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Sammanfattning
Nedan ges det totala parkeringsbehovet för olika
bostads- och verksamhetstyper i Kävlinge
kommun. En indelning av kommunen har gjorts i
fyra zoner med varierande parkeringsbehov.
Parkeringsbehovet för bil respektive cykel anges.

parkering för besökare. Inom parentes anges
antalet parkeringsplatser för besökare, vilket är
inkluderat i totalvärdet. Parkeringstalen är
emellertid flexibla. Detta innebär att särskild
utredning i specialfall kan ligga till grund för
avvikelser från gällande parkeringstal.

En indelning av parkeringsbehovet görs i form av
parkering för boende eller anställda samt

Bilparkering

Cykelparkering

Parkeringsbehovet för bil avser antal bilplatser
per 1000 kvadratmeter BTA där annat inte anges.

Parkeringsbehovet för cykel avser
cykelplatser per 1000 kvadratmeter BTA.

Flerbostadshus
Småhus –
gemensam parkering*
Småhus –
enskild parkering*

Zon A

Zon B

Zon C

Zon D

7,5 (1,2)

10 (1,2)

11 (1,2)

12 (1,2)

Flerbostadshus

1,0 (0,1)

1,4 (0,1)

1,5 (0,1)

1,7 (0,1)

Småhus*

2,0

2,0

2,0

2,0

Kontor

16 (2)

28 (3)

32 (4)

36 (4)

Centrumhandel

26 (20)

31 (20)

32 (20)

34 (20)

Externhandel

36 (32)

39 (32)

40 (32)

41 (32)

Industri

7 (1)

12 (1)

13 (1)

15 (1)

Skolor

3 (1)

5 (1)

5 (1)

6 (1)

14 (12)

24 (21)

27 (24)

31 (27)

Restauranger

antal

Zon A

Zon B

Zon C

Zon D

24 (6)

24 (6)

24 (6)

24 (6)

-

-

-

-

Kontor

16 (2)

12 (1)

8 (1)

8 (1)

Centrumhandel

36 (30)

35 (30)

33 (30)

33 (30)

Externhandel

19 (15)

18 (15)

17 (15)

17 (15)

Industri

7 (1)

6 (1)

4 (1)

4 (1)

Skolor

40**

40**

40**

40**

16 (14)

12 (11)

8 (7)

8 (7)

Restauranger

*För småhus specificeras inga parkeringstal. Parkering väntas
ske på fastigheten

*Bilplatsbehovet anges i bilplatser per bostad
**För skolor anges ett riktvärde. Särskild utredning krävs
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Inledning
Då nybyggnad planeras skall det, enligt plan- och
bygglagen 8 kap, även planeras för parkering.
Detta samt lastning och lossning kan ske på eller i
närheten av fastigheten. Kommunerna har det
övergripande ansvaret för planering av parkering.
Det är emellertid fastighetsägarna som har
skyldighet att ordna med parkeringsmöjligheter
vilka är lämpliga för den verksamhet som bedrivs
på fastigheten.
Vad som är en lämplig parkeringsomfattning
beslutas av kommunerna. För att på ett
framgångsrikt sätt kunna hantera parkeringsfrågorna och samtidigt uppnå likabehandling
väljer många kommuner att ta fram dokument
som benämns Parkeringsnorm eller Parkeringstal.
Denna typ av dokument kan användas som ett
styrmedel i den kommunala planeringen. I
dokumenten behandlas det lokala parkeringsbehovet.
Detta är ”Parkeringstal för bil och cykel i Kävlinge
kommun”. Dokumentet ger information om
parkeringsbehov baserat på fastigheternas
verksamhet och läge. Tillsammans med
bebyggelsens omfattning ger detta ett värde för
hur många parkeringsplatser som måste planeras
för att bygglov skall beviljas.
”Parkeringstal för bil och cykel i Kävlinge
kommun” är ett flexibelt dokument. Detta
innebär att speciella förutsättningar kan leda till
att parkeringsbehovet bedöms avvika från
ordinarie värden. Exempelvis kan speciella
boendeformer eller annorlunda bilanvändning
göra att en särskild utredning behöver utföras.
Dokumentet är således stödjande och nämndbeslut kan tas som frångår parkeringstalen.
Parkeringstalen anger minimikrav för antalet
parkeringsplatser för olika ändamål. Det finns
därmed inget som hindrar att fastighetsägaren
bygger fler platser. Vad det gäller bilparkering är
emellertid en vanlig tillämpning av de
kommunala dokumenten att det antal platser
som föreskrivs också byggs.

