
   

   
   
 

HUDDINGE KOMMUN 
 
Kommunstyrelsens förvaltning Post 141 85 Huddinge Tfn   huddinge@huddinge.se 
 Besök Kommunalvägen 28 Tfn vxl 08-535 300 00 www.huddinge.se 
 

Datum: 3 mars 2017  
  
  
  
 

 

Flexibla parkeringstal 
bostäder 
Riktlinjer för tillämpning inom projekt: 

Hälsovägen  



  2 (5) 

 

1. Flexibla parkeringstal 
Hantering av parkering inom projekt som rör ny- och ombyggnation ska följa de 
riktlinjer som anges i ”Parkeringsprogram för Huddinge kommun”. I 
parkeringsprogrammet anges bland annat kommunens grundläggande 
parkeringstal vilka tillämpas vid beräkning av det parkeringsbehov som ny- och 
ombyggnationsprojekt i kommunen genererar.  

Genom att exploatören åtar sig att genomföra ett antal så kallade 
mobilitetsåtgärder finns det möjlighet att erhålla en reduktion av grundläggande 
parkeringstal. För en reduktion krävs dock att exploatören väljer 
mobilitetsåtgärder från ett av kommunen framtaget urval (se kapitel 3 i detta 
dokument), alternativt presenterar egna förslag på åtgärder som exploatören i 
samråd med kommunen bedömer ge likvärdig effekt på parkeringsbehovet.  

Denna bilaga tillhör mark- och genomförandeavtalet och redogör för vilka 
åtgärder exploatören inom detta projekt kan åta sig att genomföra för reducerat 
parkeringstal. 

Möjligheten att tillämpa flexibla parkeringstal förutsätter god tillgång till 
kollektivtrafik (zon A och zon B i Parkeringsprogram för Huddinge kommun). 

Frågor som rör parkering och flexibla parkeringstal behandlas vidare i 
kommunens parkeringsprogram och mobility managementplan. 

2. Mobilitetsåtgärder 
En mobilitetsåtgärd syftar till att öka efterfrågan på hållbara färdmedel och att 
samtidigt minska behovet av att äga en egen bil. Det handlar om såväl mjuka som 
hårda åtgärder och kan omfatta alltifrån information och marknadsföring kring 
möjligheter och fördelar med hållbara färdmedel, till att en bilpool eller 
cykelgarage av hög kvalitet etableras. Mobilitetsåtgärder ska bidra till att skapa 
bestående, hållbara resebeteenden och vara lätta att genomföra. För att nå 
önskvärd effekt är det lämpligt att flera mobilitetsåtgärder genomförs i 
kombination. 

3. Möjlighet till reducering av gällande parkeringstal 
3.1 Övergripande krav 
Två övergripande krav ställs på exploatören vid tillämpning av flexibla 
parkeringstal. Dessa ger i sig ingen reduktion men är en viktig del i arbetet med 
att planera och implementera verkningsfulla mobilitetsåtgärder. 

1. Informationsinsatser och marknadsföring av de mobilitetståtgärder 
som exploatören avser genomföra behöver ske kontinuerligt för att få 
maximal effekt. Detta är särskilt viktigt i samband med säljprocess, 
första inflyttning samt vid framtida nyinflyttning. Exploatören ska 
därför, i samband med ansökan om bygglov, visa upp en plan som 
redogör för hur informationsinsatser och marknadsföring kommer att 
ske. Utöver detta ska åtgärderna som genomförs vid första 
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inflyttningsperioden rapporteras in till kommunen. Planen för 
information och marknadsföring samt rapportering av genomförda 
åtgärder ska ske till Mark- och exploateringssektionen på 
mex@huddinge.se  

2. För att möjliggöra en utvärdering av genomförda mobilitetsåtgärder är 
det viktigt att följa upp bilinehavet bland de boende. Exploatören ska 
säkerställa att årlig uppföljning och rapportering av bilinehavet sker 
under fem års tid, räknat från första inflyttningsdatum. Rapportering av 
bilinehavet sker till Mark- och exploateringssektionen på 
mex@huddinge.se  

 

3.2 Urval av mobilitetstjänster samt reduktionssatser 
Nedan listas ett antal mobilitetsåtgärder som exploatören har att välja på. Det är 
möjligt för exploatören att fritt kombinera dessa åtgärder med ett par undantag.  

Bilpool tillsammans med gratis SL-kort utgör ett paket som genererar en 22 
procentig reduktion av parkeringstalet. 

För övriga åtgärder gäller en reduktionssats på två procent vardera. Totalt är det 
möjligt att erhålla en maximal reduktion på 30 procent om bilpool kombineras 
med övriga åtgärder i ett paket. 

