligheter att behålla parkering och att plantera träd längs stråket.
Oavsett vilket alternativ som väljs kommer antalet parkeringsplatser i
Bellevuestråket att behöva minskas. Inom förstudien har beläggningsstudier
gjorts för att ge Malmö stad en indikation om hur många platser som är
möjliga att ta bort. Beläggningsstudien visade mycket stor efterfrågan på
parkering i den del av stråket som går genom Ribersborg, relativt stor
efterfrågan i Rönneholm, måttlig efterfrågan i Dammfri och mycket liten
efterfrågan i områden söder om Dammfri.

Figur 1 Bellevuestråket (markerat i gult) mellan Fridhemstorget i norr och Idunavägen i söder
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Syfte
Syftet med den fördjupade parkeringsutredning som presenteras i denna PM är
att kartlägga utbudet av och efterfrågan på parkering längs Bellevuestråket.
Ambitionen har varit att kartlägga:
•
•
•
•
•

Hur många platser som finns och hur dessa regleras
I vilken utsträckning befintliga platser används under olika delar av
dygnet och i olika delar av stråket.
Vem som använder parkeringsplatserna
I vilken utsträckning de som är boende i närområdet är beroende av
den parkering som finns på gatumark.
I vilken utsträckning de som är boende i närområdet äger bil

Genom att besvara ovanstående frågor har Fastighets- och gatukontoret fått en
bild av i vilken utsträckning det är möjligt att minska antalet parkeringsplatser i
olika delar av stråket. Utifrån kunskapssammanställningen rekommenderas
därtill åtgärder för att minska den negativa konsekvensen för
parkeringssituationen i de delar av stråket där efterfrågan är hög.

Metod och datakällor
I rapportens inledande del görs en generell beskrivning av parkeringssituationen kring hela stråket. I avsnittet beskrivs dels parkering längs de gator
där cykelbanan planeras (Fridhemstorget, Major Nilssonsgatan och
Bellevuevägen), dels parkering i nära anslutning till dessa gator.
I rapportens andra del görs en nedbrytning med en mer detaljerad beskrivning
av stråkets fyra delar:
•
•
•
•

Ribersborg (Fridhemstorget)
Rönneholm (Regementsgatan – Köpenhamnsvägen)
Dammfri (Köpenhamnsvägen – John Ericssons väg)
Mellanheden/Solbacken (John Ericssons väg – Idunavägen)

I den detaljerade beskrivningen presenteras antal platser och
parkeringsbeläggning inom olika avstånd från Fridhemstorget/Major
Nilssonsgatan/Bellevuevägen. Dessutom redogörs för hur många bilfordon
som ägs av privatpersoner som är boende inom respektive avstånd från
Bellevuevägen. Uppdelningen i avståndsklasser görs för att bättre kunna
bedöma förutsättningen att minska antalet parkeringsplatser och bedöma
konsekvenserna av att minska antalet platser. För varje delsträcka görs en enkel
bedömning om huruvida förstudiens utformning och rekommendation om
förändrat antal parkeringsplatser är realistiskt att genomföra och vilka
konsekvenser förstudiens utformning skulle medföra. Dessutom föreslås
fysiska åtgärder för att minimera de potentiella negativa konsekvenserna ett
genomförande av förstudien skulle medföra på parkeringssituationen. Det är
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viktigt att poängtera att i de fall fysiska åtgärder krävs kommer sannolikt även
regleringsåtgärder att behövas.
Datakällor
•