Förutsättningar
Ett dokument innehållande parkeringsnorm/
parkeringstal skall ha en giltighet och kunna
användas i flera år. Därmed behöver förväntad
utveckling av bilinnehavet beaktas. I riket som
helhet ökar bilinnehavet något4. I Kävlinge
kommun har bilinnehavet under senare år varit
konstant eller svagt avtagande. Sedan år 2005 har
bilinnehavet totalt minskat med 2,5 %5. Sannolikt
har en sammankopplad arbetsmarknad och god
kollektivtrafikförsörjning av Kävlinge tätort
bidragit till denna utveckling6.

Biltäthet
Kävlinge kommun har i nuläget en biltäthet på
527 fordon per tusen invånare. Detta är relativt
högt och kan jämföras med biltätheten i riket
som helhet vilken ligger på 466 fordon per 1000
invånare12.
Biltätheten varierar i betydande utsträckning
mellan olika delar av kommunen och Kävlinge
tätort har den lägsta tätheten i kommunen3.
Nedan ges biltätheten för ett urval av
kommundelar.
Tätort/ område

Då många kommuner i Sverige har en ökad
biltäthet tvingas dessa välja högre behovstal för
att få en rimlig giltighetstid för sina parkeringstal. Då bilinnehavet i Kävlinge inte ökar kan ingen
faktor för uppräknande av biltätheten motiveras.
Det är emellertid värt att notera att befolkningen
i Kävlinge kommun växer. Detta innebär att
antalet bilar totalt sett ökar i kommunen. Längs
vägsträckor och i korsningar kan det här få
betydande effekter. Vad det gäller parkering på
enskilda fastigheter är det emellertid biltätheten
som är vägledande för parkeringsbehovet.

Biltäthet
(fordon/ 1000 inv.)

Centrala Kävlinge tätort

328

Perifera delar av Kävlinge tätort

476

Furulund

508

Löddeköpinge inkl. Sandskogen

520

Övriga delar av kommunen medelvärde
578*
*Inkluderar Hofterup som har en biltäthet på 545 fordon per
1000 invånare.

Parkeringsbehovet vid bostäder har ett samband
med biltätheten eftersom varje bil behöver ha en
parkeringsplats. Parkeringsplatsen ska dessutom
vara belägen på ett acceptabelt avstånd från
bostaden. Detta är en förutsättning för att resor
och parkering skall fungera effektivt.

Boendetäthet
Boendetätheten skiljer sig generellt i betydande
utsträckning för småhus respektive lägenheter.
Därmed görs med fördel en uppdelning för dessa
bostadstyper. I Kävlinge kommun är boendetätheten som helhet följande7:

Om antalet parkeringsplatser för bostäder inom
ett område klart understiger bilinnehavet inom
området kommer parkering initialt ske på platser
som inte är avsedda för detta.
1




(SCB 2012)
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Det finns olika sätt att redovisa biltätheten. Beroende på
vilken avgränsning som väljs ges olika värden. Privatägda
personbilar i trafik är den snävaste avgränsningen. Personbilar
i trafik inkluderar bilar som är skrivna på juridiska personer.
Dessutom kan avställda personbilar inkluderas. I Kävlinge
kommuns parkeringsnorm redovisas biltätheten med avseende
på personbilar i trafik. Motsvarande görs exempelvis i
parkeringsnormerna för Järfälla och Partille. Det finns
Parkeringsnormer som gör både snävare respektive vidare
avgränsningar.

Småhus: 2,8 boende per bostad
Lägenheter: 1,6 boende per bostad

4

År 2012 var biltätheten i Sverige 466 bilar per 1000 invånare.
Motsvarande värde för år 2002 var 452 bilar per 1000 invånare
(SCB).
5

År 2002 var biltätheten i Kävlinge 533 bilar per 1000
invånare. År 2005 var motsvarande siffra 540 bilar per 1000
invånare. Efter detta har trenden varit minskande. (SCB)
6

Under perioden 2002 – 2012 ökade tågresandet från
Kävlinge station med 61 % (Skånetrafiken)

3

Biltätheten är hämtad från SCB’s register BILPAK från 2012.
Materialet visar att biltätheten även varierar mellan olika delar
av samma tätort. Detta är speciellt tydligt i Kävlinge tätort. I de
mest centrala delarna av tätorten är biltätheten 437 bilar per
1000 invånare.

