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Parkeringstal Bjurö etapp 1
I Stockholmsstadtillämpasriktlinjer för projektspecifikaoch gröna
parkeringstal.Riktlinjerna utgör grund för stadensprocessatt fastställa
parkeringstalför flerbostadshusför de projekt där stadenär markägare
.
Det projektspecifikaparkeringstaletföreslåsav stadenstjänstemänefter
dialog medaktuell byggaktör,och beslutasgenompolitiska besluti
exploateringsnämnden
respektivestadsbyggnadsnämnden.
Som
utgångspunkthar stadenbland annattagit fram riktlinjer och
kompletterandetillämpningsanvisningar.
Följandesammanställningav lämpligt parkeringstalinom detaljplanför
Bjurö 1 och Farstastrand2:1 är framtageni enlighetmedStockholms
stadsgällandeparkeringstalför cykel, Cykelparkeringstali
nyproduktionoch för bil, Riktlinjer för projektspecifikaoch gröna
parkeringstal
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Utgångspunkt och syfte
Projektetomfattaruppförandeav ca 90 hyreslägenheter
i fyra
byggnaderutmedNordmarksvägeni Farstastrand. Projektetbetyderatt
befintliga markparkeringarför bil på kvartersmarkdelvis tasi anspråk
för att rymmany bebyggelse.Familjebostäderplanerarför att ersättade
bilparkeringsplatsersomförsvinneri ett garageunderde nya husen
medanbilparkeringför de nya husenskalösasgenomparkeringsköpi
en ny anläggningsom planerasav Stockholm parkeringi anslutningtill
pendeltågsstationen
Farstastrand.
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Cykelparkering
Grundlägganderiktlinjer för cykelparkeringär att denskavara lätt att
kommaåt och hänsynskatastill mer utrymmeskrävande
cyklar och
tillbehör, somlastcyklaroch cykelkärror.För att cykelparkeringarna
ska upplevassomattraktivaoch användasbehöverde alltid medge
ramlåsning.Väderskyddär eftersträvansvärt
där dettaär möjligt. Det är
vidare bra meden mix av olika typer av cykelparkeringex, nära
entréer,på gårdar undertak och inomhusi cykelrum.
Antalet cykelparkeringsplatser
berorpå lägenhetsstorlekar
och
förmodatantal boendemenen riktlinje är att alla boendeskakunna
parkeraen cykel i anslutningtill sin bostad.Utifrån dettahar staden
definieratcykelparkeringstali ett spannom 2,5–4 cyklar per 100 kvm
BTA.
Cykelparkeringstal: minst 2,5 platser per 100 kvm BTA
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Bilparkering
Föreslagnabilparkeringstaltasfram i följande stegi enlighetmed
gällanderiktlinjer.
1. Generelltgrundintervallsombaseraspå bilinnehaveti staden,
samtpolitiska direktiv.
2. Lägesbaserat
p-tal (dvs identifieravar någonstansinom
intervallet somjust det aktuellaprojektetskall placeras).Detta
baseraspå lägesfaktoreroch stadskvaliteter
.
3. Projektspecifiktparkeringstalsombaseraspå det lägesbaserade
p-talet och lägenhetsstorlek
samtvald lösningför
besöksparkering.
4. Grönaparkeringstal,ett valfritt erbjudandetill byggherrarnaatt
sänkadet projektspecifikap-talet medhjälp av
mobilitetstjänster.

Lägesbaserat parkeringstal
Det lägesbaserade
parkeringstaletavgörsutifrån planområdetsavstånd
till kollektivtrafikensstomnät,avståndtill City samttillgång till service
och andraurbanaaktiviteter.Bedömningav de lägesbaserade
parametrarnagörsi skalanA -E där A kan sägasmotsvaraett
parkeringstalpå 0,3 och E motsvaraett parkeringstal på 0,6.
Parametrarna
viktas.
Avståndtill kollektivtrafikens stomnät
Planområdetligger inom ca 300 metersgångavståndtill såväl
tunnelbanansompendeltågeti Farstastrand.Det bedömssom ett nära
gångavståndvilket ger klassningB.
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Avståndtill City
Planområdetsligger i Farstastrandi södraFarstavilket medförett
avståndtill City på ca 11 km. Detta ger klassningE.
Tillgång till serviceoch andra urbana aktiviteter
Planområdetligger på näragångavståndtill begränsadnärservicei
anslutningtill tunnelbanestation
Farstastrand.Gångavståndet
till Farsta
centrumsomhar ett rikt och varieratserviceutbudär ca 1,2 km. Detta
ger sammantaget
klassningC.
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Det lägesbaserade
parkeringstaletkan därmedsättastill
(0,375+0,6+0,375)
/3=0,48platserper lägenhet.
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Projektspecifikt parkeringstal
Enligt riktlinjerna bör en anpassningkunnagörasmedhänsyntill det
aktuellaprojektetslägenhetssammansättning.
För projekt med
övervägandeandelstoralägenhetergörs en uppräkningav
parkeringstaletmedupp till 20 procentoch för projekt med
övervägandeandelsmålägenhetergörsen nedräkningmedupp till 30
procent.Boverketdefinierarbegreppet”små bostäder”som lägenheter
meden boareaom högst35 kvm och dettabedömsvara vad som avses
medskrivelsensmålägenheter.
Lägethar en normalfördelningpå olika lägenhetsstorlekar
varför ingen
anpassninggörsmedavseendepå detta.

