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Inledning
Bakgrund
Ängelholms kommun har en parkeringsnorm från 1991. Sedan dess har
många samhällsförändringar skett. En ny parkeringsnorm behöver därför
tas fram för kommunen, för att skapa en balanserad parkeringspolitik utifrån rådande samhällsutveckling.
Syfte
Syftet med riktlinjerna för parkering är att ge kommunen, fastighetsägare,
exploatörer och andra intresserade en tydlig vägledning för hur parkeringsfrågorna ska hanteras vid exploatering.
Riktlinjerna innehåller en parkeringsnorm som reglerar hur många parkeringsplatser för bilar, cyklar och mc som ska anläggas vid nybyggnation,
ombyggnation eller ändrad markanvändning. Riktlinjerna tar även upp pendelparkering samt parkering för husbilar och husvagnar.
Mål
Målet är att riktlinjerna för styrdokument ska tydliggöra gemensamma
förutsättningar för parkering i Ängelholms kommun, både internt inom
kommunen och för externa aktörer.
Riktlinjerna för parkering ska stödja en hållbar utveckling, i enlighet med
kommunens översiktsplan 2035 och övriga styrdokument i kommunen.

Avgränsning
Riktlinjerna för parkering gäller för hela Ängelholms kommun.
Parkeringsnormen reglerar framförallt parkeringsbehovet inom kvartersmark.
Parkering på allmän platsmark, gatumark, omfattas normalt sett inte av riktlinjerna för parkering.
Utöver parkeringsnormen kan reglering av parkering ske genom olika former
av styrning, t ex: styrning genom tidsreglering eller genom avgifter. Styrning
m h a tidsreglering kan användas för att reglera hur länge och under vilka tider parkering får ske alternativt för att gynna ett visst behov av parkering (arbets-, boende- eller besöksparkering). Tidsstyrning kan få olika konsekvenser,
såväl positiva som negativa. Styrning m h a parkeringsavgifter kan ske för att
parkeringen ska användas på ett visst sätt eller för att påverka färdmedelsval.
Därutöver kan styrning ske genom att begränsa alternativt gynna parkeringsmöjligheter för olika fordonsslag eller trafikkantgrupper. Dessa former av
styrning hanteras dock inte inom ramen för denna riktlinje för parkering.
Ett annat sätt att arbeta för att främja hållbara transporter är genom beteendepåverkan, s k Mobility Management (MM). Ängelholms kommun arbetar
aktivt med olika mobilitetsåtgärder, men arbetet med mobilitetsåtgärder
behandlas inte heller inom ramen för dessa riktlinjer för parkering.
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Lagar, mål och styrdokument
Riktlinjerna för parkering stödjer en hållbar utveckling i enlighet med nationella, regionala och kommunala lagar, mål och styrdokument.
Nationell nivå
Miljömål

kommande generationer. I plan- och bygglagen regleras vilka krav som ställs
gällande placering och utformning av parkeringsplatser. Där anges att det på
tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning ska finnas lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon.

Sveriges miljömålssystem består av ett generationsmål, 16 miljömål och 17
etappmål. Riktlinjerna har framförallt koppling till miljömålen om ”Begränsad klimatpåverkan” och ”God bebyggd miljö”. Av målet om begränsad klimatpåverkan framgår att halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras
så att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Av målet om
god bebyggd miljö framgår bl a att den bebyggda miljön ska utgöra en god
och hälsosam livsmiljö och medverka till en god regional och global nivå.
Anläggningar ska lokaliseras så att en långsiktigt god hushållning med mark,
vatten och andra resurser främjas.

Boverkets byggregler (BBR)

Transportpolitiskt mål

Klimatlagen

Nationell transportinfrastrukturplan 2018-2029

Parisavtalet

Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.
Den nationella transportinfrastrukturplanen innehåller satsningar som ska
bidra till en omställning till ett fossilfritt välfärdsland, ett Sverige som håller
ihop, ett ökat bostadsbyggande och förbättrade förutsättningar för näringslivet. Rätt investeringar i transportinfrastrukturen bygger Sverige starkt och
hållbart för framtiden.
Plan- och bygglagen (PBL)

Bestämmelserna i plan- och bygglagen syftar till att främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållande samt en god
och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för
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Boverkets byggregler innehåller ett kapitel om tillgänglighet. Där framgår att
en angöringsplats för bilar ska finnas och parkeringsplatser för rörelsehindrade ska kunna anordnas efter behov inom 25 m gångavstånd från en tillgänglig
och användbar entré till publika lokaler, arbetslokalser och bostadshus.
Plan- och byggförordning (PBF)

Bygglov krävs för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra
parkeringsplatser utomhus.
Det långsiktiga klimatmålet innebär att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa
utsläpp.
Parisavtalet ska bidra till att minska utsläppen av växthusgaser samt att stödja
de som drabbas av klimatförändringarnas effekter.
Regional nivå

Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050

Region Skåne har tagit fram en strategi som anger inriktningen för hur transportsystemet i Skåne ska utvecklas för att uppnå gemensamma mål. Den
innehåller en färdmedelsfördelning som visar hur transportsystemet ska
utvecklas för att bli mer hållbart.

Lokal nivå

Översiktsplan 2035

Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2018-2029

Av den regionala transportinfrastrukturplanen framgår att transportsystemet ska utvecklas för att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling. Det är
viktigt att se transportsystemet som en helhet.
Trafikförsörjningsprogram för Skåne

Region Skånes trafikförsörjningsprogram ger en inriktning för målen med
kollektivtrafiken i Skåne. Trafikförsörjningsprogrammet grundar sig på en
långsiktig hållbar utveckling, där ett hållbart resande utgör en förutsättning
för tillväxt och välfärd.
Familjen Helsingborgs strategi för infrastruktur och kollektivtrafik

Familjen Helsingborgs strategi för infrastruktur och kollektivtrafik innehåller ett mål om att skapa ett säkert, hållbart och pålitigt transportsystem med
förbindelser till omvärlden. I strategin pekas olika objekt ut för att kunna
möta framtidens efterfrågan på hållbara transporter och ökat resande med
kollektivtrafiken.

