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sammanfattning

Genom att ge boende förutsättningar att gå
från mobilitet genom individuellt bilägande till
nya typer av mobilitetslösningar, kan byggkostnader reduceras. Då skapas genomförbarhet
i Stockholmshusprojekten samtidigt som utrymme frigörs i staden, resurser utnyttjas mer
effektivt, fossilberoendet reduceras och jämlikare villkor för stadens medborgare skapas. Att
optimera mobilitetslösningar både ur stadens
och individens perspektiv faller naturligt inom
ramen för Stockholmshusen - ett projekt med
syfte att effektivisera byggprocessen och reducera byggkostnader.
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Målet med Stockholmshusen är att i hög takt
och med god kvalitet skapa tusentals nya
hyresrätter, till en lägre kostnad än annan
nyproduktion. De framtida hyresgästerna i
Stockholmshusen ska, precis som övriga
medborgare i Stockholm, vara mobila och fritt
kunna röra sig från bostaden till jobb, skola,
service och fritidsaktiviteter.
Den mark som idag finns tillgänglig för bostadsexploatering har i många fall ingen möjlighet till
markparkering och parkering måste då lösas
genom garage. De projektspecifika parkeringstalen är fortfarande ganska nya. Det finns därför
behov av ökad kunskap om vilka nivåer som är
lämpliga med hänsyn till vilken effekt mobilitetstjänster kan ge och hur olika projektspecifika
förutsättningar så som lägenhetsstorlek, målgrupp och tillgång till kollektivtrafik påverkar.
Därför vill staden driva några pilotprojekt där
man undersöker detta. Att just Stockholmshusen valts ut beror på sådana förhållanden.
Tack vare de mobilitetstjänster som idag finns
på marknaden är det möjligt att erbjuda en hög
mobilitet till alla boende i en fastighet till lägre
kostnader än de ett parkeringsgarage medför.
Att på detta sätt ersätta parkering med mobilitetstjänster leder till ett effektivare markutnyttjande som ger plats för andra kvaliteter i stadsbilden, så som natur och trygghet.

Stockholm stad arbetar idag aktivt med att
minska behovet av bil genom att goda förutsättningar för att välja cykel, kollektivtrafik
eller bilpool erbjuds. Detta med anledning av
stadens kraftiga befolkningsökning och bristen på utrymme som följer av den. Målet med
Pilotprojekt mobilitet för Stockholmshusen är
att ta den ambitionen ett steg längre och undersöka konsekvenserna av att hyresgäster erbjuds
resurseffektiva och hållbara mobilitetslösningar
samtidigt som möjligheterna till individuellt
bilägande reduceras. Det utförs fler projekt med
höga ambitioner gällande mobilitetstjänster. För
att kunna utvärdera insatserna och dra lärdomar
för framtiden är det av yttersta vikt att åtgärderna i projekten följs upp. Att testa nya lösningar
förutsätter en aktiv och strukturerad uppföljning.
I uppföljningen finns möjlighet att få svar på hur
lägre parkeringstal påverkar människors resvanor och bilinnehav, samt hur väl deras mobilitetsbehov uppfylls.
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Genom pilotprojektet skapas ett underlag på hur
rätt förutsättningar för mobilitet kan ges i fastigheter där antalet parkeringsplatser reducerats.
Detta dokument är tänkt att fungera som en
praktisk vägledning inom pilotprojektet. Det ger
stöd till implementation och framtagande av
mobilitetstjänster i projekten samt i den prövande processen. Kärnan i pilotprojektet är ett paket
av hållbara och resurseffektiva mobilitetstjänster som det individuella bilägandet. Pilotpro-

jekten är inte låsta till att använda de beskrivna
mobilitetstjänsterna utan öppnar upp för marknadens utveckling. En förutsättning för att delta
i pilotprojektet är dock att en helhetslösning
för fungerande mobilitet erbjuds och delar av
paketet kan bara väljas bort om det ersätts med
något nytt. Något specifikt parkeringstal ges inte
för pilotprojektet utan tas fram genom bedömning inom respektive planprojekt.
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BEGREPPSFÖRKLARING
STYRGRUPP

Styrgrupp för Stockholmshusen

PROJEKTGRUPP

Projektgrupp för Stockholmshusen

PROJEKTKOORDINATOR

Övergripande samordnare för Stockholmshusen med mandat från styrgruppen

PLANPROJEKT

Stockholmshusprojekt som befinner sig i planprocessen

PILOTPROJEKT

De projekt som beslutats av styrgruppen att delta i ”Pilotprojekt Mobilitet för Stockholmshusen”

BOLAGEN

De kommunala bostadsbolagen (Famlijebostäder, Stockholmshem och Svenska Bostäder)
i Stockholms stad

FÖRVALTNINGARNA

Stadsbyggnads-, exploaterings- och trafikkontoret inom Stockholms stad
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inledning

1.1 Bakgrund

1.2 Syfte

Bostadsbristen är en av stadens och regionens
största utmaningar. Bristen på bostäder motverkar stadens hållbarhetsmål och begränsar
stadens utveckling. Stockholms stad har därför
som mål att bygga 140 000 bostäder till år 2030.
Kommunfullmäktige gav de kommunala bostadsbolagen (Familjebostäder, Stockholmshem och
Svenska Bostäder), stadsbyggnadskontoret och
exploateringskontoret i uppgift att ta fram ett
koncept för att skapa fler bostäder. Uppdraget
resulterade i Stockholmshusen– ett projekt med
mål att i hög takt och med god kvalitet skapa
tusentals nya hyresrätter, till en lägre kostnad
än annan nyproduktion.

Syftet med Pilotprojekt mobilitet för Stockholmshusen är att öka kunskapen om hur bilinnehavet kan påverkas. Nya lösningar testas i
ett antal projekt för att möjliggöra Stockholmshusen att nå målen om att i hög takt och med
god kvalitet skapa 3500-5000 nya hyresrätter,
till en lägre kostnad än annan nyproduktion.

