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Ystads kommun har antagit dokumentet Strategier 
och riktlinjer för parkering - där framgår hur 
kommunen vill arbeta med parkering för att skapa ett 
attraktivt och hållbart Ystad. Som ett komplement till 
strategidokumentet finns detta rådgivande dokument, 
vars syfte är att: 

1. Stötta fastighetsägare i arbetet med att införa 
mobilitetsåtgärder som kan ge reducerade 
parkeringstal.

2. Ge tips och råd till både fastighetsägare och 
kommunens tjänstepersoner kring utformning och 
lokalisering av parkering för bil och cykel. 

ANSVAR FÖR ATT ORDNA 
PARKERING
Det är fastighetsägarens ansvar att lösa det behov av 
parkering som fastighetens användning ger upphov till 
vid ny-, om- och tillbyggnader som kräver bygglov. 
Detta framgår av Plan- och bygglagen (PBL).

Det är alltså inte kommunens ansvar att ordna 
parkering förutsatt att inte kommunen själv är 
fastighetsägare såsom exempelvis för många skolor, 
förskolor och fritidsanläggningar. Däremot har 
kommunen ett övergripande ansvar för 
parkeringsplanering i kommunen och som stöd för 
detta arbete finns Strategier och riktlinjer för parkering. 

Inledning
VILKA PARKERINGSTAL GÄLLER?
I dokumentet ”Strategier och riktlinjer för parkering” 
anges vilka parkeringstal som gäller för bil och cykel 
i Ystads kommun. Här hittar du även information om 
vad flexibla parkeringstal innebär, när en särskild 
parkeringsutredning behöver tas fram samt 
riktlinjer för hur parkering ska hanteras i 
detaljplaneprocessen och vid bygglovsansökan. 

HUR HANTERAS PARKERING I PLAN- 
OCH BYGGLOVSPROCESSEN? 
I figur 1 visas översiktligt hur parkering är tänkt att 
hanteras i plan- och bygglovsprocessen i Ystads 
kommun. Den stegvisa hanteringen har tagits fram för 
att stötta målen för parkering i Ystads kommun vilka 
återges i Strategier och riktlinjer för parkering. Målen är 
inriktade på hållbart resande, effektivt 
markutnyttjande och god tillgänglighet. 

Figur 1. Visualisering av hur parkering är tänkt att hanteras steg för steg innan beslut om att tillskapa ny parkering tas. Figuren är hämtad från Strategier 
och riktlinjer för parkering i Ystads kommun där utförligare beskrivning av stegen återges.
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Mobilitetsåtgärder

VAD KRÄVS FÖR ATT FÅ ETT REDUCERAT 
PARKERINGSTAL?

• God tillgänglighet till service inom gång- och 
cykelavstånd.

• Utbyggt gång- och cykelnät inom området och till 
viktiga målpunkter.

• Närhet till kollektivtrafik med god standard.

• Ett paket av åtgärder anpassade för det aktuella 
projektet och tydlig marknadsföring av detta till 
blivande hyresgäster/ägare.

• Avtal som säkerställer att åtgärderna genomförs 
och att de även är långsiktiga.

Det är fastighetsägarens ansvar att visa på ett paket 
av åtgärder och motivera dess långsiktiga effekt för 
efterfrågan på bilparkering. Ju fler och större 
åtgärder som avtalas desto större sänkning kan 
motiveras. Fastighetsägare som får ett reducerat 
parkeringstal ska vara behjälpliga med eventuell 
uppföljning som genomförs av kommunen. 

MOBILITETSÅTGÄRDER = 
MOBILITY MANAGEMENT?
Med mobility management (MM) menas 
beteendepåverkande åtgärder för att få fler att välja 
att gå, cykla eller åka kollektivt. Det kan exempelvis 
handla om prova-på-kampanjer, information eller 
tjänster som underlättar hållbart resande. I 
begreppet mobilitetsåtgärder kan det förutom den 
typen av ”mjukare” MM-insatser även ingå fysiska 
åtgärder som exempelvis att bygga cykelparkering 
med särskilt god standard.

Syftet med mobilitetsåtgärder är att uppmuntra 
till hållbart resande och minska efterfrågan på 
bilparkering. Att bygga bilparkering är både kostsamt 
och ytkrävande samtidigt som utbudet av bil- och 
cykelparkering påverkar hur vi väljer att resa. 
För att skapa bättre förutsättningar för attraktiva 
stadsmiljöer och goda ekonomiska förutsättningar 
för bostadsbyggande tillämpar Ystads kommun 
därför flexibla parkeringstal. Det innebär att de 
bilparkeringstal som kommunen angett som grundtal 
kan reduceras om fastighetsägaren genomför 
lämpliga mobilitetsåtgärder. 

Tillämpning av mobilitetsåtgärder är inget krav utan ett 
frivilligt erbjudande till fastighetsägare som vill kunna 
bygga färre bilparkeringsplatser än vad grundtalet för 
parkering anger. Det är också möjligt för fastighetsägare 
att föreslå mobilitetsåtgärder när en särskild 
parkeringsutredning ska genomföras, oavsett om det 
gäller bostäder eller verksamheter. I rutan till höger 
visas vad som krävs för att det ska vara aktuellt med ett 
reducerat parkeringstal. 

EXEMPEL PÅ 
MOBILITETSÅTGÄRDER
Erfarenheter visar att synergieffekter ofta uppstår om 
flera åtgärder genomförs tillsammans. För att 
möjliggöra reducering av parkeringstalen bör 
fastighetsägaren därför kombinera olika åtgärder till ett 
paket som sammantaget skapar ökade möjligheter till 
hållbart resande och en minskad efterfrågan på 
bilparkering.

Varje projekt har sina förutsättningar och paketet av 
mobilitetsåtgärder behöver anpassas därefter. Som 
inspiration ges här några exempel på möjliga 
mobilitetsåtgärder samt en kort beskrivning av hur de 
kan tillämpas. Ystads kommun ser också gärna att 
fastighetsägaren kommer med egna idéer på 
mobilitetsåtgärder där de motiverar både hur resval och 
efterfrågan på bilparkering kan påverkas. 