Det övergripande målet är att Ängelholms kommun ska utvecklas på ett
hållbart sätt. Översiktsplanen innehåller en strategi om en hållbar infrastruktur med ställningstaganden om att kommunen ska arbeta framåtsyftande med parkeringsfrågor genom att minimera ytor för bilparkering och
ta fram en ny parkeringsnorm. Cykelparkeringsnormen ska användas. Pendelparkeringar och bilpooler ska bidra till ett mer hållbart resande. Översiktsplanen innehåller även en strategi om balans mellan stad och land med
ställningstaganden om att verka för att byten mellan olika transportsätt ska
vara smidiga, t ex genom möjlighet att parkera bilar och cyklar på strategiska platser för att kunna byta transportslag.
Cykelplan 2015-2025

Det långsiktiga målet med cykelplanen är att skapa ett hållbart samhälle.
Kommunens cykelplan 2015-2025 innehåller en cykelparkeringsnorm, som
implementerats i denna riktlinje för parkering, för att samla alla parkeringsnormer i kommunen. När cykelplanen revideras ska cykelparkeringsnormen tas bort från cykelplanen.
Miljöplan 2014-2021

Miljöplanen innehåller en inriktning om ett hållbart transportsystem där
framgår att andelen gång-, cykel- och kollektivtrafik ska öka samt att de
transporter kommunen äger eller brukar ska vara fossilbränslefria. En
annan inriktning är en levande och god bebyggd miljö. Där framgår att
gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras.
Trafikplan 2011-2020

Avsikten med trafikplanen är att bygga upp ett trafiksystem som bidrar till
en attraktiv och hållbar utveckling. När det gäller parkeringsfrågorna lyfts
vikten av en ny parkeringsnorm i kommunen.
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Nulägesbeskrivning
I Ängelholm, liksom i många andra kommuner i Sverige, har samhällsplaneringen sedan 1960-talet anpassats efter bilens behov. Idag finns en ökad
medvetenhet om de negativa konsekvenser detta har medfört, vilket har lett
till en förändrad inställning i samhälls- och trafikplaneringen. Numera utgår
planeringen till större del från människan. Planeringen styrs även av en annan medvetenhet med prioritering av gång-, cykel- och kollektivtrafik, i syfte
att uppnå en hållbar utveckling. Klimatförändringar visar att andelen fossila
bränslen behöver minska.

I Ängelholms kommun använde majoriteten bilen som färdmedel 2013,
därefter kommer cykel och gångtrafik (enligt den senaste statistiken som
kommunen har). Det kan jämföras med diagrammet för Skåne på föregående sida. Ängelholms kommun har inte satt några egna färdmedelsmål.
ANTAL PERSONBILAR I ÄNGELHOLMS KOMMUN
23500
23000

Det bor idag drygt 42 000 personer i Ängelholms kommun. Det sker en
kontinuerlig befolkningstillväxt och kommunen väntas fortsätta växa. Målet
är att Ängelholms kommun ska öka befolkningen med 1 % per år, d v s
ca 400 personer per år, vilket också sker. Det medför ett behov av ökat bostadsbyggande. I takt med detta ökar konkurrensen om marken, vilket ökar
kraven på en effektiv markanvändning istället för bebyggelse på värdefull
jordbruksmark. Transportsystemet behöver bli mer yteffektivt. Kommunen
bedriver sedan ett antal år tillbaka ett arbete mot en långsiktigt hållbar utveckling. Ändrade resvanor väntas i framtiden leda till ett minskat bilinnehav.
Biltäthet

22500
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Under perioden 2013 till 2018 ökade antalet invånare i åldern 18-85 år i
Ängelholms kommun från 31 000 invånare till 32 300 invånare, vilket innebär en ökning med 4 %. Antalet personbilar ökade under samma period från
21 350 till 23 000 vilket motsvarar 6 %. Trenden ser ut på motsvarande sätt
både i Skåne och i riket.
Resvaneundersökningar
Skåne

En resvaneundersökning för Skåne har genomförts oktober 2018 av Region
Skåne. Ängelholms kommun deltog inte i den studien och det finns därför
inget kommunspecifikt resultat för Ängelholm. Senast en resvaneundersökning genomfördes för hela Skåne var 2013.
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Övergripande för Skåne visade studien bl a följande:
•
•

•
•
•
•

Drygt 80 % har körkort för bil och majoriteten kan använda bil när
de behöver det. Endast ett fåtal bor i hushåll där det inte finns något
körkort alls.
Majoriteten har tillgång till en cykel. Det är inte några större skillnader
mellan män och kvinnors tillgång till cykel. Däremot finns det skillnader
mellan olika åldersgrupper, där framförallt personer i åldrarna 19-25
och 65-84 år i mindre utsträckning har tillgång till cykel.
Bland de som är 65 år och äldre finns den största andelen som inte
gör någon förflyttning och bland de i åldern 26-39 år finns den minsta
andelen.
Antal resor per dag och person är 2,3 resor (inkluderar alla, även de som
inte reser). Bland de som reser är genomsnittligt antal resor 3,1.
Den totala reslängden per person och dag för dem som reser är
ca 60 km.
Majoriteten av resorna görs med bil. Näst vanligast är cykeln. Lika vanligt som cykeln är att resa med kollektivtrafik när andelarna för buss och
tåg slås samman.

Ängelholm

En resvaneundersökning genomfördes februari 2018 bland kommunens
anställda, totalt ca 4 085 personer. Totalt 1071 svarade på enkäten, vilket ger
en svarfrekvens på 26 procent.
Undersökningen visade bl a att de flesta medarbetarna pendlar med bil,
men att många funderar på att åka mer kollektivt. Drygt 70 % har som
längst 20 km enkel resa till arbetsplatsen. Nästan 60 % pendlar med bil mellan hemmet och arbetsplatsen och drygt 21 % cykelpendlar. Samtidigt anser
60 % att de har bra eller ganska bra möjligheter att pendla med gång, cykel
eller kollektivtrafik.
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Parkering
Parkeringar har en central roll i trafiksystemet och påverkar hur staden upplevs och fungerar. Tillgång till parkering är en grundläggande förutsättning
för att kunna utnyttja fordon som cyklar och bilar. Samtidigt tar bilparkering
stora ytor i anspråk, som i sin tur påverkar stadens attraktivitet med hårdgjorda ytor som påverkar dagvattenhantering och upplevelser. Tillgång till
parkering kan användas som ett aktivt styrmedel för att påverka resvanor och
markanvändning.
Parkeringstillgång och restriktiva parkeringsnormer är något som i hög grad
påverkar färdmedelsfördelningen inom ett område. Genom att skapa förutsättningar för alternativa transportlösningar, samtidigt som antalet bilparkeringar reduceras, kan färdmedelsfördelningen i ett område mot ett mer
hållbart och stadsmässigt resemönster uppnås.
Ansvar för parkering
Fastighetsägaren

Fastighetsägaren bär, enligt plan- och bygglagen, ansvaret för att anordna
parkering för sin fastighet.

för ett underjordiskt garage är den dyraste lösningen, den kostar nästan dubbelt så mycket som en parkering i parkeringshus.

