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Projektspecifikt och grönt parkeringstal
för dp Kv. Odde
Följandesammanställningav lämpligt parkeringstalinom dp för
Kv. Oddeär framtageni enlighetmedStockholmsstadsgällande
parkeringstalför cykel, Cykelparkeringstali nyproduktionoch
för bil, Riktlinjer för projektspecifikaoch gröna parkeringstal.
En sammanställningav lämpligt parkeringstalär ocksåframtagen
för de verksamhetersom planerasinomdp Kv. Odde.

Cykelparkering

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2021-01-21, Dnr 2015-09817

Grundlägganderiktlinjer för cykelparkeringär att denskavara
lätt att kommaåtoch hänsynskatastill mer utrymmeskrävande
cyklar och tillbehör, som lastcyklaroch cykelkärror.För att
cykelparkeringarnaskaupplevassom attraktivaoch användas
behöverde alltid medgeramlåsning.Väderskyddär
eftersträvansvärt
där dettaär möjligt. Det är vidare bra med en
mix av olika typer av cykelparkeringt.ex. näraentréer,på gårdar
undertak och inomhusi cykelrum.
Antalet cykelparkeringsplatserär
beroendeavlägenhetsstorlekar
och förmodatantal boendemen en riktlinje är att alla boendeska
kunnaparkeraen cykel i anslutningtill sin bostad.Utifrån detta
har stadendefinieratcykelparkeringstali ett spannom 2,5–4
cyklar per 100 kvm ljus BTA. Var talet bör placerasinom detta
spannavgörsinom varje projekt. För dpförKv. Oddegörs
bedömningenatt treplatser per 100 kvm ljus BTA är ett lämpligt
cykelparkeringstal.
Cykelparkeringstal: trecykelparkeringsplatser per 100kvm
ljus BTA.
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Bilparkering
Föreslagnabilparkeringstaltasfram i följandestegi enlighetmed
gällanderiktlinjer:
-

Lägesbaserat
parkeringstalbedömtutifrån planområdets
geografiskaläge.
Projektspecifiktparkeringstalanpassatmed
hänsyntill
lägenhetsstorlekaroch
justeringför besöksparkering.
Grönaparkeringstal,valfri justeringmot genomförande
av mobilitetsåtgärder.

Lägesbaserat parkeringstal
Det lägesbaserade
parkeringstaletavgörsutifrån planområdets
avståndtill kollektivtrafikensstomnät,avståndtill City samt
tillgång till serviceoch andraurbanaaktiviteter.Bedömningav
de lägesbaseradeparametrarna
görs i skalanA-E där A kan sägas
motsvaraett parkeringstalpå 0,3 och E motsvaraett parkeringstal
på 0,6. Parametrarna
viktas lika. Se tabell 1 nedanför.
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Avståndtill kollektivtrafikensstomnät–C: Planområdetligger
ca 600-1000meter från Husbytunnelbanestation
och 800-1100
meterfrån Kista centrumvilket ansesvaragångavståndtill
spårbundenkollektivtrafik. Planområdetligger ocksåi direkt
anslutningtillHanstavägenmedtvå busshållplatservilka
trafikerasav bådestombussoch kommunbuss.
Avståndtill City–E: Planområdetligger i kommunensytterkant,
översjukm från StockholmCity.
Tillgång till serviceoch andraurbanaaktiviteter–C: Planområdetligger 800-1100meter frånKista galleriavilketanses
vara gångavstånd.
Tabell1: Parametrarsom bestämmerlägesbaseratparkeringstal
Parameter
Avstånd till kollektivtrafikens stomnät

A

B

C

D

0,45
0,6

Avstånd till City
Tillgång till serviceoch andra urbana aktiviteter

E

0,45

Lägesbaseratparkeringstal: (0,45 + 0,6 + 0,45) / 3 = 0,5
bilparkeringsplatser per lägenhet.
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Projektspecifikt parkeringstal
Justering för lägenhetssammansättning
Enligt riktlinjerna bör en anpassningkunnagörasmedhänsyntill
det aktuellaprojektetslägenhetssammansättning.
För projekt med
övervägandeandelstoralägenhetergörsen uppräkningav
parkeringstaletmed maximalt20 procentoch för projekt med
övervägandeandelsmålägenhetergörsen nedräkningmed
maximalt30 procent.Boverketdefinierarbegreppet”små
bostäder”som lägenhetermeden boareaom högst35 kvm och
dettabedömsvaravad som avsesmed skrivelsensmålägenheter.
För dp Kv. Oddeföreslås51 procentav lägenheternavaratvå
rum och kök eller mindreoch 49 procentvaratre rum och kök
eller större.Förslagetgernollprocent upp- eller nedräkning.
Efter justeringför lägenhetssammansättning
ger dettaett
projektspecifiktparkeringstalpå 0,5.
Justering för besöksparkering
Enligt riktlinjerna skabesöksparkering
motsvarandetioprocent
adderastill parkeringstaletför bil. Undantaggörs i de fall då
parkeringlösesi störregemensamma
anläggningarmed flytande
platsereftersomdettamöjliggör samnyttjandemellan bostadsoch besöksparkering.
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Fördp för Kv. Oddelösesca 30 procentav parkeringsbehoveti
en störregemensamanläggningmed flytande platser.Resterande
behovlösesi privataanläggningar.Förslagetger en uppräkning
med sjuprocent för besöksparkering.
Projektspecifikt parkeringstal: 0,54 bilparkeringsplatser per
lägenhet.