TIPS OCH RÅD FÖR DIG SOM SKA ORDNA PARKERING

6 

Informationsåtgärder
Exempel på informationsåtgärder som kan genomföras 
för att stötta minskad efterfrågan på parkering är:

• Informationspaket till nyinflyttade
• Löpande information om mobilitet
• Marknadsföring i tidiga skeden av projektets 

lösningar för mobilitet

Att marknadsföra det paket av åtgärder som tagits fram 
är viktigt för att det ska få effekt. Som en 
grundförutsättning för reducerade parkeringstal bör 
därför en beskrivning av hur mobilitetsåtgärderna ska 
marknadsföras tas fram. Såväl de första som flyttar in 
som framtida hyresgäster eller ägare behöver få 
information om de lösningar för mobilitet som 
tillhandahålls. Kommunikationen kring 
mobilitetsåtgärderna förväntas inte i sig ha någon 
påverkan på efterfrågan av bilparkering. Men genom 
tydlig marknadsföring i tidiga skeden kan effekterna av 
de övriga mobilitetsåtgärderna förstärkas. 

Om kommunen medger en reducering av 
bilparkeringstalet är det också viktigt att 
fastighetsägaren tydligt kommunicerar till blivande 
hyresgäster eller ägare hur parkeringsutbudet ser ut för 
att förväntningarna ska motsvara den faktiska 
situationen. 

Uppmuntra till kollektivtrafikresande
Exempel på åtgärder som kan uppmuntra till mer 
kollektivt resande är:

• Kollektivtrafikkort för nyinflyttade
• Realtidsskärmar

För att främja hållbart resande kan fastighetsägare välja 
att sponsra kollektivtrafikbiljetter genom avtal med 
Skånetrafiken. Detta kan göras på flera sätt, exempelvis 
kan alla som flyttar in under de första tio åren erbjudas 
gratis ”prova-på-periodbiljetter” som är giltiga i hela 
Skåne under en månads tid eller längre. En annan insats 
kan vara att fastighetsägaren förbinder sig att årligen 
sponsra kollektivtrafikresor för alla hushåll/hyresgäster 
till ett visst belopp. För att synliggöra utbudet av 
kollektivtrafik där det finns ett bra utbud kan skärmar 
med realtidsinformation om buss- och tågavgångar i 
närområdet sättas upp i fastighetens entré. 

Extra åtgärder för gående
För att fler ska välja att gå till målpunkter i närområdet 
kan fastighetsägaren förbinda sig att bekosta åtgärder 
som underlättar gång och rörelse. Det kan exempelvis 
vara att rusta upp befintliga gångvägar, skapa nya gena 
och trygga gångvägar, säkerställa extra god gestaltning 
av utomhusmiljöer och sittmöjligheter. Extra åtgärder 
för gående är visserligen inget som i sig påverkar 
efterfrågan på bilparkering, men som en del i en större 
paketlösning kan åtgärderna underlätta för hållbart 
resande. 

PÅVERKAR ÅTGÄRDERNA BILRESOR 
ELLER BILINNEHAV ?
Mobilitetsåtgärder påverkar antingen färdmedelsval, 
bilinnehav eller både färdmedelsval och bilinnehav. 
Vid verksamheter finns det en direkt koppling mellan 
val av färdmedel och efterfrågan på bilparkering. När 
det gäller bostäder är det bilinnehavet som har direkt 
koppling till efterfrågan på parkering. Långsiktigt har 
dock färdmedelsval påverkan på bilinnehavet och 
därmed efterfrågan på parkering. Till exempel kan 
ett ökat kollektivtrafikresande leda till att en familj 
väljer att inte skaffa en andra bil. 

Figur 2. Sponsrad kollektivtrafik är ett sätt att uppmuntra hållbart resande. 
Foto: Ystads kommuns bildbank 
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Figur 3. Exempel på enkel servicestation med pump och verktyg som även 
kan placeras inomhus.

Cykelfaciliteter och cykeltjänster
Exempel på åtgärder som kan uppmuntra till mer 
cykling är:

• Cykelfaciliteter och extra god standard på 
cykelparkering

• Cykelpool
• Subventionerad cykelservice

Det finns en rad mobilitetsåtgärder som kan göras för 
att underlätta och uppmuntra cyklande, både för 
boende och vid verksamheter. Exempelvis kan 
fastighetens utbud och lokalisering av cykelparkering 
underlätta för cyklister. För att cykelparkeringen ska 
kunna räknas som en mobilitetsåtgärd krävs dock högre 
standard än den standard som beskrivs på sidan 11. 

Exempel på cykelfaciliteter kan vara att fastigheten får 
ett lättillgängligt cykelservicerum med pump och 
verktyg. På arbetsplatser kan utöver bra cykelparkering 
även dusch och omklädningsrum underlätta 
cykelpendling. 

Det finns även flera typer av cykeltjänster som kan 
stärka fastighetens cykelprofil. Ett exempel är att 
tillhandahålla medlemskap i en cykelpool. Det kan 
antingen vara en fastighetsgemensam cykelpool eller 
medlemskap i annan cykelpool i direkt närhet till 
fastigheten. Cykelpoolen bör erbjuda tillgång till 
specialcyklar som lådcyklar, elcyklar, cykelkärror och 
liknande. Ytterligare ett exempel på en cykelfrämjande 
mobilitetsåtgärd är att erbjuda gratis eller 
subventionerad cykelservice för de boende. 

Figur 4. Lådcykelpool vid bostadshus i Västra hamnen, Malmö. 
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Bilpool
Det finns flera studier som visar att tillgång till bilpool 
är en effektiv åtgärd som har möjlighet att minska 
bilinnehavet och därmed minska efterfrågan på 
bilparkering för bostäder. En bilpoolsbil kan ersätta 
åtminstone fyra privatägda bilar. För att bilpool ska vara 
en effektiv åtgärd behöver dock de tre förutsättningarna 
nedan vara uppfyllda. 

1. Reserverade platser 
Reserverade parkeringsplatser för bilpool behöver 
finnas inom gångavstånd. Läget för bilpoolsplatserna 
ska redovisas i bygglovet och det är önskvärt att de 
mest attraktiva parkeringsplatserna reserveras för 
bilpoolen.