7

(SCB 2012) Framtaget genom utdrag ur
fastighetstaxeringsregistret.
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Inom
många
kommuner
skiljer
sig
boendetätheten mellan olika kommundelar och
bostadsområden. En analys av delområden
(NYKO6-områden) visar att boendetätheten är
relativt lik för olika områden inom kommunen.
Centralt belägna lägenheter väster om järnvägen
i Kävlinge har exempelvis en bostadstäthet på 1,5
boende per bostad8. I befintliga lägenheter öster
om järnvägen är boendetätheten ytterligare
något lägre. För nytillkommande bebyggelse kan
man emellertid inte utgå ifrån att tätheten skall
vara lägre än kommunsnittet vilket också är
förhållandevis lågt.

Beläggning
I Kävlinge kommun finns stora parkeringsytor
med gratisparkering. Det kan noteras att
kommunen exempelvis tillhandahåller ungefär
230 bilplatser gratis i västra delen av centrala
Kävlinge. En indikativ fältundersökning har
påvisat en beläggning nattetid under 20 %9.
Denna tillgång kan användas vid framtida
förtätning.

Zonindelning
Kävlinge kommun har en flerkärnig struktur med
ett antal tätorter. Förutsättningarna för parkering
skiljer sig åt på olika platser inom kommunen.
Exempelvis skiljer sig biltäthet och bilförarandelar. Detta beror till viss del på att
kollektivtrafikförsörjningen varierar mellan de
olika tätorterna samt mellan olika områden. Det
här
påverkar
i
sin
tur
bilbehovet.

Boendetätheten i centrala Kävlinge är således
inte är högre än inom övriga delar av kommunen.
Detta kan bero på att kvadratmeterpriset inte är
högre i centrala Kävlinge jämfört med övriga
delar av kommunen. Det här skiljer sig från den
prisskiktning som är vanlig i större städer, vilket
också inverkar på boendetätheten.

9
8

Fältundersökning genomförd av Kävlinge kommun december
2013

Baserat på utdrag från Kävlinge kommuns Geodatabas.
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Kommunen kan därmed indelas i ett antal zoner
med olika parkeringsbehov. Kävlinge tätort är den
enda tätort som delas i två zoner (se bild på
föregående sida samt nedan). Förutom biltäthet
så har gång- och cykelavstånd till järnvägsstationens plattformar samt barriärer påverkat
zonindelningen.

samtidigt finns på många andra platser inom
kommunen. Zonen motsvaras av de områden i
Kävlinge tätort som inte omfattas av zon A.
Parkeringsbehovet är högre än i centrala delar av
Kävlinge men lägre än för övriga kommundelar.

Zon A – Centrala Kävlinge tätort
I centrala delen av Kävlinge tätort är kollektivtrafikförsörjningen förhållandevis god. Resor kan
även göras med cykel eller till fots. I denna del av
kommunen är billinnehavet per person som lägst.
Detta område motsvarar zon A och avgränsas
enligt bild nedan. Inom zonen är parkeringsbehovet lägre än i övriga delar av kommunen.

Zon C – Löddeköpinge och Furulund
Zon C innefattar Löddeköpinge inklusive
Sandskogen samt Furulund. Bilbehovet är i denna
zon högre jämfört med Kävlinge tätort men lägre
än övriga delar av kommunen. Kollektivtrafikens
konkurrenskraft jämfört med bilen är i denna zon
inte lika stark som i Kävlinge tätort. Detta bidrar
till att biltätheten är högre än i zon A eller B vilket
också
medför
ett
högre
behov
av
parkeringsplatser.