Typ av parkering
Markparkering
Enklare parkeringdäck

Anläggningskostnad/bilplats
10 000-30 000 kronor
70 000-100 000 kronor

Parkeringshus

175 000-400 000 kronor

Underjordiskt garage

300 000-700 000 kronor

Dessa kostnader framgår sällan för de boende och samhället i övrigt. Det är
därför viktigt att synliggöra dem. För att täcka de faktiska kostnaderna för
mark, byggnation, drift och underhåll av parkering skulle priset för en parkeringsplats behöva vara minst 700 kronor/månad per plats vid markparkering, för parkeringshus minst 1 500 kronor/månad och för källargarage
2 500-4 500 kronor/månad.

Kommunen

Eftersom förväntan på vad en parkeringsplats ska kosta är lägre än dessa
siffror, tas ofta mindre kostnader ut av den som använder parkeringen.
Priset för parkering blir så pass hög att ingen förväntas betala vad det kostar.
Därför fördelas ofta kostnaden över samtliga lägenheter, medan en mindre
månadsavgift tas ut av de som parkerar. Detta är dock något som kommunen inte kan styra över, men som bör synliggöras.

Parkeringskostnader
Parkering medför kostnader för fastighetsägare och exploatörer. Kostnader
för att anordna parkering varierar kraftigt beroende på typ av parkering. Det
är billigast att anlägga markparkering. Ur stadsbyggnadssynpunkt är detta
dock inte en eftersträvansvärd lösning i de mest centrala lägena. Kostnaden

Det innebär att om parkeringsnormen sänks i kommunen så sänks även
byggkostnaden, även om det utgör en marginell del av den totala byggkostnaden. Parkeringsytor tar även mark i anspråk. Ju mindre mark som används
för parkeringsytor, ju mer mark kan användas för byggrätter eller för t ex
utemiljöer.

Kommunen har ett övergripande ansvar för parkeringens planering, då
kommunen genom plan- och bygglagen är ansvarig för att mark används på
ett lämpligt sätt och ska ange vilken parkeringsefterfrågan fastighetsägarna
ska tillgodose. Kommunen har däremot ingen skyldighet att ordna parkering.
Likställighetsprincipen ska gälla, så att byggherrar behandlas lika.
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Riktlinjer för parkering
Riktlinjerna för parkering är ett strategiskt verktyg för att styra tillgången till
parkering med ambitionen att skapa en hållbar stadsutveckling. Ledordet är
en väl balanserad strategi för parkeringsförsörjningen avseende:
•
•
•
•

Attraktivitet.
Effektiv markanvändning.
God tillgänglighet.
Hållbar infrastruktur.

Attraktivitet
Ängelholms kommun eftersträvar en attraktiv livsmiljö. Parkeringsbehovet
ska tillgodoses på ett sätt som stör stadsmiljön i så liten utsträckning som
möjligt. Parkering ska anordnas på kvartersmark för att frigöra allmänna
platser som torg och grönområden m m från parkeringar. I framtiden kan
behovet av parkeringar förändras. Flexibla parkeringslösningar är därför
önskvärda. Parkeringsanläggningarnas utformning är också viktigt.

besöks- och kundparkeringar viktiga. Parkeringsytor längs gator i centrum
ska i första hand användas för kortsiktiga ärenden. Ytor närmast mål- och
startpunkter för cykelparkering prioriteras. Kommunen ska vara tillgänglig
för alla i samhället. Personer med funktionsnedsättning behöver erbjudas
möjligheter att komma nära målpunkter med bil.
Hållbar infrastruktur
Ängelholms kommun eftersträvar en hållbar infrastruktur. Boende ska ges
möjlighet att lämna bilen hemma, för att kunna arbeta hemifrån och för att
uppmuntra användandet av kollektivtrafik. Om parkeringstillgången på tomtmark är alltför liten, riskerar bilen parkeras på gatan istället. Det är viktigt att
erbjuda en god tillgång till och attraktiva cykelparkeringar vid såväl bostäder,
arbetsplatser och besöksmål för att uppmuntra cykelanvändningen samt
stödja ”hela resan”-perspektivet. Pendelparkeringar nära målpunkter bidrar
också till detta och uppmuntras.

Effektiv markanvändning
Ängelholms kommun eftersträvar ett effektiv markanvändning, för att
minska behovet av att bygga på jordbruksmark. Kollektivtrafiken är mer
yteffektiv än biltrafiken. Parkeringar, speciellt markparkeringar, tar plats. Parkeringshus är däremot mer yteffektiva. Bilpooler bidrar också till att minska
markbehovet. Yteffektiva parkeringsytor eftersträvas därför. Parkeringsplatser som kan samutnyttjas medför en effektiv markanvändning,
då de inte tar lika mycket mark i anspråk samt ger samhällsekonomiska och
stadsbyggnadsmässiga vinster. Vid större utbyggnadsområden ska helhetslösningar eftersträvas. Nytänkande initiativ avseende reducerande åtgärder
ska uppmuntras.
God tillgänglighet
Ängelholms kommun eftersträvar en god tillgänglighet. För näringslivet är
Riktlinjer för parkering 2021-2025 11(32)

Parkeringsnorm
Parkeringsnormen ska användas som stöd vid detaljplaneläggning och
bygglovsprövning. Parkeringsnormen anger ett minimikrav för antalet parkeringsplatser för olika ändamål. Kommunen eftersträvar att minimera antalet
parkeringsplatser, för att hushålla på marken. På grund av kostnaden är det
sällan fastighetsägaren eller exploatören väljer att bygga fler parkeringsplatser
än vad som behövs.
Vid större parkeringsanläggningar bör behovet av elfordon beaktas, då dessa
blir allt vanligare, och några parkeringar avsättas till elfordon. Ängelholms
kommun uppmuntrar laddningsstolpar vid parkeringar.
Kravet på parkeringsplatser gäller vid nybyggnad. Kravet eftersträvas även
vid om- och tillbyggnad samt vid ändrad användning. Vid ombyggnation
avser normtalet enbart ombyggnationsdelen och inte den befintliga delen av
byggnaden.
Parkeringsnormer gäller fr o m att politiskt beslut tagits. Om det finns planbestämmelser i detaljplaner gällande parkeringar fortsätter dessa att gälla.
Vid redan framtagna parkeringsutredningar avgörs frågan om utredningen i
detaljplaneskedet eller om denna parkeringsnorm ska gälla från fall till fall.
Parkeringsnorm för bil

Andra faktorer som kan påverka efterfrågan av bilparkeringar är typ av boendeform, avgiftsnivå på parkering och socioekonomiska faktorer. Hänsyn
till dessa faktorer har dock inte tagits i zonindelningen.
Zon 1