2. Långsiktiga lösningar 
Tillgång till bilpoolen måste lösas långsiktigt, till 
exempel genom att fastighetsägaren betalar 
grundläggande medlemskap för alla hushåll under ett 
antal år. Dessutom behöver det säkerställas att 
bilpoolen finns etablerad redan vid första inflytt.

3. Tydlig information och ”prova på” 
I samband med försäljning eller uthyrning ska 
fastighetsägaren alltid informera om medlemskap och 
fördelar med bilpool. Detta gäller inte bara vid den 
första inflyttningen utan löpande i takt med att nya 
boende eller verksamheter flyttar in.

För bilpooler, både för traditionell bildelning och för 
nyare former av privat bildelning finns en tröskel för att 
få vanebilister att testa på konceptet. Att tillhandahålla 
en fri första resa för alla nyinflyttade hushåll de första 
tio åren kan därför vara en framgångsrik ”prova-på-
kampanj” som komplement till att medlemskap ingår i 
hyran.

Figur 5. Medlemskap i bilpool och andra bildelningstjänster kan minska 
efterfrågan på parkering.  

Bilparkeringsavgifter 
Parkeringens verkliga anläggningskostnad är för det 
mesta dold. I bostadsbyggande är exempelvis stora 
delar av parkeringens kostnader inbakad i den generella 
boendekostnaden och den separata avgift som tas ut för 
parkering täcker bara en del av den faktiska kostnaden 
för anläggning, administration, drift och underhåll. På 
detta sätt subventioneras parkeringskostnaden för de 
som nyttjar parkeringen. 

Om en fastighetsägare istället kan visa på en 
prissättningsmodell där de verkliga kostnaderna betalas 
av de som faktiskt nyttjar parkeringen kan detta 
förväntas bidra till en minskad efterfrågan av 
bilparkering. 

Parkeringsavgifter påverkar på ett tydligt sätt 
färdmedelsvalet och därmed även efterfrågan på 
parkering. En synliggjord parkeringskostnad ökar den 
relativa attraktiviteten för gång, cykel, kollektivtrafik 
och samåkning.
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Abonnemang på mobilitet som tjänst
Mobilitet som tjänst, eller Mobility as a Service (MaaS) 
innebär att olika digitala tjänster för mobilitet samlas i 
en och samma digitala plattform, till exempel en app. 
Förutom kollektivtrafik kan olika former av bilpool, 
bilhyra, samåkning, lånecykelsystem och taxiresor ingå i 
plattformen. I Sverige finns detta än så länge endast i 
mindre skala men flera försök pågår i såväl större som 
mindre städer och det sker en snabb utveckling inom 
området. Dessa tjänster erbjuder ofta ett abonnemang 
där det ingår olika resetjänster som underlättar för ett 
liv utan egen bil för de boende.

I takt med att dessa tjänster utvecklas finns en potential 
för fastighetsägare att använda konceptet som en 
mobilitetsåtgärd för både boende och verksamma 
genom att sponsra abonnemang. Om långsiktiga avtal 
för MaaS tecknas och fastighetsägaren samtidigt kan 
motivera att detta stöttar hållbart resande bör detta 
kunna utgöra en del av en paketlösning för 
mobilitetsåtgärder.

Tjänster för minskat resbehov
Olika former av tjänster för hemleverans av dagligvaror 
och andra artiklar kan bidra till ett minskat behov av att 
resa med bil, något som i förlängningen kan möjliggöra 
färre bilresor och ett lägre bilinnehav. För att underlätta 
hemleveranser kan fastighetsägaren exempelvis bygga 
in leveransboxar vid fastighetens postfack, gärna även 
kylda leveransboxar. Ett annat sätt att minska 
resbehovet är att främja distansarbete genom att 
tillhandahålla kontorsplatser för boende.

AVTAL FÖR ATT SÄKERSTÄLLA ATT 
MOBILITETSÅTGÄRDERNA GENOMFÖRS 
För att ett reducerat bilparkeringstal ska kunna ges 
behöver fastighetsägaren beskriva vilka 
mobilitetsåtgärder som denne förbinder sig att 
säkerställa samt omfattning och tidsperiod för 
åtgärderna. När det gäller fysiska åtgärder för 
exempelvis cykelparkeringar kan detta bekräftas av 
kommunen genom bygglovsritningar. Men för att 
säkerställa mobilitetsåtgärder som inte är fysiskt 
kopplade till fastigheten ska fastighetsägaren kunna 
visa upp långsiktiga avtal i samband med 
bygglovsansökan.

Avtal ska vara tecknade mellan fastighetsägaren och 
den aktör som ska tillhandahålla mobilitetsåtgärden. 
Avtalen behöver vara utformade så att åtagandet 
binds till fastigheten och inte fastighetsägaren. På så 
vis kan åtgärderna finnas kvar även vid ett eventuellt 
ägarbyte. 

Plan- och bygglagen slår fast att det är 
fastighetsägarens ansvar att tillgodose den 
efterfrågan på parkering som fastigheten genererar. 
Detta gäller även vid reducering genom 
mobilitetsåtgärder. Om mobilitetsinsatserna avslutas 
eller om åtgärderna inte ger den minskade 
efterfrågan på bilparkering som avsetts är det 
alltjämt fastighetsägarens och inte kommunens 
ansvar att ordna parkering.
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Figur 6. Samlade anläggningar - en förutsättning för effektivt samnyttjande. 
Foto: Ystads kommun

EXEMPEL PÅ ANDRA TYPER AV 
ÅTGÄRDER
Förutom direkta mobilitetsåtgärder som påverkar 
färdmedelsval och behovet av att äga en bil finns det 
också andra typer av åtgärder som kan minska behovet 
av att anlägga parkering genom att de möjliggör 
samnyttjande och en effektivare användning av ytor för 
bilparkering. 