•
•
•
•

•

Antal platser har beräknats med hjälp av Google Maps. Vid
kantstensparkering har antagits att en parkeringsplats tar 6 meter i
anspråk. Alla möjliga parkeringsplatser inom 500 meter från
Bellevuestråket är medräknade.
Bilägande är baserat på uppgifter från Transportstyrelsen, datan är
inhämtad från FGK:s egen webbgis.
Beläggning dagtid har beräknats med hjälp av Google Maps,
satellitbilder från augusti och september 2019.
Beläggning kvällstid beräkandes av Ramböll i samband med förstudien
under hösten 2019. Inventeringen gjordes med drönarfilmning under
en vardagskväll (vid 19-tiden)
Nummerskrivning genomfördes under en vardag (dag- och kvällstid)
och en helgdag (dagtid) av Tyréns under juni 2018, veckan innan
midsommar. Nummerskrivning har endast gjort i stråkets norra och
södra delar. I Rönneholm och Dammfri saknas alltså uppgifter om vem
som använder parkeringsplatserna.
Uppgifter om reglering av parkeringsplatser har tillhandahållits av
FGK:s Trafikregleringsenhet.
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Sammanfattning
Utredningen visar på olika förutsättningar i olika delar av stråket.
I norra delen av stråket (Ribersborg) är närliggande parkering i stort sett
fullbelagd under hela dygnet. Regleringsåtgärder kan underlätta
parkeringssituationen på kvällstid men det är ändå önskvärt att minimera
antalet platser som tas bort. Åtgärder som leder till att endast en
parkeringsplats försvinner föreslås.
I mellersta delen av stråket (Rönneholm och Dammfri) finns ledig kapacitet
idag, framförallt dagtid. Slutsatsen är att det utifrån dagens parkeringssituation
är möjligt att ta bort ungefär det antal platser som föreslås i förstudien. Detta
skulle dock leda till att helt eller nästan fullbelagda parkeringsplatser under
framförallt kväll och natt med risk för ökad söktrafik som följd. För att uppnå
en effektiv användning av platserna bör regleringen i hela influensområdet ses
över så att behoven av parkering för boende och besökare tillgodoses. Det
hade även varit önskvärt att effektivisera de parkeringsplatser som föreslås
behållas så att något färre parkeringsplatser försvinner. Genomförs detta blir
påverkan på parkeringssituationen i stråkets mellersta del begränsad trots att
den nya cykelbanan tar ett betydande antal platser i anspråk.
I södra delen av stråket (Mellanheden och Solbacken) bedöms förstudiens
rekommenderade utformning kunna genomföras till fullt utan att någon
parkeringsbrist uppstår. Däremot behöver en justering av utformningen göras
så att skolbuss kan angöra Montessoriskolan som ligger direkt nordöst om
korsningen Stadiongatan/Bellevuevägen.
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Parkeringssituationen i stråket idag
Parkering i Bellevuestråket
På gatorna Bellevuevägen, Major Nilssonsgatan och Fridhemstorget finns idag
ca 220 parkeringsplatser. Direkt norr och söder om Köpenhamnsvägen finns
ytterligare platser på markparkeringar som är lokaliserade parallellt med gatan.
Dessa rymmer ca 40 platser (norr om Köpenhamnsvägen) och ca 80 platser
(söer om Köpenhamnsvägen). På stråkets parallell- och tvärgator finns ett stort
antal ytterligare parkeringsplatser. Totalt finns ca 700 allmänt tillgängliga
parkeringsplatser inom 100 meter från Bellevuestråket. Inom 300 meter finns
uppemot 2 000 parkeringsplatser.

Figur 2 Befintliga parkeringsplatser på allmän platsmark inom olika avstånd från Bellevuestråket
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Tabell 1 Antal parkeringsplaster på allmän platsmark inom olika avstånd från Bellevuestråket

REGLERING

I Figur 3 nedan visas hur befintliga parkeringsplatser i och i anslutning till
Bellevuestråket regleras idag.
I stråkets norra del (Ribersborg) finns avgiftsparkering på Fridhemstorget och
längs Regementsgatan. På övriga tvär- och parallellgator är parkeringen
reglerad som boendeparkering. I intilliggande Fridhem är parkering tillåten i
högst två timmar under dagtid. Flera av gatorna i Fridhem är smala och
parkering är därför endast tillåten på gatans ena sida.
I stråkets centrala del (Rönneholm och Dammfri) är parkeringen i huvudsak
reglerad som boendeparkering. Enstaka platser regleras som korttidsparkering,
längs Köpenhamnsvägen finns platser som är reglerade som avgiftsparkering
och längs John Ericssons väg finns platser som regleras som 24timmarparkering.
I stråkets södra del är merparten av parkeringen reglerad som 24timmarsparkering. Parkeringen på Bellevuevägens västra sida direkt söder om
John Ericssons väg utgör undantag och är reglerad som korttidsparkering.
Närliggande villagator i Mellanheden och Solbacken har fri parkering i 24
timmar.
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Figur 3 Reglering på parkeringsplatserna längs Bellevuestråket. Observera att parkering även är tillåten på alla gator som
inte är markerade.
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BILINNEHAV