Gröntparkeringstal
Mot genomförandeav mobilitetsåtgärderkan ytterligare
nedräkningav parkeringstaletgöras.Beroendeavåtgärdernas
omfattningoch ambitionsnivåmedgesnedräkningmedmellan
10-25procentav det projektspecifikaparkeringstalet.Om en
byggaktörgör valet att jobbamed mobilitetsåtgärderi syfte att
minskaantaletbilparkeringarär det upp till denneatt beskrivade
åtgärdersom planerasi enpm vilken kan biläggas
exploateringsavtal.
Som utgångspunktför utformningav
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mobilitetspaketanvändsden beskrivningsom återfinnsi
dokumentetRiktlinjer för projektspecifikaoch gröna
parkeringstal.
JV planeraratt arbetamed omfattandemobilitetsåtgärderpå
ambitiösnivå vilket ger en rabattpå 25 procent.Seexempelpå
åtgärderför olika nivåer nedanförsamtbilaga1 PM
Mobilitetsåtgärderdp Kv. Odde.
Grönt parkeringstal: 0,4bilparkeringsplatser per lägenhet.
Grundläggande nivå
Ett mobilitetspaketpå grundläggandenivå kan ge en maximal
rabattpå 10procent. För att ett mobilitetspaketskall godkännas
som grundläggandekrävs att de ingåendeåtgärdernabedömsha
motsvarandepotentialoch omfattningsom de nedan:
-
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Cykelparkeringarav god standardenligt stadens
handböckerför cykelparkering.
Lätt nåbaracykelrum.
Förbättradecykelfaciliteter(t.ex. fast luftpump och
automatiskdörröppnaretill cykelrum).
Informationspaketmedkommunikationi tidigt skededär
nya resmöjligheterbelysesmed fokus på gång-,cykeloch kollektivtrafik.

Medel nivå
Ett mobilitetspaketpå medelnivåkan ge en maximalrabattpå 15
procent.För att ett mobilitetspaketskall bedömassom medelnivå
krävs,utöverden grundläggandenivån, att de ingående
åtgärdernabedömsha motsvarandepotentialsom de nedan:
-

-

Tillgång till dedikeradeparkeringsplatser
för bilpool i
området.
Prova-på-kortpå kollektivtrafik (erbjudandeunderviss
tid).
Förbättradecykelfaciliteter(t.ex. reparations-och
tvättrum,ladduttagför el-cykel, besöksparkering
nära
entréerna).
Cykelpool medbl.a. lastcykel,cykelkärraoch elcykel.

Ambitiös nivå
Ett mobilitetspaketpå ambitiösnivå kan ge en maximal rabattpå
25 procent.För att ett mobilitetspaketskall bedömassom
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ambitiösnivå krävsatt de ingåendeåtgärdernabedömsha
motsvarandepotentialsom de nedan,utövergrundläggandenivå
och medelnivån.
-

-

Bilpool där byggherrenordnarattraktivaparkeringsplatser
till bilpoolenoch täckerden fastamånadskostnaden
för
lägenhetsinnehavaren
i minst fem år.
Subventionav månadskortför kollektivtrafik.
Erbjudandeom personligresecoachvid inflyttning.
Leveransskåpmed kyla för mottagandeav varor med
hemkörning.
Attraktivt, tryggt och lätt nåbaracykelrumi markplan.

Parkering för verksamheter
För dp Kv. Oddebehöverparkeringsbehovetlösas
för de
verksamhetersom planerasi IBM:s tidigarekontorsbyggnad
Ormenlånge.Verksamheterna
som planerasär:
-
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Konferensanläggning
Hotellverksamhetmedfokus på långtidsuthyrningav
hotellrum.
Delningslägenheter
som fungerarsom kollektivboende.
De boendehar ett egetrum men delarkök och vardagsrum. Konceptetliknar studentkorridor.

Antal parkeringsplatseranpassasefter
de specifikaförutsättningar
som är gällandei projektetoch det behovde nya verksamheterna
bedömstillskapa.För konferensanläggning
och hotellverksamhet
bedömsfembilparkeringsplatserper 1 000 kvm ljus BTA
respektive1,5 cykelparkeringsplatser
per 100 kvm ljus BTAvara
tillräckligt. För delningslägenheterna
skaparkeringstalet0,4
bilparkeringsplatserper lägenhetanvändas
ochtre cykelparkeringsplatser
per 100 kvm BTA.

Sammanställning parkeringsbehov dp Kv. Odde
Det totalaparkeringsbehovet
för bil och cykel framgårav tabell 2
och 3 nedanför.Det råderviss osäkerhetom vilken kvadratmeterfördelningverksamheterna
i Ormenlångeslutligen får och det
totala antaletbilparkeringsplatserkan kommaatt justerasnågot.
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Tabell2: Parkeringsbehovcykel
Typ
Lägenhet

Ljus BTA

Parkeringstal

Behov

113 000

3/100 ljus BTA

3 390

Studentlägenhet

5 200

3/100 ljus BTA

156

Konferensanläggning

6 600

1,5/100ljus BTA

99

Hotellverksamhet

10 800

1,5/100ljus BTA

162

Delningslägenhet

5 000

3/100 ljus BTA

150

Total

3 957

Tabell3: Parkeringsbehovbil
Typ
Lägenhet

Parkeringstal

Behov
0,4

548

142

0,1

14

6 600

5/1 000 ljus BTA

33

Hotellverksamhet

10 800

5/1 000 ljus BTA

54

Delningslägenhet

35

0,4

14

Studentlägenhet
Konferensanläggning

Total
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Antal/ljus
BTA
1 369

663