1.3 Mål
Målet med pilotprojektet är att det ska ge
kunskap om hur mobilitet kan erbjudas på ett
mer resurseffektivt och hållbart sätt än idag.
Genom att utreda och analysera konsekvenser
av att reducera bilparkeringsplatser och ersätta
dessa med mobilitetstjänster skapas kunskap
om hur vi kan lösa hyresgästers mobilitetsbehov
i framtiden. Genom att olika pilotprojekt i olika
stadsdelar följs upp och jämförs med andra
stockholmshusprojekt skapas ett underlag
för vidare arbete med mobilitet i staden.
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Projektets arbetssätt, volym och koncept ska
även bidra till att effektivisera och förenkla
planerings- och byggprocessen, för att på så
sätt bidra till att korta ledtider och öka takten
på bostadsbyggandet i Stockholm.
Översiktsplanen har en inriktning mot att bygga
en tätare stad, vilket innebär att många projekt
utgör en komplettering i en existerande struktur.
Många av Stockholmshusen planeras därför till
mindre markytor som kan vara både otillgängliga
och kuperade. Det innebär allt mer komplicerade
lösningar för att tillgodose behovet av bilparkering. I flera fall skulle parkeringslösningarna bli
orimligt dyra eller inte ens möjliga att ordna
inom de områden som planeras. Som ett resultat
finns en risk att potentiella Stockholmshusprojekt inte kan byggas till följd av gällande riktlinjer
för antal parkeringsplatser. Nya sätt att hantera
efterfrågan eller behov av parkering genom
mobilitet behöver därför prövas för att lyckas
med uppdraget att skapa en tät och sammanhängande stadsstruktur.
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trender i omvärlden

2.1 En omvärld i förändring
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Mer än hälften av jordens befolkning bor idag i
urbana områden. Enligt FN kommer den andelen att öka till ca 70 % år 2050. Aldrig förr har så
många sökt sig från landsbygden till urbana områden. Urbaniseringen innebär att många städer
kommer att förtätas, med ökad trängsel och
konkurrens om tillgängliga utrymmen som följd.
Många storstäder står således inför utmaningar
och behov av prioriteringar över hur resurser och
mark kan användas optimalt. Stockholms län har
idag cirka 2,3 miljoner invånare, år 2050 bedöms
Stockholms län ha över 3,4 miljoner invånare,
det är en närmare 50-procentig ökning. En ökad
trängsel i vägnätet och kollektivtrafiksystemen
och en ökad bostadsbrist kommer att ställa
stora krav på Stockholmsregionens utveckling.

FN har beslutat om 17 globala mål för hållbar
utveckling fram till 2030. Hållbara städer och
samhällen är ett av dessa mål. Den stora och
omfattande inflyttningen till städer ställer krav
som behöver bemötas på ekologiskt, ekonomiskt
och socialt hållbart sätt. Världens framtid ligger i
städernas utveckling där transporter är en viktig
del för att nå hållbarbetsmålen.

De globala miljömålen beslutade av FN.
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2.2 Från bilism

I en värld med förändrat klimat och ökad urbanisering samt ökad trängsel står städerna idag
inför nya utmaningar. Bilens negativa konsekvenser får allt större genomslag och effekter
som föroreningar, utglesning av städer, segregation och ineffektivt markutnyttjande är några av
dem. Det blir alltmer uppenbart att det behövs
nya sätt för att lösa våra transportbehov. Det
som var gårdagens lösning har istället blivit
dagens problem. Många städer i Europa befinner
sig därför i en transportrevolution. Privatbilen
har börjat förlora positionen som det dominerande transportmedlet och statusen som en viktig
identitetsmarkör. Samtidigt är många av oss
direkt eller indirekt beroende av bilen. Få transportmedel upplevs erbjuda samma flexibilitet
och bekvämlighet som personbilen gör idag. Inte
minst vid olika fritidsaktiviteter där kollektivtrafiken eller gång- och cykel ofta inte är tillräckligt attraktiva alternativ i jämförelse med bilen.
Många upplever även att de är beroende av sin
bil i arbetet eller för att få vardagspusslet att
gå ihop.

Bilismens genombrott förändrade hur våra
städer utvecklades. I Sverige kom det verkliga
genombrottet under mitten på 1950-talet. Bilen
förvandlades snabbt från något som ursprungligen sågs som lyxkonsumtion till en symbol för
människans rörelsefrihet och upplevelsen att
det var varje persons rättighet. Städerna kom till
stor del att anpassas efter bilens anspråk.
De efterföljande 60 åren har utvecklingen av våra
städer präglats av bilismen. Bilen har ofta varit
en förutsättning för städernas utbyggnad när
nya boendemiljöer skapats.
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Trots att bilen är en symbol för rörelse så står
en bil parkerad i genomsnitt 90-95 % av all tid.
Parkeringsutbudet påverkar inte bara bilanvändandet utan även den stad vi bygger och lever
i. Parkering har betydelse för stadstrafikens
funktion och utformning, samt för stadens
utveckling generellt.
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2.3 Till mobilitet
Människors individuella värderingar och livsstilar
kommer i framtiden att få en allt större påverkan
på hur samhället utformas. Det kommer även
påverka hur vi väljer att resa. Digitalisering och
delningsekonomi skapar nya förutsättningar att
möta behov av mobilitet på andra sätt än tidigare.
Med digitaliseringen rör vi oss mot realtidssamhälle och det kommer också innebära ökade krav
på våra resor.

En väl utformad miljö tillsammans med mobilitetstjänster kan i sig bidra till både ett mer
hållbart transportsystem1 och lägre kostnader
för bostadsbebyggelse. Alla måste vara med och
bidra till det hållbara transportsystemet. Inte
minst aktörer i bostadsbyggandet har en viktig
roll i omställning till ett mindre bilberoende samhälle. Som ett första steg är målet att minska
behovet av bil genom att de boende erbjuds så
pass goda förutsättningar att välja cykel, kollektivtrafik eller bilpool att det inte ska behöva
äga egen bil. Bilen kommer fortsatt ha en viktig
betydelse och tillgång till bil bör kunna erbjudas
så att den kan användas vid de tillfällen den
behövs. Den kommer dock vara något vi behöver
förhålla oss till under lång tid framöver.
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Lösningarna finns inte bara i ny teknik, utan också
i nya innovativa tjänster och smartare sätt att
organisera resor och transporter. Delad teknik
har möjliggjort fordonsdelning och samåkning
i större skala. Inom varudistribution och logistik
går utvecklingen snabbt framåt försök med transporter av varor med hjälp av drönare redan inletts.
Om vi dessutom i högre grad kommer att hyra och
dela våra fordon kommer det att förändra hur våra
städer planeras och byggs.

Det är mot bakgrund av detta Pilotprojekt för
Stockholmshusen ska ses, att på försök ta
mobilitet längre och försöka erbjuda mobilitet
som tjänst i stor skala för att se hur väl det
kan fungera med människors behov.

