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Sammanfattning

Som en del av ett större uppdrag från tekniska nämnden gällande översyn av parkering i staden,
har delområdena Fridhems, Västervångs och Mellanhedens parkeringsmöjligheter utretts.
Delområdena har olika stadsstruktur, parkeringsförutsättningar och parkeringsbeteende, även till
stor del inom områdena. Malmös omvandling av de stora gaturummen påverkar också förslagen
kring reglering av parkering. Tidigare reglerade grannområdena Rönneholm och Ribersborg
föreslås också justeras för att stärka boendeparkörernas möjligheter att hitta en plats i
närområdet.

Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta
att införa föreslagna parkeringsjusteringar i delområde Fridhem, tidigast januari 2021,
att införa föreslagna parkeringsjusteringar i delområde Västervång, tidigast januari 2021,
att införa föreslagna parkeringsjusteringar i delområde Mellanheden, tidigast januari 2021,
att införa föreslagna parkeringsjusteringar i delområde Rönneholm, tidigast januari 2021,
att införa föreslagna parkeringsjusteringar i delområde Ribersborg, tidigast januari 2021,
att uppdra åt trafikregleringsenheten att skriva erforderliga lokala trafikföreskrifter, samt
att se över lämpligheten att införa lågtaxa för alla befintliga avgiftsområden.
Beslutsunderlag
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Bakgrund
Uppdraget från tekniska nämnden

Som en del av ett större uppdrag från tekniska nämnden gällande översyn av parkering i staden,
TN-2017-2323, har delområdena Fridhem, Västervång och Mellanhedens parkeringsmöjligheter
utretts. Det har genomförts en beläggningskontroll i dessa områden. Områdena har inom sig
olika utmaningar, bland annat med spridningseffekt från närliggande befintliga
boendeparkeringsområden, fastigheter med skiftande uppförandeår, olika boendeformer och
parkeringsmöjligheter på och utanför tomtmark.
Omvandling av stadsrummet

I Malmö pågår en stadsomvandling vilket även påverkar aktuella delområden, både inom
storstadspaketet som i andra stadsprojekt. Syftet är bland annat att anpassa gaturummet för
oskyddade trafikanters behov och trygghet, och samtidigt värna kollektivtrafiken och få fler
gröna värden. En del av arbetet är att förbättra för exempelvis cyklister som idag finns i
blandtrafik intill parkerade fordon på flera större gator inom aktuella områden. Separata
cykelvägar ökar tryggheten för både motorfordonsförare och för cyklister i alla åldrar. Den
beslutade cykelbanan längs Tessins väg och dess eventuella förlängning vidare mot befintlig
cykelväg vid östra delen Bellevuevägen, påverkar motorfordonparkeringen i studerade
delområden. För att skapa en ordnad parkeringssituation föreslås en mer enhetlig och
sammanhängande parkeringsutformning som ger en effektivare användning av gaturummet för
samtliga trafikanter.
Påverkande faktorer

Kommunen har enligt plan- och bygglagstiftningen (PBL) ett övergripande ansvar för
parkeringsplaneringen i kommunen. I detta övergripande ansvar ligger att utforma en
parkeringspolitik och en parkeringsplanering för kommunen. I äldre bostadsområden, som
byggdes då bilinnehavet var betydligt lägre, är gatan ofta den enda platsen att parkera bilen på. I
sådana områden kan boendeparkering införas i enlighet med Trafikförordning (1998:1276). Där
står att ”Lokala trafikföreskrifter om parkering får innefatta särskilda bestämmelser för att
underlätta för dem som bor i ett visst område att parkera inom detta område. Om det behövs av
särskilda skäl får vissa parkeringsplatser i området reserveras för de boende genom sådana
bestämmelser. Frågor om tillstånd att parkera enligt föreskrifterna prövas av kommunen.”
Samtliga avgiftsfria delområden söder om John Ericssons väg och väster Erikslustvägen
påverkas av varandra och är särskilt känsliga på grund av bebyggelsens natur. Det finns även
betydande andelar besöks- och söktrafik i samtliga områden, trafik som är särskilt benägen att
förflytta sig till närmaste avgiftsfria gata om den är inom bekvämt avstånd. Avgiftsområdena har
nu börjat sträcka sig in i delområden som huvudsakligen består av bostäder, där även vissa
villagator nu inkluderas i taxaområden. Försiktighet bör vidtas för att i största mån undvika att
trafik förskjuts in på villagator som inte är lämpade för den typen av trafik. Områden med lägre
beläggningsgrad genererar inte lika hög förflyttningseffekt som områden med hög
beläggningsgrad.
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Målsättning i korthet