Zon B – Perifera delar av Kävlinge tätort
I de mer perifera delarna av Kävlinge tätort är
inte kollektivtrafikförsörjningen lika god som i
tätortens centrala delar. Det finns dock en relativ
närhet till goda kollektivtrafikförbindelser vilket
har betydelse. Dessutom kan många resor göras
med cykel. Närhet till handel och service har
också en betydelse även om detta utbud

Zon D – Övriga delar av kommunen
Zon D innefattar kommunens övriga tätorter,
samt landsbyggden. Inom denna zon har
kollektivtrafiken lägre konkurrenskraft gentemot
bilen i förhållande till övriga zoner. Även
möjligheten att cykla är kraftigt begränsad.
Därmed blir bilinnehavet högre vilket också leder
till ett högre parkeringsbehov.
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Bilparkering
Parkeringsbehovet för bil varierar beroende på
ändamål. En indelning görs med avseende på
boendeparkering
respektive
arbetsplatsparkering.

biltätheten. På samma
besöksparkeringstalet.

sätt

omräknas

Följande behovstal anger hur många bilplatser
som behövs inom de olika zonerna. Inom
parentes ges bidraget från besökare:

Boendeparkering
Parkeringsbehovet vid boendeparkering utgörs av
parkering för boende samt för besökare. Antalet
platser som behövs för de boende baseras på
biltäthet och boendetäthet. Bilplatsbehovet
beräknas på följande vis:

Antal bilplatser/
1000 m2 BTA

Zon A
7,5

Zon B
10,0

Zon C
11,0

Zon D
12,0

(1,2)

(1,2)

(1,2)

(1,2)

Småhus
För småhus görs en indelning beroende på hur
parkeringen är anordnad. Småhus med egen
parkering bedöms likadant oavsett lokalisering
inom kommunen. Parkeringsbehovet är 2,0
platser/bostad. Besöksparkering är inkluderat i
detta värde.

Bilplatsbehov = Biltäthet x Boendetäthet + Besöksparkering

Parkeringsbehovet varierar generellt beroende på
bostadstyp. Därmed görs nedan en indelning för
flerbostads- respektive småhus. För bilparkering
baseras besöksparkeringen på erfarenhetsvärden10.

För småhus med samlad parkering används
zonindelningen. Behovstalen, vilka ges nedan, är
lägre nära Kävlinge station och högre i mer
perifera zoner. Besöksparkering är inkluderad och
motsvarar 0,1 platser per lägenhet.

Flerbostadshus
Parkeringsbehoven för flerbostadshus anges med
avseende på 1000 m2 BTA. Detta innebär att
samma värden används i både detaljplane- och
bygglovsskedet. BTA står för bruttoarean och
motsvarar alla våningsplans totala area vilken
begränsas av de omslutande byggnadsdelarnas
utsida11.

Antal bilplatser
per bostad

Zon A

Zon B

Zon C

Zon D

1,0

1,4

1,5

1,7

Arbetsplatsparkering
Parkeringsbehovet vid arbetsplatser består av
parkering för anställda respektive för besökare.
Antalet platser som behövs för de anställda
baseras på arbetstäthet och bilförarandel13.

Bilplatsbehovet för de boende erhålls genom att
boendetätheten per lägenhet multipliceras med
antalet lägenheter per 1000 m2 BTA12 samt

För besökare relateras också till verksamhetens
yta. Detta innebär att parkeringsbehoven anges
per 1000 m2 BTA. Det här möjliggör en tidig
hantering av parkeringsfrågan i planskedet.
Bilplatsbehovet beräknas på följande vis:

10

Besöksparkering uppgår till 0,1 platser per lägenhet.
Motsvarande värden används i Parkeringsnormer för andra
svenska städer som t.ex. Malmö, Göteborg och Partille.
11

För moderna lägenheter förhåller sig BTA till BRA enligt
följande samband: BTA = BRA/0,9. BRA står för bruksarean
och motsvarar alla våningsplans totala area som begränsas av
de omslutande byggnadsdelarnas insida. I BRA inkluderas
bland annat skåp och rumsskiljande väggar inom en lägenhet
upp till en tjocklek av 0,3 meter. Lägenhetsskiljande väggar
eller väggar mot trapphus är dock exkluderat (Boverket).

Bilplatsbehov = Arbetstäthet x Bilförarandel + Besöksparkering

12

Lägenhetsantalet per 1000 m2 BTA beräknas till 11,8. Värdet
baseras på en lägenhetsyta motsvarande 85 m2 BTA. Detta
värde är lägre än rikssnittet på 91,8 m 2 BTA (SCB 2010) men
motsvarar den omfattande nybyggnad som planeras i centrala
Kävlinge. Lägenhetsstorlek för befintlig bebyggelse inom KKB
ligger i medeltal under 80 m2 BTA i samtliga tätorter.