Zon 1 utgörs av stationsområdet. Där gäller parkeringsstrategi för stationsområdet, beslutad av kommunfullmäktige den 30 oktober 2017.
Zon 2

Zon 2 utgörs av centrala Ängelholm inklusive Angela och sjukhusområdet.
Här är parkeringsnormen låg. Staden har en tät karaktär med en hög befolkningstäthet. Här finns god tillgång till kollektivtrafik, gång- och cykelvägar.
Området rymmer såväl många arbetsplatser, bostäder, handel som service.
Zon 3

Zon 3 utgörs av centralorten Ängelholm inklusive Barkåkra och Valhall
Park. Här är staden inte riktigt lika tät. Befolkningstätheten är fortfarande
förhållandevis hög eller väntas bli när planerade utbyggnader är genomförda. Det finns tillgång till kollektivtrafik, gång och cykelvägar samt arbetsplatser, bostäder, handel och service.
Zon 4

Behovet av bilparkering ser olika ut för olika delar av kommunen. Kommunen har därför delats in i olika zoner där olika bilparkeringsnormstal gäller för
respektive zon. Zonerna är baserade på:

Zon 4 utgörs av övriga tätorter och delar av kommunen. Här är karaktären
inte lika stadsmässig i centralorten, utan det finns en större andel radhusoch villabebyggelse. Befolkningstätheten är inte lika hög. Kollektivtrafik,
gång- och cykelvägar samt arbetsplatser, handel och service finns i varierad
utstäckning.

•
•
•
•

Bilparkering vid bostäder
Bilplatsbehovet beräknas genom att multiplicera förväntad boendetäthet
med förväntad biltäthet. Statistiken som visar biltätheten i Ängelholms kom-

Zonindelning

Tillgång till kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar.
Befolkningstäthet.
Närhet till handel och service.
Tillgång till arbetsplatser.

12(32)
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mun är hämtad från SCB. Den omfattar endast de bilar som är skrivna på
juridiska personer, totalt 21 400 stycken. Enligt Trafikverket fanns det 22 900
bilar registrerade i kommunen 2017. Det innebär att underlaget saknar ca
1 500 bilar eller ca 6 % av det totala antalet. Dessa 1 500 bilar består av personbilar leasade minst 1 år.
Boendetäthet x biltäthet = bilplatsbehov
Boendetäthet för flerbostadshus är 1,47 boende/bostad och för enbostadshus 1,89 boende/
bostad. Antagande att medelstorlek/bostad är 70 m2 BOA för flerbostadshus och 128 m2
BOA för enbostadshus. Biltäthet avser antalet bilar per 1000 invånare. Ängelholms kommun
högre biltäthet än Skåne och Sverige. I Sverige är genomsnittet 377 bilar/1 000 invånare. I
Skåne är genomsnittet 383 bilar/1 000 invånare. I Ängelholm är genomsnittet 453 bilar/1
000 invånare. Biltätheten är generellt sett lägre i centralorten än i övriga delar av kommunen.

Flerbostadshus

9-12,5 parkeringsplatser per 1 000 m2 BTA ska anläggas vid flerbostadshus,
beroende på vilken zon det gäller (se tabell på nästa sida). Normen är samma
för hyres- och bostadsrätt. Därutöver ska besöksparkeringar anordnas med
15 % av normtalet, skyltas som besöksparkering och vara allmänt tillgängliga.
Små lägenheter

2,5-8 parkeringsplatser per 1 000 m2 BTA ska anläggas för små lägenheter,
40 m2, beroende på vilken som det gäller (se tabell på nästa sida). Kravet har
reducerats eftersom bilinnehavet i små lägenheter enligt statistik är mycket
låg. Därutöver ska besöksparkeringar anordnas med 15 % av normtalet, skyltas som besöksparkering och vara allmänt tillgängliga.
Rad- och kejdehus

I zon 1 ska parkeringsutredning genomföras. I zon 2-4 ska 1,3 parkeringsplatser per bostad anläggas för rad- och kedjehus beroende på vilken zon det
gäller (se tabell nästa sida).
14(32)
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En- och tvåbostadshus

2 parkeringsplatser per bostad ska anläggas för enbostadshus. Vid enbostadshus ska parkering normalt ske på den egna tomten. För tvåbostadshus kan
parkering alternativt anordnas på en gemensam parkering.
Särskilda boenden och trygghetsboenden

För särskilda boenden och trygghetsboenden krävs parkeringsutredning, då
behovet av parkeringar kan vara lägre vid dessa boenden. Särskild hänsyn ska
tas till behov av parkeringsplatser för funktionsnedsatta, som kan vara högre
vid särskilda boenden.
Bilparkering vid verksamheter
Bilparkeringsnormen vid verksamheter beräknas utifrån behovet för anställda.
Det är uppskattad arbetstäthet samt färdmedelsfördelning som avgör behovstalet En jämförelse med andra kommuner har gjorts. Uppskattad andel som
reser med bil multipliceras med uppskattad arbetstäthet.
Arbetstäthet x bilförarandel = bilplatsbehov (anställda)
Kontor

13-15 parkeringsplatser per 1 000 m2 BTA ska anläggas vid kontor, beroende
på vilken zon det gäller (se tabell på nästa sida). Därutöver ska besöksparkeringar anordnas med 15 % av normtalet, de ska skyltas som besöksparkeringar och vara allmänt tillgängliga.
Industri

7-10 parkeringsplatser per 1 000 m2 BTA ska anläggas vid industrier, beroende
på zon (se tabell nästa sida). Därutöver ska besöksparkeringar anordnas med
15 % av normtalet, de ska skyltas som besöksparkeringar och vara allmänt
tillgängliga.

Handel

För handel krävs en parkeringsutredning. Det gäller såväl handel i staden,
som externhandel. Det är viktigt att även tillgodose behovet av lastning och
lossning i parkeringsutredningen.

Bilparkering för personer med funktionsnedsättning

För restauranger krävs en parkeringsutredning. Det är viktigt att även tillgodose behovet av lastning och lossning i parkeringsutredningen.

För personer med funktionsnedsättning är möjligheten att välja färdsätt ofta
mer begränsad än för andra. Bilen är då viktig och anläggandet av parkeringsplatser för personer med funktionsnedsättning utgör en viktig planeringsfråga. Mellan 2-4 % av samtliga bilplatser, dock minst en bilparkering,
ska anpassas för personer med funktionsnedsättning med särskilt parkeringstillstånd. Parkeringsplatserna ska förläggas nära entrén och utmärkas för personer med funktionsnedsättning. Gångavståndet bör inte överstiga 25 meter.