Ökade krav innebär samtidigt mindre tålamod för
komplicerade system. Resenärer kommer i allt
högre grad förvänta sig individualiserad trafikinformation, sömlösa tjänster där allt större fokus
läggs på hela resan. Efterfrågan på flexibla betalningslösningar som kan skötas via mobiltelefon
kommer att vara ett grundkrav. I flera europeiska
städer har tjänster för kombinerad mobilitet lanserats där kunderna skräddarsyr sina transporter,
bokar sina resor och får information om restider i
realtid och sedan faktureras en gång i månaden.
Resorna består i sin tur av flera transportslag
såsom kollektivtrafik, taxi, samåkningstjänster
med mera.

1)

MILJÖANPASSADE TRANSPORTER

En av de viktigaste prioriteringar på
miljöområdet är att stadens transporter
ska ha mindre klimatpåverkan samtidigt
som staden växer. Biltrafiken måste minska
för att nå de nationella klimatmålen för
vägtrafiken till 2030.

Utdrag från Sammanfattning av majoritetens förslag till Budget 2018 Stockholms stad.
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3.1 Mobilitet för vem?

En viktig aspekt utifrån det sociala hållbarhetsperspektivet är att planera på ett sådant sätt
att nya boende och arbetande skall ha goda
möjligheter att välja aktiva och hållbara färdsätt.
Aktiv rörelse gynnar folkhälsan och i arbetet med
byggnader, stadens stråk, platser och parker är
denna aspekt viktig att ha med sig. För att gångoch cykeltrafik skall vara ett realistiskt alternativ
krävs att avstånden är korta så att arbetsplats,
skola eller kollektivtrafikknutpunkter ligger inom
gång- eller cykelavstånd. Det måste också finnas
goda möjligheter att parkera sin cykel tryggt och
säkert. Vidare krävs trafikmiljöer som upplevs
attraktiva och säkra, både för vuxna och barn.
Detta är en aspekt som generellt är mycket högt
värderad av kvinnor.

Mobilitetstjänsterna inom Pilotprojekt mobilitet
för Stockholmshusen behöver ställas i relation
till ambitioner och strategier utvecklade i Stockholm stad idag. För att mobilitetstjänsterna ska
främja en aktiv och jämställd mobilitet som
möter olika typer av behov behöver hänsyn tas
till olika gruppers resvanor och förväntningar.
Det är även viktigt att mobilitetstjänsterna
utvecklas i linje med stadens parkeringsstrategi
och att fastigheten inte ökar belastningen
på gatuparkering.
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3.2 Social hållbarhet
Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och
jämlikt samhälle där människor lever ett gott
liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader2.
Utformning av samhälle och transportsystem
påverkar människors möjligheter till att leva
och bo utifrån ett socialt hållbart perspektiv.
Stockholm har en blandad befolkning där nationalitet, utbildning, yrkesbakgrund och ålder
varierar. Det är därför viktigt att ta beslut med
medvetenhet om vilka grupperingar som gynnas
alternativt missgynnas och att utvärdera mobilitetstjänster utifrån detta. Behov i vardagspusslet såväl som vid specifika tillfällen bör möjliggöras för varje individ.

3.3 Resvanor
För att se potentialen bör kunskap om resandet
finnas och vilken potential det finns för att ersätta bilresor med mobilitetstjänster. En sammanställning av stockholmarnas bilinnehav och
resvanor3 visar på att det i innerstaden är cirka
40–45 procent som inte disponerar bil för privat
bruk. I västerort och söderort är det cirka en
tredjedel. Män väljer i större utsträckning bilen
framför kvinnor. Kvinnor väljer oftare kollektiva färdmedel, både i vardagen och på fritiden.
Tonåringar och unga vuxna är de som gör störst
andel resor med kollektivtrafik.

Det finns studier som visar på t.ex. skillnader
i mäns och kvinnors resebeteenden, där män i
större utsträckning väljer bilen som färdmedel.
I stadens mål prioriteras gång-, cykel- och kollektivtrafik vilket minskar miljöpåverkan och tar
mindre yta i anspråk men också ger förutsättningar för ett mer jämlikt resande.

2)
3)

En trend (mellan 2004 och 2015) är att cyklandet ökar för arbetspendling, men då främst för
relativt centralt boende och män. Cykling minskar bland barn på nationell nivå och ökar endast
svagt bland äldre.

Definition från Mötesplats för Social hållbarhet, ett samarbetsprojekt mellan SKL och Folkhälsomyndigheten.
Resvanor i Stockholms län 2015, Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting.
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3.4 Stadens parkeringsstrategi

På vardagar sker flest andel resor med tunnelbana. Bil är det näst vanligaste färdsättet och att
gå är det tredje vanligaste. För barnen syns inga
skillnader mellan större orter och landsbygd.
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På helger är bil det vanligaste färdmedlet. I vardagen används bilen främst för resor i tjänsten
eller för att skjutsa. Den genomsnittliga resan
för alla färdmedel och dagar är cirka 13 km.
Dock skiljer det mycket mellan resor på helgen
och resor i vardagen samt mellan färdmedlen.
Privat användande av bil för fritidsändamål
är högre än för andra resor, särskilt på helger.
Barnhushåll har mer komplexa resor och bilanvändande hos ensamstående föräldrar minskar
inte. 2015 var 2 % medlemmar i en bilpool. Då
företagsanvändning i huvudsak sker på veckodagarna kan det finnas en potential för bilpooler
som samarbetar med privat- och företagskunder.
Företagsregistrerade bilar är vanligare i Stockholms län än i andra storstadslän.
Sammantaget visar resvaneundersökningen på
att det finns skillnader gällande ålder, kön, livssituation, geografi etc. vid val av färdmedel. Av den
anledningen är det viktigt att det finns tillgång
till flera olika mobilitetstjänster och att närheten
till kollektivtrafik av hög kvalitet är avgörande.
En viktigt iaktagelse är också att det framförallt
är resor till och från arbetet i vardagen som effektivt kan lösas genom olika mobilitetstjänster.
För längre resor på helgen är cykeln eller kollektivtrafiken inte ett attraktivt substitut. Den höga
andelen företagsbilar, bland annat hantverksoch budbilar som sannolikt också används för
privata resor pekar på ett annat behov som är
svårt att tillfredställa med mobilitetstjänster.