Bilinnehavet varierar kraftigt i Bellevuestråkets olika delar, se Figur 4. Längst i
söder, i Nya Bellevue och Bellevuegården, är bilinnehavet generellt mellan 1-2
bilar per hushåll och i vissa fall uppemot 3 bilar per hushåll. Även i Solbacken
och i delar av Mellanheden är bilinnehavet högt, generellt över 1 bil per hushåll
och i vissa kvarter uppemot 2 bilar per hushåll. I områden där bebyggelsen
utgörs av flerbostadshus i Mellanheden, Dammfri och Rönneholm är
bilägandet lågt, generellt kring 0,5 bilar per hushåll. I Ribersborg i norr, där
bebyggelsen också utgörs av flerbostadshus, är bilägandet i snitt mellan 0,5 – 1
bilar per hushåll, alltså något större än i Rönneholm och Dammfri. Fridhem,
som ligger direkt väster om Ribersborg och nära Fridhemstorget, har ett
mycket stort bilinnehav.

Figur 4 Bilinnehav per hushåll
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TILLGÅNG TILL PARKERING

Merparten av bebyggelsen som omger Bellevuestråket har tillgång till någon
form av parkering på kvartersmark, se Figur 5. I områden med flerbostadshus
rör det sig oftast om parkering i garage eller enstaka markparkeringsplatser på
tomten, antalet större markparkeringar är litet. Småhusbebygelse har i regel
tillgång till garage eller annan parkering på tomtmark. Av figuren framgår att
ungefär hälften av bebyggelsen längs Major Nilssonsgatan och Bellevuevägen
norr om Skabersjögatan saknar tillgång till parkering på kvartersmark och
därmed hänvisas till parkering på gatumark eller förhyrda platser på annan
fastighet. Malmö stad har dessvärre inte tillgång till uppgifter om exakt hur
många parkeringsplatser som finns på kvartersmark. Det går dock att
konstatera att bebyggelsen längs stråket är uppförd i en tid då Malmö stad inte
arbetade med parkeringsnorm och de fastigheter som har garage har oftast
betydligt färre parkeringsplatser än bostadsenheter1. Vid förstudien av
cykelbana på Tessins väg (norr om Bellevuestråket) framkom att samtliga
parkeringsplatser på kvartersmark i anslutning till Tessins väg var fullbelagda.

Figur 5 Tillgång till parkering på egen fastighet

1

Observera att detta gäller flerbostadshus, ej småhus.
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BELÄGGNING

Ramböll och Malmö stad har genomfört beläggningsstudier i samband med
förstudien. Beläggningsstudierna har inkluderat all parkering i Bellevuestråket,
vilket avser Fridhemstorget, Major Nilssonsgatan och Bellevuevägen, samt all
parkering på tvärgator till dessa gator. Resultaten av dessa pekar på hög
beläggning norr om Regementsgatan, både dagtid och kvällstid. I Rönneholm
är beläggningen måttlig under dagtid men hög under kvällstid. I Dammfri,
Mellanheden och Solbacken är beläggningen måttlig både under dag- och
kvällstid.
Efter förstudiens genomförande har Malmö stad beräknat beläggningen i
stråket, på dess tvärgator och på närliggande gator med hjälp av satellitbilder.
Denna kompletterande studie indikerar samma resultat som de
beläggningsstudier som gjordes i samband med förstudien.
VEM ANVÄNDER PARKERINGEN?