Fridhem och Västervång
Det finns redan idag behov av att ordna trafiken i delar av dessa delområden, särskilt kring
Friluftsstaden. Målsättningen för dessa områden är att skapa bättre omsättning på de gator som
har hög belastning, ge boende i Friluftsstaden bättre möjligheter för långtidsuppställning och att
förhindra att trafiken förskjuts in på villagatorna. Det finns även viss risk att trafik förskjuts till
Västervång och Fridhem från Mellanheden.
Mellanheden
Delområdet Mellanheden har högre beläggningsgrad än Fridhem och Västervång. Dagens
reglering med parkeringsskiva ger inte en effektiv användning där den regleringen används.
Mellanheden bedöms ha en risk att få trafik som förskjuts till detta område om omkringliggande
områden regleras. I delområdet Mellanheden kommer också en eventuell cykelbana på
Bellevuevägen att ta hänsyn till. En ombyggnation på Bellevuevägen bidrar till att trafiken får
ordnas på ett sätt som skapar mer utrymme för långtidsparkering för boende. Syftet med
regleringen är därför att skapa bättre omsättning på gator med hög belastning idag, förbättra
förutsättningar för långtidsuppställning och förhindra att trafik förskjuts till detta delområdet.
Storstadspaketets investeringar kommer också att påverka området mot Erikslustvägen.
Att möta den aktiva stadens behov
En längre trend i Sveriges storstäder är att staden har fått ett annat rörelsemönster och aktiva
timmar på dygnet. Butiker har mer kvälls- och helgöppet, det är fler som använder gatorna och
torgens restauranger och annat uteliv och kultur en större del av dygnet och veckan. I Göteborg
har kommunen gjort fördjupade studier av parkeringsbeteendet i syfte att ha en bättre anpassad
reglering utifrån efterfrågan. I studien från Göteborg syns att de attraktiva parkeringstimmarna
är utanför högtaxetiderna, troligen stämmer detta även för Malmö. Studien visade också på att
exempelvis söndag i några studerade fall är en lika parkeringsattraktiv dag som lördag. Denna
mer aktiva stadsrytm påverkar efterfrågan på parkering liksom framkomligheten. För att
maximera nyttjandet av den allmänna platsmarken är det viktigt att se över att taxorna och den
nya parkeringsefterfrågan även i Malmö.

Figur 1. Figuren visar delområdena i denna skrivelse indelade i
”saknar avgift” (orange) och delområden som har befintlig avgift
(dagtid/vardag) i behov av justering (turkos). Dammfri är
delområdet som ligger mellan Rönneholm och Mellanheden.
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Utredning gällande införande av reglering i delområden Fridhem, Västervång
och Mellanheden

FRIDHEM

VÄSTERVÅNG

MELLANHEDEN

Figur 2. Delområdesindelning i nordvästra Malmö med icke avgiftsreglerade områden markerade i turkost.

