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INTRODUKTION
VART ÄR MALMÖ PÅ VÄG?

SYFTET MED DENNA SKRIFT

Malmö har en genomsnittlig tillväxt på omkring 5 000
invånare per år. En ökning av malmöbor, arbetsplatser,
besökare och turister samt en befolkningsökning i regionen i
stort innebär ökat personresande.

Skriften ”Mobilitet för Malmö” är ett komplement till och en
fördjupning av ”Policy och norm för mobilitet och parkering i
Malmö” och syftar till att ge riktlinjer och inspiration i arbetet
med mobilitetsåtgärder. Den andra delen av skriften innehåller utformningskrav för cykel- och bilparkering på kvartersmark. Skriften vänder sig specifikt till fastighetsägare, men
även till trafikplanerare, arkitekter och andra som arbetar med
mobilitet och parkering.

Malmö stads ”Trafik- och mobilitetsplan” (TROMP) redovisar
mål för hur vi ska resa år 2030 och hur vi ska planera för att nå
dit. Det övergripande målet är ett mer tillgängligt och attraktivt Malmö för fler människor genom en ändrad färdmedels
fördelning med en större andel hållbara transporter och en
mindre andel bilresor.

NORM FÖR MOBILITET OCH PARKERING
Malmöborna vill ha goda möjligheter att resa - både inom,
till och från staden. Invånarna och besökare vill kunna ta sig
mellan hemmet och arbete, skola, handel och rekreation.
God mobilitet innebär mer än enbart tillgång till egen bil
och bilparkering. För vissa innebär en god mobilitet tillgång
till kollektivtrafik och/eller tillgång till en cykel. ”Policy och
norm för mobilitet och parkering i Malmö” antogs av kommunfullmäktige i september 2020 och omfattar därför inte
bara parkering, utan även den övergripande mobiliteten.

Krav

Information

Inspiration

För att vägleda läsaren har tabeller, illustrationer och faktarutor markerats med symbolerna ovan för att det ska vara tydligt vad som
är krav, information respektive inspiration.
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MOBILITETSÅTGÄRDER
KAN MOBILITETSÅTGÄRDER ERSÄTTA BEHOVET AV
EGEN BIL?

En sådan livsstil ska inte utgöra en begränsning, det ska
fortfarande vara möjligt att exempelvis:

Malmö och dess omland växer vilket betyder att fler
människor kommer att bo, arbeta och besöka staden. Detta
medför i sin tur ett ökat resande. Boende och anställda efterfrågar rörlighet och mobilitet, men inte per definition specifikt
bilparkering. För att ge boende och anställda i Malmö goda
förutsättningar att förflytta sig kan fastighetsägaren arbeta
med olika mobilitetsåtgärder.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Syftet med mobilitetsåtgärder är att ge boende och verk
samma så goda förutsättningar att välja cykel, kollektivtrafik
eller bilpool att de väljer bort egen bil.

storhandla vid Svågertorp
göra en dagsutflykt till Österlen
göra ett snabbt ärende till apoteket
pendla till jobb eller skola
hälsa på släkten i Västervik
åka på en veckas bilsemester i Europa
hämta kompisen vid tågstationen
slippa cykla när det ösregnar
vara spontan.

När det finns mobilitetåtgärder som utgör alternativ till att
äga egen bil och lösningar som tillgodoser alla dessa resebehov på ett attraktivt sätt är det möjligt att tillämpa låga
parkeringstal.

Detta
Malmöväder...

Äntligen
semester!

Oj, det blir alltid
mer än vad man
har tänkt sig...

Välkommen
till Malmö!

STATION

ARBETA MED MOBILITETSÅTGÄRDER
Vad är en mobilitetsåtgärd?

Förmånsbeskattning av mobilitetsåtgärder

En mobilitetsåtgärd är en åtgärd som ger boende och verksamma incitament och möjligheter att resa på andra sätt
än med egen bil. Begreppet innefattar fysiska åtgärder såväl
som tjänster och premier till de boende eller verksamma
och benämns därför ibland även som mobilitetstjänster.
Mobilitetsåtgärderna kan med fördel kombineras så att de
bildar ett paket av åtgärder som kompletterar varandra på
ett sådant sätt att de tillsammans blir ett attraktivt alternativ
till egen bil.

En förmån motsvarar alla former av ”ersättning för arbete”
som anställda kan få i annat än kontanter. En förmån uppkommer i princip så snart arbetsgivaren bekostar en privat
levnadskostnad åt en anställd. Arbetsgivaren ska göra
skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter. För arbets
givaren är erbjudandet om förmån kostnadsneutralt. Arbetsgivaren får en sänkt arbetsgivaravgift eftersom bruttolönen
sänks med förmånsvärdet. Däremot behöver företaget betala
arbetsgivaravgift på förmånen.

Genom att implementera mobilitetsåtgärder kan fastighetsägaren reducera antalet bilparkeringsplatser som ska
tillhandahållas. Parkeringstalen som reduceras utgår från
Malmö stads ”Policy och norm för mobilitet och parkering
i Malmö”. Reduktionen beräknas utifrån omfattningen av
mobilitetsåtgärder.

Enligt nu gällande regler är fri eller subventionerad bilparkering i anslutning till arbetsplatsen för anställd med
egen bil i princip att betrakta som en skattepliktig förmån.
Värdering av förmånen görs till marknadsvärdet, det vill
säga vad det hade kostat den anställde att själv betala för
motsvarande parkering. Istället för att subventionera bilresande är det fullt möjligt för arbetsgivare att främja hållbart resande genom mobilitetsåtgärder så som förmånscyklar eller kollektivtrafikkort. En förmånscykel innebär
att arbetsgivaren bekostar den anställdes tillgång till cykel,
antingen genom att köpa eller leasa som den anställde kan
använda i tjänsten och/eller privat. Förmånsvärdet bör
beräknas på en uppskattad värdeminskning på cykeln baserat på beräknad livslängd, kostnader för eventuell service
och reparationer samt en kapitalkostnad. Om arbetsgivaren
ger en cykel i gåva till en anställd ska förmånsvärdet motsvara marknadsvärdet på cykeln vid gåvotidpunkten.