13

Bilförarandelar på 0,4 för zon A, 0,7 för zon B, 0,8 för zon C
samt 0,9 för zon D används. Detta kan relateras till den totala
bilförarandelen i Kävlinge kommun som är 0,76 (Resvanor Syd
2007,Trivector Traffic)
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För arbetstätheten används följande värden
gällande antal anställda per 1000 m2 BTA14:
Kontor

35

Centrumhandel

15

Externhandel

10

Industri

15

Skolor

5

Restaurang

4

utsträckning från normalvärdena bör särskild
utredning genomföras. I dessa fall beräknas
parkering för anställda baserat på hur många
anställda som behöver parkera samtidigt medan
besöksparkering baseras på BTA-ytan. Besökare
inkluderar kunder vilket för vissa verksamheter
innebär relativt höga värden. Zonindelning
behöver beaktas.
Angöring
Utöver parkeringsbehovet ovan behöver de flesta
verksamheter ett mindre antal angöringsplatser.
För skolor kan detta antal dock vara stort om en
betydande andel av barnen hämtas och lämnas
med bil. I dessa fall behöver en särskild utredning
genomföras.

Parkeringsbehovet vid arbetsplatser varierar i
stor utsträckning beroende på typ av verksamhet.
Därmed görs nedan en indelning med avseende
på några för Kävlinge kommun relevanta
verksamhetstyper15.
För handel görs exempelvis en indelning i
centrumhandel och externhandel. Nedan anges
totalt parkeringsbehov. Inom parentes ges
bidraget från besökare:
Zon A

Zon B

Zon C

Zon D

Kontor

16 (2)

28 (3)

32 (4)

36 (4)

Centrumhandel

26 (20)

31 (20)

32 (20)

34 (20)

Externhandel

36 (32)

39 (32)

40 (32)

41 (32)

Industri

7 (1)

12 (1)

13 (1)

15 (1)

Skolor

3 (1)

5 (1)

5 (1)

6 (1)

14 (12)

24 (21)

27 (24)

31 (27)

Restauranger

Särskilda riktlinjer
Nedan ges ytterligare riktlinjer för bilparkering.
Samnyttjande av parkeringsplatser
Inom områden med blandade funktioner kan det
finnas möjlighet att samnyttja gemensamma
parkeringsanläggningar. Detta kan leda till ett
lägre
parkeringsbehov.
Samnyttjande
av
parkeringsplatser skall dock inte ordnas på ett
sådant sätt att bilägare inte kan lämna bilen
hemma när de är på arbetet. Därmed begränsas
förutsättningarna att tillämpa samnyttjande som
inbegriper bostadsparkering utöver besöksparkering.

Specialfall arbetsplatsparkering
För övriga verksamheter som inte anges ovan,
som till exempel hotell, nöjes- eller idrottsanläggningar, behöver särskild utredning
genomföras.

På nästa sida visas vilken beläggning som är
vanlig för olika verksamheter vid olika tider16.
Detta kan användas som underlag för bedömning
av potentialen för samnyttjande. Ett reducerat
parkeringsbehov på grund av samnyttjande skall
dock baseras på en särskild utredning.

Inom vissa verksamhetstyper, t.ex. inom handel
och industri, kan arbetstätheten variera kraftigt.
Där arbetstätheten kan väntas avvika i betydande
14

Värdena baseras på en jämförelse av arbetstätheten för
olika verksamheter i Vellinge, Järfälla och Malmö vilket ligger
till grund för en bedömning av situationen i Kävlinge kommun.
15

För två av kategorierna används besökstäthet för beräkning
av antalet besöksparkeringsplatser. För kontor används en
besökstäthet på 4,5 besökare per 1000 m 2 BTA. Detta är ett
högt värde och motsvaras av besökstätheten för kontor i
Vellinge kommuns parkeringsnorm. För restauranger antas 70
besökare per 1000 m2 BTA generera 30 anländande sällskap.