Stockholm stad antog 2016 en parkeringsstrategi med syftet att ge en helhetssyn på parkering
i hela staden. Ökad framkomlighet för kollektivtrafik, gång, cykel och godstrafik samt gatans roll
som mötesplats ska prioriteras framför gatans
funktion som uppställningsplats för stillastående fordon. En ny parkeringsplan har antagits
2016 med syftet att minska antalet fordon som
står uppställda på gatumark. Genomförande av
planen innebär att parkeringsavgifter kommer
att införas i fler delar av staden och kommer på
sikt att tas ut i hela staden där det är eller kommer att bli tät bebyggelse.
PARKERINGSSTRATEGIN SYFTAR TILL ATT LÖSA
TRE PROBLEM:

-- Att kostnaden för gatuparkering relativt
parkering på kvartersmark har varit så låg
att det antal parkeringsplatser som bygg-		
herrar i enlighet med PBL ska genomföra
vid nyproduktion inte kan hålla ett självkostnadspris utan måste subventioneras
och fördelas på alla hyresgäster eller
bostadsrättshavare.
-- Gatan ska rymma många funktioner. Det är 		
därför viktigt att kantstensparkering har
ett pris så att det används på ett sätt som
ger maximal nytta för samhället, och inte 		
används till långtidsförvaring av fordon.
-- Att stadens parkeringsstrategi inte omöjliggör en fungerande marknad för parkeringshus och andra parkeringsplatser som
kan leda till att dessa omvandlas till annan
användning.
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3.4.1 Parkeringsavgifter

3.4.2 Projektspecifika och gröna
parkeringstal

Avgifter för parkering får tas ut för att trafiken
ska fungera. Ett riktmärke i parkeringsstrategin
är att beläggningen inte ska överstiga 85 %. Före
2017 togs parkeringsavgifter ut i tre zoner inom
Stockholms stad: Grön biljett – högsta avgiften
–innebär ingen boendeparkering i centrala citykärnan, röd biljett – mellannivån – inkluderar
övriga city med möjlighet till boendeparkering, i
vissa fall dock endast nattetid, samt blå biljett
gäller i övriga delar av innerstaden, med möjlighet till boendeparkering.

För att säkerställa att parkeringar allokeras på
tomtmark för nytillkommande bebyggelse fastställs ett parkeringstal för varje projekt. Detta
parkeringstal kan sedan uppnås antingen genom
att bygga parkeringsplatser inom kvartersmarken
på marken eller i garage, alternativt genom att
köpa parkeringsplatser i andra parkeringsanläggningar.
Ett projektspecifikt parkeringstal bestäms utifrån
de lägesegenskaper en fastighet har (kollektivtrafiktillgänglighet, närhet till city, eller större
köpcentrum m.m) och vilken storlek av bostäder
som byggs. Gröna parkeringstal är ett erbjudande
till byggaktörerna med ytterligare en sänkning av
parkeringstalet, baserat på mobilitetstjänster
som hör till fastigheterna (t.ex. bilpools-medlemskap, lastcykelpool, boendeparkering på
distans, etc).

I den 2016 antagna parkeringsplanen redovisas
ett system med sex betalningszoner. Det innebär
att området där avgifter tas ut utökas till andra
platser som har eller kommer få, tät bebyggelse
med blandning av bostäder och andra funktioner. Dessa platser präglas redan nu av liknande
parkeringsproblem som de i innerstaden.
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Den avgiftsbelagda tidsperioden i innerstaden föreslås också ändras. Detta för att bättre
matcha de tider då trängselproblematik och/
eller stor parkeringsefterfrågan kan uppstå samt
för att öka incitamentet att lämna bilen hemma
och åka på annat sätt.

I de projekt där staden inte är markägare utan
agerar i olika myndighetsroller kan dessa riktlinjer
fungera som ett underlag för en diskussion med
byggaktören. De parkeringstal som tas fram prövas som en miniminorm vid bygglovhandläggning.

3.4.3 Cykelparkeringstal
Ett av målen i staden är att göra det enklare för
dem som cyklar. Cykeltrafiken i Stockholm ökar
och cykelparkeringar är en viktig del i Stockholms infrastruktur.
Behovet av cykelparkering i anslutning till bostäder och arbetsplatser ska i första hand lösas
inom fastigheten. Principen är att parkeringen
ska ordnas på tomtmarken eller inom huset,
inte på gatumark4 . Samtidigt är det viktigt att
besöksparkering skall finnas tillgänglig, varför
all parkering inte kan placeras inomhus bakom
låsta dörrar.
4)

Plan- och bygglagen 8 kap § 9.

12

03

Stockholm idag

Trafikkontoret fick 2016-12-08 nämndens uppdrag att inom områden där boende¬parkeringssystemet gäller, utreda förutsättningarna för
att utesluta boende i enskilda fastigheter från
boendeparkeringssystemet där parkering enligt
den gällande detaljplanen ska vara tillgodosedd på tomtmark. Trafikkontoret anser att den
utredning som gjorts visar att det finns juridiska
förutsättningar för ett sådant förhållningssätt.

Den säkraste variabeln vid planeringen är att
använda lägenheternas storlek eftersom det
kan vara svårt att förutse antalet personer
eller vilken målgrupp som kommer att flytta in.
Cykelparkeringstalen som anges är kommunens bedömning av vad som är ett skäligt antal
cykelparkeringar att ordna vid nyproduktion och
är utformade i spann. Snittvärdet en cykel per
person är bra att utgå ifrån. Det beror till stor del
på att det även ska tas hänsyn till mer utrymmeskrävande cyklar och tillbehör, som lastcyklar
och cykelkärror. Om en nyproduktion får låga
parkeringstal för bilar ställs det än högre krav
på cykelparkeringarna.

De nya avgifter som föreslås för boendeparkering avser att skydda befintliga boende som saknar möjlighet att parkera på kvartersmark. Enligt
beslut i trafiknämnden den 1 feb 2018 kommer
de som flyttar in i ett nybyggt hus inte att få boendeparkering på gatumark. De förmodas därför
att utnyttja bostads¬parkering på kvartersmark
vilket ger ökat utrymme för kantstensparkering
åt de som inte har denna möjlighet.

3.4.4 Boendeparkering
Systemet med boendeparkering har som syfte
att avgiften på gatan i sig inte ska fungera som
ett incitament att ta bilen i stället för att åka
kollektivt eller gå eller cykla. Stadens nuvarande
boendeparkeringssystem utformades huvudsakligen på 1980-talet.

Det i trafiknämnden beslutade förslaget kommer att remitteras till stadsbyggnads – och
exploateringsnämnderna för slutgiltigt beslut
i kommunfullmäktige.
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Möjlighet till boendeparkering ska endast införas i områden som inte har behovet av parkering
tillgodosett inom kvartersmark[1].