Mobilitetsåtgärder i detaljplan och bygglov
Det är fastighetsägarens ansvar att i detaljplanearbetet ta
fram en mobilitets- och parkeringsutredning. I normalfallet
utgår beräkningen av bilplatsbehovet från ett parkeringstal
på medelnivå. Vid bygglovsansökan ska mobilitets- och
parkeringsutredningen uppdateras med en redovisning av
vilka specifika mobilitetsåtgärder som kommer att erbjudas
och hur de säkerställs.
Avtal
Fysiska åtgärder så som cykelrum eller cykelverkstad kan
säkerställas genom ritningarna i bygglovsansökan.
Mobilitetsåtgärder som inte är fysiskt kopplade till fastig
heten ska säkerställas genom avtal. Avtalen sluts mellan
fastighetsägaren och den aktör som ska tillhandahålla
mobilitetsåtgärden och ska inkluderas i bygglovs
ansökan. Vissa intentioner och ambitionsnivåer kan
med fördel beskrivas redan i avtal om markupplåtelse
eller exploateringsavtal. För att få en långsiktig effekt av
mobilitetsåtgärder krävs i de flesta fall en avtalstid om
minst 10 år. Avtalstiden kan jämföras med parkeringsavtal som ska gälla i 25 år. Allt eftersom nya mobilitets
åtgärder utformas och implementeras kan även praxis
kring avtal komma att justeras om nya upplägg arbetas
fram.
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MOBILITETSÅTGÄRDER ANPASSADE FÖR
FASTIGHETETENS FÖRUTSÄTTNINGAR
I syfte att identifiera de mobilitetsåtgärder som har
störst effekt på att minska behovet av egen bil för ett
specifikt projekt bör en analys göras. Följande aspekter kan ge vägledning:
•
•
•
•
•

Målgruppen och dess förväntade resmönster.
Utbud av kollektivtrafik i fastighetens närhet.
Cykelavstånd till viktiga målpunkter.
Närhet och tillgång till service och handel.
Erfarenheter från jämförbara projekt.

VAD KOSTAR DET EGENTLIGEN ATT ÄGA BIL?
Att äga en bil innebär för många en frihet, men det
kommer också till en dyr prislapp. Förutom inköpet av en
bil, som oftast är den näst största utgiften efter bostad, tillkommer kostnader som försäkring, drivmedel, skatt,
reparationer, parkeringsavgifter, besiktningar och en
snabb värdeminskning.
Hur stor en årlig bilkostnad egentligen är varierar
beroende på var du bor, vilken bilmodell du har och hur
mycket du kör. Test- och researchföretaget Testfakta har
med hjälp av Konsumentverkets tjänst Bilsvar tagit fram
kostnader för att äga och köra bil. Därefter har en
jämförelse gjorts av vad som kan få i form av bildelning,
hyrbil och taxi för samma pengar.*

=
PRIVAT BIL
= 54.000 kr/år
exkl. parkering

BILPOOL

eller

4 semesterveckor (600 mil)
19 helgresor à 25 mil

Nedan redovisas ett räkneexempel som jämför
kostnaden för att äga egen bil med andra mobilitets
lösningar. Denna beräkning har utgått ifrån en två år
gammal Volvo XC60, som kostar cirka 4 500 kronor i
månaden eller 54 000 kronor per år. Kostnaden inkluderar
utgifter för reparationer, service, däck, försäkring, värde
minskning och bränsle baserat på att bilen körs 1 500 mil
per år. Däremot är inte eventuella trängselskatter
inräknade och inte heller kostnaden för parkering vilken
kan uppgå till mellan 1 200 – 2 500 kr/månad om bilisten
står för den faktiska anläggningskostnad av en bilplats i
ett parkeringshus eller garage. Som ett komplement till
Testfaktas beräkning har även ett mobilitetspaket tagits
fram där flera olika tjänster och trafikslag ingår.

eller

HYRBIL

4 semesterveckor (600 mil)
13 helgresor à 25 mil

TAXI
3 taxiresor i veckan
(10 km, 15 min)

KOLLEKTIVTRAFIK
2 st årskort för hela Skåne
6 ToR Köpenhamn
4 ToR Stockholm

=
PRIVAT BIL

= 68.400 kr/år Lorem ipsum
inkl. parkering

ELLÅDCYKEL

kostnad fördelad på 5 år

BILPOOL

2 semestervecka (200 mil)
36 bilresor à 10 mil

TAXI
2 taxiresa i månaden
(10 km, 15 min)

MALMÖ BY BIKE
2 st årsmedlemskap

Figur 1. Jämförelse mellan kostnaden av att äga egen bil och annan typ av mobilitet.
*Källa: https://www.testfakta.se/sv/motor/article/aga-dela-eller-hyra-bil-sa-mycket-kostar-det (2018)
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AMBITIONSNIVÅER
Parkeringsnormen för bil är flexibel och redovisar
parkeringstal utifrån tre ambitionsnivåer på mobilitetsåtgärder; bas, medel och omfattande. Ambitionsnivåerna
ska tolkas som ett spann där det beroende på vilka
mobilitetsåtgärder som implementeras går att röra sig
mellan parkeringstalen för de olika nivåerna.

Basnivå
Basnivån omfattar endast grundläggande utformningskrav
för cykel- och bilparkering. Utformningskraven presenteras
i Tabell 4-8.

Medelnivå
Mobilitetsåtgärder som tillsammans motsvarar medelnivån
presenteras i Tabell 1, 2 och 3. Åtgärderna kan ersättas med
andra likvärdiga åtgärder som av stadsbyggnadskontoret
Malmö stad bedöms ha samma effekt.

Omfattande nivå
Omfattande nivå av mobilitetsåtgärder ska i praktiken ge
mellan hälften och alla boende, beroende på zon, en så
god mobilitet så att behovet av egen bil uteblir. Förutom
de åtgärder som krävs för medelnivå, ska omfattande nivå
innefatta ytterligare mobilitetsåtgärder som tillsammans
kan ersätta den egna bilen för alla olika typer av resor. Nya
mobilitetsåtgärder utvecklas ständigt som en effekt av urbanisering, teknikutveckling och digitalisering. Ansvaret för
utveckling av nya mobilitetsåtgärder ligger på fastighetsägarna i samverkan med Malmö stad och andra aktörer.
Exempel på mobilitetsåtgärder för omfattande nivå finns på
s. 9, 12 och 14.
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Samverkan, ansvar och långsiktighet
Branschorganisationen Fastighetsägarna menar i sin skrift
”Från parkering till mobilitet - framtidssäkra fastigheter i ett
nytt mobilitetslandskap” (2018) att hela samhällsbyggnads
sektorn har ett ansvar att ta tillvara på de nya möjligheter
som finns för att skapa god livskvalitet i våra
framtida städer. Det är därför avgörande att fastighetsägare
på ett trovärdigt sätt kan visa att de mobilitetåtgärder som
ska reducera eller ersätta parkeringsefterfrågan är långsiktigt
hållbara, samt att de blir en del av det samlade erbjudandet för att skapa genomslag och hållbar effekt. Det kan ske
genom samverkan eller partnerskap med en mobilitetsaktör
eller genom att låta mobilitet för de boende eller verksamma
bli en del av kärnaffären och på så sätt skapa legitimitet mot
kommunen. En viktig del i fastighetsägarens kommande
utvecklingsarbete blir därmed antingen att samarbeta med
en mobilitetsaktör som kan facilitera kombinerad mobilitet
(se ”Kombinerad mobilitet” på sida 7) eller att utveckla
den egna kompetensen och erbjudandet kring mobilitets
lösningar.

Utvärdering och dialog
Jämfört med bilen som har präglat resmönstret i flera
decennier är mobilitetsåtgärder en ny företeelse. För att
skapa förståelse för effekterna av flexibla parkeringstal och
uppnå en utveckling i önskad riktning behöver kunskapen
om mobilitetsåtgärderna öka. Ett flexibelt förhållningssätt
fordrar en kontinuerlig utvärdering av mobilitets
åtgärdernas effekt på bilinnehav och resmönster, samt en
ständigt pågående dialog mellan fastighetsägarna, Malmö
stad och andra aktörer.