16

Parkeringsnormer för en rad Svenska kommuner anger
snarlika värden. Däribland: Malmö, Lund, Göteborg, Partille
och Vellinge. För Kävlinge har lägre värden valts jämfört t.ex.
med Lund och Malmö. Detta baseras på utförd
beläggningsstudie (se förutsättningar).
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Vardag
10-16
Bostäder (boende)
45 %
Bostäder (besökande)
30 %
Kontor
60-80%
Centrumhandel
50 %
Externhandel
50 %
Industri
90 %
Skolor
90 %
Restauranger
75 %

Fredag
16-19
55 %
70 %
20 %
60-90 %
85 %
10 %
10 %
40 %

Lördag
10-13
50 %
40 %
10 %
100 %
100 %
5%
5%
60 %

Gångavstånd till parkering
Gångavståndet motsvarar gångsträckan mellan
parkeringsplatsen och målpunkten. För att en
parkeringsplats skall vara användbar får inte
gångavståndet vara alltför stort. Samma
gångavstånd som är acceptabelt avstånd till
kollektivtrafik är också acceptabelt för
bilparkering. Vid nybebyggelse av bostäder
accepteras därmed ett längsta gångavstånd på
400 meter. För att premiera kollektivtrafik och
cykel accepteras något längre avstånd för
bilparkering till arbetsplatser. Nedan ges
rekommenderade maximala gångavstånd för
olika kategorier:

Natt
80 %
50 %
10 %
10 %
-

Parkering för rörelsehindrade
För att personer med nedsatt rörlighet skall få en
fullgod tillgänglighet i samhället krävs att ett visst
antal av parkeringsplatserna får en särskild
anpassning. Två till tre procent av samtliga
bilplatser, dock minst en, ska därför anpassas för
rörelsehindrade med särskilt parkeringstillstånd.





Bilplatserna ska utformas så att bredden blir
minst 5,0 meter, om inte intilliggande ytor kan
användas.
Parkeringsplatserna ska förläggas nära entrén och
det hindersfria gångavståndet bör inte överstiga
25 meter. Platserna skall utmärkas med avseende
på rörelsehindrade.

Boende 400 meter
Arbete 600 meter
Besökande
o Bostäder 200 meter
o Butiker 300 meter
o Angöring 75 meter

Kommunalt parkeringsköp
Parkeringsköp innebär att fastighetsägaren ges
möjlighet att genom avtal överlåta ansvaret att
ordna parkering på annan plats. Därmed behöver
inte parkering ske på den egna fastigheten.
Kävlinge kommun erbjuder fastighetsägare att
teckna tidsbundna avtal där parkeringsbehovet
kan tillgodoses mot en fast avgift.

Sänkt parkeringsbehov genom goda
alternativ till bilresande
Där förutsättningarna är synnerligen goda för att
resa med kollektivtrafiken eller att cykla kan
parkeringsbehovet på vissa fastigheter vara lägre
än på andra platser inom samma zon. En särskild
utredning behöver dock genomföras för att
styrka detta. Om utredningen visar att
bilresandet kommer utgöra en betydligt lägre
andel av resandet till fastigheten än vad som
zonen indikerar kan kravet på antal
parkeringsplatser sänkas.

Behovstal vid ombyggnad
Vid ombyggnad baseras nytt parkeringsbehov
med avseende på fastighetens nya användning.
Detta kan påverka parkeringsbehovet både
positivt och negativt. Om det finns svårigheter att
anordna tillräcklig mängd parkeringsplatser finns
precis som vid nybyggnad möjligheter till
parkeringsköp.

Mobility Management och bilpool
Byggherrar eller fastighetsägare kan sänka
bilparkeringsbehovet genom att arbeta med
Mobility
Management-frågor.
Mobility
Management är ett koncept som syftar till att
främja hållbara transporter och minska
bilresandet genom att påverka beteende och
attityder.
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Exempel på lämpliga åtgärder är gröna resplaner
för företag eller anslutning av bostadsfastigheter
till bilpooler. Gröna resplaner kan exempelvis
innefatta informationsinsatser kring olika
resalternativ samt mjuka åtgärder för att höja de
hållbara färdmedlens attraktivitet gentemot bilen
vid arbetsresor.

Cykelparkering
I Kävlinge kommun sker 7 % av resorna för vuxna
och ungdomar över 15 år med cykel17.
Motsvarande siffra för hela Skåne är 15 %18. Att
cykla är positivt ur många aspekter och bör
premieras. Cykelparkering tar dessutom betydligt
mindre plats och är avsevärt billigare än
bilparkering. Detta gäller även om man beaktar
att vissa bilister samåker.

I Kävlinge kommun finns i nuläget ingen bilpool.
Om bilpooler startas inom kommunen skulle
anslutna fastigheter få ett sänkt parkeringsbehov.
Ett sänkt parkeringsbehov skall dock grundas på
en särskild utredning.

