
Planera och bygg för 
hållbart resande i 
Huddinge



Med mobility management vill Huddinge kommun underlätta 
hållbara transporter och minska bilanvändningen genom att 
förändra resenärers attityder och beteenden. På så sätt kan 
resenärer påverka resan innan den har börjat.

Mobility management 
– ett modernt sätt att planera

Mobilitetsåtgärder och tjänster kan leda till efterfrågan på bilparkering. Färre 
resor med bil bidrar till hållbara städer, samtidigt som kostnaderna för dig som 
exploatör sänks och valfriheten för användarna ökar.  
 
Huddinge kommun arbetar så kallade flexibla parkeringstal tillsammans med 
exploatörer. Det innebär att, om åtgärder som minskar efterfrågan på bilparke-
ring genomförs, kan en reduktion av parkeringstalet göras. Mobilitetsåtgärder-
na kännetecknas av stor nytta per investerad krona för dig som exploatör.



Hållbart Huddinge

I Huddinge står transportsektorn 
för nästan 60 procent av kommu-
nens koldioxidutsläpp. Fordonstra-
fiken leder till höga bullernivåer, 
partikelutsläpp, trängsel, skapar 
barriärer och tar upp stora ytor i sta-
den – något som motverkar en tät 
och levande stadsmiljö. Bilen har en 
viktig roll i samhället men är bara 
effektiv om de flesta använder andra 
trafikslag när det är möjligt. 
 
Med mobility management blir det 
enklare att leva utan bil och mer 
attraktivt att använda andra färdsätt 
än just bilen. Det ger vinster för 
samhället i form av lägre utsläpp, 
minskat buller, bättre trafiksäkerhet 
och mer tillgänglig yta. Detta leder i 
sin tur till attraktiva stadsmiljöer för 
boende och verksamma i kommu-
nen.

Sänk dina kostnader

Det är dyrt att bygga och under-
hålla parkeringar. Parkerings- 
platser för bil i parkeringshus 
kostar 100 000–300 000 kronor 
per plats och i underjordiska 
garage 450 000–550 000 per 
plats. För att täcka kostnaderna 
för mark, byggnation, drift och 
underhåll skulle avgifter för 
parkeringshus behöva vara minst 
1 500 kronor i månaden och i 
källargarage 2 500–4 500 kronor. 
 
Att minska antalet bilparkerings-
platser genom mobilitetsåtgärder 
och tjänster kan spara stora kost-
nader både i anläggnings- och 
driftkostnader. Färre parkerings-
platser blir billigare både för dig 
som exploatör och för de boende.



Större valfrihet

Mobility management ger boen-
de och anställda större valfrihet i 
sina resval. Genom att skapa bättre 
förutsättningar för gång-, cykel- och 
kollektivtrafik blir de färdmedlen 
mer attraktiva. Mer valfrihet ger 
boende och anställda större chans att 
påverka sina resvanor. Mobilitetsåt-
gärder och tjänster ökar variationen 
i utbudet av transportmöjligheter. 
Valfriheten möjliggör ett mer jämlikt 
och jämställt resande.

Flexibla parkeringstal

Du hittar kommunens parkeringstal 
i Huddinges parkeringsprogram. I 
lägen med god tillgång till kollektiv-
trafik och goda möjlighet att gå och 
cykla har exploatörer och fastighetsä-
gare möjlighet att få rabatterade par-
keringstal genom så kallade flexibla 
parkeringstal. 
 
Flexibelt parkeringstal för ny- och 
ombyggnation av bostäder och verk-
samheter innebär att kommunen kan 
erbjuda en sänkning av parkerings-
talen mot att du som exploatör eller 
fastighetsägare åtar dig att genomföra 
mobilitetsåtgärder och tjänster. Vilka 
åtgärder som är aktuella beror på om 
exploateringen rör bostäder, kontor 
och arbetsplatser eller besöksintensiva 
verksamheter. Ett paket med flera mo-
bilitetsåtgärder har oftast bättre effekt 
än en enskild åtgärd. 



Åtgärder för bostäder – exempel på åtgärder

• Bilpool.
• Cykelpool. 
• Cykelparkering ska finnas i markplan och vara lättillgänglig. 
• Laddningspunkter för elcykel vid minst 20 procent av cykelparkeringsplatser-

na.
• Samtliga bilparkeringsplatser i parkeringsanläggningar bör vara förberedda för 

att enkelt kunna omvandlas till laddplatser.
• Leveransskåp/rum.
• Bidra till förbättring av gång- och cykelvägar med god standard utanför plan-

området. 
• Kollektivtrafikskärm och realtidsinformation vid entréerna.
• Digitala mobilitetstjänster för exempelvis insamling av alla mobilitetstjänster i 

exempelvis en app.
• Förvaringsboxar för exempelvis cykelhjälm och elcykelbatteri.

Åtgärder för verksamheter – exempel på åtgärder

• Bilpool och cykelpool.
• Cykelparkeringen ska placeras i nära anslutning till entré.
• Förvaringsboxar för exempelvis cykelhjälm och elcykelbatteri.
• Dusch och omklädningsrum på arbetsplatsen för cykelpendlare.
• Möjlighet till laddning av elcykel vid minst 20 procent av parkeringsplatserna i 

cykelrum ska finnas.
• Subventionerat kollektivtrafikkort (SL-kort) till anställda och kollektivtrafik-

skärm och realtidsinformation vid entréerna. 
• Digital plattform för mobilitetsåtgärder, bokning och samåkning.
• Framtagande av resepolicy för interna arbetsresor och pendlingsresor som 

stöds genom till exempel resvaneundersökning, telefonrådgivning, hållbarhets-
coachning.

• Uppvärmt cykelrum med cykelpump, verktyg för cykelservice, förvaring.
• Arbetsplatser erbjuder lånecyklar eller medlemskap i lånecykelsystem.



Satsa på mobility management i ditt nästa projekt 

Utgångspunkten för Huddinge kommun är att hitta frivilliga överenskommelser 
och samarbeten med dig som exploatör och fastighetsägare. Det vi kommer 
överens om ska dokumenteras i exploateringsavtal. 
 
Krav på mobility managementåtgärder utformas med hänsyn till vad som är 
rimligt med tanke på projektets beräknade trafikkonsekvenser. Utbudet av 
mobilitetstjänster utvecklas ständigt. Huddinge kommun ser positivt på att ex-
ploatör är en del av utvecklingen och kommer med nya förslag på lösningar som 
får boende, anställda och besökare att resa hållbart.
 
Kommunens mobility managementplan ger en fingervisning om hur och var i 
processen olika frågor ska avtalas.

Flexibla parkeringstal i 
exploateringsavtal 

• Grundläggande krav på utform-
ning av bil- och cykelparkering-
ar med mera. 

• Parkeringstal. 

• Eventuella mobilitetsåtgärder 
och tjänster som exploatörer 
åtar sig. Åtgärderna specifice-
ras i exploateringsavtalet eller 
bifogad handlingsplan. 

• Definiera hur åtgärd och tjäns-
ter ska följas upp och eventuella 
påföljder för exploatören om 
överenskomna åtgärder inte 
uppfylls.

Föravtal/intentionsavtal

• Exploatören förbinder sig att ta 
del av kommunens trafikstrategi 
och tillhörande åtgärdsplaner. 

• Avsiktsförklaring för mobility 
management-åtgärder i  
planarbetet.





Välkommen till Huddinge!   
På huddinge.se finns mer information om Huddinges arbete 
med trafikfrågor och mobility management. På kommunens 
webbplats finns också trafikstrategin, mobility management-
planen och parkeringsprogrammet.