KOMBINERAD MOBILITET
Ett exempel på ett spännande utvecklingsområde är
kombinerad mobilitet, även kallat mobilitet som tjänst
eller Mobility as a Service (MaaS). Det kan liknas vid Netflix
fast för mobilitet och bygger på idén att prenumerera på
mobilitetstjänster istället för att äga sin egen bil. Kunden
får full mobilitet genom att köpa ett abonnemang som
innehåller flera transportslag, exempelvis kollektivtrafik,
bilpool, cykelpool, samåkning och taxi.

IGÅR

Jag måste ha
en egen bil för att livspusslet ska gå ihop!
Hur ska jag annars
hinna allt?

IDAG

Att fastigheten
jag har flyttat till har bilpool
och lånecyklar har förändrat
allt! Nu betalar jag bara för
de mil jag faktiskt kör.

Regeringen har identifierat kombinerad mobilitet
som en viktig del i utvecklingen av Sveriges framtida
transportsystem. Näringsdepartementet, Energimyndig
heten, Trafikverket och Vinnova är några av aktörerna som
står bakom den nationella färdplanen för kombinerade
mobilitet. Färdplanens syfte är att stödja framväxten av
kombinerad mobilitet genom att skapa gynnsamma
förutsättningar och minska barriärer för att exempelvis tillgängliggöra data och biljettinterface, utveckla nya affärs
modeller och utvärdera pilotprojekt. Regeringens vision är
resor primärt ska ske med hjälp av delade mobilitetstjänster
senast år 2028.

IMORGON

Hur klarade
jag mig utan min
kombinerade reseapp?
Jag minns inte...

FRAMTIDEN

Innovation,
digitalisering och delnings
ekonomi har bidragit till ett flexibelt och effektivt resande. Tack
vare samåkning, hemleveranser
och resfria möten behöver jag inte
längre äga en egen bil!
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Ambitionsnivåer för bostäder

TABELL 1 - MOBILITETSÅTGÄRDER PÅ MEDELNIVÅ FÖR BOSTÄDER
I tabellen redovisas exempel på mobilitetsåtgärder som tillsammans motsvarar medelnivå. Åtgärderna kan ersättas med
andra likvärdiga åtgärder som av stadsbyggnadskontoret Malmö stad bedöms ha samma effekt. Läs mer om utformningskrav
för cykel- och bilparkering i Tabell 4-8.
Bilpool
Avtal om bilpoolsmedlemskap i 10 år alternativt förmåner, rabatter eller motsvarande som kan bedömas få samma
effekt. Minst 1 bilpoolsbil per 4500 m2 ljus BTA. Bilpoolsavtal kan i vissa fall ersättas med en avsiktsförklaring. Tillgång
till bilpool ska garanteras under minst 10 år. Läs mer om vad som ska ingå i ett avtal eller avsiktsförklaring i faktarutan
nedan.
Goda cykelfaciliteter
• Servicestation med pump, arbetsbänk, verktyg och vatten.
• Se faktarutan ”Vad är attraktiv cykelparkering?” på sida 19 för inspiration.
Cykelpool
Minst 2 ellådcyklar per 4500 m2 ljus BTA. Ett tydligt och heltäckande bokningssystem och plan för underhåll ska ingå.
Om en avgift tas ut ska kostnaden för de boende inte överstiga cykelpoolens driftskostnad.
Bilparkering i gemensam parkeringsanläggning
100 % av bilparkeringen anordnas utanför den egna fastigheten i en gemensam parkeringsanläggning för att öka
möjligheten till samnyttjande och minska tillgängligheten till bilen.
Mobilitetspott
En summa om 2.000 kr per lägenhet avsätts till dedikerade inköp av hjälpmedel eller tjänster som är avsedda att underlätta ett hållbart resande, t.ex. ett kollektivtrafikkort, cykelservice eller subventionerat cykelköp.
Information
Informationskampanj inför inflyttning i syfte att introducera och marknadsföra fastighetens mobilitetsåtgärder och
stadens förutsättningar för hållbart resande. De som ska flytta in ska vara väl införstådda med att antalet bilplatser är
begränsade.
Utvärdering
Fastighetens mobilitetsåtgärder ska utvärderas år 1, 3, 5, 7 och 10 efter fastighetens färdigställande. Det är fastighetsägarens ansvar att genomföra utvärderingen. Utvärderingsmallen tillhandahålls av stadsbyggnadskontoret.

AVTAL ELLER AVSIKTSFÖRKLARING FÖR
BILPOOL
Bilpoolsavtal eller avsiktsförklaring ska innehålla följande:
•
•
•
•
•
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Kostnadsmodell och kostnad för olika typanvändare.
Placering av bilpoolsbilar.
Plan för service och underhåll.
Typ av fordon.
Minst 1 bilpoolsbil per 4500 m2 ljus BTA ska finnas tillgänglig vid inflyttning.

EXEMPEL - MOBILITETSÅTGÄRDER PÅ OMFATTANDE NIVÅ FÖR BOSTÄDER
För att nå omfattande nivå ska fastighetsägaren erbjuda boende ett väl sammanvägt och ambitiöst paket av mobilitetsåtgärder som i praktiken innebär att mellan hälften och alla boende, beroende på zon, ska kunna bibehålla samma
mobilitet även utan egen bil. För att nå omfattande nivå krävs innovativa lösningar och ett väl sammanvägt och ambitiöst
paket av mobilitetsåtgärder, utöver de som krävs på medelnivå, som kan ersätta den egna bilen för alla olika typer av resor.
Nedan listas exempel på mobilitetsåtgärder som kan utvecklas och anpassas till fastighetens specifika förutsättningar och
tilltänkta målgrupp. Mobilitetsåtgärderna ska genomsyra hela fastigheten och beskrivas detaljerat.
• Cykelanpassad fastighet: Stor vikt har lagts vid att utforma och anpassa fastigheten och projektet efter cyklisters
behov.
• Cykelparkering i markplan: Cykelrum i huvudbyggnadens bottenvåning.
• Årlig cykelservice: Gratis återkommande cykelservice utförd av ambulerande serviceföretag eller av på närliggande
cykelaffär.
• Cykelpool för alla behov: Utökad cykelpool som förutom last- eller lådcyklar och erbjuder andra typer av lastcyklar,
cykelvagnar och vikcyklar.
• Utökad bilpool: Bilpool med extra förmånliga priser för användaren.
• Årlig mobilitetspott: De boende får årlig ett ”mobilitetsbidrag” (jämförbart med friskvårdsbidrag) som de kan
använda till att exempelvis serva cykeln, köpa en cykel eller använda för åka kollektivtrafik.
• Leveranstjänster: Utrymme och tillgång till tjänster för utlämning och inlämning av paket och större avfall inom fastigheten.
• App-tjänst för mobilitet, information och delning: App-tjänst där de boende förutom att sköta bokning av bil eller
cykel också kan erhålla information om tillgängliga mobilitetstjänster. Appen kan också innehålla ett forum för de
boende där de kan utbyta erfarenhet, ge tips, planera samåkning och dela verktyg.
• Kombinerad mobilitetstjänst: Rabatterat abonnemang eller annan förmån hos en kombinerad mobilitetstjänst.
• Realtidsinformation för kollektivtrafik: Information om avgångar, linjenät och biljetter.
• Rådgivning: Boende får i god tid innan inflyttning individanpassad mobilitetsrådgivning i syfte att få till en förändring
av resvanor och behov av egen bil.
• Synliggör parkeringskostnaden: Bilparkeringen avgiftsätts utifrån den verkliga anläggningskostnaden. Kostnaden
för hyra av bilparkering utgör en separat avgift i avtal och avier.
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Cykel: 19 min
Buss: 20 min
Bil: 20 min