Övrig bilparkering

Bilparkering på allmän platsmark

Restaurang

Bilparkering vid övriga anläggningar

För andra anläggningar såsom förskolor, skolor, idrottsanläggningar, hotell
och sjukhus krävs en parkeringsutredning, då behovet varierar beroende på
typ av anläggning upptagningsområde och målgrupp.

Parkeringsplatser på allmän platsmark får inte tillgodoräknas vid redovisning
av parkeringsplatser för exploatering, den marken ska vara reserverad för
kommunens möjlighet att erbjuda tillgänglighet till handel och service, gångoch cykelvägar eller motsvarande samt ökad tillgänglighet.

Zon 1

Zon 2

Zon 3

Zon 4

Flerbostadshus

9

9

11

12,5

Små lägenheter

2,5

6

7

8

Rad- och kedjehus

Parkeringsutredning

1,3 per bostad

1,3 per bostad

1,3 per bostad

En- och tvåbostadshus 2 per bostad

2 per bostad

2 per bostad

2 per bostad

Särskilda boenden och Parkeringsutedning
trygghetsboenden

Parkeringsutredning

Parkeringsutredning

Parkeringsutredning

Kontor

13

13

13

15

Industri

7

8

9

10

Handel

18

Parkeringsutredning

Parkeringsutredning

Parkeringsutredning

Restaurang

20

Parkeringsutredning

Parkeringsutredning

Parkeringsutredning

Övriga anläggningar

Parkeringsutredning

Parkeringsutredning

Parkeringsutredning

Parkeringsutredning

Typ av bebyggelse

Antal p-platser/1 000 m2 BTA

Antal p-platser/1 000 m2 BTA

Antal p-platser/1 000 m2 BTA

Antal p-platser/1 000 m2 BTA
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Reduceringsmöjligheter för bilparkering
Reducering av bilparkeringsplatser möjliggör för fastighetsägaren eller exploatören att göra avsteg från parkeringsnormen genom någon av följande
åtgärder:
•
•
•
•

Bilpool.
Cykelåtgärder.
Kollektivtrafik i zon 4.
Samutnyttjande.

Vid samtliga reduceringsmöjligheter ska åtgärderna vara varaktigt bestående
och vara tillgängliga hela tiden. Kommunen gör en bedömning i varje enskilt
fall om åtgärden kan motivera en reducering, i ett så tidigt skede som möjligt,
se kapitlet om genomförande på sidan 25. I vissa fall kan en parkeringsutredning krävas för att avgöra detta, t ex gällande samutnyttjande.
Flera av reduceringsåtgärderna kan kombineras och därmed ge en större
sänkning. Reducering kan dock max ske med 20 % i Ängelholms kommun.

Typ av åtgärd

Reducering

Bilpool

4 p-platser/poolbil.

Cykelåtgärder

5 % av totalbehovet om minst tre
cykelåtgärder genomförs.

Kollektivtrafik

5 % av totalbehovet i zon 4.

Samutnyttjande

5 % av totalbehovet.

Bilpool

Reducering av bilparkering är möjlig om det finns tillgång till en eller flera
bilpooler. En förutsättning för bilpool är god tillgång och närhet till gång16(32)
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och cykelvägar, kollektivtrafik samt service. Bilpoolens fördelar och förutsättningar ska marknadsföras tydligt före inflyttning och behöver kommuniceras regelbundet med de boende. Bilpoolen ska finnas etablerad vid
nyinflyttning samt ha en reserverad plats. Det är önskvärt att del i bilpool
ingår i hyran för samtliga lägenheter de första tre åren. Om en bilpool etableras reduceras antalet bilparkeringsplatser med fyra parkeringsplatser per
poolbil.
Cykelåtgärder

Reducering av bilparkering är möjlig om olika former av cykelåtgärder genomförs. Cykelåtgärden ska vara placerad så nära målpunkten som möjligt.
Cykelåtgärder för reducering av bilparkering kan vara:
•
•
•
•
•
•

Särskilt utrymme för lastcyklar, lådcyklar, trehjulingar och/eller cykelvagnar.
Utrymme för tvätt och underhåll av cyklar samt tillgång till pump och
verktyg.
Väderskyddade och stöldsäkra cykelparkeringar.
Cykelpool.
Ökat antal cykelparkeringsplatser, minst 25 % extra jämfört med cykelparkeringsnormen.
Omklädningsrum- eller skåp samt duschmöjlighet vid arbetsplatsen.

Om det finns goda förutsättningar för cykling och om minst tre av ovan
nämnda cykelåtgärder genomförs reduceras antalet bilparkeringsplatser med
5 % av totalbehovet.
Kollektivtrafik i zon 4

Reducering av bilparkering är möjlig i zon 4 om det finns god tillgång till
kollektivtrafik, d v s om fastigheten (den del av fastighetens om ska bebyggas) är lokaliserad 500 meter fågelvägen till närmsta busshållplats och om
kollektivtrafik går samtliga dagar i veckan. Om en fastighet uppfyller kraven

på god tillgänglighet till kollektivtrafik reduceras antalet parkeringsplatser
med 5 % av totalbehovet inom zon 4.
Samutnyttjande

Reducering av bilparkering är möjlig vid samutnyttjande av olika typer av
parkeringslösningar. Möjligheter till samnyttjande av olika typer av parkeringslösningar kan vara goda för verksamheter som kontor, handel och
pendelparkeringsplatser. Det kan även ske om flera fastighetsägare gemensamt löser sina parkeringsbehov i gemensamma parkeringslösningar, där
bilplatserna kan samutnyttjas av boende, anställda och besökare. Viktigt är
att parkeringsplatserna inte är reserverade. Generellt bör inte alla parkeringsplatser för boende vara samutnyttjade eftersom det alltid bör finnas möjlighet att lämna bilen hemma. Om ett samutnyttjande av olika typer av parkeringslösningar etableras reduceras antalet bilparkeringsplatser med 5 % av
totalbehovet.
Räkneexempel gällande reducering
Om 100 bilparkeringsplatser måste anordnas och fastighetsägaren/
exploatören redovisar att de har goda förutsättningar för cykling och
kommer att anordna minst tre cykelåtgärder (reducering med 5 %) samt
två bilpoolsplatser behöver 89 parkeringsplatser för boende att anordnas.
				100 p-platser
			
- 5 cykelreducering
- 8 bilpoolsreducering
+ 2 bilpoolsplatser
= 89 p-platser
Därtill tillkommer 15 besöksparkeringsplatser.
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Parkeringsnorm för cykel
Cykelanvändningen i Sverige ökar och det finns fler former av cyklar, vilket
gör att det blir allt viktigare att tillgodose cykelparkeringsbehovet.
Ängelholms kommun prioriterar cyklar och parkeringsplatser för cyklar.
Cykelparkeringsnormen gäller för hela kommunen, eftersom efterfrågan på
cykelparkering bedöms vara likartad i kommunen. Utöver behovet av cykelparkeringar ska behov av cykelkärror, lådcyklar och eluttag beaktas.
Typ av bebyggelse

Antal p-platser/1 000 m2 BTA

Flerbostadshus

30.