Fridhem

Fridhem - Områdets karaktär och nuvarande reglering
Fridhem är ett delområde i Malmö med i huvudsak bostäder i blandat bestånd. Delområdet
gränsar mot Ribersborgsstranden samt till delområdena med boendeparkering (med avgift på
dagtid, vardag) Ribersborg och Rönneholm. På Fridhem finns bostadsområdet Friluftsstadens
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ena halva, detta område består av radhus uppförda kring 1940-talet och saknar
uppställningsplats på tomtmark för sina egna eller besökandes bilar.
Bortsett från flerbostadshusen i kvarteret Västerfallet mot Limhamnsvägen, som är uppförda på
1980-talet, Potatisåkern på 1990-talet och de tidigare nämnda radhusen i Friluftsstaden, består
delområdet Fridhem av fristående villor. Ett flertal är större villor uppförda kring förra
sekelskiftet. Dessa har i regel stora tomter med plats för egen uppställning, även
flerbostadshusen Potatisåkern och kvarteret Västfallet har tillgång till garage inom fastigheterna.
Delområdet har också inslag av mindre verksamheter, exempelvis livsmedelsbutik och kontor
närmast Erikslustvägen.

FRIDHEM

Figur 3. Flerbostadshus i Fridhem markerade i lila och blått. Kvarteret Västerfallet i nordväst (1980-tal), Potatisåkern i väst (1990-tal) och
Friluftsstaden (blått) i sydöstra delen av delområdet (1940-tal) markerat.

Fridhem angränsar som tidigare nämnt till delområdena Ribersborg och Rönneholm, båda
reglerade boendeparkeringsområden med avgift på vardagar, dagtid. Fridhem har redan idag
reglering på majoriteten av gatorna för att ordna trafiken. På grund av vissa av gatornas karaktär,
exempelvis begränsad bredd, finns det enkelriktade sträckor och ett flertal parkeringsförbud för
att säkerställa framkomligheten. Parkering på flertalet gator är också reglerad med
korttidsparkering för 2 timmar på vardagar, dagtid, för att vidare underlätta framkomligheten
och för att säkerställa att parkering är tillgänglig för besökande. Se figur 4 på nästa sida.
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Foto 1. Enkelsidig parkering på Marietorps allé intill Potatisåkerns norra sida en lördag i april.

FRIDHEM

Figur 4. Reglering i delområdet Fridhem.
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Fridhem - beläggningsgrad
Fridhem är i behov av vidare reglering av ett flertal skäl. Reglering kan främst motiveras av den
förskjutning som skett till följd av befintlig reglering där beläggningen koncentreras till ett fåtal
gator.
Fridhem har i sin helhet 42 % beläggning på vardagar, 39 % vardagskväll och 34 % på helger
dagtid. Notera att uträkningen endast är baserad på antalet privatägda personbilar, övriga fordon
(ca 20%) exempelvis husbilar, lätta lastbilar, leasade bilar, motorcyklar etc. är inte medräknade.
Den faktiska beläggningsgraden är därför högre.
Med hänsyn till att området i första hand kan betraktas som villaområde med få verksamheter så
är beläggningen relativt hög i jämförelse med stadsdelar med liknande bebyggelse. Siffrorna blir
dock aningen missvisande då beläggningen på grund av befintlig reglering är koncentrerad till de
fåtal gator som saknar reglering idag. Beläggningen på de sträckor som saknar reglering är
sammantaget 63 % på vardagar. Situationen på vardagskvällar och helger är liknande trots att
regleringen för korttidsparkering endast är aktiv under vardag, dag. Vid samtliga mättillfällen så
utmärker sig Beritta Gurrisgatan (60 - 76 %), Köpenhamnsvägen (70 - 78 %), Marietorps allé (61
- 82 %) och Norra Klockspelsgatan (45 - 69 %) som särskilt belastade.
Fridhem – Fordonens tillhörighet
Fridhem har anmärkningsvärt hög andel av parkerade fordon som inte är hemmahörande i
området, 78 % vardagar, dagtid. En stor andel av dessa tillhör boende i avgiftsbelagda
närområden, framförallt från Ribersborg, Rönneholm och Dammfri. Resterande är troligen
arbetspendlande som pendlar in till de centrala delarna av Malmö eller besökare. På kvällar och
helger sjunker andelen ej tillhörande fordon till 52 respektive 54 % av beläggningen, vilket
fortsatt är en hög andel. Vanligen ligger andelen bilar ej hemmahörande i ett delområde på
mellan 25 - 35 % beroende på bebyggelsen karaktär.
Tabell 1. Fördelning av uppställda fordon i delområdet Fridhem under en vecka i mitten av juni 2018. En tredjedel av fordonen var hemmahörande i
övriga Malmö vid alla tidpunkter. Notera att totalen endast visar fordon registrerade på person, fordon med leasingavtal, företagsbilar etc. (ca 20%)
redovisas inte.