Malmö stad genomförde under sommaren 2018 nummerskrivningar i norra
och södra delen av stråket (Ribersborg, Mellanheden och Solbacken) samt flera
närliggande områden (bland annat Fridhem). Nummerskrivningen
genomfördes under dag- och kvällstid på vardagar samt på dagtid under en
helgdag. Med hjälp av nummerskrivningen går det att få en uppfattning om
vem som använder parkeringen som ligger i och i anslutning till stråket.
Resultaten från nummerskrivningen sammanfattas kortfattat nedan.
Norr om Regementsgatan (Ribersborg)
På Fridhemstorget var 30 % av de som parkerade under dagtid bosatta i
Ribersborg, på kvällar ökade andelen boende till ca 60 % och på helger till ca
50 %. Totalt är alltså mellan 40 – 70 % av de som parkerar på Fridhemstorget
bosatta utanför Ribersborg.
I anslutning till stråkets norra del2 var 60 % av de som parkerade under dagtid
på vardagar bosatta i Ribersborg, under kvällstid och på helger var
motsvarande andel ca 70 %. Detta innebär att mellan 30 – 40 % av de som
parkerar i anslutning till stråkets norra del är bosatta i andra delar av Malmö
eller i andra kommuner.
Mellan Regementsgatan och John Ericssons väg (Rönneholm och
Dammfri)
Ingen nummerskrivning har gjorts i anslutning till stråkets mellersta delar
(områdena Rönneholm och Dammfri, det vill säga mellan Regementsgatan och
John Ericssons väg).

Gatorna Ribersborgsvägen, Regementsgatan, Caprigatan, Regementgatan, Kilian Zollsgatan,
Tessins väg, Henrik Wranérsgatan, Fridhemstorget
2
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Söder om John Ericssons väg (Mellanheden och Solbacken)
På Bellevuevägen var knappt 20 % av de som parkerade under dagtid bosatta i
Mellanheden eller Solbacken, på kvällstid och helger var motsvarande andel
mellan 60 – 70 %. Här är det viktigt att tillägga att beläggnigen i Belleuvevägen
sjönk kraftigt under kvällstid. Antalet boende som parkerade i gatan under
kvällen var inte mycket större än antalet boende som parkerade i gatan under
dagtid.
I anslutning till stråkets södra del3 var ca 40 % av de som parkerade under
dagtid bosatta i Mellanheden eller Solbacken, under kvällstid och helger ökade
motsvarande andel till ca 65 %. Detta innebär att mellan 35 – 60 % av de som
parkerar i anslutning till stråkets södra del är bosatta i andra delar av Malmö
eller i andra kommuner.

John Ericssons väg, Klövervallsvägen, Marieholmsvägen, Vilebovägen, Börringegatan,
Skabersjögatan, Ellingegatan, Vändåkersvägen, Hedåkersvägen, Långåkersvägen och
Bellevuevägen
3
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Förstudiens rekommendation för parkering
För att rymma den dubbelriktade cykelbana som rekommenderas att anläggas i
Bellevuestråkets västra sida kommer antalet parkeringsplatser som ryms i gatan
att behöva minskas. I Figur 6 visas hur parkeringsplatserna längs gatan fördelas
enligt förstudiens rekommendation och i tabellen nedan visas hur många
parkeringsplatsen som i förstudien rekommenderades att tas bort.
Tabell 2 Parkeringsplatser på allmän platsmark som i förstudien föreslås tas bort i stråkets olika delar