5) Parkeringsstrategin sid 3 bilaga 2 till Parkeringsplanen.
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4.1 Ett boende med integrerade
mobilitetstjänster
eller bättre mobilitetstjänst. Tjänsterna bygger
på information, fysiska åtgärder och tillhandahållande av transporttjänster. Många av dessa
tjänster beskrivs i stadens Riktlinjer för projektspecifika och gröna parkeringstal. Inom Pilotprojektet tas mobilitetstjänsterna längre genom
att bolagen möjliggör en samlad plattform med
länkar och information kring bokning, tillgänglighetssökning och felanmälan av de olika mobilitetstjänsterna. Plattformen föreslås utifrån
dagens utbud av sammankopplade tjänster, men
ska möjliggöra och öppna upp för att utvecklas
alternativt ersättas av morgondagens kombinerade molntjänster där det just nu sker en snabb
utveckling (se kapitel 7, Utvecklingsmöjligheter).

Grundidén med mobilitetstjänsterna är att utgå
ifrån brukarens behov och underlätta hållbara
val för såväl individ som för samhället i stort.
Med mobilitetstjänster får de boende tillgång till
mobilitet utan eget ägande, det vill säga de fasta
kostnaderna fördelas på flera hushåll och du
betalar sedan för ditt eget användande.
Tillgång till kollektivtrafik är ryggraden i systemet med mobilitetstjänster. Pilotprojekten ligger
i nära anslutning till kollektivtrafik.
Nedan anges de mobilitetstjänster som tillsammans utgör det paket som Pilotprojektet
förutsätter för att nå dess syfte och mål. Dessa
mobilitetstjänster ska tillämpas i respektive
pilotprojekt. Avsteg ska ersättas med likvärdig

CYKELPOOL
Cyklar
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El Cyklar

NÄRHET TILL KOLLEKTIVTRAFIK
Informationstavla

CYKELKÖK
Cykelparkering

Gång- och cykelavstånd

Verkyg

Lådcyklar

Service

Cykelvagn

Cykeltvätt

BILPOOL
Betalt medlemskap 5+5 /år

SERVICE &
TJÄNSTER
Hållbarhetscoaching

Informationstavla

Hemleveranser

Laddstolpar

Information
Bokningsbara system
Uppkoppling &
molntjänster

Bostadsbolagens plattform för mobilitetstjänster.
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4.1.1 Informationstjänster

-- För att informera besökare och nyinflyttade
placeras en informationstavla eller motsvarande vid entré som upplyser om att
fastigheten är ett pilotprojekt och vad det
innebär. Tavlan ska också innehålla ytterligare uppgifter om var du hittar information
om mobilitetslösningar.

Informationstjänsterna handlar om att förmedla
råd och information om resor och hållbara transporter till de boende genom olika informationskampanjer. Vid en förändrad livssituation, såsom
flytt, är människor mer benägna att ta till sig
nya vanor. Information och kunskap är A och O
för att skapa en medvetenhet hos de boende om
hur man kan påverka klimat, ekonomi och hälsa
genom att göra hållbara val i vardagen.

-- Hållbarhetscoaching ska tillhandahållas i
form av råd och information om hur de boende
kan resa hållbart. Marknadsföring avmobilitetstjänster är en viktig del i detta arbete.

Det är väsentligt att all information lämnas återkommande och fångar upp alla nyinflyttade vid
lägenhetssuccessioner. Det är bostadsbolagen
som ansvarar för en fungerande informationsprocess.

-- Information om alternativa resvägar sker vid
inflyttning i form av ett informationspaket
innehållande uppgifter om lämplig kollektivtrafik i området, gång- och cykelkartor samt
hänvisning till hemsida, reseplanerare m.m.
Detta för att underlätta och uppmuntra att kollektivtrafik, gång och cykel väljs i högre grad.
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-- I samband med inflyttning överlämnas information till hyresgästen i form av frågor och
svar kring Pilotprojektet samt mobilitetstjänsterna och hur användning av dessa sker.
Åtkomst till samtliga tjänster (t. ex. samlade
länkar) sker via bolagens respektive plattform
för mobilitetstjänster.

4.1.2 Cykeltjänster
En hel del av de resor som görs är av den längd
att cykeln är ett effektivt sätt att transportera
sig. Cykeln är också ett miljömässigt bra transportsätt och det är med anledning av detta
viktigt att skapa förutsättningar för att använda
cykel i vardagen.

-- I hyreskontrakt tydliggörs att fastigheten är
en del av Pilotprojektet där begränsat antal
parkeringsplatser erbjuds de boende. Boende
ska informeras om att gatuparkering med dispens för boendeparkering, och därmed rabatterad kostnad, inte kommer erbjudas, se 3.4.4.
Detta görs för att tydliggöra vilka förutsättningar som gäller för ett boende med mobilitetslösningar samt för att uppmuntra val av
kollektivtrafik som färdmedel.

När nya bostäder byggs är det viktigt att redan
från början planera för goda förvarings- och
underhållsmöjligheter för cyklar. Stöldsäkerhet,
väderskydd och tillgänglighet är några av de
aspekter som underlättar för de boende att
använda cykel. Samnyttjande av cyklar är ett
sätt att underlätta för fler samt effektivisera
användandet av cyklar. Detta kan ske genom
t.ex. cykelpool.
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Följande åtgärder är av det slag att de underlättar och möjliggör att använda cykeln på ett
bra sätt;

-- Hissarna är anpassade för att rymma cyklar,
vilket underlättar för de boende att använda
cyklar.

-- Kraven på utrymme för cykelparkering enligt
stadens riktlinjer ska uppfyllas. Det högre
spannet ska eftersträvas. Detta underlättar
och möjliggör för fler att använda cykel.

-- Entréer ska ha god tillgänglighet för cyklar och
förses med dörröppnare, vilket ökar tillgängligheten. Där cyklar behöver transporteras
inomhus ska det anpassas utrymme för detta.

-- Möjlighet att låsa ram för alla cyklar. Detta
medför en ökad stöldsäkerhet som i sin tur
kan medföra att fler väljer att använda cykel.

-- ”Cykelkök”, det vill säga utrymme med tillgång
till verktyg, servicebänk, och kompressorpump
där även möjlighet för återbruk och reservdelsmek, inrättas. Detta för att underlätta den
vardagliga servicen.

-- Lättillgängligt och upplyst cykelrum med lösningar för användarvänlig förvaring (m.a.p. 		
höjd, bredd och djup) placeras i nära anslut-		
ning till entré och förses med dörröppnare. 		
Detta medför ett minskat slitage på cyklarna 		
då de förvaras väderskyddade.

-- Avspolningsplats ska anordnas i anslutning till
cykelrum eller cykelkök för att underlätta den
vardagliga servicen.
-- En cykelpool med låd- och elcyklar erbjuds
när behov av längre och tyngre transporter
uppstår, t.ex. vid utflykt eller inköp av dagligvaror. Bokning och tillgänglighetssökning sker
digitalt. Detta underlättar och ger sällan
användare möjlighet att transportera barn,
varor mm.