Fridhem

Total (antal personbilar)

Boende %

Övriga Malmö %

Utanför Malmö %

Dag

321

32

34

34

Kväll

303

48

32

20

Helg

266

46

32

22

Majoriteten av fordonen med tillhörighet i området tillhör boende på gatorna boende i
Friluftstadens radhus, som saknar tomtmark för parkering. Fordonen med registrerade ägare på
Beritta Gurrisgatan är den andra stora boendegruppen som nyttjar allmän gata för uppställning.
Troligen är det boende i flerbostadshusen i kvarteret Västerfallet från 1980-talet, som har
tillgång till underjordiskt garage
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Fridhem - Slutsatser och förslag till reglering
Fridhem är sammantaget ett komplext område. Det finns till synes gott om plats för
uppställning, men på grund av framkomlighetsproblematik är mycket av den ytan otillgänglig.
Korttidsparkeringen bidrar till att begränsa utrymmet ytterligare för att det står i konflikt med
hur lång tid majoriteten vill stå parkerade, över 2 timmar. Detta är tydligt då endast 16 % av
fordonsförarna väljer att nyttja den plats korttidsparkeringen skapar när den är aktiv.
Parkeringsskiva möter alltså inte helt efterfrågan men fyller funktionen för korttidsparkering och
framkomlighet för övrig trafik. Trafiken har på grund av befintlig reglering på flertalet gator
troligen förskjutits till övriga gator på vardagar dagtid.
Boende i närområdena som saknar uppställningsplats konkurrerar sannolikt i dagsläget med
besöksparkörer och söktrafik på de gator som saknar tidsreglering. De nyttjar troligen allmän
gata som långtidsparkering trots att reglering i dagsläget inte är anpassat för detta. Då reglering
främst ska ordnas för boende och besökares behov, passar inte parkeringsskiva eller annan
tidsbegränsning.
Förslaget är att införa boendeparkering med avgift taxa E på Fridhem. På Regementsgatan
utbredning inom delområdet föreslås både boende på Fridhem och Ribersborg kunna nyttja
boendeparkering.

Figur 5. Det föreslagna boendeparkeringsområdet Fridhem, alltså hela delområdet.

Västervång

Västervång – Områdets karaktär och nuvarande reglering
Västervång är ett delområde i Malmö med liknande karaktär som Fridhem. Friluftstadens södra
halva är beläget i området. Västervång har inget större bestånd av flerbostadshus av samma
karaktär som exempelvis Potatisåkern, men har ett fåtal mindre flerbostadshus byggda på 1970eller 1990-talet. Området består till större delen av äldre villatomter. Västervång gränsar inte till
något boendeparkeringsområde idag.
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Foto 2. Friluftsstaden.

VÄSTERVÅNG

Figur 6. Flerbostadshus i Västervång markerat i lila, Friluftsstaden (blått). Stjärnhusen på Mellanheden i sydöst (lila markering).
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Västervång saknar idag reglering utöver ett parkeringsförbud längs med Södra Klockspelsvägen,
upprättat av framkomlighetsskäl. Området delar samma fysiska begränsningar som Fridhem då
många av gatorna är smala och därför endast tillåter parkering på ena sidan.

VÄSTERVÅNG

Figur 7. Reglering i delområdet Västervång.