MALMÖ C

TRIANGELN
STATION

Cykel: 13 min
Buss: 15min
Bil: 15 min

KROKSBÄCK
HOLMA

HYLLIE
STATION

Figur 2.
Foto 1.

Genomgående hiss som rymmer en platskrävande cykel.
Foto: Sophia Hammarberg

Foto 2.

Karta över restiden för olika färdslag från Holma och
Kroksbäck till specifika destinationer är ett exempel på
information som kan ges till boende.
Illustration: Frida Pärli

Cykelrum inomhus i markplan.
Foto: Emily Evenäs

Foto 4.
Foto 3.

Automatisk dörröppning.
Foto: Åsa Svensson
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Cykel: 5 min
Buss: 5min
Bil: 9 min

Leveransskåp och realtidsinformation i entrén.
Foto: Sophia Hammarberg

Foto 5.

Väderskyddad cykelparkering i
komplementbyggnad på gård.
Foto: Emily Evenäs

Foto 6.

Foto 7.

God design som synliggör cykelparkeringen.
Foto: Åsa Svensson

Cykelservicestation.
Foto: Åsa Svensson

Foto 8.

Lättillgänglig placering av bilpoolsbilar.
Foto: Jonas Standar
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Ambitionsnivåer för verksamheter

TABELL 2 - MOBILITETSÅTGÄRDER PÅ MEDELNIVÅ FÖR VERKSAMHETER
I tabellen redovisas exempel på mobilitetsåtgärder som tillsammans motsvarar medelnivå. Åtgärderna kan ersättas med
andra likvärdiga åtgärder som av stadsbyggnadskontoret Malmö stad bedöms ha samma effekt. Läs mer om utformningskrav
för cykel- och bilparkering i Tabell 4-8.
Dusch och omklädningsrum
I syfte att underlätta för cykelpendling.
Goda cykelfaciliteter
• Servicestation med pump, arbetsbänk, verktyg och vatten.
• Se faktarutan ”Vad är attraktiv cykelparkering?” på sida 19 för inspiration.
Cykelpool
• Cykelpool kopplat till fastigheten som kan nyttjas för tjänsteresor.
Information
• Realtidsinformation samt information om linjer och biljetter för kollektivtrafik.
• Cykelkarta med information om cykelvägar och restider till olika delar i Malmö samt närliggande orter utanför.
• Informera anställda om att finns ett begränsat antal bilplatser.
Sjävfinansierad parkering
Synliggör parkeringskostnaden genom att avgiftsätta bilparkeringen utifrån den verkliga anläggningskostnaden. Kostnaden
för hyra av bilparkering utgör en separat avgift i avtal och avier. Parkeringen subventioneras inte av verksamheten.
Utvärdering
Fastighetens mobilitetsåtgärder ska utvärderas år 1, 3, 5, 7 och 10 efter fastighetens färdigställande. Det är fastighetsägarens ansvar att genomföra utvärderingen. Utvärderingsmallen tillhandahålls av stadsbyggnadskontoret.

EXEMPEL - MOBILITETSÅTGÄRDER PÅ OMFATTANDE NIVÅ FÖR VERKSAMHETER
För att nå omfattande nivå krävs innovativa lösningar och ett väl sammanvägt och ambitiöst paket av mobilitetsåtgärder, utöver de som krävs på medelnivå, som kan ersätta den egna bilen för alla olika typer av resor. Nedan listas
exempel på mobilitetsåtgärder som kan utvecklas och anpassas till fastighetens specifika förutsättningar och tilltänkta
målgrupp. Mobilitetsåtgärderna ska genomsyra hela fastigheten och beskrivas detaljerat.
• Cykelanpassad fastighet: Fastigheten utformas och anpassas efter cyklisters behov.
• Årlig cykelservice: Gratis återkommande cykelservice utförd av ambulerande serviceföretag eller av på närliggande
cykelaffär.
• Cykelpool för alla behov: Utökad cykelpool som förutom ellådcyklar erbjuder andra typer av lastcyklar, cykelvagnar
och vikcyklar.
• Årlig mobilitetspott: De anställda får ett årligt ”mobilitetsbidrag” (jämförbart med friskvårdsbidrag) istället för bilparkering. Pengarna kan exempelvis användas till att serva cykeln, ny cykel, medlemskap i Malmö By Bike eller för att
åka kollektivtrafik.
• Leveranstjänster: Utrymme och tillgång till tjäntser för utlämning och inlämning av paket inom fastigheten.
• App-tjänst för mobilitet, information och delning: App-tjänst där de anställda förutom att sköta bokning av bil
eller cykel också kan erhålla information om tillgängliga mobilitetstjänster. Appen kan också innehålla ett forum för de
anställda där de kan utbyta erfarenhet och ge tips.
• Kombinerad mobilitetstjänst: Rabatterat abonnemang eller annan förmån hos en kombinerad mobilitetstjänst.
• Rådgivning: De anställda får i samband med anställning individanpassad mobilitetsrådgivning i syfte att få fler att
välja att resa kollektivt eller cykla.
• Respolicy inom företaget för att främja ett hållbar resande inom verksamheten.
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Foto 9.

Lättillgänglig cykelparkering för besökare
vid entrén.
Foto: Emily Evenäs

Foto 10. Cykelparkering för platskrävande cyklar.
Foto: Åsa Svensson

Foto 11. Utrymme för cykelservice inomhus.
Foto: Felix Gerlac

Foto 12. Cykelanpassad underjordisk parkering för anställda.
Foto: Emily Evenäs
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Ambitionsnivåer för skolor och förskolor
TABELL 3 - MOBILITETSÅTGÄRDER PÅ MEDELNIVÅ FÖR SKOLOR OCH FÖRSKOLOR
I tabellen redovisas exempel på mobilitetsåtgärder som tillsammans motsvarar medelnivå. Åtgärderna kan ersättas med
andra likvärdiga åtgärder som av stadsbyggnadskontoret Malmö stad bedöms ha samma effekt. Läs mer om utformningskrav
för cykel- och bilparkering i Tabell 4-8.
Dusch och omklädningsrum
I syfte att underlätta för cykelpendling.
Goda cykelfaciliteter
• Servicestation med pump, verktyg och vatten som kan nyttjas av anställda, föräldrar och elever.
• Möjlighet att kunna lämna kvar cykelkärror, barnvagnar och lådcyklar i låsbart och väderskyddat förråd (endast förskolor).Förrådet bör placeras utanför förskolegården.
• Se faktarutan ”Vad är attraktiv cykelparkering?” på sida 19 för inspiration.
Information
• Återkommande Informationskampanj till föräldrar i syfte att uppmuntra fler att gå eller cykla.
• Realtidsinformation samt information om linjer och biljetter.
• Cykelkarta med information om cykelvägar och restider till olika delar i Malmö.
Utvärdering
Fastighetens mobilitetsåtgärder ska utvärderas år 1, 3, 5, 7 och 10 efter fastighetens färdigställande. Det är fastighetsägarens ansvar att genomföra utvärderingen.