Begränsning av fasta parkeringsplatser
Fasta reserverade platser förhindrar ett effektivt 
nyttjande eftersom de inte kan användas av andra 
brukare när de är lediga. Om så stor del av 
parkeringsplatserna som möjligt är tillgängliga för alla 
användare blir potentialen för samnyttjande så stor som 
möjligt och det totala antalet parkeringsplatser kan då 
reduceras. 

Samlade parkeringsanläggningar
Genom att tillämpa parkeringsköp och samla hela eller 
delar av fastighetens bilparkeringsplatser utanför den 
egna fastigheten skapas förutsättningar för 
samnyttjande och därmed en mer effektiv 
markanvändning. Dessutom kan samlade anläggningar, 
om de placeras strategiskt, öka attraktiviteten för att 
välja gång, cykel eller kollektivtrafik. En samlad 
parkeringsanläggning är dock inte en åtgärd som 
ensamt kan generera en reducering av parkeringstalet. 
Snarare kan det ses som förutsättning för samnyttjande 
vilket kan innebära att det totala antalet parkerings-
platser som behöver ordnas kan reduceras utifrån 
beräkningar om samnyttjandegrad. Mer om 
samnyttjande finns att läsa i Strategier och riktlinjer för 
parkering. 

Mobilitetshus
Genom samlade parkeringsanläggningar skapas också 
möjlighet att samla utbudet av mobilitetstjänster och gå 
från parkeringshus till mobilitetshus. Exempel på 
tjänster för hållbart resande som kan samlas i ett 
mobilitetshus är cykel- och bilpool, cykelservice, 
busshållplats och varuboxar. Exakt vilka tjänster om är 
lämpliga behöver anpassas till förutsättningarna på den 
aktuella platsen.

I större utvecklingsområden kan mobilitetshus vara en 
lämplig lösning för att erbjuda bilparkering och 
samtidigt uppmuntra till ökat hållbart resande. 
Mobilitetshus eller parkeringshus är generellt billigare 
att uppföra än underjordiska parkeringsgarage och kan 
även medge en flexibilitet för framtiden där hela eller 
delar av byggnaden kan omvandlas till något annat än 
parkering. Med rätt utformning och gestaltning och 
med andra verksamheter i markplan kan ett 
mobilitetshus även bidra till ett levande och grönt 
gaturum. 
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Cykelparkering
Cykelparkering bör vid nybyggnation betraktas 
som den mest prioriterade typen av parkering. 
Cykelparkering ska som regel alltid finnas närmre 
målpunkten än motsvarande bilparkering för att 
stötta kommunens mål om ökad andel cykelresor till 
2030. Det finns olika typer av cyklister vilka har olika 
behov när de parkerar. För att fler ska vilja cykla 
behövs ett brett utbud av cykelparkeringar, strategiskt 
placerade och utformade efter den målgrupp de 
avser tillgodose.

GRUNDLÄGGANDE STANDARD
Rätt utformad och rätt placerad cykelparkering är en 
förutsättning för att cykelparkeringen ska användas. 
Vad som är rätt utformning och placering kan skilja sig 
beroende på om cykelparkeringen ska användas för 
långtidsparkering, till exempel vid bostäder eller 
arbetsplatser eller om parkeringen ska användas för 
korttidsparkering, till exempel vid butiker. 

Checklistorna till höger ger vägledning för vad som bör 
ses som grundkrav för korttidsparkering respektive 
långtidsparkering. På följande uppslag ges även en 
djupare förklaring till vad de olika kategorierna innebär 
och ytterligare vägledning och exempel för vad som är 
bra att tänka på.

Standardmått för utformning av parkering redovisas på 
sidan 20. 

CHECKLISTA FÖR   
KORTTIDSPARKERING FÖR CYKEL

 □ Tillräckligt utrymme mellan cyklarna (minst 70 cm 
vid hjulhållande cykelställ och minst 80 cm 
ramlåst cykelställ)

 □ Tillräcklig manövreringsyta bakom cykeln (2 meter 
vid rak uppställning) 

 □ Max 25 meter från målpunkt
 □ Cykelparkeringen närmare målpunkten än 

bilparkeringen
 □ Ska vara upplyst och placerad på trygg plats i 

närheten av rörelsestråk eller aktiviteter.

Behov av ramlåsbara ställ, platser för lådcykel, 
väderskydd med mera bör övervägas utifrån 
målgrupp i varje fall.

CHECKLISTA FÖR   
LÅNGTIDSPARKERING FÖR CYKEL

 □ Tillräckligt utrymme mellan cyklarna (minst 70 cm 
vid hjulhållande cykelställ och minst 80 cm 
ramlåst cykelställ)

 □ Tillräcklig manövreringsyta bakom cykeln (2 meter 
vid rak uppställning) 

 □ Möjlighet till ramlåsning ska finnas 
 □ Max 100 meter från målpunkt
 □ Cykelparkeringen närmare målpunkten än 

bilparkeringen
 □ Väderskydd ska finnas
 □ Cykelpump bör finnas
 □ Platser för lådcykel ska finnas
 □ Ska vara upplyst och placerad på trygg plats i 

närheten av rörelsestråk eller aktiviteter.

Behov av förvaringsboxar, enklare 
reparationsmöjligheter, laddmöjlighet för elcyklar och 
förvaring i låsta rum eller andra utrymmen bör 
övervägas utifrån målgrupp i varje fall.

HUR MÅNGA SPECIALCYKLAR?
Vid boendeparkering rekommenderas 5-10 % av 
cykelplatserna utformas för specialcyklar som t.ex. 
lådcyklar, trehjulingar och cykelkärror.

Om det råder osäkerhet kring om lådcykel-
parkeringen kommer nyttjas kan cykelparkeringen 
med fördel utformas så att den kan nyttjas för både 
lådcyklar och vanliga cyklar till exempel genom 
ramlåsbara cykelställ med ett avstånd mellan 
cykelbågarna på 1 meter. Då kan platserna även 
nyttjas för mopeder.
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Figur 7. Hjulhållande cykelställ på Regementsgatan i Ystad. För 
korttidsparkering kan hjulhållande cykelställ utan möjlighet till att 
låsa fast ramen vara ett alternativ. Fördelen med dessa ställ är att 
långtidsparkering inte sker på korttidsparkeringens bekostnad. Här har 
cykelstället placerats så att du tryggt kan parkera din cykel utan konflikt 
med biltrafik. Foto: Ystads kommun

Figur 8. Lättillgänglig och säker cykelparkering för de boende med 
cykelrum med egen entré till gatan för boende i Västra hamnen i 
Malmö. Besökare till de boende parkerar på utsidan av fastigheten. 