Justering för besöksparkering
Parkeringstal
et skai enlighetmedriktlinjerna räknasupp med10 % för
att äveninkluderaparkeringför besökare
. Eftersomparkeringenför
dennadetaljplanlösesi en störreöppenparkeringsanläggning
antas
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besöksparkering
kunnaske genomsamnyttjandeav flytande platser.
Därmedgörs ingenjusteringav det lägesbaserade
parkeringstalet.
Projektspecifikt bilparkerin gstal: 0,48 platser per lgh

Grönt parkeringstal
Mot genomförandeav mobilitetsåtgärderkan ytterligarenedräkningav
parkeringstaletgöras.Beroendepå åtgärdernasomfattningoch
ambitionsnivåmedgesnedräkningmedmellan 10-25 % av det
projektspecifikaparkeringstalet.Om en byggherregör valet att jobba
med mobilitetsåtgärderi syfte att minskaantaletbilparkeringarär det
upp till denneatt beskrivade åtgärdersomplanerasi ett PM vilken kan
biläggasexploateringsavtal.
PM:et bör innehållaen motivering av de
åtgärdersom valts i relationtill planområdetsläge,tilltänkt målgrupp
etc. Somutgångspunktför utformningav mobilitetspaketanvänds
nedanstående
beskrivningsomåterfinnsi dokumentetRiktlinjer för
projektspecifikaoch gröna parkeringstalsamt framtagen
Exempelsamling.Nya innovativaidéeruppmuntras
.
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Grundläggandenivå
Ett mobilitetspaketpå grundäggande
nivå kan ge en maximal rabattpå
10 %. För att ett mobilitetspaketskall godkännassomgrundläggande
krävs att de ingåendeåtgärdernabedömsha motsvarande
potentialoch omfattningsom de nedan.
Informationspaketmedkommunikationi tidigt skededär nya
resemöjligheterbelyses.Fokuspå gång,cykel och
kollektivtrafik.
Cykelparkeringarav god standardenligt stadenshandböcker
för cykelparkering.
Lätt nåbaracykelrum
Förbättradecykelfaciliteter(tex fast luftpump, automatisk
dörröppnareför cykel i cykelrum etc)
Grönt bilparkeringstal med grundläggandenivå:
0,43 platser per lgh

Medelnivå
Ett mobilitetspaketpå medelnivåkan ge en maximal rabattpå 15 %.
För att ett mobilitetspaketskall bedömassom medelnivåkrävs,
utöver den grundläggandenivån, att de ingåendeåtgärderna
bedömsha motsvarandepotentialsomde nedan:
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Tillgång till dedikeradeparkeringsplatser
för bilpool i området
Prova-på-kort på kollektivtrafik – erbjudandeunderviss tid.
Förbättradecykelfaciliteter(tex reparations
- och tvättrum,
ladduttag för el-cykel, besöksparkering
näraentrénetc)
Cykelpool medbl a lastcykel,cykelkärraoch el-cykel
Grönt bilparkeringstal med medelnivå:
0,41 platser per lgh
Ambitiös nivå
Ett mobilitetspaketmedambitiösnivå kan ge en maximal rabattpå 25
%.
För att ett mobilitetspaketskall bedömassom ambitiösnivå krävs
att de ingåendeåtgärdernabedömsha motsvarandepotentialsom
de nedan,utöver grundläggandenivå och medelnivån:
Bilpool där byggherrenordnarattraktivaparkeringsplatser
till
bilpoolen och täckerden fastamånadskostnaden
för
lägenhetsinnehavaren
i minst fem år.
Subventionav månadskortför kollektivtrafik.
Erbjudandeom personligresecoachvid inflyttning.
Leveransskåpmedkyla för mottagandeav varor med
hemkörning.
Attraktivt tryggt och lätt nåbartcykelrum.
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Grönt bilparkeringstal med ambitiös nivå:
0,36 platser per lgh