EXEMPEL - MOBILITETSÅTGÄRDER PÅ OMFATTANDE NIVÅ FÖR SKOLOR OCH FÖRSKOLOR
För att nå omfattande nivå krävs innovativa lösningar och ett väl sammanvägt och ambitiöst paket av mobilitetsåtgärder, utöver de som krävs på medelnivå, som kan ersätta resor med bil. Nedan listas exempel på mobilitetsåtgärder
som kan utvecklas och anpassas till fastighetens specifika förutsättningar och tilltänkta målgrupp. Mobilitetsåtgärderna
ska genomsyra hela fastigheten och beskrivas detaljerat.
• Utbildning: Terminsvisa cykeldagar/cykelutbildningar.
• Organisserad transport: Anordnande av vandrande/cyklande skolbuss.
• Prova på-erbjudande: Låna/leasa el-lådcykel för föräldrar.
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Foto 13. Förråd för barnvagnar och lådcyklar vid Svansjöns förskola.
Foto: Emily Evenäs

Foto 14. Ramcykelställ som anpassats för barncyklar.
Foto: Emily Evenäs

Foto 15. Väderskyddad cykelparkering för lådcyklar vid
Tröskans förskola.
Foto: Emily Evenäs
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dcykel

UTFORMNING AV
PARKERING

VARFÖR SÅ MYCKET KRAV?

Bilparkering har alltid anpassats efter bilen storlek och
svängradie. Det finns lättillgänglig och säker bilparkering
i garage direkt under huset som smidigt kan öppnas med
hjälp av en tagg. Det finns familjeparkering som är större till
ytan, parkering för rörelsehindrade som placeras närmare
entréer och korttidsparkering för snabba ärenden.

Vilken labyrint!

Anpassningen för cykeln har inte kommit riktigt lika långt.
Syftet med de krav och idéer för cykelparkering som
presenteras i detta kapitel är att säkerställa cyklistens behov
på samma självklara sätt som bilistens behov tillgodoses
idag.
I kapitlet redovisas också utformningskrav för en ändamåls
enlig bilparkering.

Ska man behöva
cykla förbi entrén för att
komma till cykelparkeringen?!

Usch vad mörkt
och otrygg!

Jag vill kunna
låsa fast min elcykel
under tak.
- Farah 45 år

Jag vill att det ska
vara enkelt att parkera.
Det ska inte vara trångt
mellan cykelställen.
- Gösta 80 år

Det ska gå snabbt att
hitta en ledig plats. Jag
vill inte ställa min cykel i
en mörk källare!
- Maja 16 år

Jag vill kunna parkera min
lådcykel inomhus. Om jag ska
parkera i en källare måste
det finnas en stor hiss.
- Jens 32 år

UTFORMNING AV CYKELPARKERING
Parkeringstalen för cykel beräknas i huvudsak per 1000 m2
ljus BTA. Ytor för gemensam cykelparkering som ordnas
i markplan i huvudbyggnad ingår inte i den beräknings
grundande arean. Minst 40 procent av cykelparkeringen för
bostäder ska vara lättillgänglig. Kraven i ”Tabell 4 Utformningskrav” nedan gäller all cykelparkering som ska
ordnas av fastighetsägaren.

Lokalisering
Cykelparkering ska lokaliseras i nära anslutning till respektive
entré så att boende och verksamma i hela fastigheten ges god
tillgänglighet.
Cykelparkering kan lokaliseras på förgårdsmark, på innergård,
i markplan inomhus, i källare eller på andra lättillgängliga
platser i huvudbyggnaden. Olika typer av lokalisering innebär
olika förutsättningar för cykelparkeringens utformning och
tillgänglighet. I de fall det bedöms lämpligt kan cykelparkering även ordnas genom parkeringsköp eller avtal i
gemensam anläggning i direkt anslutning till fastigheten.

Cykelparkeringen lokaliseras med fördel på olika platser för
att tillgodose olika cyklisters behov samt rörelsemönster, målpunkter och anslutningar till fastigheten.
Ett övergripande mål i Malmö stads översiktsplan är att bygga
tätt och grönt. Detta innebär att flerbostadshusens gårdar ofta
är små, och det finns en risk att en stor del av gården upptas
av cykelställ. Cykelparkeringen får inte dominera intrycket av
gården, varken i fråga om parkeringens storlek eller
placering. Plan- och bygglagen, PBL, ställer ett uttalat krav
på att det ska finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för
lek och utevistelse vid bland annat bostäder. Denna ska till
godoses på tomten eller i närheten av denna.
Finns inte tillräckligt utrymme på gården för att anordna
både parkering och friyta ska i första hand friyta anordnas.
Är gården liten, vilket är vanligt i den täta staden, innebär
det att cykelparkeringen helt eller delvis får lösas på annan
plats inom fastigheten.

TABELL 4 - UTFORMNINGSKRAV
Utformningskrav för grundläggande tillgänglighet. Det ska tydligt framgå hur kraven uppnås i bygglovshandlingarna.
Grundläggande tillgänglighet
Utformning
• Minimimått enligt vad som redovisas i Figur 3 - Figur 12 på sidorna 20-21.
• 10 % av cykelställen utformas för platskrävande cyklar. Varje ställ som rymmer en platskrävande cykel kan tillgodoräknas för två
vanliga cyklar.
• Alla cykelställen på innergård och förgårdsmark ska möjliggöra fastlåsning av cykelram.
• 50 % av cykelställen ska vara väderskyddade.
• Alla cykelställ ska vara förankrade.
• Tvåvåningsställ ska vara utrustade med gasfjädring eller liknande för att säkerställa tillgänglighet till cykelställen på det övre planet.
Lokalisering
• Cykelparkering ska placeras i nära anslutning till entré/hiss/ramp så att den är lätt att hitta.
• Vägen till cykelparkering ska vara framkomlig och inte begränsas av hinder i form av höga trösklar, många dörrar, lågt i tak eller
trappor.
• Platsen ska alltid vara tillgänglig och inte samordnas med andra funktioner som exempelvis lägenhetsförråd.
• Cykelparkering för besökare ska placeras synligt och max 20 meter från entrén.
• Cykelparkering för platskrävande cyklar ska i första hand ordnas inomhus i bottenplan eller i väderskyddat cyckelförråd på gården.
Cykelparkering inomhus
• God framkomlighet (bredder, svängradier m.m.) inom fastigheten ska säkerställlas och dimensioneras efter en platskrävande cykel.
• Dörrar ska förses med automatisk dörröppning. Dörröppningarnas bredd ska vara minst 1 meter.
• Om cykelparkering för vanliga cyklar ordnas på annat plan än markplan ska det finnas en ramp med maxlutning 1:12 eller en genomgående hiss med ett djup på minst 2 meter* och en dörröppning på minst 0,9 meter*.
• Om cykelparkering för platskrävande cyklar ordnas på annat plan än markplan ska det antingen finnas en hiss med ett djup på minst 2,1
meter* samt ramp med maxlutning 1:8 eller eller en hiss med ett djup på minst 2,3 m**.
• Antalet hissar ska anpassas efter antalet cyklar och målgrupp.