Enbostadshus- och
tvåbostadshus

Ska anordnas på tomt eller vid
garage.

Särskilda boenden och
trygghetsboenden

Parkeringsutredning.

Kontor

20.

Industri

Parkeringsutredning.

Handel

Parkeringsutredning.

Förskola och skola

Parkeringsutredning.

Övriga anläggningar

Parkeringsutredning.

Torg och allmänna platser

2 per bilparkering.

Busshållplatser

Ska anordnas.

Besöksparkering

Ska anordnas med 10 % över normen.

Cykelparkering vid bostäder
Cykelparkering vid flerbostadshus

30 cykelparkeringar per 1 000 m2 BTA ska anläggas vid flerbostadshus. Utgångspunkten är att varje boende ska ha en parkeringsplats för cykel.
18(32)
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Cykelparkering vid enbostadshus- och tvåbostadshus

För en- och tvåbostadshus gäller inga normvärden för cykelparkering, utan
cykelparkering ska anordnas på tomt eller vid garage.
Cykelparkering vid särskilda boenden och trygghetsboenden

För särskilda boenden och trygghetsboenden krävs en parkeringsutredning,
då behovet kan variera för olika sorters boenden.
Cykelparkering vid verksamheter
Cykelparkering vid kontor

Utrymme för cykelparkering ska finnas både för anställda och besökare med
20 cykelparkeringar per 1 000 m2 BTA. Alltfler verksamheter erbjuder
låne- eller tjänstecyklar, som behöver få plats.
Cykelparkering vid industri

För industrier ska en parkeringsutredning genomföras. Alltfler verksamheter
erbjuder låne- eller tjänstecyklar, som behöver få plats.
Cykelparkering vid handel

Vid köpcentra bör cykelparkeringar planeras nära entrén. För handel ska en
parkeringsutredning genomföras.
Övrig cykelparkering
Cykelparkering vid förskolor och skolor

När det gäller cykelparkering vid skolor ska en parkeringsutredning genomföras, då behovet kan variera beroende på upptagningsområde och elevernas
ålder m m.
Cykelparkering vid övriga anläggningar

För andra anläggningar såsom idrottsanläggningar, hotell eller sjukhus krävs
en parkeringsutredning, då behovet varierar beroende på typ av anläggning
och upptagningsområde.
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Cykelparkering vid allmänna platser

Vid allmänna platser och torg i de större tätorterna (Hjärnarp, Magnarp/
Vejbystrand, Munka Ljungby, Strövelstorp och Ängelholm) ska det finnas två
cykelparkeringar per bilparkering.

Flerbostadshus

Vid flerbostadshus bedöms behovet av parkeringsplatser för motorcyklar
och EU-mopeder vara 5 % av bilplatsbehovet.
Motorcykelparkering vid verksamheter

Cykelparkering vid busshållsplatser

Cykelparkering ska anordnas vid busshållplatserna vid kommunen, i samråd
med Skånetrafiken.

Vid verksamheter utreds parkeringsplatser för motorcyklar och EU-mopeder vid behov. Vid stora målpunkter såsom handel krävs en parkeringsutredning.

Besökscykelparkering

Övrig parkering

Besökscykelparkering ska anordnas, med 10 % utöver normen.
Parkeringsnorm för motorcykel
Antalet motorcyklar och EU-mopeder ökar. Motorcyklar används även
under en större del av året än tidigare. Behovet av parkeringsplatser för dessa
fordon ökar därför. En fördel med dessa parkeringar är att de inte tar lika
stor markyta i anspråk. Säkerhetsaspekterna är viktiga gällande dessa fordon,
parkeringarna för motorcyklar och EU-mopeder anläggs därför helst i garage
eller med MC-boxar för säker förvaring.
Parkeringsnormen för motorcyklar gäller såväl motorcyklar och EU-mopeder. Ängelholms kommun anser att det är viktigt att parkeringsbehovet även
för motorcyklar och EU-mopeder tillgodoses och behovet av dessa parkeringar därför ska ingå då parkeringsutredningar tas fram.
Motorcykelparkering vid bostäder
En- och tvåbostadshus

För en- och tvåbostadshus gäller inga normvärden för motorcykelparkering
och parkering för EU-mopeder. Boende i en- och tvåbostadshus parkerar
sina motorcyklar och EU-mopeder på den egna tomten, som de finner lämpligt.
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Pendelparkering

Pendelparkering kallas en parkeringsplats avsedd för pendlare. Vid en pendelparkering kan fordonet parkeras, medan resan fortsätter gemensamt med
kollektivtrafik eller genom samåkning. I takt med att kollektivtrafikresandet i
Sverige ökat, har behovet av pendelparkeringar ökat.
Pendelparkeringar kan få biltrafiken i staden att minska. Pendelparkeringar
bör anläggas på strategiska platser: vid större infarter till staden, vid tågstationer och kollektivtrafikstråk med hög turtäthet där det är enkelt att nå kollektivtrafiken. Det är viktigt att pendelparkeringarna upplevs som säkra. Det
ska finnas möjlighet att pendla åt båda hållen. Om parkeringsbiljetten kan
användas som biljett på kollektivtrafiken är det optimalt. Pendelparkeringar
ska vara tydligt skyltade och fördelarna med att parkera där bör vara tydliga.
Ängelholms kommun är positiv till pendlarparkeringar nära målpunkter, då
de är viktig utifrån ett ”hela resan”-perspektiv. Ängelholms kommun har i
dagsläget 6 platser som kan nyttjas för pendelparkeringar/samåkningsplatser.
1. Hjärnarp.
2. Barkåkra station.
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3.
4.
5.
6.

Ängelholms station.
Kroneslätt.
Varalöv.
Strövelstorps idrottsplats.