Västervång - beläggningsgrad
Vardagar dagtid har området en beläggning på 22 %, på vardagskvällar 27 % och 23 % på
helger. Som tidigare nämnt inkluderar beräkningen endast antalet privatägda personbilar, som
består av ca 80 % av alla fordon. Den faktiska beläggningsgraden är därför högre. Den gata som
sticker ut ur beläggningssynpunkt är Södra Klockspelsvägen med en beläggning på 62 - 83 % vid
samtliga mättillfällen. Orsaken är troligen att boende i Friluftsstadens radhus nyttjar gatan direkt
utanför för långtidsuppställning.
Västervång - Fordonens tillhörighet
Andelen boende som använder gatan som uppställningsplats är 60 – 65 %. Den övriga andelen
tillhör främst ägare bosatta utanför Malmö eller längre bort från området. Det är alltså liten
andel från angränsande områden med avgift som parkerar i Västervång, den andel som finns är
främst fordon med ägare bosatta i Fridhem.
Tabell 2. Fördelning av uppställda fordon i delområdet Västervång under en vecka i mitten av juni 2018. Boende i majoritet vid alla mättillfällena.
Notera att totalen endast visar fordon registrerade på person. Fordon med leasingavtal, företagsbilar etc. (ca 20%) redovisas inte.

Västervång
Dag
Kväll
Helg

Total (antal personbilar)
148
177
153

Boende %
60
65
65

Övriga Malmö %
18
19
14

Utanför Malmö %
22
16
20
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Slutsatser och förslag till reglering - Västervång
Delområde Västervång har inte några större problem med trafik, framkomlighet eller
parkeringsbeläggning idag. Införande av ny reglering på Västervång är svårt att motivera baserat
på den övergripande beläggningsgraden, den gata där det kan sägas vara motiverat är Södra
Klockspelsvägen. Det finns dock viss risk att fordon från Fridhem kan välja att förflytta sig till
Västervång om striktare reglering införs i Fridhem. Då områdena delar samma karaktär och
Friluftsstaden är beläggen i både Fridhem och Västervång kan det vara skäl att reglera båda
delområden tillsammans och med samma typ av regelring. Det är främst de boende i radhusen
utan tomtmarksparkering som är i behov av uppställningsplats på allmän gata, och om
boendeparkering infördes skulle de boende ges en möjlighet till en längre uppställningstid för
sina bilar än 24 timmar, vilket skulle ge bättre förutsättningar att lämna bilen hemma. Då
reglering behöver ordnas för boende och besökares behov, passar inte parkeringsskiva eller
annan tidsbegränsning. Avgift med boendeparkering passar bäst behoven i och omkring
Friluftsstaden.
Förslaget är införa boendeparkering, taxa E på Västervång.

Figur 8. Det föreslagna boendeparkeringsområdets preliminärt tilltänkta utbredning i rosa, i delar av Västervångs delområde. Lila område är
Mellanhedens delområde och grönt Fridhem. Övriga delar av Västervång regleras efter eventuellt nya behov.

Därefter kan andra sträckor i delområdet också behöva regleras utifrån hur omfördelningen av
parkörer blir i området på grund av rotationen från de övriga delområdena i denna skrivelse.
Detta kan gynna framkomligheten på de många smala gatorna.
Mellanheden

Mellanheden – Områdets karaktär och nuvarande reglering
Delområdet Mellanheden angränsar till boendeparkeringsområdena (avgift dagtid, vardagar)
Dammfri och Rönneholm i norr samt idag avgiftsfria Västervång i väst, Nya Bellevue i söder
och Solbacken i öst. Mellanheden är ett delområde med i huvudsak bostäder men har även
mellanstor och mindre service/handel i norra och västra delen, och det finns även pizzeria,
frisör etc längs med Bellevuevägen i öster. Förskole- och skolverksamheter täcker en stor del av
centrala delen av delområdet tillsammans med grönområdet Mellanhedsparken, i sig ett lokalt
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besöksmål. Majoriteten av bostäderna är flerbostadshus upprättade på 1940-talet. De villor som
finns i området är också upprättade under samma tid.
Flerbostadshusen är upprättade innan parkeringsnorm infördes i Malmö, men boende har delvis
tillgång till parkering på tomtmark. Kvarteret Klaveret (Stjärnhusen) har parkering längs med
Erikslustvägen i väst. Kvarteren i nordöst har parkering längs med Övedsgatan och
Börringegatan.