Utformningskrav för lättillgänglig cykelparkering (motsvarar 40 % av all cykelparkering för bostäder). Dessa krav gäller utöver
de som anges för grundläggande tillgänglighet ovan.
Tillkommande krav för lättillgänglig cykelparkering
Lokalisering
• Cykelparkering ordnas med fördel inomhus i markplan. Anordnas den i ett annat plan ska en ramp med maxlutning 1:12 finnas.
• Cykelparkering ska placeras synligt och/eller utformas med tydlig hänvisning i form av skyltar och markering i golvet/marken.
• Endast cykelställen som är lokaliserade på det undre planet i tvåvåningsställ räknas som lättillgänglig cykelparkering.
* Mått enligt Svensk standard SS-ISO 4190-1:2015 **Hissar med ett djup på 2,3 m eller mer finns hos flera hissleverantörer och inrymmer majoriteten av alla platskrävande cyklar.
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Olika cykelställ
Det finns ett stort utbud av olika typer av cykelställ på
marknaden. Vilket ställ som är bäst lämpat beror på förutsättningarna såsom användargrupp och lokalisering.
Nedan beskrivs de viktigaste grundtyperna. I avsnittet
”Mått för olika cykelställ” på sida 21 redovisas vilka
krav som gäller för olika typer av cykelställ.
Framhjulsställ
Traditionella framhjulsställ som enbart håller fast framhjulet
erbjuder endast begränsat stöldsäkerhet och stöd i sidled.
Därför ska denna typ av ställ enbart placeras i säkra, låsta
utrymmen. Det finns framhjulsställ på marknaden med för
allt för tätt mellan ställen vilket resulterar i att endast vartannat ställ nyttjas. Cykelställ med växelvis höga/låga ställ har
ofta ett mindre cc-avstånd. För dessa är det viktigt att höjdförskjutningen är tillräckligt hög för att varje ställ ska nyttjas.

Tvåvåningsställ
Tvåvåningsställ kan vara en attraktiv lösning för att öka
kapaciteten när ytan är begränsad. För att underlätta
parkering på det övre planet ska tvåvåningsställ förses med
gasfjädring eller liknande. Eftersom tvåvåningsställ har
rörliga delar ska de installeras under tak.

Cykelpoolsparkering
Cykelpoolscyklarna ska placeras i lättillgängliga, väder
skyddade och stöldsäkra utrymmen. Cykelpoolen ska
markeras på en ritning i bygglovsansökan. För att ge boende
en god tillgång ska det finnas minst 2 ellådcyklar per 4500
m2 ljus BTA. Parkering för cykelpoolens lådcyklar ska
ordnas utöver parkeringsbehovet som beräknats utifrån
parkeringsnormen.

Ställ med ramlåsning
Cykelställ som möjliggör fastlåsning av ramen ökar stöld
säkerheten betydligt. Cykelparkering som ordnas utomhus ska
därför alltid vara ställ av denna typ. Det finns olika varianter av
cykelställ som möjliggör ramlåsning. Det är viktigt att välja en
modell som erbjuder ett bra stöd i sidled så att cykeln inte välter.
VAD ÄR ATTRAKTIV CYKELPARKERING?
Alla cykelresor börjar och slutar vid en cykelparkering. Attraktiv cykelparkering främjar cykling som transportsätt. Men
vad är egentligen ”attraktiv cykelparkering”? Nedan förtydligas vilka aspekter som tillsammans bidrar till att skapa
attraktiv cykelparkering.
Cykelparkering nära målpunkten som är väl synlig från cyklistens färdväg.
Tillgänglig väg till cykelparkeringen med anpassad bredd och utrymme att svänga.
Placering och belysning som skapar en trygg cykelparkering.
Säker cykelparkering med cykelställ där cykelramen kan låsas fast och/eller cykelparkering inomhus i låsbart
utrymme.
• Väderskyddad cykelparkering som ger ökad komfort och ökad livslängd för cykeln.
• Variation av olika typer av cykelställ för ökad användarvänlighet för olika typer cyklister och cyklar.
• Cykelparkering med god design som tillåts ta plats.
•
•
•
•
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Korta ärenden
Tabellen redovisar
resultatet av den
enkätundersökning
En dag ellersom
mer genomfördes år
2014 när cyklister i Malmö tillfrågades om
vad som är styrande när de väljer cykel
parkering. Undersökningen omfattade
både cyklister som gjorde kortare ärenden
och de som parkerade en hel dag eller
mer. 28 % av de tillfrågade svarade att
den enskilt viktigaste faktorn för dem var
att det finns möjlighet att låsa fast ramen.
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Cykelns utrymmesbehov

1,5 m

1m

2,1 m

1,85 m
0,5 m

0,9 m

Figur 3.

Bredd-, längd- och höjdmått för en cykel med
barnstol.

Figur 5.

Bredd-, längd- och höjdmått för en platskrävande
cykel.

R2

,25

R1

,4

1m

Figur 4.

Innermått för dörrar anpassade för platskrävande
cyklar.

VAD ÄR EN PLATSKRÄVANDE CYKEL?
Lådcyklar, lastcyklar, transportcyklar, cykelkärror, två
hjuliga, trehjuliga eller long-tails. Cyklarna har många
benämningar och många olika utseende. I denna skriften
benämns de platskrävande cyklar på grund av det större
utrymme som de kräver.
I Köpenhamn har 24 % av barnfamiljerna platskrävande
cyklar (www.miljofordon.se). För att främja en liknande
utveckling i Malmö ska 10 % av cykelplatserna utformas
för platskrävande cyklar enligt parkeringsnormen.
Cykelns utrymmesbehov som redovisas i Figur 5 och
Figur 6 samt måtten för cykelställ som anges i Figur 10 är
dimensionerande mått.
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Figur 6.

Svängradier för platskrävande
cyklar vid låg hastighet.

m

m

Mått för olika cykelställ
0,25+0,5 m

0,25+0,5 m

1,2 m

Figur 7.