Till exempel:  

• Bilpool och gratis SL-kort = 22 procent reduktion 
• Två åtgärder = 4 procent reduktion 
• Bilpool och gratis SL-kort + ytterligare två åtgärder = 26 procent 

reduktion 

  

Bilpool samt 
gratis SL-kort  

- 
22 procent 
reduktion 

En åtgärd 
- 

Två procent 
reduktion 

Två åtgärder 
- 

Fyra procent 
reduktion 

Tre åtgärder 
- 

Sex procent 
reduktion 

Fyra 
åtgärder 

- 
Åtta procent 

reduktion 

Fem 
åtgärder 

- 
Tio procent 
reduktion 
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3.2.1 Bilpool samt gratis SL-kort– 22 procent reduktion 

 

3.2.2 Parkeringsavgift utan subvention – 2 procent reduktion 

 

3.2.3 Cykelpool – 2 procent reduktion 

Beskrivning av åtgärd 

Genom en bilpool får boende tillgång till bil utan att behöva äga en egen och därmed minskar även 
behovet av parkeringsplatser. Ett kostnadsfritt medlemskap i en bilpool knyts till respektive lägenhet 
under minst fem år från bilpoolens införande. Vid utflytt innan medlemskapet har löpt ut, överlåtes 
detta till nästkommande hyresgäst/bostadsrättsinnehavare. Parkeringsplatser avsedda för bilpoolens 
bilar ska finnas på kvartersmark och ingår inte i framräknat parkeringstal. 

Exploatören bekostar också minst ett SL-kort (årskort) per lägenhet vid första inflytt.  

 

Redovisning och uppföljning 

Senast sex månader innan första inflytt skickas avtal mellan exploatör och bilpoolsaktör samt avtal om 
köp av SL-kort (årskort) till Mark- och exploateringssektionen på mex@huddinge.se  

Beskrivning av åtgärd 

Kostnad för anläggning och drift av parkering ska bäras av parkeringens användare, inte kollektivt av 
samtliga boende.  

 

Redovisning och uppföljning 

Redogörelse för hur parkeringskostnad ska fördelas på parkeringens användare för att bära anläggnings- 
och driftkostnader skickas till Mark- och exploateringssektionen i samband med ansökan om bygglov. 

Beskrivning av åtgärd 

En cykelpool möjliggör cykling för boende som inte äger en egen cykel. Tre elcyklar samt två el-lådcyklar 
ska ordnas per 50 lägenheter. Till cyklarna ska dubbade vinterdäck ingå. Cykelpoolen ska vara betald för 
de boende under minst fem år från cykelpoolens införande. Plan ska finnas för hur drift (däckbyte, 
service, reparationer mm.) kommer att skötas under denna period. Cykelpoolens cyklar ska vara 
lättåtkomliga och dedikerade eget utrymme inom fastigheten och räknas inte in i parkeringstal för cykel. 

 

Redovisning och uppföljning 

Senast sex månader innan första inflytt ska bevis på inköp av gemensamma cyklar inklusive dubbade 
vinterdäck, alternativt avtal mellan exploatören och cykelpoolsaktör skickas till Mark- och 
exploateringssektionen på mex@huddinge.se   
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3.2.4 Parkering i gemensamhetsanläggning – 2 procent reduktion 

 
3.2.5 Avgiftsfria matleveranser – 2 procent reduktion 

 

3.2.6 Egna mobilitetslösningar – 2 procent reduktion 

 

3.3 Om åtgärder och uppföljning ej sker 
Om avtalet bryts och exploatören inte genomför överenskomna åtgärder kommer 
kommunen kräva exploatören på vite vilket regleras i genomförandeavtal med 
kommunen.  

 

Beskrivning av åtgärd 

Incitament för fastighetsägare att anlägga gemensamma parkeringsgarage/hus upp till 400 meter från 
fastighet. Effektiviserar markanvändning för parkering. Ger möjlighet att minska söktrafiken genom 
trafikledningssystem.  

Redovisning och uppföljning 

I samband med ansökan om bygglov redovisas bildad gemensamhetsanläggning genom 
fastighetsbildningsförrättning samt ritningar där antalet parkeringsplatser som exploatören är skyldig att 
färdigställa, framgår. Skickas till Mark- och exploateringssektionen på mex@huddinge.se  

Beskrivning av åtgärd 

Exploatören kan i detta alternativ komma med egna förslag till mobilitetsåtgärder (exempel kan vara kyl- 
och leveransrum som lokaliseras nära entré). Kommunen gör en slutgiltig bedömning om 
åtgärden/åtgärderna utgör tillräckligt underlag för reduktion på parkeringstalet. 

 

Redovisning och uppföljning 

Redovisning sker enligt överenskommelse  

Beskrivning av åtgärd 

Fri leverans av matvaror under ett år från första inflytt. Exploatören tecknar avtal med leverantör av 
livsmedel vilket möjliggör fri hemkörning av livsmedel för samtliga lägenhetsinnehavare.  

 

Redovisning och uppföljning 

Senast sex månader innan första inflytt ska avtal mellan exploatör och av denne utvald hemleverantör av 
livsmedel, skickas till Mark- och exploateringssektionen på mex@huddinge.se  
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