-- Väderskyddade parkeringsplatser ska finnas
tillgängliga utomhus.
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-- Parkering ska finnas för last eller lådcykel
motsvarande 0,1 plats/lägenhet. Last eller 		
lådcyklar underlättar för transport av barn, 		
varor mm.

-- Vinterutrustning ska finnas för cykelpoolens
cyklar för att upprätthålla och tillgängliggöra
året-runt-cyklande.

-- Möjlighet att ladda elcykel vid parkeringsplatserna i cykelrum. Placeras som uttag i
låsbara skåp som även kan användas för
hjälm, olja etc. Elcyklar är ett alternativ som
ger fler möjlighet att använda cykeln vid t.ex.
längre transporter.

-- Bolagen ska verka för att information och
samarbete med lokala försäljare och reparatörer upprättas.
-- De boende rabatteras medlemskap i stadens
upphandlade hyrcykelsystem för att ge fler
möjlighet att använda cykel.
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4.1.3 Biltjänster

-- Utöver bilpoolens möjligheter finns också
ett antal disponibla parkeringsplatser för
uthyrning i varje projekt.

De boende har behov av alltifrån korta till långa
resor, vilket redovisas under rubriken resvanor.
I vissa fall upplevs bilen fortfarande överlägsen
andra färdmedel. Det är med anledning av detta
viktigt att skapa ett så effektivt och miljömässigt
bra användande av bilen som möjligt. Bilpool är
en service som minskar behovet av egen bil samt
även av antalet parkeringsplatser.

-- Avtal med hyrbilsleverantör ska upprättas 		
där boende kan erbjudas hyrbil för de resor
där bilpool inte är ett alternativ. Alternativt
upprätta ett samarbete med företag som
inte använder bil i samma utsträckning på
helger för att komplettera bilpool/hyrbil.

-- Medlemskap för bilpool erbjuds under 5+5 år.
Efter de första fem åren görs en utvärdering
för att undersöka gällande marknadsförhållanden. Antal bilar som tillgodoses sker i samråd med bilpoolsleverantör. Riktlinjen är att
minst en bilpoolsplats per 50 lägenheter ska
kunna tillhandahållas. Detta ska kontinuerligt
följas upp för att anpassas till efterfrågan.

4.1.4 Varor och leveranstjänster
För att generellt inspirera till miljömedvetna val
i vardagen kompletteras fastigheten med ytterligare faciliteter som underlättar en hållbar livsstil
och minskar behovet av bilburna transporter.
I den mån de boende inte ska göra andra ärenden
under dagen möjliggörs på så sätt leveranser
till hemmet.
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-- Nyttjande av bilpool underlättas genom att
en närliggande parkeringsplats anordnas
och att bokning och tillgänglighetssökning 		
sker digitalt via boendets plattform.

-- Målet är att hemleveranser av beställda varor 		
ska ske så smidigt som möjligt. För att under		
lätta och minska transportbehovet installeras t.ex. större postfack alternativt leverans-		
boxar eller likvärdigt.

-- Gemensam upphandling av bilpool (mellan 		
bolagen) pågår för att säkerställa en långsiktighet av tillhandahållande av bilpool. Utformningen av bilpoolserbjudandet styrs av denna
upphandling.

-- För att grovavfall smidigt ska borttransporteras från fastigheten sker upphämtning från
ett gemensamt utrymme anpassat för ändamålet. På så sätt blir processen säkrare,
mer hygienisk och mer miljövänlig.

-- Det ska förberedas för laddstolpar att nyttja
för både bilpool och boende. Detta för att
underlätta och att följa med i utvecklingen
mot mer hållbara transportmedel.

-- Goda angöringsmöjligheter som underlättar 		
av- och pålastning i anslutning till fastigheten.
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5.1 Förutsättningar
Pilotprojektet för mobilitet förutsätter inte
några avsteg från detaljplaneprocessen. Utgångspunkten är att alla projekt inom Stockholmshusen arbetar enligt stadens gällande
riktlinjer för mobilitetstjänster och gröna p-tal.
Specifik projektutveckling kan under det tidiga
utredningsarbetet, inför samråd, ansöka om att
delta i Pilotprojekt mobilitet för Stockholmshusen. Beslut om vilka projekt som ska ingå
i pilotprojektet fattas av en utökad styrgrupp
för Stockholmshusen med representanter från
Trafikkontoret och Miljö- och Teknikavdelningen
inom Exploateringskontoret.

LEDANDE
GEM. UTFÖRANDE
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Utökad styrgrupp

Styrgrupp

+Trafikontoret
+Expl (Miljö & Teknik)

BC-Bolagen,
Ordf. Bengt Rehn,
SBK, Expl (PU)

STYRANDE

STYRANDE

5.1.2 Projektorganisation för Stockholmshusen
Bostadsgruppen
Stadshus AB

SFÖB
Ordf. Ingela Lindh

Ordf. Jonas Schneider

Kommunikation

Projektgruppen

Projektstöd

Bostadsbolagen,
SBK, Expl &
KOM-samordnare

Projektkoordinator, Bostadsbolagen, Projektchefer, Stöd projektkoordinator,

Upphandling/Avtal
Hyressättning, Konceptarkitekt, Samverkansledare

Kataloggruppen

Markgruppen

Bostadsbolagen
Konceptarkitekterna
& KOM-samordnare

Bostadsbolagen,
SBK. Expl, Miljö, Trafik
& ledningsägare.

Stadsbyggnad, Exploatering, KOM-Samordnare

Specifik
projektutveckling
Bostadsbolagens
arkitekt,SBK, Expl, miljö
& trafik
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5.2 Underlag för beslut

lägre parkeringstal att arbeta med som deltagande pilotprojekt. Detta dokument ger således
inget exakt förslag till val av parkeringstal, utan
ger förutsättningar och vägledning till hur det
lägre parkeringstalet sammanvägs och diskuteras fram av respektive planprojekt.

Beslut om deltagande i Pilotprojekt mobilitet
för Stockholmshusen utgår från en bedömning
av hur respektive projekt kan bidra till ökad
kunskap om projektspecifika förutsättningars
betydelse för mobilitetstjänsters effekt samt
projektets bedömda möjligheter att uppnå
målen för Stockholmshusen. .

5.3 Urvalskriterier och tillämpning
De mobilitetstjänster som presenteras under
kapitel 4 i detta dokument ska ses som en
helhetslösning med syfte att skapa goda förutsättningar för de boende att leva utan eget
bilägande. Möjligheten att anpassa en eller flera
tjänster efter projektets specifika förutsättningar finns, men måste tydligt motiveras. Detsamma gäller möjligheten till eventuella avsteg
från mobilitetstjänsterna. Även andra lösningar
eller kompletterande tjänster till de föreslagna
i mobilitetspaketet uppmuntras.

