Hållbar mobilitet i praktiken
Så minskade vi parkeringsefterfrågan i flerbostadshus

Förord

Från parkering till hållbar mobilitet

Vad är Innovativ parkering?

Konsortiet Innovativ Parkering formades år 2012. Första uppgiften var att
enas om ett nytt sätt att hantera parkering. Riksbyggen och Bonava fick två
år senare klartecken att bygga ett flerbostadshus vardera. Krav på parkering
ersattes med krav på hög mobilitet för alla boende. Husen är inflyttade.
Resultaten följs genom utvärderingar av boendes resmönster och nöjdhet med
mobilitetstjänster.

Bilar tar plats och utrymmet i våra städer är begränsat. I växande
städer som Stockholm, Göteborg och Malmö ska allt fler dela
på samma utrymme. För att kunna möta storstädernas ökande
behov av boende, mobilitet och plats för rekreation för stadens
alla invånare krävs nya lösningar. Genom att öka utbudet av
transport- och mobilitetstjänster riktade mot de som avstår
från eget bilägande minskar trafikbelastningen på vägnätet och
genom att ytbehovet för parkering minskar så kan en tät attraktiv
stadsmiljö skapas på fler platser.

Innovativ parkering är ett Vinnovafinansierat forskningsprojekt
där nya lösningar för parkering och mobilitet testas och utvärderas.
Det övergripande syftet med projektet är att skapa attraktivare
boende- och stadsmiljöer samt att sänka bygg- och boendekostnader.
Projektet förväntas också bidra med nya lösningar som kan öka
bostadsbyggandet i Stockholm.

När projektet började hade parkering under en längre tid varit en
omdebatterad fråga som försvårat bostadsbyggande.
Det har varit sju utvecklande år där Riksbyggen, Bonava, Stockholms
stad, Haninge kommun, KTH, Uppsala Parkerings AB, WSP och
Trafikutredningsbyrån framgångsrikt samverkat. Vi har lärt oss mycket. Vi
tror att vi dragit ett litet strå till stacken. Vår första nationella konferens om
frågan på Nalen förra året var uppskattad. Vi bytte till en större lokal för att
få plats med alla deltagare. Under resans gång har flera kommuner infört
flexibla parkeringstal. De har fått stöd för att göra så genom Stadsmiljöavtal.

Historiskt sett har parkeringsfrågan hanterats på ett sätt som inte
har styrt mot en hållbar mobilitet. Innovativ parkering syftar till
att lösa mobilitetsbehov på ett sätt som innebär att resurser och
mark används effektivt.

Vi vill rikta ett stort tack till alla som bidragit till projektet. Arbetet började
med den strategiska ledningen på respektive organisation. Projektledare
för husen fick sedan axla en stor del av ansvaret. Det senaste året har
marknadspersonal och mobilitetsleverantörer gjort ett fantastiskt jobb.
Vinnovas och våra egna resurser har varit avgörande för projektets
genomförande, för att i full skala utveckla ett nytt synsätt på parkering och
mobilitet.

Projektet har arbetat med flexibla parkeringstal. Det innebär
att kommunen ger byggherrar möjlighet att påverka antalet
parkeringsplatser som måste byggas i samband med uppförande av nya
lägenheter och kontorshus. Kommunen som är planmyndighet kan
ge ”rabatt” på parkeringstalet om byggherren väljer att tillhandahålla
positiva mobilitetstjänster.

”Det krävs ett skifte i hur vi
planerar, att sätta människan i
fokus istället för parkeringstal/…/
Det handlar om att erbjuda det
som folk efterfrågar och inte bara
statiskt ge parkeringsplatser.”

Det är inte möjligt för en organisation att införa flexibla parkeringstal ensam.
Det kräver samverkan. En hel del arbete återstår.
Januari 2019
Pelle Envall, Trafikutredningsbyrån
Uppdragsledare för Innovativ Parkering 2012-2019
Jonas Åkerman, KTH
Biträdande uppdragsledare 2012-2019

Inom Innovativ Parkering har två bostadsområden uppförts. Det ena är
On Track i Älvsjö som byggts av Bonava, och det andra är Brf Blicken i
Haninge kommun som byggts av Riksbyggen. I båda områdena erbjuds
de boende olika mobilitetstjänster vilka underlättar och möjliggör
mobilitet utan att äga egen bil.

– Fredrik Johansson, KTH
Projektetskonferens på Nalen i Stockholm 2017. Foto: TUB.