Vid Fridhemstorget föreslås i förstudien att den befintliga tvärställda
parkeringen tas bort och ersätts av kantstensparkering. Transporter till torget
behöver säkerställas vilket medför att en öppning i parkeringsraden behöver
skapas. Kantstensparkering är inte lika yteffektivt som en tvärställd parkering
och antalet platser minskas därför, totalt föreslås i förstudien fem platser färre
än vad som finns idag.
I Rönneholm föreslås i förstudien att all parkering på Major Nilssonsgatans
västra sida tas bort och att antalet platser på östra sidan minskas något till
förmån för träd. Totalt föreslås antalet platser bli 51 färre än vad som finns
idag.
I Dammfri föreslås i förstudien att parkeringen på Bellevuevägens västra sida
tas bort medan parkeringen på östra sidan behålls, liksom den parallella
markparkeringen. Totalt föreslås att 21 platser tas bort på sträckan.
I Mellanheden/Solbacken föreslås i förstudien att enstaka parkeringsplatser
ersätts med trädplanternig. Totalt föreslås att 16 platser tas bort längs
Bellevuevägen, ungefär lika många på västra och östra sidan av gatan.
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Figur 6 Förstudiens rekommenderade fördelning av parkeringsplatser i Bellevuestråket
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Parkeringssituationen i stråkets olika delar
Eftersom sträckan har mycket varierad karaktär, med målpunktsområden i
norr, tät bostadsbebyggelse i de centrala delarna och glesare småhusbebyggelse
i de södra delarna, görs i följande avsnitt en genomgång av
parkeringssituationen i stråkets olika delar. Uppdelningen framgår av figuren
nedan.

Figur 7 Bellevuestråket och dess delsträckor
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Delsträcka 1) Fridhemstorget (Ribersborg)
På Fridhemstorget i delområde Ribersborg finns idag kantstensparkering längs
gatans östra sida och vinkelställda parkeringar längs gatans västra sida. Totalt
finns ca 30 platser på torget, vid de beläggningsstudier som har genomförts har
parkeringen varit fullbelagd eller nära fullbelagd. Parkeringen på
Fridhemstorget är reglerad som avgiftsparkering under dagtid.
Parkeringsplatserna på anslutande gator är reglerade som boendeparkering och
är avgiftsbelagda under dagtid.

Figur 8 Parkeringsplatser inom 500 meter från Bellevuestråkets norra del (Ribersborg)

Området öster om Fridhemstorget tillhör Malmös mer tätbefolkade och
eftersom bilinnehavet samtidigt är förhållandevis högt för ett område med
flerbostadshus (generellt kring 0,5 – 1 bilar per hushåll) upplevs att det råder
parkeringsbrist i närområdet. Att efterfrågan på parkering är hög noteras även
när genomsnittlig beläggning på dagtid på parkeringsplatser på allmän
platsmark studeras, se tabellen nedan. Närmast torget är parkeringen i stort sett
fullbelagd och antalet lediga platser är litet även på de närmsta parallella
gatorna. Först vid ca 200 meters gångavstånd från torget förekommer frekvent
lediga platser. Även kvällstid är parkeringarna i närområdet i stort sett
fullbelagda.
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Tabell 3 Parkeringsstatistik för närområdet till den del av stråket som ligger norr om Regementsgatan. Avståndet är
räknat från Bellevuestråket (Fridhemstorget). Beläggningen som visas är under dagtid. Statistiken avser endast parkering
på allmän platsmark.

På dagtid under vardagar är majoriteten av de som parkerar på Fridhemstorget
bosatta i annan del av Malmö eller i en annan kommun. Endast ca 30 % är
bosatta i Ribersborg eller något av de angränsande områdena. På kvällstid och
på helger är motsvarande andel betydligt större, ca 65 % av de som parkerar är
bosatta i Ribersborg eller ett angränsande område.
På närliggande gator är en ännu större andel av de som parkerar boende i
Ribersborg eller något av de intilliggande områdena. Under dagtid på vardagar
är ca 65 % av de som parkerar boende, på kvällstid och på helger är
motsvarande andel ungefär 75 %.
FÖRSTUDIENS REKOMMENDATION

I förstudiens rekommenderas en utformning där befintlig vinkelrät parkering
byggs om till kantstensparkering. Totalt tas fem parkeringsplatser bort i
anslutning till torget. I ett tidigare utkast av förstudien behölls nuvarande
utformning med vinkelräta parkeringar trots att gatan smalnades av. Detta
medförde att färre platser behövde tas bort men utformningen bedömdes vara
ohållbar ur trafiksäkerhetssynpunkt och bedömdes skapa potentiella
framkomlighetsproblem för kollektivtrafiken i gatan.
SLUTSATS OCH ÅTGÄRD