MELLANHEDEN

Figur 9. Mellanheden. Flerbostadshusen Stjärnhusen i nordväst (Klaveret) mot Erikslustvägen, de större handelsverksamheterna i norr,
skolverksamhet och park i mitten av delområdet, flerbostadshus i nordöst, samt friliggande villor i sydöst mot Bellevuevägen-Mellanhedsgatan.

Mellanheden har idag viss reglering med korttidsparkering med p-skiva på dagtid, vardag och
lördagar, framförallt längs med Torupsgatan, Erikslustvägen och Bellevuevägen. Många av
gatorna är smala vilket gör att det av framkomlighetsskäl inte går att parkera på båda sidor. Det
finns också omfattande sträckor som försvinner på grund av fastigheternas egna tvärställda
parkeringar längs med gatorna.
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MELLANHEDEN

Figur 10. Reglering i delområdet Mellanheden.

Mellanheden - beläggningsgrad
Mellanheden har en relativt hög beläggningsgrad utifrån att det i huvudsak är ett
flerbostadshusområde, med ett fåtal verksamheter. På vardagar, dagtid är beläggningen i
området 58 %, på vardagskvällar 51 % och under dagtid, helg är det något lägre, 36 %. Precis
som i tidigare områden är beläggningen sannolikt högre då det endast är personbilar som
inkluderats i beräkningen för beläggningsgraden. Med hänsyn till att vissa sträckor är reglerade
med korttid så blir beläggningen även högre när dessa sträckor inte inkluderas i beräkningen.
Endast 6 % nyttjar korttidsparkeringarna. Trafiken koncentreras likt Fridhem på de sträckor
som helt saknar reglering eller 24-timmarsparkering på huvudled. Högst belastning är det på
Torupsgatan, Bellevuevägen och John Ericssons väg.
Mellanheden kommer även att påverkas av om en cykelbana ska sträcka sig längs med
Bellevuevägens västra sida, samt ny grönska på båda sidorna Bellevuevägen. Denna omvandling
kan orsaka viss överflyttningseffekt till övriga närliggande gator i Mellanheden alternativt
grannområdet Solbacken. Oavsett cykelbanan finns behov av att justera parkeringsregleringen i
Mellanheden.
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Mellanheden – Fordonens tillhörighet
Majoriteten av de som parkerar i området är inte boende. Av fordonen parkerade i Mellanheden
så är 60 % ej hemmahörande i området på vardagar, 44 % på vardagskvällar, och 42 % på
helgen, dagtid. Troligen används Mellanheden som uppställningsplats för arbetspendlande in till
de centrala delarna av staden, majoriteten är bosatta i Malmös yttre områden eller utanför
Malmö. Den något högre siffran på helger dagtid än kvällar vardagar kan sannolikt förklaras av
att besökare väljer att parkera i området pga. närliggande besöksmål.
Tabell 3. Fördelning av uppställda fordon i delområdet Mellanheden under en vecka i mitten av juni 2018. Störst andel boende på kvällar och helger.
Notera att totalen endast visar fordon registrerade på person. Fordon med leasingavtal, företagsbilar etc (ca 20%) redovisas inte.

Mellanheden
Dag
Kväll
Helg

Total (antal personbilar)
159
139
125

Boende %
40
56
58

Övriga Malmö %
28
25
26

Utanför Malmö %
33
19
16

Slutsatser och förslag till reglering - Mellanheden
Mellanheden har idag relativt hög beläggningsgrad där en stor andel är ej hemmahörande i
området. Området har få gator där boende, söktrafik och besökare konkurrerar om sträckor
närmast flerbostadshusen längs med de mer trafikerade vägarna. Beläggningsgraden är låg inne
på de fåtal villagatorna i delområdet.
Det är få som nyttjar korttid och parkeringsskiva, fordonen koncentreras istället på de platser
som tillåter uppställning längre tid. Korttidsparkeringen på Torupsgatan är den som nyttjas,
medan sträckorna på Bellevuevägen och Erikslustvägen inte används. Detta tyder på att
nuvarande reglering inte fungerar effektivt.
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Foto 3. John Ericssons väg med Mellanheden på vänstra sidan i bild, och Dammfri till höger i bild. På Dammfrisidan är det boendeparkering/avgift,
på Mellanhedssidan 24 timmar (på huvudled). Mellanhedsparkens ena ände skymtar i mitten av bilden. Fotot liksom statistiken visar att tillgång till
ledig parkering är högre på sträckor med avgiftsparkering.