Figur 9. Hjulhållare med möjlighet att låsa fast ramen, här vid 
stadshuset i Malmö, ger bättre säkerhet för cyklisten än traditionella 
hjulhållande cykelställ och kan vara passande på platser som används 
för både långtids- och korttidsparkering. 

KORTTIDSPARKERING 

PARKERINGSLÖSNINGAR FÖR 
OLIKA BEHOV 
Det finns olika typer av cyklister, som uträttar 
olika typer av ärenden, på olika typer av cyklar, 
vilket innebär att de har behov för olika typer av 
cykelparkeringsanordningar. Genom att förstå vilken 
målgrupp en cykelparkering vänder sig till, kan man 
förstå målgruppens behov och därigenom hitta rätt 
utformning för en ändamålsenlig cykelparkering. Att 
tillgodose behovet av bra cykelparkering är en viktig 
del i arbetet för att möjliggöra för hållbart resande.

Korttidsparkering
Vissa ärenden innebär bara snabba stopp på vägen och 
behov av parkering endast under kort tid, 
korttidsparkering. Vid anordnande av korttidsparkering 

är närheten till målpunkten särskilt viktig. På vissa 
platser som vid livsmedelsbutiken är det utöver vanlig 
cykelparkering nödvändigt att ge möjlighet till parkering 
med lådcykel och cykelkärra för de som vill storhandla 
på cykel eller har med sig barnen.

Vid både bostäder, kontor och andra verksamheter som 
förutom boende eller anställda får besökare är det 
viktigt att det finns cykelparkering även för dessa. För 
fastighetsägare som ordnat högklassiga cykelparkeringar 
för verksamma eller boende i låsta utrymmen är det 
viktigt att tänka på att man även behöver ordna en mer 
publik parkering som kan nås från gatan för besökare 
till de boende eller verksamma.
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LÅNGTIDSPARKERING 

Figur 10. Exempel på ramlåsbart cykelställ (cykelbågar). Det 
ramlåsbara cykelstället är att föredra i de flesta fall då det ger cyklisten 
möjlighet att låsa cykeln på ett säkert sätt. 

Figur 11. Innanför fönstren skymtar vi cykelparkeringen i detta 
bostadshus i Malmö. Cyklisterna kan lätt ta in cykeln genom rampen 
som leder upp till en separat entré till cykelgaraget direkt utifrån. 

Figur 12. I Bike&Ride på Malmö C finns anpassade platser för 
lådcyklar och cykelkärror med lägre ramlåsanordningar för att hindra 
att de används för vanliga cyklar.  

Figur 13. Lättillgänglig och väderskyddad cykelparkering nära 
perrongen på tågstationen i Grums. 

Långtidsparkering
Vid bostaden, vid busshållplatsen, vid tågstationen och 
vid arbetsplatsen parkerar man ofta under längre 
tidsperioder åt gången. Det innebär att cyklisten ställer 
lite högre krav på väderskydd och säkerhet. Utöver 
ramlåsning ger inlåsningsmöjligheter en bra säkerhet. 
Låsbara cykelrum i bottenplan, gärna i eller i direkt 
anslutning till bostadshuset eller arbetsplatsen med egna 

entréer direkt ut mot gatan är en bra lösning för att 
underlätta för cyklisterna. Att satsa på bra 
låsmöjligheter underlättar även för de som använder 
elcykel, lådcyklar eller motionscyklar som är lite dyrare i 
inköp. 
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SMARTA LÖSNINGAR
Det finns många olika sätt att lösa cykelparkering och 
lösningen behöver ofta anpassas till en begränsad 
yta. Den här exempelsamlingen med smarta 
lösningar ger några exempel på vad du kan göra 
när ytorna inte räcker till eller hur du ökar cyklistens 
komfort.

Snedställda platser 
Ibland kan det vara svårt att passa in en cykelparkering 
som är vinklad i 90 grader. Om cykelparkeringen 
vinklas 45 grader minskar uppställningsytans djup och 
parkeringen blir något mer yteffektiv. 

Om cykelparkeringarna vinklas bör man beakta från 
vilket håll cyklisterna i huvudsak angör ifrån. 
Manövreringsytan bakom cyklarna bör fortsatt vara 
2 meter om angöringen till cykelparkering sker från 
båda håll. Vid platsbrist och om gången bakom 
cykelställen är ”enkelriktad” kan manövreringsytan 
minskas till 1,2 meter. På sidan 20 illustreras hur en 
snedställd cykelparkering kan utformas. 

Figur 14. Snedställda cykelparkeringar vid Ystad station. Foto: Ystads 
kommun.

Figur 15. Vid Bike & Ride parkeringsanläggning på Malmö C finns både 
cykelvägar, hissar och ramper i trapporna som leder cyklister ner i garaget. 

Utforma för lådcyklar, cykelkärror och 
mopeder 
Måtten på lådcyklar kan variera men de är både längre 
och bredare än traditionella cyklar. Rekommenderat 
mått för en lådcykelparkering är 2,5 m x 1,0 meter. 
Lådcyklarna är ofta dyra, varför det för de flesta är 
viktigt att det finns möjlighet att låsa fast lådcykeln.

På en lådcykelparkering med tilltagna mått enligt ovan 
kan även mopeder eller cyklar med cykelkärror parkera. 
Lådcyklar kan angöra cykelparkering om 2 meter friyta 
bakom cykelparkeringen ordnas. Genom ett något 
större avstånd mellan cykelplatserna, 1,0 meter vid 
ramlåsbara ställ, möjliggörs cykelparkering för fler.

Om man vill märka ut platsen och undvika att andra 
cyklar tar parkeringen i anspråk kan man ordna lägre 
ramlåsbara ställ än de för traditionella cyklar samt 
tydligt markera att platsen är avsedd för lådcyklar, se 
Figur 12.