Parkeringssituationen är ansträngd i västra delen av Ribersborg. Parkeringen på
Fridhemstorget är viktig både för verksamheter på dagtid och för boende på
kvällstid. Parkeringen vid torget och på de närliggande gatorna är i stort sett
fullbelagda dygnet runt. Det är sannolikt möjligt att med regleringsåtgärder,
exempelvis att införa parkeringsavgift under hela dygnet, frigöra platser för
boendeparkering under kvällstid. Eftersom parkeringsplatserna i nära
anslutning till torget är fullbelagda även dagtid bör i första hand möjligheten att
inrymma en cykelbana utan att några parkeringsplatser vid torget tas bort
undersökas. Förstudiens föreslagna utformning bör justeras enligt följande:
•

Flytta Malmö by Bike-stationen från Kilian Zollsgatan till
Fridhemstorget. Detta skapar plats för ytterligare fyra parkeringsplatser
längs gatan. Totalt försvinner då endast en parkeringsplats i anslutning
till Fridhemstorget.
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Delsträcka 2) Rönneholm
På Major Nilssonsgatan i delområde Rönneholm finns kantstensparkering på
båda sidor hela sträckan mellan Regementsgatan och Köpenhamnsvägen.
Totalt finns plats för ca 85 bilfordon längs gatan. Parallellt med gatan finns
ytor med markparkering direkt norr om Köpenhamnsvägen. Dessa rymmer
ytterligare ca 40 platser. Närmast Fridhemstorget finns enstaka platser som är
reglerade som korttidsparkering, i övrigt är parkeringsplatserna i området
reglerade som boendeparkering dagtid.

Figur 9 Parkeringsplatser i anslutning till Major Nilssonsgatan

Antalet parkeringsplatser längs Major Nilssonsgatan är fler än längs
Fridhemstorget. Vissa delar av bebyggelsen längs gatan har tillgång till
parkering på egen fastighet. Att parkeringstillgången är bättre än kring
Fridhemstorget noteras när beläggningen studeras. Under vardagar är ca 70 %
av platserna i närområdet belagda, se Tabell 4. På kvällstid ökar beläggningen
till mellan 80 – 90 %. Under kvällen finns dock en del lediga platser i
anslutning till stråket, totalt minst ca 50 platser på Major Nilssonsgatan och
dess tvärgator.
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Tabell 4 Parkeringsstatistik för den del av stråket som ligger mellan Regementsgatan och Köpenhamnsvägen. Avståndet är
räknat från Bellevuestråket (Major Nilssonsgatan). Beläggningen som visas är under dagtid. Att beläggningen ökar på
längre avstånd beror på att parkeringsbeläggnignen i Dammfri är betydligt lägre än i områden längre norrut.

Att parkeringsefterfrågan bör vara lägre i området kring Major Nilssonsgata än
i området kring Fridhemstorget kan även konstateras genom att jämföra hur
många parkeringsplatser som finns i relation till antalet ägda bilfordon.
Invånarna i närområdet äger bil i mindre utsträckning än de som bor kring
Fridhemstorget. Sammantaget äger de dock fler bilar än vad det finns
parkeringsplatser på allmän platsmark även i denna del av stråket, förhållandet
är dock betydligt jämnare än vid Fridhemstorget (exempelvis 1,4 privatbilar per
p-plats på allmän platsmark inom 100 meter jämfört med 3,1 i anslutning till
Fridhemstorget).
FÖRSTUDIENS REKOMMENDATION

I förstudiens rekommenderade utformning tas all parkering på Major
Nilssonsvägens östra sida bort samtidigt som parkeringen på Major
Nilssonsgatans västra sida minskas. Totalt tas ca 50 parkeringsplatser bort.
SLUTSATS OCH ÅTGÄRD