Rak cykelparkering ska vara 1,85 m djup, ha ett man
övreringsutrymme på 1,75 m samt ha ett cc-avstånd
på minst 0,5 m för att styre och cykelkorgar ska
rymmas. Cykelställ med växelvisa låga och höga ställ
ska ha ett c-c avstånd på minst 0,4 m och minst 0,25 m
i höjdskillnad.

1,35 m
1,2 m

1,75 m

1,85 m

45°

Figur 8.

Snedställd cykelparkering ska vara 1,35 m djup, ha ett
manövreringsutrymme på 1,75 m samt ett cc-avstånd
på minst 0,5 m för att styre och cykelkorgar ska rymmas. Cykelställ med växelvisa låga och höga ställ ska
ha ett c-c avstånd på minst 0,4 m och minst 0,25 m i
höjdskillnad.

0,95 m
2m

0,95 m

Cykelbågar ska ha ett cc-avstånd på 0,95 m för att
rymma två vanliga cyklar eller en platskrävande cykel.
Cykelbågar rekommenderas då de ger möjlighet till
ramlåsning och fungerar för flera olika typer av cyklar.

1,5 m

Figur 10. Låga cykelbågar används med fördel för att reservera
plats för platskrävande cyklar. Platskrävande cyklar
behöver ett manövreringsutrymme på 2 m.

2,75 m fri höjd

Figur 9.

0,9 m
2m

Figur 11. Cykelställ på loftgångar ska utformas så att tillgänglighetskravet på 1,5 meters fri bredd samt
möjlighet till fastlåsning av cykelramen säkerställs.

2,1 m

Figur 12. Tvåvåningsställ ska vara 2 m djupa, ha ett man
övreringsutrymme på 2,1 m samt ett cc-avstånd
på 0,4 m vid växelvis höga/låga ställ eller 0,5 m vid
traditionella ställ.
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Foto 16. Väderskyddad cykelparkering utomhus.
Foto: Anna Stjärnkvist

Foto 17. Cykelparkering på förgårdsmark.
Foto: Bojana Lukac

Foto 19. Trappa med cykelskena.
Foto: Emily Evenäs

Foto 20. Cykelbågar med utrymme
för platskrävande cyklar.
Foto: Åsa Svensson

Foto 18. Cykelvänlig ramp med flack lutning.
Foto: Åsa Svensson

Foto 21. Låg cykelbåge dedikerade för plats
krävande cyklar.
Foto: Åsa Svensson
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Foto 22. Grön cykelparkering
på förgårdsmark.
Foto: Emily Evenäs

Foto 23. Cykelrum som en del av den öppna bottenvåningen.
Foto: Anna Stjärnkvist

Foto 26. Tvåvåningsställ med gas
fjädring som säkerställer
att cykelställen på det
övre planet är tillgängliga.
Foto: Åsa Svensson
Foto 24. Cykelställ med växelvis hög/låg parkering
kombinerat med båge för ramlåsning.
Foto 25. Cykelställ som möjliggör ramlåsning.
Foto: Emily Evenäs
Foto: Åsa Svensson
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UTFORMNING AV BILPARKERING
Parkeringstalen för bil beräknas i huvudsak per 1000 m2
ljus BTA. Utformningskraven enligt ”Tabell 5 - Utrymmesbehov för vinkelrät och snedställd bilparkering” på
nästkommande sida gäller all bilparkering som ska ordnas
av fastighetsägaren.

Lokalisering
Bilparkering ska i första hand lösas i gemensam anläggning, i andra hand i eget garage. Markparkering accepteras
endast i undantagsfall. På sidan 26 i ”Policy och norm för
mobilitet och parkering i Malmö” anges rekommenderade
gångavstånd till bilparkering och angöring.

Parkering för rörelsehindrades fordon
Parkering för rörelsehindrades fordon (PRH) ska anordnas
inom 25 meters gångavstånd från en tillgänglig och användbar entré till publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus.
Bredden på en bilplats ska medge att en rullstol tas in från
sidan och bör därför vara 5,0 meter. Bredden kan minskas
till 3,6 meter om gångytan bredvid kan tas i anspråk eller
om två PRH anläggs bredvid varandra, se Figur 13 nedan.
Lutningen i längs- och sidled på bilplatser för rörelse
hindrades fordon bör inte överstiga 1:50. Kantstenen ska
vara sänkt i anslutning till bilplatsen. Bilplatserna ska vara
tydligt skyltade, även vintertid.

24 - Utformning av bilparkering

3,6 m 1,4 m 3,6 m
7m

5m
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Bilpoolsbilar ska placeras på parkeringens mest attraktiva läge för att de ska vara så lättillgängliga som möjligt.
Gångavståndet från bostad eller verksamhet till bilpoolen
bör max vara 300 meter. Ut tillgänglighetssynpunkt är
det därför bättre att placera bilpoolsbilen inom
fastigheten än i en parkeringsanläggning en bit bort. I
vissa fall är det dock mer fördelaktigt att samla fler bilpoolsbilar i samma anläggningar för att ge användarna
fler bilar och ett bredare utbud att välja på. För att ge
boende en god tillgång ska det finnas minst 1 bilpoolsbil
per 4500 m2 ljus BTA. Bilplatser för bilpoolsbilarna tillkommer utöver parkeringsbehovet som fastställts utifrån
parkeringsnormen.

5m

Bilpoolsparkering

Figur 13. Vinkelrät PRH utformas antingen som 5x5 m
alternativt 3,6x5 m med 1,40 m friyta på förarsidan.
Längsgående PRH görs 7 m lång.

Mått för bilparkering

5m

5m

2m

5m

6m

2m

5m

5m

10 m

2,2 m 2,8 m

1,9 m

Figur 14. Standardmått
för en personbil.

Figur 15. Mått för längsgående parkering längs gata på kvartersmark.

TABELL 5 - UTRYMMESBEHOV FÖR VINKELRÄT OCH SNEDSTÄLLD BILPARKERING
Tabellen är hämtad från handboken ”Parkeringslexikon - en handbok för arkitekter, ingenjörer och planerare” och
redovisar parkeringsskeppets utrymmesbehov som ett resultat av uppställningsvinkel och bilplatsens bredd. I tabellen
presenteras två olika bredder för bilplatser, 2,4 m respektive 2,5 m. 2,5 m bör vara utgångspunkten, särskilt för besöksparkering.
För vaneparkering som arbetsplatsparkering och boendeparkering kan bredden minskas till 2,4 m. Det ska finnas ett fritt
utrymme till fast hinder med minsta avstånd på 0,25 m när bilplatsen är 2,4 m. För parkering med en parkeringsvinkel på 45
eller 60 grader varierar parkeringsgatans bredd (f) mellan 3,5-4,5 m. Breddmåttet beror på antalet fotgängare och bilister som
rör sig i parkeringsgatan samt omsättningen på parkerade bilar och dess manövreringsutrymme. Generellt krävs ett bredare
mått för större parkeringsanläggningar med korttidsparkering än mindre anläggningar med långtidsparkering. Utrymmesbehovet avser mått exklusive pelare. I Figur 16 redovisas hur de olika måtten ska tolkas och i Figur 17 illustreras ett exempel.
P-vinkel

Bilplatsens
längd

v
45°
60°
75°
90°

Bilplatsens
bredd

Fasadlängd

Restlängd
mot vägg

P-radens
bredd

P-gatans
bredd

P-däckets
bredd (2e+f)

a

b

c

d

e

f

g

5,0

2,40

3,39

3,54

5,23

3,5-4,5

14,0-15,0

5,0

2,50

3,54

3,54

5,30

3,5-4,5

14,1-15,1

5,0

2,40

2,77

2,50

5,53

3,5-4,5

14,6-15,6

5,0

2,50

2,89

2,50

5,58

3,5-4,5

14,7-15,7

5,0

2,40

2,48

1,29

5,45

4,8

15,7

5,0

2,50

2,59

1,29

5,48

4,5

15,5

5,0

2,40

2,40

0,25

5,00

6,5

16,5

5,0

2,50

2,50

0,25

5,00

6,1

16,1

2,5

a

5

b

e

c

3,54

d

3,54
f
g

Figur 16. Bilparkeringens variabler som anges i Tabell 5.