Cykelparkering och trappor
Cykelparkering bör om möjligt alltid ske i markplan, 
med hänsyn till utrymme kan det dock ibland vara 
omöjligt. Det är då viktigt att göra det så smidigt som 
möjligt att nå cykelparkeringen med cykel genom att 
ordna ramper i eventuella trappor eller genom att se till 
att eventuella hissar är tillräckligt stora och helst 
genomgående. Cykelparkering som ligger inomhus 
bakom låsta dörrar, oavsett om den ligger i markplan 
eller inte, är dock inte att betrakta som tillgänglig för 
besökare. Därför bör det alltid finnas andra mer 
lättillgängliga alternativ. 
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Vägghängda cykelställ 
Det finns olika lösningar där cyklar kan hängas upp på 
väggen i ett förråd eller cykelrum. Detta kan vara en 
lösning när det finns ont om plats men lämpar sig 
främst vid förvaring av cyklar, inte som parkering.

Tvåvåningsställ 
Ibland räcker inte markytan till för att ordna tillräckligt 
många cykelparkeringar. Då kan tvåvåningsställ vara en 
lösning. Det bör då alltid vara ställ med utdragbara 
ramper, och gasfjädring eller liknande som hjälper till 
att skjutsa upp cykeln. Tänk på att det ska finnas 
erforderlig yta för att man ska kunna rulla in och lyfta 
upp cykeln. Tvåvåningsställ kan vara en lösning både 
inomhus och utomhus.

Figur 16. Tvåvåningsställ under tak vid Malmö universitet. Notera även 
cykelpumpen till höger i bild!

Figur 17. Cykelgarage vid stationen i Ängelholm.

Cykelgarage
Vid större arbetsplatser och vid kollektivtrafikens 
bytespunkter, kan låsbara cykelgarage vara ett bra sätt 
att attrahera fler att arbetspendla med cykel. 
Cykelgaragen erbjuder en högre trygghet och 
stöldsäkerhet än konventionella cykelställ. Då kan även 
de som har lite längre cykelpendling tänka sig att 
parkera en dyrare el- eller lådcykel. I cykelgaragen kan 
med fördel även låsbara skåp för förvaring av till 
exempel cykelhjälmar och regnkläder inrättas.

Där det inte behövs plats för så många cyklar kan det 
vara lämpligt med mindre låsbara cykelboxar eller 
väderskydd försedda med låsbara grindar. 

Figur 18. Enkelt cykelgarage vid bostäder i Trelleborg.
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Bilparkering
Utgångspunkten vid anläggning av bilparkering ska 
vara att omgivningen inte ska påverkas negativt 
av bilparkeringens användning eller gestaltning. 
Störningar omfattar i detta avseende trafiken till 
och från parkeringen och störningar såsom buller, 
avgaser eller ljuskäglor från bilarnas strålkastare. Det 
behöver även läggas vikt vid parkeringens gestaltning 
så att den anpassas till omgivningen och den 
specifika platsens förutsättningar.

GRUNDLÄGGANDE STANDARD
Uppställningsytan för en personbil behöver vara 5 
meter lång och 2,5 meter bred. Därutöver behövs även 
angöringsytor som kan ordnas på olika sätt för att göra 
platsen tillgänglig. 

Sist i denna skrift finns lämpliga mått för två olika sätt 
att ordna parkering.

Parkering för rörelsehindrade
Parkeringsplatser för rörelsehindrade ska ordnas enligt 
Boverkets byggregler (BBR). En parkeringsplats bör 
vara 5 meter bred för att möjliggöra att ta ut en rullstol. 
Breddmåttet kan enligt BBR minskas om gångytan 
bredvid kan tas i anspråk eller flera parkeringsplatser 
för rörelsehindrade finns bredvid varandra. 
Markbeläggningen på parkeringsplatser för 
rörelsehindrade ska enligt BBR vara fast, jämn och 
halkfri. 

Parkeringsplats för rörelsehindrade ska alltid placeras 
närmast entré. Vid bostad ska parkering för 
rörelsehindrade vid behov anordnas inom 25 meter från 
entré.

PARKERINGSLÖSNINGAR FÖR 
OLIKA BEHOV 

Markparkering
Samlad markparkering är det vanligaste sättet att ordna 
parkering. Vid anordning av ny markparkering är det 
viktigt att tänka på hur angöring till och från 
parkeringen påverkar omgivande miljö. Vid större 
anläggningar bör parkeringsplatser brytas upp av gröna 
element samt gångstråk etableras genom parkeringen.

Parkeringshus och parkeringsgarage
Underjordiska parkeringsgarage kan vara ett bra sätt att 
frigöra mark för andra ändamål än parkering i samband 
med nybyggnation av bostäder. En negativ effekt av 
parkeringsgarage är dock att de låser möjligheterna att 
använda utrymmen till annat, då parkeringsgarage ofta 
har låga bjälklag och dåligt ljusinsläpp. Parkeringsgarage  
är generellt sett också det mest kostsamma alternativet 
för att bygga parkering. För att kostnaden för 
parkeringsanläggningen inte ska drabba de som inte 
äger bil är det viktigt att parkeringskostnaden särskiljs 
från boendekostnad och att kostnaden speglar 
anläggningens kostnad. I större utvecklingsområden 
kan parkeringshus eller mobilitethus vara en lämplig 
lösning för att erbjuda bilparkering och samtidigt 
uppmuntra till ökat hållbart resande, läs mer på sidan 
10. 

Kantstensparkering
Kantstensparkering är vanligt förekommande i centrum 
och många befintliga bostadsområden och är ofta ett 
sätt att tillgodose den allmänna efterfrågan på 
parkeringsplatser. Gatumark är dock i första hand 
avsedd för andra ändamål än parkering och eventuell 
kantstensparkering kan inte tillgodoräknas för en 
specifik fastighet.