Stockholmshusens måluppfyllnad: Stockholmshusens mål är att i hög takt och med god kvalitet
skapa 3500-5000 nya hyresrätter,till en lägre
kostnad än annan nyproduktion. Möjligheten
att nå dessa mål ska belysas i relation till det
enskilda projektets förutsättningar, se nedan.
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Projektets förutsättningar: Möjligheten att anordna mark- och garageparkeringar, samt vad
det innebär i form av konsekvenser för stadsbild,
natur och trygghet. Även alternativ till garageoch parkeringslösningar utreds i form av nybyggnation, parkeringsköp etc., likväl som befintliga
parkeringsmöjligheter i området och eventuell
möjlighet till samnyttjande av dessa. Tillgänglighet till, samt framtida planer för, närliggande
kollektivtrafik samt gång- och cykelstråk redovisas. Avstånd till handel och annan samhällsservice redovisas.

Förutom mobilitetspaketets implementering
behöver det enskilda projektets förutsättningar tas i beaktande när beslut om pilotprojektet
fattas. Vägledande för bedömningen i respektive projekt är att de har ett rimligt avstånd till
kollektivtrafik (tunnelbana, pendeltåg, lokalbanor och spårväg, stombusslinjer) och stadens
cykelpendlingsstråk eller cykelhuvudstråk, för
att kunna fungera tillfredställande ur mobilitetssynpunkt. En rimlig uppskattning är att projektet
har goda förutsättningar för mobilitet om det
hamnar mindre än 500 meter gångavstånd från
kollektivtrafik och cykelstråk. Upp till 800 meters
gångavstånd till kollektivtrafik (eftersom den i
viss mån kan restidförkortas genom cykel) föreslås som en övre gräns. Över 800 meters gångväg
måste projektet föreslå fler åtaganden utöver
de som föreslås i detta dokument.

Åtaganden: De tänkta mobilitetstjänsterna
redovisas fysiskt inom planen för att säkerställa att dessa inryms. Åtaganden omfattar även
uppföljningen av pilotprojektet och omfattar i
huvudsak att säkerställa en process för hur de
boendes vardag gällande mobilitet fungerar
samt att inhämta kunskap för utvärdering och
framtida behov.
Den samlade bedömningen sammanställs i ett
PM som ska fungera som beslutsunderlag för
den utökade Styrgruppen om projektets möjlighet att delta i pilotprojektet. Planprojektet ska
genom detta PM, utifrån ovan förutsättningar
och åtaganden ovan, motivera ett sammanvägt
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5.4 Beslutsordning

5.5 Ansvar

Det beslutsunderlag som tagits fram av respektive planprojekt, som vill pröva möjligheten att
ingå i pilotprojektet, ska skickas till Stockholmshusens projektgrupp. De bereder därefter ett
beslutsunderlag till den utökade styrgruppen för
Stockholmshusen.

De projekt som av den utökade styrgruppen för
Stockholmshusen beslutas ingå i detta pilotprojekt förbinder sig att genomföra de åtgärder som
krävs för att alla mobilitetstjänsterna beskrivna
under 4.1– 4.1.4 ”Ett boende med integrerade
mobilitetstjänster” uppfylls. Bostadsbolagen
är ansvariga att genomföra och kontrollera att
dessa mobilitetstjänster inarbetas från detaljplaneprocess till färdigställd byggnad, samt
för administration och finansiering av mobilitetstjänsterna under driftskedet. Arbetet följs upp av
den utsedda uppföljningsgruppen. Se 5.6.

Planprojektens arbete med att ta fram beslutsunderlagen ska ske utifrån stadens definierade
processer. Detta skapar förutsättningar för att
beslutsunderlagen är välförankrade i respektive
organisation.

Exempel på checklista som kan användas för uppföljning i respektive projekt.
MOBILITETSTJÄNST

METOD

KOMMENTAR

INFORMATIONSTJÄNSTER

KOLLEKTIVTRAFIK
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CYKELTJÄNSTER

BILTJÄNSTER

VAROR OCH LEVERANSTJÄNSTER
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5.6 Uppföljningsgrupp

Uppföljningen bör också ske i form av en konsekvensanalys utifrån stadens mål och strategier.
En grund föreslås utifrån kapitel 3 där social
hållbarhet, resvanor och stadens parkeringsstrategi belyses. Utöver det bör pilotprojektets
påverkan på hälsa, ekonomi, barnperspektiv,
jämlikhet, trygghet m.m. undersökas.
I nuläget kan en ambition vara att mätning av
projektet bör genomföras tre gånger inom en
period av två år. Tvåårsramen är satt för att
marknaden idag utvecklas väldigt snabbt, både
gällande utbud av mobilitetstjänster och för att
tidigt fånga eventuella förändringar i resandebeteende och bilinnehav hos hyresgästerna.
Omsättningen av hyresgäster i nyproduktion är
ofta relativt hög de första åren, så för att fånga
upp utflyttande behövs också en riktad undersökning till dessa.

Styrgruppen utser en arbetsgrupp bestående
av projektkoordinatorn och med representanter
från exploaterings-, stadsbyggnads- och trafikkontoret samt bostadsbolagen.
Arbetsgruppens uppdrag är att följa utvecklingen av pilotprojektet och att ta del av och analysera resultaten från de enkäter och/eller kvalitativa
intervjuer som genomförs under den tid som
pilotprojektet pågår. Denna grupp ska samordnat följa upp samtliga planprojekt som deltar i
pilotprojektet.
Arbetsgruppen kan också ha en roll att vara
mottagare och förmedlare av information mellan
forskare och projektet.
För att inte skapa en mängd olika arbetsgrupper
med likartade uppdrag, kan en integrering övervägas så att arbetsgruppen kopplas till andra
projekt med likartade uppgifter kring resbehov
och parkeringsfrågor.

För att fånga upp de framtida hyresgästernas
nuvarande resvanor, bilinnehav och förväntningar bör en nollmätning ske vid inflyttning.
Detta för att i slutrapporten kunna utvärdera
om projektet bidragit till att förändra människors beteendemönster och bilinnehav samt om
förväntningarna uppfylldes avseende mobilitet.
En viktig faktor blir då att klargöra om förändrat
beteende beror på ändrade reseavstånd eller på
de mobilitetstjänster som erbjuds. I samband
med kontraktsskrivning får hyresgästen information om det framtagna mobilitetslösningarna
samt tilldelas en enkät.
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Avrapportering av händelser i projektet bör ske
till projektgruppen för Stockholmshusen. Projektkoordinatorn rapporterar därefter vidare till
styrgruppen.