Delområdets geografiska placering med relativ närhet till Malmös centrala delar och angränsning
till delområden som antingen redan har avgift eller som har behov av en ordnad trafik och
uppställning, gör det även känsligt för överflyttningseffekter från kringliggande områden. Även
relativt liten överflyttningseffekt skulle få stor påverkan på beläggningsgraden då det finns
begränsat med gatuutrymme överlag i området.
Det finns slutligen den eventuella cykelbanan att ta hänsyn till. Bellevuevägen är en av de vägar
med högst beläggning i området, med ca 25 platser för 24 h parkering och ca 25 platser för 30
min parkering. På vardagar dagtid är det i regel inte boende som väljer att parkera längs med
Bellevuevägen. Övrig tid är det få fordon överlag som parkerar på sträckan. Men det finns som
tidigare nämnt viss risk för att söktrafik och besökstrafik istället kommer att parkera på andra
vägar längre in i området eller i grannområdet Solbacken. Detta kan förhindras genom
harmoniserad reglering i hela delområdet och angränsande delområden. En cykelbana bedöms
inte påverka framkomligheten eller parkeringsmöjligheterna varken för besökare eller boende,
då föreslagna reglerings- och kompensationsåtgärder uppskattas vara tillräckliga. Området är i
behov av reglering oberoende av cykelbanans tillkomst, dock så stärker dess eventuella tillkomst
behovet av reglering ytterligare. Parkeringskapaciteten förväntas öka på både Bellevuevägen och
kringliggande gator genom effektivt ordnande av trafiken, vilket kommer förhindra eventuell
beläggningsproblematik inne på de mindre gatorna närmast det föreslagna cykelbanestråket.
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Förslaget för Mellanheden är därför att införa reglering med avgift taxa E, med
boendeparkering, för att möta behov för både besökande och boende samt för att förbättra
förutsättningarna för tillkomsten av föreslagen cykelbana.

Figur 11. Det nya boendeparkeringsområdet Mellanhedens
preliminärt tilltänkta utsträckning i lila, alltså hela delområdet.
Rosa område är förslag till Västervångs boendeparkeringsutbredning.
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Övriga berörda delområden

Ribersborg och Rönneholm har en homogen bebyggelse med i huvudsak äldre flerbostadshus
från innan tiden med parkeringsnorm, samt med begränsade möjligheter till parkering på
tomtmark. Under arbetets gång har det framkommit att också dessa två delområdena behöver
en justering för att ordna trafiken, oavsett vad som i övrigt planeras för i stadsmiljön. Avgiften
(Grön/Taxa D) här gäller i dagsläget (dagtid vardag), men kvällar och helger är avgiftsbefriade i
dessa två delområden. Områdena har många mindre och medelstora verksamheter i
bottenvångar, de mest besökstäta kring Regementsgatan, Tessins väg, Mariedalsvägen, Sergels
väg, Beridaregatan och Skvadronsgatan. Ribersborg och Rönneholm är delområden som har
centrumkaraktär på flera sträckor, med liv och rörelse kring mindre verksamheter större delen
av veckans dagar och timmar vilket visar på behovet av en ny regleringsform.
Justeringsåtgärder i Ribergsborg, Rönneholm och Dammfri
Beläggningsgraden är hög på Ribersborg. Data visar en beläggningsgrad på 42 % dagtid vardagar
och 71 % vardagskvällar och helger. Även här är beläggningsgraden högre då bara 80 % av
fordonen redovisas, det vill säga privatbilar som inte har en juridisk ägare i fordonsregistret.
Den höga beläggningsgraden ger stora
svårigheter för boende att hitta en
uppställningsplats för sin bil, och delvis
använder dem de avgiftsbefriade
grannområdena för att lösa sin parkering.
Därför är det i detta fall viktigt att få en
helhet inom ett större område än att bara
reglera inom ett delområde i taget.
Närheten till centrum gör också
parkeringarna attraktiva som
pendelparkering.
Parkeringsdata finns enbart för Ribersborg,
men lokalkännedom och okulära
besiktningar stärker bedömningen att
Rönneholm har liknande förutsättningar.
Data för Ribersborg visar att det är väldigt
ont om tillgängliga platser, men att boende
och korttidsbesökare skulle kunna
prioriteras bättre med en annan reglering än
idag (idag avgift dagtid, vardagar).
Figur 12. Befintliga boendeparkeringsområden med avgift vardag, dagtid.