Boendeparkering
Cykelparkering vid bostäder består av parkering
för de boende samt för besökande. Cykelplatsbehovet beräknas på följande vis:

I de fall parkeringsbehov sänks genom Mobility
managementåtgärder skall en parkeringsreserv
skapas som motsvarar det reducerade
parkeringsbehovet, vilket är skapat genom
minskat bilresande. Detta innebär att mark finns
reserverad för framtida parkeringsbruk. Det här
kan eventuellt behövas då byggnader har en lång
livstid och det inte finns garantier för att arbetet
med hållbart resande kommer fortgå under hela
byggnadens livstid.

Cykelplatsbehov = Cyklar per boende + Besöksparkering

Cykelparkering för boende indelas precis som
bilparkering i småhus respektive flerbostadshus.
Vad det gäller cykel görs ingen zonindelning för
boendeparkering.
Flerbostadshus
För att förenkla för fler att använda cykel bör det
finnas minst en cykelplats per boende samt plats
för besökande. Ingen zonindelning görs för
boendeparkering.

Det bör förvisso poängteras att målet med
Mobility managementåtgärder är att skapa vanor
kring hållbart resande som i stor utsträckning
består även om specifika hållbarhetsinsatser
skulle upphöra.

Parkeringsbehovet för boende tas fram genom
att beräkna antalet boende per 1000 m2 BTA.
Detta resulterar i ett behov på 18 platser.
Besöksparkeringen kan väljas till 0,5 platser per
lägenhet19. Detta motsvarar 6 cykelplatser per
1000 m2 BTA. För flerbostadshus uppgår därmed
behovet till 24 cykelplatser per 1000 m2 BTA.

Reserverade ytor för eventuellt framtida
parkeringsbruk är emellertid inte bortslösad
mark. Dessa ytor kan vara till stor glädje som
rekreationsområde, lekyta eller liknande.
Gångavstånd mellan parkeringsreserven och
bostad eller verksamhet skall motsvara de
avstånd som gäller för ordinarie parkering i
Kävlinge kommun.

17

Resvanor Syd 2007 (Trivector Traffic)

18

Resvanor Syd 2007 (Trivector Traffic)

19

Motsvarar behovstalet i Malmö kommuns parkeringsnorm
vilket innebär god tillgång till parkeringsplatser för Kävlinge
kommun.
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Småhus
För småhus anges inga parkeringstal gällande
cykelparkering. Både parkering för boende och
besökare förutsätts kunna ordnas i tillräcklig
utsträckning på fastigheten.

Zon A

Arbetsplatsparkering
Cykelparkering vid arbetsplatser består dels av
parkering för anställda och dels av parkering för
besökande och kunder.

Cykelplatsbehov = Arbetstäthet x Cykelförarandel + Besöksp.

Centrumhandel

15

Externhandel

10

Industri

15

Restaurang

4

Parkeringstalen
möjliggör
högre
cykelförarandelar än nuvarande faktiska situation21.
Syftet är att göra det enkelt och attraktivt att
cykla i Kävlinge kommun. Cykelförarandelarna
kan även skilja sig åt mellan anställda och
besökande.

Kontor

16 (2)

12 (1)

8 (1)

8 (1)

Centrumhandel

36 (30)

35 (30)

33 (30)

33 (30)

Externhandel

19 (15)

18 (15)

17 (15)

17 (15)

Industri

7 (1)

6 (1)

4 (1)

4 (1)

Skolor

40*

40*

40*

40*

Restauranger
16 (14)
12 (11)
8 (7)
*Anger riktvärde; särskild utredning behövs.

8 (7)

Övrigt
För övriga verksamheter som inte anges ovan,
som till exempel hotell, nöjes- eller
idrottsanläggningar,
behöver
en
särskild
utredning genomföras.

Besöksparkeringen baseras på verksamheternas
ytor (BTA). Totalt cykelparkeringsbehov för olika
verksamheter ges nedan. Inom parentes ges
bidraget från anställda respektive besökare:

20

Zon D

För skolor varierar cykelplatsbehovet i betydande
utsträckning beroende på elevernas ålder. Äldre
elever
innebär
generellt
ett
högre
cykelplatsbehov. De anställda utgör en mycket
liten del av det totala antalet parkerande.
Därmed har cykelförarandelen bland de anställda
en begränsad betydelse för det totala
cykelparkeringsbehovet. Skolornas läge kan ha en
betydelse exempelvis vad det gäller andelen barn
som reser med skolskjuts. Detta har emellertid
inget tydligt samband med en zonindelning. Ett
riktvärde, oberoende av zonindelning, anges för
cykelparkeringsbehovet.