5,3

3,5-4,5
14,1-15,1

Figur 17. Exempel på parkering som är 2,5 m bred och snedställd 45°.
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Ramputformning
Rampen och ytan i anslutning till rampen ska utformas så
att framkomlighet, trafiksäkerhet och komfort säkerställs.
Se utformningskrav i ”Tabell 6 - Ramplutning”, ”Tabell 7
- Övergångslutning” och ”Tabell 8 - Rampbredd”. Nedan
följer utformningsprinciper för ramper:
• Större parkeringsanläggningar med fler än ca 100
bilplatser ska utformas med dubbelriktade ramper.
• Enfältiga ramper förses med varningslampa för att
varna bilister och cyklister när det befinner sig ett
fordon i rampen.
• Om ett stort antal cykelställ ordnas i parkerings
anläggningen bör rampen markeras med cykelsymboler
för att uppmärksamma bilister på att rampen även
nyttjas av cyklister.
• Skyddskanterna i svängda ramper fördelas så att den
bredare delen förläggs till ytterkurvan för att skydda
bilens främre överhäng och byggnadsdelar från på
körning.
• Vid utfarten säkerställs en sikttriangel inom vilken
sikten ska vara fri för föraren, eventuell fasad inom
sikttriangeln görs genomsiktlig. Sikttriangelns storlek
är beroende av gatans funktion och dess flöde av fot
gängare, cyklister och bilar. Som utgångspunkt gäller
måtten i Figur 18.

Foto 27. Enfältig ramp med stannplan och varningslampa.
Foto: Åsa Svensson
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•

•

Om en fullständig sikttriangel inte är möjlig och kan
accepteras är det viktigt att säkerställa att fotgängare
inte passerar rampmynningen för nära fasaden. I anslutning till fasaden vid rampens mynning ska det därför
finnas ett fast föremål, exempelvis pollare.
För att uppmärksamma fotgängare på bilar som kör
ut från rampen utformas förgårdsmark i rampens för
längning i en avvikande markbeläggning.

2,5 m
5m

Figur 18. Mellan parkeringsanläggningens utfart och trottoaren
ska en sikttriangel på 5 x 2,5 m med fri sikt säkerställas.

Foto 28. Pollare i anslutning till utfart vid garage.
Foto: Emily Evenäs

TABELL 6 - RAMPLUTNING
Tabellen är hämtad från handboken ”Parkeringslexikon - en handbok för arkitekter, ingenjörer och planerare” och redovisar
ramplutningar anpassade för parkeringsgarage under bostadshus och verksamheter.
Lutningen bör ej överstiga

God
standard

Låg
standard

Ramp med rak körväg

1:12

1:10

Ramp med rak körväg, snö- och isfria

1:10

1:8

Korta raka halvplansramper, snö- och isfria mellan horisontella däck

1:8

1:6

Svängda ramper mätt 1,5 meter från inre körbanekanten

1:12

1:10

Ramp som även nyttjas av cyklister

1:20

1:12

Stannplan (4 meter långt)

1:25

1:20

TABELL 7 - ÖVERGÅNGSLUTNING
Tabellen är i huvudsak hämtad från handboken ”Parkeringslexikon - en handbok för arkitekter, ingenjörer och planerare” och
redovisar förhållandet mellan olika ramplutningar och övergångslutningarnas längd.
Övergångslutningar för ramper
Ramplutning 1:n

1:6

1:8

1:10

1:12

1:15

Övergångslutning a (m)

4,0

3,0

2,5

-

-

Stannplan

Övergångslutning 1:2n

a

Ramp 1:n

Övergångslutning1:2n

a

Figur 19. Illustration av stannplan (placeras inom fastigheten), ramplutning och övergångslutning.

TABELL 8 - RAMPBREDD
Tabellen är hämtad från handboken ”Parkeringslexikon - en handbok
för arkitekter, ingenjörer och planerare” och redovisar rampbredder för
enfältiga respektive tvåfältiga ramper vid god och låg standard.
Variabler

Personbil (P)
Sidoavstånd
(2 x V)
Övergångskurvor
för ramper
Avstånd mellan fordon (A)
Skyddskant (S1+S2)
Ramprum (B)

Enfältig ramp
Min breddmått (m)

Tvåfältig ramp
Min breddmått (m)

God
standard

Låg
standard

God
standard

Låg
standard

1,9

1,9

3,8

3,8

0,8

0,4

0,8

0,4

-

-

0,7

0,5

1

0,8

1,0

0,8

3,7

3,1

6,3

5,5

Anmärkning: Ramper som trafikeras av lastbilar (2,6 meter breda) ska ha
ett breddtillägg som minst motsvarar den ökade fordonsbredden jämfört
med en personbil, dvs minst 0,7 meter för enfältiga ramper och 0,7-1,4
meter för tvåfältiga ramper.

S2

V

P

A

P

V

S1

B

Figur 20. Illustration av de variabler som ingår vid
bedömning av rampbredden enligt 8.
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Foto 30. P-huset Ubåten med cykelparkering inomhus.
Foto: Sophia Hammarberg

Foto 29. P-huset Dockan med grön och öppen fasad.
Foto: Åsa Svensson

Foto 31. P-huset City i Göteborg med aktiv bottenvåning och grön fasad.
Foto: Tyréns

28 - Utformning av bilparkering

Foto 32. Multihuset i Limhamns Sjöstad, ett kvarter med
parkering, handel, vårdcentral, kontor och bostäder.
Foto: Emily Evenäs

OVAN: Preliminärt perspektiv
NEDAN: Preliminärt perspekti

VAN: Preliminärt perspektiv A, dagtid
EDAN: Preliminärt perspektiv B, dagtid

Foto 33. I de fall markparkering är motiverad
ska den utfmas med omsorg.
Foto: Åsa Svensson
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Foto 34. Mobilitetshuset i Segepark ska byggas helt i trä.
Ilustration: Lloyd arkitekter och Parkering Malmö

Foto 35. P-huset Hyllie med Park & Ride-anläggning för
både bilar och cyklar.
Foto: Åsa Svensson
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