I framtiden väntas behovet av pendelparkeringar komma att öka. Ängelholm
ser att det skulle kunna vara möjligt att anordna pendelparkeringar/samåkningsplatser som samnyttjas av flera aktörer, t ex vid affärsområden och vid
idrottsplatser såsom Brännborns center, Fridhems idrottsplats, ICA i Munka
Ljungby och industriområdet i Hjärnarp. Det måste i så fall ske i samverkan
med berörda fastighetsägare och parter.
Parkering för husbilar och husvagnar

I Sverige finns ca 100 000 husbilar och antalet ökar. Parkeringsplatser för
husbilar och husvagnar är därför viktiga, framförallt för besöksnäringen och
behöver vara lokaliserade i attraktiva lägen nära upplevelser. Husbilar och
husvagnar har särskilda behov av parkeringsplatser, med vissa faciliteter i
form av t ex möjlighet till el och vatten samt tömning av avlopp.
Basservice för ställplats:

•
•
•
•
•
•

Plats med ett attraktivt och bra läge.
Plats med en plan yta och tillräcklig bärighet.
Skyltad plats med bra hänvisningar.
Hänvisning till närmaste plats för tömning.
Prisinformation.
Minsta avstånd mellan uppställda fordon.

Baskrav för ställplats (som uppfyller kriterier för hållbar besöksnäring):

•
•
•
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Tömning- och påfyllningsstation med betalningsfunktion för påfyllning.
Betalningsfunktion för övernattning.
Informationstavla med telefonnummer till den som driver platsen.
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•
•
•
•
•

Kontinuerlig tillsyn att platsen är städad och all utrustning fungerar.
Sophantering med källsortering.
Brandsläckare.
Belysning.
Insamling av besöksdata.

Ställplatser för husbilar och husvagnar i Ängelholms kommun

I Ängelholms kommun är behovet att ställplatser i kommunen är stort och
bedöms öka. Behovet av uppställningsplatser för husbilar och husvagnar
störst vid hamnarna och utmed stranden i kommunen. Ängelholms kommun erbjuder idag inga specifika ställplatser för husbilar och husvagnar, utan
parkering för alla fordon inklusive husvagnar.
I Ängelholms kommun finns idag ca 20 kommunala ställplatser för husbilar
(personbil klass II). Vid kommunens platser saknas serviceanläggningar.
Service finns istället vid Ängelholms föreningshamn och Vejbystrands
hamnförening, två föreningar som Ängelholms kommun tecknat samarbetsavtal med. Ställplatser för husbilar och husvagnar finns på följande platser i
kommunen:
1. Vejbystrands hamn.
Kommunens parkering skyltad med P, personbil klass II, ca 4 platser.
Service finns vid Ängelholms föreningshamn och Vejbystrands hamnförening.
2. Valhallsvägen 34.
Kommunens parkering skyltad med P, personbil klass II, ca 3 platser.
Service finns vid Ängelholms föreningshamn och Vejbystrands hamnförening.
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3. Arbingatan.
Kommunens parkering skyltad med P, personbil klass II, ca 10 platser.
Service finns vid Ängelholms föreningshamn och Vejbystrands hamnförening.
4. Klitterhus.
Kommunens parkering skyltad med P, personbil klass II, ca 5 platser.
Service finns vid Ängelholms föreningshamn och Vejbystrands hamnförening.
5. Råbocka grusparkering.
Kommunens parkering skyltad med P, personbil klass II, ca 10 platser.
Service finns vid Ängelholms föreningshamn och Vejbystrands hamnförening.
6. Råbocka.
Privata uppställningsplatser för husbilar med vissa faciliteter.
7. Skäldervikens hamn.
Privata uppställningsplatser för husbilar med faciliteter, ca 20-25 platser.
8. Ängelholms golfklubb.
Privata uppställningsplatser för husbilar med vissa faciliteter, ca 2-3
platser.
9. Solhälls camping.
Privata uppställningsplatser för husbilar, ca 10 platser. Med vissa faciliteter.
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Genomförande
Åtgärdsförslag
Dessa riktlinjer har till huvudsyfte att klarlägga normtal för parkering i
Ängelholms kommun. De beskriver även Ängelholms kommuns riktlinjer
avseende parkeringsfrågan i stort. Nedanstående åtgärder och uppdrag bör
följa antagandet av dessa riktlinjer:
Åtgärdsförslag

Pendelparkering

•
•
•

Lägga ut information på hemsidan om var det finns pendelparkeringar i kommunen.
Skylta upp pendelparkeringarna i kommunen.
I den mån det är möjligt söka stöd för att anordna pendelparkeringar.

Parkering för husbilar och husvagnar

•
•
•

Utreda var det är lämpligt att anlägga fler parkeringar och ställplatser
för husbilar och husvagnar i Ängelholms kommun.
Lägga ut information på hemsidan om var det finns parkeringar och
ställplatser för husbilar och husvagnar i kommunen.
Skylta upp ställplatser för husbilar och husvagnar i kommunen.

Detaljplaner
Det är viktigt att parkeringsfrågan för olika färdmedel studeras noga vid
framtagande av detaljplaner. Riktlinjerna för parkering gäller vid framtagandet av detaljplan. I de fall parkeringsutredningar ska tas fram ske det genomföras så tidigt som möjligt, under detaljplanearbetet. Under detaljplanarbetet
genomförs bedömning av reduceringsåtgärder. De parkeringsutredningar
som tas fram under detaljplanearbetet gäller även i bygglovsskedet.
Bygglov
Vid bygglov ska fastighetsägaren/exploatören redovisa hur parkerings-

behovet ska tillgodoses i enlighet med riktlinjerna för parkering för Ängelholms kommun.
Alternativa parkeringslösningar utanför egen fastighet
Parkering ska i första hand lösas på egen fastighet men i vissa fall är detta
inte möjligt eller önskvärt. För att nyttja marken mer effektivt kan det vara
lämpligt med samlade och samutnyttjade parkeringslösningar. Parkering kan
då lösas genom inrättande av gemensamhetsanläggning, ett parkeringsservitut, arrende/hyra/nyttjanderätt eller med parkeringsköp. Fastighetsägaren
ska i bygglovsprövningen redovisa hur parkeringsbehovet enligt gällande
norm tillgodoses. För att parkeringslösning utanför den egna fastigheten ska
kunna övervägas måste gångavståndet mellan fastighet och parkering vara
acceptabelt.
Gemensamhetsanläggning

En gemensamhetsanläggning kan bildas om flera fastigheter gemensamt ska
ordna sitt parkeringsbehov (en samverkansform enligt anläggningslagen). En
gemensamhetanläggning bildas i en lantmäteriförrättning. Rätten att nyttja anläggningen och skyldigheten att betala för dess utförande och drift är
kopplad till fastigheten och inte till fastighetsägaren.
Parkeringsservitut

En fastighet får rätt att till viss del utnyttja en annan fastighet eller anläggning som tillhör den. Ansvaret för kostnaderna och driften regleras inte vid
servitut.
Arrende, hyra och andra nyttjanderätter