Tabell 4. Fördelning av uppställda fordon i delområdet Ribersborg under en vecka i mitten av juni 2018. Störst andel boende på kvällar och helger.
Notera att totalen endast visar fordon registrerade på person. Fordon med leasingavtal, företagsbilar etc. (ca 20%) redovisas inte.

Ribersborg Total (antal personbilar) Boende % Övriga Malmö % Utanför Malmö %
Dag
686
72
9
19
Kväll
1026
80
6
14
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Helg

1031

76

8

16

Behovet av att öka kapaciteten på platserna inom Ribersborg och Rönneholm gäller i synnerhet
för kvällar och helger. För att prioritera boendes möjligheter till parkering och samtidigt öka
omsättningen på platser, föreslås taxa D bli taxa E, med skillnaden att den sistnämnda även har
en lågtaxa utanför vardag dag. Med införande av en lågtaxa övrig tid skulle boendeparkörer i
området prioriteras, och inte konkurrera i lika hög grad med parkörer från andra områden eller
utanför Malmö. En lågtaxa på platserna utan boendeparkering förväntas gynna verksamheterna
då omsättningen av platserna förväntas öka, vilket också är viktigt inför att storstadspaketets
arbete med förtätning drar igång. En ytterligare trimningsåtgärd är att effektivisera parkeringen
på Regementsgatan inom Ribersborg och Rönneholm, och att Regementsgatan inom Fridhem
också kan nyttjas för boende med tillstånd från Ribersborg.

Foto 5. Beridaregatan inom delområde Rönneholm. Det är ständigt högt tryck på parkeringsplatserna i detta delområde. Förslag är att trimma
regleringarna här och i Ribersborg så att tillgängligheten på platser ökar och söktrafiken minskar.

Förvaltningen har i samband med utredningen även undersökt delområdet Dammfri som i sin
bostadsstruktur påminner om Rönneholm och Ribersborg. Dammfri är nära angränsande till
övriga delområden där åtgärder föreslås, med skillnaden att Dammfri har färre besöksmål, med
undantag för Köpenhamnsvägens västra del i området, alltså mot Erikslust. Dammfri har dock
en relativt god tillgång på parkering och behöver inte justeras i denna etapp. Dammfri har inte
lika många besöksverksamheter som de andra två delområdena Ribersborg och Rönneholm.
Möjligen uppstår behov att införa taxa E även här vid en senare fas om boendeparkörer ”hittar
hem” till sitt boendeparkeringsområde från idag avgiftsbefriade områden som kan få avgift.
Förslag är att inledningsvis avvakta med åtgärder för Dammfri.
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Om taxa E




10 kronor per timme under vardagar utom vardag före söndag och helgdag
klockan 9 - 18. Övrig tid är avgiften 2 kronor per timme (lågtaxa).
15 kr per dygn för boendeparkering.

Genomförandetid

Genomförandet är delvis beroende av tillgången till parkeringsautomater. Planen är att införa
förändringarna under år 2021.
Ansvariga