De 50-talet parkeringsplatser som försvinner motsvarar ungefär den lediga
kapacitet som finns under den tid då belastningen är som störst idag
(vardagskvällar). Om antalet parkörer inte ökar kommer alltså de som inte får
plats på Major Nilssonsgatan att kunna parkera på någon av tvärgatorna. Om
situationen i Rönneholm liknar den i Ribersborg och i södra delen av
Bellevuestråket är dessutom en betydande del av de som parkerar på kvällstid
inte boende i stråket. Det kan i så fall finnas potential att frigöra parkering
under kväll och natt med regleringsåtgärder.
Utan regleringsåtgärder kan parkeringen på Major Nilssonsgatan och på
anslutande gator antas bli fullbelagd på kvällstid om förstudiens
rekommenderade utformning genomförs. På dagtid bedöms minskningen av
antalet platser inte medföra brist på lediga parkeringsplatser. Det hade dock
varit önskvärt att inte dimensionera för en beläggning på 100 % på
parkeringsplatserna under kväll och natt.
Följande åtgärder föreslås:
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•
•

Effektivisera parkeringsplatserna på västra sidan genom att justera antal
träd och anpassa avståndet mellan träden så att så många
parkeringsplatser som möjligt ryms.
Studera möjliga regleringsåtgärder för att skapa en bättre
parkeringssituation för boende under kväll, natt och helg.

Delsträcka 3) Dammfri
Söder om Köpenhamnsvägen i delområde Dammfri finns kantstensparkering
på båda sidor om delar av Bellevuevägen. Parallellt med Bellevuevägen, på
västra sidan, finns därtill en större markparkering. Totalt rymmer gatan och
den intilliggande markparkeringen ca 100 bilfordon. Möjlighet att parkera längs
gatan finns även på närliggande lokalgator samt på de större omgivande
gatorna (Köpenhamnsvägen och John Ericssons väg). Parkeringen längs
Bellevuevägen och John Ericssons vägs norra sida är reglerad som
boendeparkering dagtid liksom parkeringen längs Köpenhamnsvägens södra
sida.

Figur 10 Parkeringsplatser i anslutning till Bellevuevägen mellan Köpenhamnsvägen och John Ericssons väg

Bilägandet bland boende i närheten av Bellevuevägen i Dammfri är ungefär
samma som längs Major Nilssonsgatan. Under dagtid är beläggningen på de
parkeringsplatser som ligger i direkt anslutning till stråket ca 70 %, se Tabell 5
nedan, och enligt en beläggningsstudie som Malmö stad har låtit genomföra
under hösten 20204 minskar beläggningen ytterligare under kvällstid. Den låga
beläggningen under kvällstid kan bero på att boende väljer att parkera
avgiftsfritt på närliggande villagator.

Beläggningsstudien genomfördes av Ramböll under en vardagkväll hösten 2019 och avsåg
Bellevuevägen samt dess tvärgator
4
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Tabell 5 Parkeringsstatistik för den del av stråket som ligger mellan Köpenhamnsvägen och John Ericssons väg. Avståndet
är mätt från Bellevuestråket (Bellevuevägen). Beläggningen som visas är under dagtid. Statistiken avser endast parkering på
allmän platsmark.

FÖRSTUDIENS REKOMMENDATION

I förstudien rekommenderas att all parkering tas bort på Bellevuevägens östra
sida på sträckan mellan Köpenhamnsvägen och John Ericssons väg, totalt 21
platser.
SLUTSATS OCH ÅTGÄRD