Arrende, hyra eller annan nyttjanderätt av parkeringsplatser bör endast godtas i undantagsfall då det är svårt att säkerställa att behovet tillgodoses över
lång tid. Fastighetsägaren måste visa att avtalet är varaktigt och att anläggningen inte är överutnyttjad.
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Kommunalt parkeringsköp

Ett alternativ för att lösa parkeringsfrågan är att kommunen uppför parkeringsanläggning där en avgift tas ut för de som vill ta del av parkeringen. I
sådant fall ska avtal tecknas om 25 år. Fastighetsägarens skyldighet att ordna
parkering upphör inte efter 25 år utan kvarstår så länge behovet finns.
En fördel med parkeringsköp är att det ger möjlighet att samutnyttja parkeringen över dygnet av såväl boende, anställda, besökare och allmänheten.
Parkeringen får inte anvisas till allmän plats. Parkeringen kan vara på mark, i
garage eller i parkeringshus. Parkeringen ska vara iordningställd inom rimlig
tid även om en kortare provisorisk lösning i de flesta fall kan accepteras,
Det är ingen rättighet för fastighetsägaren att teckna parkeringsköp med
kommunen utan denna begäran avgörs av kommunen med hänsyn till om
det är möjligt och lämpligt att investera i parkeringsanläggningar i närområdet.
Det förekommer två typer av parkeringsköp: friköp och avlösen. Friköp
innebär att fastighetsägaren betalar ett engångsbelopp per bilplats till kommunen som ordnar med parkeringsyta i samlad parkering i närheten av den
berörda fastigheten. Avlösen innebär istället att fastighetsägaren förbinder sig
att betala en årlig hyresavgift för de bilplatser som krävs för fastigheten. Både
friköp och avlösen ska användas restriktivt. Kommunstyrelsen fattar beslut
om friköp och avlösen.
Parkeringsutredning
I vissa fall är det svårt att utgå från en norm vid beräknande av parkeringsbehovet. I dessa fall ska en särskild parkeringsutredning tas fram, se kapitlet
om parkeringsnorm. Parkeringsutredningen ska fokusera på behovet av
parkeringar, möjliga alternativa lösningar och bilreducerande åtgärder. Parkeringsnormen ska inkludera de färdmedel som tas upp i normen. Parkeringsutredningen bör innehålla:
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•
•
•

Förväntat behov av parkeringar.
Förslag på lösningar för att reducera bilplatsbehovet (bilpool, cykelåtgärder, kollektivtrafik i zon 4 eller samutnyttjande).
Förslag på utformning av parkering.

Definitioner
Bilpool		 En bilpool innebär att ett antal personer eller organi			
sationer delar på en eller flera bilar.

			
			

Biltäthet
Biltätheten ar beräknats utifrån statistik från SCB.
			Biltäthet avser antalet bilar per 1000 invånare.

P			 Parkering för alla fordon.

Boendetäthet
Boendetätheten har i Ängelholm beräknats utifrån
			statistik från SCB.
BTA		
			
			
			
			
			

Bruttoarea (BTA) är ytan av våningsplanen begränsat
av ytterväggarnas utsidor. I BTA inräknas alla våningsplan i byggnaden. Däremot räknas inte utrymmen för oinredd vind, garage, körytor, pannrum,
förråd, trapphus etc in. Vid beräkning av BTA används formeln BOA x 1,15 = BTA, enligt SCB.

BOA 		Boarea (BOA) består av allt som ligger innanför
			
ytterväggarna, även innerväggar räknas med. Alla
			
våningsplan räknas med. Särskild uträkning ska göras
			för inredd vindsvåning.
Juridisk person
Juridisk person är ett juridiskt begrepp för en sam			
manslutning, som har egen rättskapacitet, d v s kan
			
förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter. En
			
juridisk person kan ingå avtal, äga tillgångar och ådra
			sig skulder.
Mobilitetsåtgärd
			
			
			

Mobililty management (MM) är ett koncept för beteendepåverkan inom transportområdet och är ett
komplement till mer traditionell trafikplanering.
Mobililty management syftar till att främja hållbara

transporter samt att påverka bil användningen genom
att förändra resenärers attityder och beteende.

Parkeringsnorm
			
			

Parkeringsnorm är det instrument kommunen använder för att avgöra hur mycket parkering en fastighetsägare eller exploatör måste anordna.

Personbil klass II
			

Permanent försedd med ett karosseri som är inrättat
som bostadsutrymme och har viss utrustning.

Pendelparkering
			
			

En pendelparkering möjliggör för pendlaren att parkera bilden, för att fortsätta den sista sträckan med
kollektivtrafik eller cykel.

SCB 		Statistiska centralbyrån. Statistik gällande biltäthet
			
kommer från microstatistikdatabasen (MONA).
Ställplatser
			
			
			
			
			
			
			

Ett för ändamålet lättillgängligt avsatt markområde
för uppställning/övernattning av husbilar under
kortare tid, som är tillgänglig dygnet runt. På ställplatsen eller i dess närhet, inom rimligt avstånd, finns
tillgång till tömning av avlopp eller påfyllning av
vatten. Utrymmet för varje boendeenhet ska vara så
stort att rekommendationer för avstånd mellan enheter vid en övernattning tillgodoses.
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Bilaga
Parkeringsnorm från 1991
Ängelholms kommuns tidigare parkeringsnorm antogs av kommunfullmäktige den 21 oktober 1991. Den behandlade enbart bilparkering.
Bostäder

Centrum

Innanför å-slingan och söder
om Klippanvägen.

Övriga staden & tätorter

Bilplatser per lägenhet.

Flerbostadshus

0,8*-1,0

1,3

Småhus i grupp

1,3

1,5

Småhus i grupp

1,5

2,0

Friliggande villor

2,0

2,0

Andra verksamheter

Centrum

Övriga staden & tätorter

Kontor

18

20

Butiker

28

45

Extern detaljhandel

-

45

Hotell

26

35

Restauranger

35

110

Effekter av samutnyttjande bedöms från fall till fall.

* Vid samutnyttjande med
annan verksamhet.
Gemensam parkeringsyta.
Egen parkeringsplats.

Antal bilplatser för verksamheter utanför centrum ska
prövas separat.
Bilplatser per 1000 m2 BTA.

Samlingslokaler
0,5
0,5
Per anställd plus plats för besö- Per anställd plus plats för
Bibliotek
kande enligt särskild utredning. besökande enligt särskild
Industri
utredning.
Annan handel än ovanstående
Skolor

6

För personal och elever över
18 år.

6

För personal och elever över
18 år.

Riktlinjer för parkering 2021-2025 29(32)

30(32)

Riktlinjer för parkering 2021-2025