5.7 Uppföljning
Målet med uppföljningen är i huvudsak att öka
kunskapen om hur mobilitetstjänster och låga
p-tal påverkar människors resande och bilinnehav samt hur de upplever nyttan av tjänsterna.
Det är också av särskilt intresse att få kunskap
om var de som trots allt har bil parkerar den. De
exakta formerna för en uppföljning bör fastställas efter att diskussioner förts med det företag
eller den forskningsgrupp som erhåller uppdraget att genomföra uppföljningen.
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iskors resvanor och deras förändringsbenägenhet. Denna information ger kunskap till staden
inför framtida utmaningar inom hållbar och
klimatsmart transport och planering.

En uppföljning bör lämpligen ske ett halvår
efter inflyttning. Detta för att säkerställa att de
boende anser att de har en fungerande vardag
gällande mobilitet och transport. Det kan vara
lämpligt att göra kvalitativa intervjuer med de
som var innehavare av bil vid inflyttningen. Denna uppföljning kommer tätt inpå för att snabbt
kunna justera och uppdatera mobilitetslösningarna utifrån behov.
I de fall hyresgäster flyttar ut inom projektets
tidsramar bör en slutuppföljning ske. Detta kan
exempelvis genomföras genom att hyresgästen
får svara på frågor i samband med utflyttning.

För att säkerställa att eventuellt förändrade
beteenden är kopplade till boendet i ett Stockholmshus med särskilt lågt antal parkeringsplatser, och inte till andra omvärldsförändringar,
krävs att det finns en kontrollgrupp. Den består
förslagsvis av andra Stockholmshus som ej ingår
i pilotprojektet, då dessa torde utgöra en jämförbar grund med tanke på placering i närförort,
boendeform samt byggnadens utformning.

En sista uppföljning görs vid planerat slut av
pilotprojektet, två år efter inflyttning. Här finns
möjlighet att relativt snabbt få återkoppling på
om och hur låga parkeringstal påverkar männ-

Uppföljningen upphandlas av projektägaren till
Stockholmshusen, det vill säga de kommunala
bostadsbolagen. Förutsättningarna att använda
befintliga ramavtal bör undersökas.

Undersökning vid ev. flytt: Har möjligheten
till bilinnehav något med din flytt att göra?
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Sammanställs i slutrapport.
PROJEKTSLUT
SLUTRAPPORT
KONSEKVENSBESKRIVNING
INFLYTT

6 MÅNADER

2 ÅR

Hyreskontrakt

Undersökning: Funktion,
användning, ev. åtgärder av
Mobilitetstjänster

Undersökning: Funktion, användning, ev. åtgärder av Mobilitetstjänster

Återkoppling till Högskola/
Staden/Bolagen

Har ditt boende påverkat/
förändrat dina resvanor?

Mobilitetsprogram
Nollmätning: Nuvarande
resvanor & förväntningar
Återkoppling till Högskola/
Staden/Bolagen

Återkoppling till Högskola/
Staden/Bolagen
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utvecklingsmöjligheter

För att mobilitetstjänster ska vara ett långsiktigt, attraktivt alternativ är det av stor betydelse
att de integreras och fungerar som en kombination av åtgärder. Transport ska ses som en tjänst
där färdmedelsbehoven kan individanpassas. En
förutsättning är att de olika mobilitetstjänsterna
integreras i ett och samma system. Många av de
mobilitetstjänster som finns idag är inte flexibla.
För den som köper månadskort för kollektivtrafiken ingår inte de andra färdmedlen när de behövs. System där kollektivtrafik och andra tjänster integreras i samma system kommer sannolikt
vara nödvändigt för att det ska vara tillräckligt
attraktivt för att erbjuda motsvarande mobilitet

utan att äga en egen bil. Genom kombinerad mobilitet (integrerad mobilitet) eller MaaS (Mobility
as a Serivce) utvecklas tjänster som kombinerar
olika transportrelaterade tjänster eller kombinerar transporttjänster med andra tjänster. Ur ett
samhällsperspektiv kan en kombination av flera
olika transporttjänster bättre forma erbjudanden som uppfyller medborgarnas faktiska mobilitetsbehov, jämfört med om tjänsterna erbjuds
isolerat via olika kanaler. Fler kan attraheras av
t.ex. kollektivtrafik och andra resor med delade
resurser om kollektivtrafik kompletteras med
t.ex. tillgång till hyrbil, bildelning, cykelpool och
taxi i lättanvända och lättillgängliga tjänster.

Molnbaseredade tjänster
CYKELPOOL
Cyklar
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El Cyklar

NÄRHET TILL KOLLEKTIVTRAFIK
Informationstavla

CYKELKÖK
Cykelparkering

Gång- och cykelavstånd

Verkyg

Lådcyklar

Service

Cykelvagn

Cykeltvätt

BILPOOL
Betalt medlemskap 5+5 /år

SERVICE &
TJÄNSTER
Hållbarhetscoaching

Informationstavla

Hemleveranser/Information

Laddstolpar

Bokningsbara system
Uppkoppling &
molntjänster

Framtidens molntjänst för ett sömlöst resande.
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Som tidigare beskrivits är marknaden för mobilitetstjänster i sin uppstart och en relativt snabb
utveckling kan förväntas. Redan etablerade
bilpooler öppnar idag upp för samarbete kring
cykel, tåg och kollektivtrafik. Staden är delaktig
i flera olika projekt inom området och bolagen
driver egna riktade satsningar mot hållbara
mobilitetslösningar. Genom att staden och
bolagen aktivt följer och deltar i utvecklingen
kan mobilitetstjänsterna beskrivna i detta
dokument komma att uppdateras eller bytas
ut mot nya.
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styrdokument

”Promenadstaden – Översiktplan för Stockholm”, antagen i KF 2010-03-15 och vann laga kraft
2012-04-10, ”Översiktsplan för Stockholms stad”, planeras att antas i KF 2018-02-19
”Cykelplan Stockholm 2012”, antagen i KF 2013-02-18
”Framkomlighetsstrategi för Stockholm 2030”, antagen 2013-01-28
”Parkeringsstrategi och plan för gatuparkering”, antagen i KF 2016-06-27
”Stockholms miljöprogram 2016-2019”
”Riktlinjer för projektspecifika och gröna parkeringstal i Stockholms stad”,
beslutad i KF 2015-10-19
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”Cykelparkeringstal vid nyproduktion 2015”
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