Det finns idag en överkapacitet vad gäller parkering i Dammfri. Detta beror
delvis på att boende i Dammfri väljer att använda den avgiftsfria parkeringen
som finns i närliggande småhusområden istället för boendeparkeringen i
Dammfri. Beläggningen är som störst under dagtid, det finns dock gott om
ledig kapacitet på närliggande gator och de som inte hittar parkering på
Bellevuevägen under dagtid kommer att kunna hitta lediga platser på
närliggande gator.
Om de som är bosatta i Dammfri till följd av regleringsåtgärder inte längre
vill/kan parkera i närliggande småhusområden finns en risk att parkeringsbrist
uppstår i Dammfri under kväll och natt. Det bör finns möjlighet att justera
förstudiens utformning så att ytterligare platser ryms, detta skulle dock
medföra färre träd och smalare cykelbana och/eller gångbanor. Vid behov
finns även möjlighet att underlätta för de boende att parkera i Dammfri genom
att reglera parkeringsplatserna under kväll, natt och helg.
Utifrån dagens förutsättningar bedöms att inga justeringar av förstudiens
utformning behöver göras.
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Delsträcka 4) Mellanheden/Solbacken
På ungefär hälften av sträckan mellan John Ericssons väg och Stadiongatan i
delområdena Mellanheden och Solbacken finns gatuparkering på
Bellevuevägens båda sidor. Söder om Stadiongatan i delområdena Nya
Bellevue och Bellevuegården finns idag ingen kantstensparkering längs
Bellevuevägen. I flerbostadskvarteren direkt söder om Köpenhamnsvägen
finns privat parkering längs gatorna, i övrigt finns möjlighet att parkera längs
kantsten på samtliga tvär- och parallellgator. I övrigt finns mestadels
småhusbebyggelse längs denna del av stråket, nästan uteslutande med tillgång
till parkering på egen tomt.
Parkeringsplatserna på Bellevuevägen är reglerad som växelvis 24timmarsparkering och korttidsparkering. Korttidsparkering finns även längs
Backåkersvägen. I övrigt är parkeringsplatserna på anslutande gator i
Bellevuestråket avgiftsbefriade under 24 timmar.

Figur 11 Parkeringsplatser i anslutning till Bellevuevägen mellan John Ericssons väg och Idunavägen

Bilinnehavet är i denna del av stråket betydligt större än i övriga delar, i snitt
över 0,5 bilar per invånare över 18 år. Det finns dock bara något fler bilar än
vad det finns parkeringsplatser på allmän platsmark och därtill har alltså nästan
all bebyggelse egen parkering på tomten.
Beläggningen under dagtid på de parkeringsplatser som finns på allmän
platsmark är mycket låg, under 40 % i Bellevuestråkets absoluta närhet och
endast kring 30 % på ett par hundra meters gångavstånd från stråket.
Beläggning under kvällstid har inte beräknats men har vid platsbesök bedömts
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vara låg. Vid Malmö stads nummerskrivning sommaren 2018 sjönk
beläggningen på Bellevuevägen kraftigt (kring 60 %) under kvällstid.
Under dagtid är merparten, ca 60 %, av de som parkerar på och i anslutning till
Bellevuevägen i Mellanheden och Solbacken bosatta i stadsdelar långt bort eller
i andra kommuner. Under kvällar och helger är merparten, ca 65 %, av de som
parkerar bosatta i något av de två områdena eller i något närliggande område.
Minst en tredjedel av de som parkerar här under någon del av dygnet är alltså
bosatta i en helt annan del av staden eller i en annan kommun.
Tabell 6 Parkeringsstatistik för den del av stråket som ligger mellan John Ericssons väg och Idunavägen. Avståndet är
räknat från Bellevuestråket (Bellevuevägen). Statistiken avser endast parkering på allmän platsmark.

FÖRSTUDIENS REKOMMENDATION

I förstudiens rekommenderade utformning tas ca 20 av platserna längs
Bellevuevägen mellan John Ericssons väg och Idunavägen bort.
SLUTSATS OCH ÅTGÄRDER

Att ett tjugotal platser tas bort bedöms inte påverka parkeringssituationen i
större utsträckning under någon del av dygnet. Beläggningen är idag låg både
på Bellevuevägen och på närliggande gator. Det är däremot viktigt att
tillgodose angöring till de verksamheter som finns i Bellevuestråkets södra del.
I förstudien rekommenderas att parkeringsmöjligheten nordöst om korsningen
Bellevuevägen/Stadiongatan tas bort. Strax intill ligger en skola vars skolbuss
kan behöva angöra i Bellevuevägen. En lämplig och säker angöringsmöjlighet
för skolbus behöver därför studeras vidare och eventuellt säkerställas i
Bellevuevägen.
Följande åtgärd föreslås:
•

Ordna vid behov en angöringsplats på Bellevuevägens östra sida direkt
norr om Backåkersvägen.
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