Figur 19.  Kantstensparkering på en gata i Ystad som är anpassad för lägre 
hastigheter. Foto: Ystads kommun. 
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TIPS FÖR DAGVATTENHANTERING:
• Anläggningarna bör dimensioneras utifrån ett 

20 mm regn.
• En bräddfunktion är mycket viktigt för att kunna ta 

hand om kraftigare regn.
• Anpassa lösningen efter jordartens infiltrationsför-

måga, t.ex är sand och grus mer genomsläppligt 
än lera och kräver därför mindre fördröjningsyta.

• I mark som är förorenad ska infiltration undvikas 
för att inte förorena grundvattnet.

Genomsläpplig beläggning: Vattengenomsläpplig 
beläggning såsom grus eller hålsten kan användas 
istället för asfalt. Skapa ett magasin under belägg-
ningen med t.ex. makadam som fyllnadsmaterial.

Infiltration i grönyta: Led vattnet från parkeringsy-
tan till en grönyta med hög infiltrationsförmåga eller 
en urskålad yta där vattnet kan bli stående och infil-
treras ner, vilket har god effekt på både fördröjning 
såväl som avskiljning av föroreningar.  

Infiltration i skelettjord med träd: Led vattnet via 
en brunn och skapa bra förutsättningar för att ta 
hand om träd samtidigt som regnvattnet både renas 
och sugs upp av trädet. Skelettjorden fungerar sam-
tidigt som ett magasin där vattnet fördröjs.

Nedsänkt växtbädd: Sänk ned en växtbädd med 
växter som tål längre perioder av torka för att skapa 
en fördröjningsyta. Regnvatten renas när det 
infiltreras ned i bädden bestående av sand, 
makadam och dräneringsrör. Vattnet kan ledas till 
växtbädden via brunn, ledning eller ytledes. Det blir 
ett vackert inslag i stadsmiljön.

LADDMÖJLIGHET FÖR ELBILAR
Antalet elbilar och laddhybrider som behöver tillgång 
till laddningsmöjligheter ökar kontinuerligt. För att 
stötta utvecklingen mot mer miljövänliga och 
fossilbränslefria fordon bör normalt minst 10 % av 
bilplatserna utrustas med laddningsmöjligheter. Att 
erbjuda laddningsmöjligheter är dock inte en åtgärd 
som ger möjlighet till ett reducerat parkeringstal.

Lagkrav
Sedan maj 2020 finns laddinfrastruktur som ett 
egenskapskrav i PBL. Vilka byggnader som ska ha 
utrustning för laddning av elfordon eller förberedelse 
för laddning genom ledningsinfrastruktur framgår av 
plan- och byggförordningen (PBF). Enligt 
lagstiftningen gäller följande:

• Nya bostadshus med fler än 10 parkeringsplatser i 
byggnaden eller på tomten ska ha 
ledningsinfrastruktur till alla parkeringsplatser. Med 
ledningsinfrastruktur avses förberedelse med tomrör 
eller liknande.

• Övriga nya uppvärmda byggnader med fler än 10 
parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska ha 
ledningsinfrastruktur till 20 % av parkeringsplatserna 
och minst en laddningspunkt för elfordon. 

För ouppvärmda byggnader ställs inga krav. 

Kraven behöver inte tillämpas på bygglovsansökan eller 
anmälan som görs innan den 11 mars 2021. 

Tills dess avser Boverket ta fram föreskrifter som 
beskriver vilka typer av anslutningsdon som ska 
användas för att uppfylla kraven.

Det ställs enligt lagstiftningen också retroaktiva krav på 
befintliga byggnader som ska vara genomförda före den 
1 januari 2025. 

• Uppvärmda byggnader som inte är bostadshus med 
fler än 20 parkeringsplatser i byggnaden eller på 
tomten ska ha minst en laddningspunkt för elfordon.

DAGVATTENHANTERING
Vid anläggning av parkering är det viktigt att ta hand 
om både regnvatten och föroreningar antingen i 
anslutning till parkeringsytan eller direkt på den. 
Föroreningar från trafiken lagras på fordon och marken 
som vid regn rinner av och ut i dagvattenledningar vid 
regn som orenat går rakt ut i hav och vattendrag. 

Nedan finns tips på tekniska lösningar för fördröjning 
och avskiljning av föroreningar. Fler tips på tekniska 
lösningar finns i Stockholms stads Dagvattenhantering - 
Riktlinjer för parkeringsytor.
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Parkeringsplatser tar mycket plats i anspråk och för 
att bidra positivt till upplevelsen av våra stadsmiljöer 
är det därför av stor vikt att jobba med gestaltning 
på ett sätt som gör att parkeringsplatsen kan ge ett 
positivt inslag i stadsmiljön och inte upplevs som en 
ödslig och otrygg plats. 

Vid utformning och gestaltning av både bil- och 
cykelparkering är det viktigt att tänka på bland annat:

• Belysning 
• Grönska
• Anpassning till särskilda kulturmiljöer. 
• Drift och underhåll och rensning av övergivna cyklar

GESTALTNING AV CYKELPARKERING
Det finns inte en universell lösning för hur en 
cykelparkering bör ser ut. Utöver anpassning efter 
behov bör cykelparkeringen även anpassas till platsen. 

På vissa ställen såsom större arbetsplatser, skolor, 
kontorskluster eller sportarenor kan det finnas ett 
väldigt stort behov av cykelparkering under vissa tider 
på dygnet eller vid särskilda evenemang samtidigt som 
behovet andra tider  på dygnet är mycket små. På 
sådana platser kan det därför vara viktigt att fundera på 
hur man utformar cykelparkeringen så att den är 
estetiskt tilltalande även när cykelparkeringen står tom. 

Figur 20. Vid Malmö Live har man på några platser placerat 
cykelparkeringarna på grus mellan träd. På så sätt tillgodoses behovet av 
både grönska och cykelparkering vilket bidrar till en trevlig stadsmiljö. 

Gestaltning av parkering

Figur 21. Cykelställ i form av pollare vid Ystad Arena. Foto: Ystads kommun.

Figur 22. Exempel på cykelparkering i Helsingborg som utformas utan 
hänsyn till hur den upplevs när parkeringen inte används. 