Arbetstätheten för relevanta verksamheter ges
enligt nedan. Arbetstätheten är oberoende av
färdmedel, vilket innebär att motsvarande värden
används för bilparkering.
35

Zon C

Handel
indelas
i
centrumhandel
och
externhandel. Det är i första hand denna
indelning, istället för zon som avgör
parkeringsbehovet för handelsetableringar. I
Kävlinge kommun finns externhandel med god
tillgänglighet för cyklister. Detta innebär att ett
betydande antal cykelparkeringsplatser även
behövs vid externhandelsetableringar.

Förutom resor till skola eller utbildning så är
cykelförarandelarna relativt lika för olika
ärenden20 i Skåne. Cykelplatsbehovet vid
arbetsplatser beräknas på följande vis:

Kontor

Zon B

Resvanor Syd 2007 (Trivector Traffic)

21

En parkeringsomfattning som möjliggör cykelförarandelar på
0,4 inom zon A, 0,3 inom zon B respektive 0,2 inom zon C och
D används.
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Bilaga - Beräkningsexempel
Nedan ges några beräkningsexempel som visar hur parkeringstalen kan tillämpas.
Nybyggnad av flerbostadshus
Nybyggnad av flerbostadshus planeras i centrala Kävlinge. Omfattningen är 3000
kvadratmeter BTA. Detta innebär följande:



Flerbostadshus
Zon A

Avläsning i tabell för bilparkering, på sidan 4, ger 7,5 bilplatser per 1000
kvadratmeter BTA. Detta resulterar i:


3 x 7,5 = 22,5 platser
o Bilplatsbehovet avrundas uppåt till 23 platser

Cykelbehovet avläses i tabell för cykelparkering, på sidan 4, till 24 platser per 1000
kvadratmeter BTA. Detta innebär att cykelplatsbehovet är:


3 x 24 = 72 platser

Tillbyggnad av kontor
En byggnad i Löddeköpinge som används som kontor behöver utvidgas. Den nya
omfattningen kommer bli 2500 kvadratmeter BTA. Vid ombyggnad baseras
parkeringsbehovet på den nya användningen. Detta innebär att det nya
parkeringsbehovet baseras på:



Kontor
Zon C

Avläsning i tabell för bilparkering, på sidan 4, ger 32 bilplatser per 1000
kvadratmeter BTA. Detta resulterar i ett totalt bilplatsbehov på:


2,5 x 32 = 80 platser

Cykelbehovet avläses i tabell för cykelparkering, på sidan 4, till 16 platser per 1000
kvadratmeter BTA. Detta innebär att det nya cykelplatsbehovet är:


2,5 x 16 = 40 platser
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Samnyttjande
I centrala Kävlinge finns exploateringsplaner. Byggnader som skall innehålla
restauranger och butik planeras intill varandra. Ytorna för restaurang respektive
butik omfattar 500 kvadratmeter BTA vardera. Läget innebär zon A och de
enskillda verksamhetstyperna ger separat därmed följande parkeringsbehov:



Centrumhandel: 0,5 x 26 = 13 platser
Restaurang: 0,5 x 14 = 7 platser

Då verksamheterna planeras i intilliggande byggnader kan det totala
parkeringsbehovet på 20 platser emellertid minskas genom samnyttjande enligt
nedan. Ingångsvärdena är hämtade från tabell för bilparkering, på sidan 4, samt
tabell för samnyttjande på sidan 11.
Vardag
10-16
50 %
6,5

Fredag
16-19
90 %
11,7

Lördag
10-13
100 %
13,0

Natt

Beläggning restaurang
Tidsspecifikt parkeringsbehov restaurang

75 %
5,3

40 %
2,8

60 %
4,2

0%
0,0

Totalt tidsspecifikt parkeringsbehov
Avrundas till

11,8
12

14,5
15

17,2
18

0,0
0

Beläggning centrumhandel
Tidsspecifikt parkeringsbehov centrumhandel

0%
0,0

Parkeringsbehovet med avseende på samnyttjande innebär att dimensionerande
tidpunkt blir lördagar mellan 10 – 13. Detta innebär att 18 platser krävs. Således
ges en minskning med 10 % jämfört med om samnyttjande inte skulle beaktas.
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