I exemplen i Figur 20 och Figur 21 har man på ett gott 
sätt kunnat tillgodoses både behov av grönska och 
cykelparkering. Cykelparkeringen upplevs tack vare 
träden inte öde på samma sätt vid låg beläggning. Figur 
22 är däremot ett exempel där cykelparkeringen 
prioriterats på ett sätt så att gröna värden fått stå 
tillbaka och platsen kan då upplevas öde. 

Själva cykelställen kan också med fördel utformas på 
olika sätt för att passa in eller sticka ut för att på så vis 
ge ett positivt bidrag till gestaltningen av den urbana 
miljön. 

Cykelpollare vid Ystad arena - en bra 
kombination av design och funktion
Cykelställen vid Ystad Arena är ett bra exempel på 
cykelställ som kan ta hand om många cyklar vid 
evenemang men som samtidigt utgör ett trevligt inslag 
när de står oanvända, då de ramar in grönytan till 
vänster om gång- och cykelbanan. 
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GESTALTNING AV BILPARKERING
Stora parkeringsplatser kan ofta kännas öde och det är 
därför viktigt att med hjälp av belysning, öppenhet och 
grönska skapa en mer trygg och trivsam plats. Mindre 
parkeringsplatser och gatuparkering är ofta en del av 
gatumiljön i ett bostadsområde eller i stadskärnan och 
påverkar därför vistelsemiljöerna för de som bor och 
vistas där. 

Vid anläggning av bilparkering är det viktigt att anpassa 
anläggningen till omgivningen för att trafiken ska 
fungera bra ur ett övergripande perspektiv. Till exempel 
är det olämpligt att korsa ett huvudcykelstråk med flera 
anslutningar till en bilparkeringsplats, eftersom det stör 
cykelstråket på upprepade tillfällen. Få anslutningsvägar 
till samlade parkeringsplatser bör eftersträvas. 

Det är också viktigt att tänka på att parkeringsplatsen 
inte utgör den slutgiltiga målpunkten, bilisten fortsätter 
till fots från parkeringsplatsen varför det ska finnas 
goda möjligheter att på ett trafiksäkert sätt fortsätta till 
fots. Vid större parkeringsanläggningar kan det därför 
finnas behov att anlägga särskilda gångytor på 
parkeringsplatsen. 

Gestaltningen av parkeringar bör anpassas till 
omgivande miljö. Stora hårdgjorda ytor bör delas av 
med grönska och kompletteras med belysning för att 
inte upplevas ödsliga och otrygga. Anläggande av 
grönska ska dock göras med omsorg för att inte 
avskärma platsen och påverka insynen och tryggheten 
på platsen. Grönskan får inte innebära kompromisser 
med krav på fri sikt i trånga miljöer, då det kan innebära 

trafiksäkerhetsrisker. Det är också viktigt att välja 
trädsorter som inte riskerar att förstöra bilarna genom 
att det droppar från blommorna eller faller ner nötter. 

Oskarsparkeringen i Ystad - ett bra exempel 
på anpassning
Oskarsparkeringen byggdes om och ut mellan åren 
2018-2019. Förutom att tillskapa fler parkeringar lade 
man stor vikt på anpassning till omgivning och gröna 
inslag.

Då anlades regnbäddar som samlar upp och fördröjer 
parkeringens ytdagvatten för att minska belastningen på 
va-systemet. Dessa är samtidigt enkla att drifta jämfört 
med till exempel genomsläppliga ytor. Ett träd vid 
parkeringen har också getts genomsläppliga ytor ut till 
hela droppzonen. 

Växterna i regnbäddarna, både träd och perenner är 
valda för att klara framförallt torka, men även att under 
korta perioder stå under vatten. 

Figur 23. Oskarsparkeringen i Ystad före ombyggnad. Foto: Ystads kommun. 

Figur 24. Oskarsparkeringen i Ystad efter ombyggnad. Foto: Ystads kommun. 
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Standardmått för parkering

Cykelparkering

Figur 25-30 visar rekommenderade mått för 
cykelparkering inklusive manövreringsyta för att angöra 
cykelställen. Manövreringsytan ska vara fri från hinder 
och cykelställen bör placeras så att konflikter mellan 
cyklister till eller från cykelställen och passerande 
fotgängare, cyklister eller motorfordonstrafik 
minimeras. 

På dessa sidor visas skisser med standardmått för bil- och cykelparkering. Måtten är i de flesta fall hämtade 
från Trafikverkets råd för vägars och gators utformning (VGU). Det kan dock finnas situationer där både mindre 
och större mått är lämpliga. 
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Figur 25. Rekommenderade mått för vinkelräta hjulhållande cykelställ. 

Figur 26. Rekommenderade mått för snedställda hjulhållande cykelställ. 

Figur 27. Mått för snedställda hjulhållande cykelställ. Denna lösning är 
främst tillämpbar på platser där manövreringsytan endast används för att 
nå cykelställen. Det är inte lämpligt med en gångbana eller cykelbana med 
detta mått.  

Figur 28. Rekommenderade mått för ramlåsbara cykelställ.

Figur 29. Rekommenderade mått för ramlåsbara cykelställ i dubbla rader. 

Figur 30. Rekommenderade mått för ramlåsbara cykelställ anpassade för 
lådcyklar. Om höga cykelbågar väljs kan de även användas för vanliga 
cyklar.
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LÄS MER
Mer information kring mått för bil- och cykelparkering 
finns bland annat i:

 □ Vägars och gators utformning - Råd, Trafikverket, 
2021 

 □ Boverkets byggregler
 □ GCM-handbok, SKL och Trafikverket, 2010
 □ Parkeringslexikon, Henriksson, Carl-Henrik, 1990 

Bilparkering

Figur 31-33 nedan visar standardmått för tvärställd, 
vinklad och längsgående bilparkering. Mot allmänna 
gator och mot ytor där många barn rör sig bör antalet 
backrörelser minimeras. Därför är längsgående 
parkering mest lämplig i dessa fall. 
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Figur 31. Rekommenderade mått för tvärställd bilparkering.

Figur 32. Rekommenderade mått för vinklad bilparkering.

Figur 33. Rekommenderade mått för längsgående bilparkering.
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