Lådcykel tillhörande On Track. Foto: Bonava

Vad har gjorts inom projektet?
Vilken rabatt som ska ges på parkeringstalet beror på
platsens förutsättningar och vilka mobilitetstjänster och
andra åtgärder som genomförs. Flexibla parkeringstal
innebär också att ekonomiska resurser frigörs. Genom att
organisera och hantera parkering och parkeringsefterfrågan
för bostäder på ett nytt sätt kan kostnaden för dyra
bilparkeringsplatser sänkas. De resurser som frigörs
kan istället investeras i nya mobilitetstjänster för husets
invånare och besökare, t ex bilpool, tillgång till lastcyklar
och intelligenta leveransrum för varor beställda på internet.
Dessutom kan ofta gårdsytor och gator liksom lokaler göras
attraktivare när bilparkering tar mindre plats samtidigt
som resurser kan användas till att göra attraktiva och
funktionella cykelrum.

On Track
I bostadsområdet On Track i Älvsjö har 157 lägenheter byggts
av Bonava. Området är lokaliserat cirka 200 meter från Älvsjö
pendeltågsstation. Flertalet av lägenheterna är 1:or och 2:or
och marknadsföring och utformning av bostadsområdet och
mobilitetstjänsterna riktar sig främst till yngre personer/
förstagångsköpare. I garage under fastigheten finns totalt 15
bilparkeringsplatser och utomhus finns 21 platser för de boende.
Bonava har utformat olika mobilitetstjänster för att underlätta en aktiv
livsstil utan att behöva äga egen bil.
De boende erbjuds:
• Bilpool med gratis medlemskap i fem år. De boende har tillgång
till två bilpoolsbilar och Bonava står för de fasta kostnaderna.
• Påkostade och prioriterade cykelrum.
• Cykelpool bestående av en elassisterad lådcykel och två olika
elassisterade standardcyklar. Vid problem med cyklarna kan
medlemmarna ringa en reparatör som då kommer till föreningen,
för reparation/annan service vilket ingår i lägenhetsavgifterna.

Lånecyklar On Track. Foto: Bonava

• SL-kort under ett år för de som inte valt att boka en
bilparkeringsplats. Kortet kan användas av samtliga
i hushållet.

Positiva mobilitetstjänster är lösningar som
ökar boendes och verksammas mobilitet
och minskar deras behov och intresse av att
äga egen bil, t.ex. integrering av en bilpool
vid nybyggnad av bostäder. eller rabatt på
kollektivtrafikkort.

Löparbana på innergården i On Track. Foto: Bonava

”För oss på Bonava är Innovativ
parkering ett intressant projekt eftersom
vi vill veta om vi kan påverka och
förändra människors beteende genom
sänkta p-tal och mobilitetstjänster”.
- Nina Linell, Bonava

Lastcyklar Blicken. Foto: Riksbyggen

Kommunikationen gällande mobilitetstjänsterna har
skett bland annat via en broschyr som delats ut vid köp av
lägenhet och genom information på hemsidan. En folder
om mobilitetstjänsterna har delats ut och det finns även en
mobilapplikation som heter Boappa där all information om On
Track finns samlad för alla boende i föreningen.
Bonava upplever att implementeringen av bilpool har varit enkel
och betydligt mindre kostsam än vad som initialt uppskattats.
Att SL-korten kunde beställas via bilpoolsföretaget gjorde även
att Bonavas administrativa arbete underlättades. Arbetet med On
Track har också gett en mängd erfarenheter och lärdomar. Det
är exempelvis viktigt att säkerställa att SL-korten tillfaller de som
faktiskt bor i lägenheterna och inte spekulationsköpare. En annan
lärdom är vikten av att mått och placering av cykelrum bestäms
i ett tidigt skede för att de bästa förutsättningarna ska kunna
skapas.

Blicken
Haningeterrassen är ett nytt område i Haninge centrum med 600 nya
bostäder, en ny bussterminal, specialistvård och nöjen med restauranger.
Demonstrationshuset Blicken inkluderar 85 lägenheter som fördelar
sig på 1-4 rum och kök med många rum på liten yta. Målgruppen är
ensamboende eller yngre par som har behov av flera rum. De större
lägenheterna passar de som flyttar från en villa för att komma närmare
centrum.

I projektet erbjuds nya lösningar för parkering och mobilitet och miljövänliga
alternativ till den egna bilen. Det finns ett hållbart färdsätt för varje tillfälle,
väder och veckodag – året om.
De boende erbjuds:
• Bilpool med gratis medlemskap i tre år.
• Cykelpool med elassisterade lådcyklar och damcyklar.
• Rabatt på taxiresor. ”Prova-på-erbjudande”: taxicheckar för alla
nyinflyttade under tre år.
• Rabatt på hyrbil. ”Prova-på-erbjudande”: gratis helg med hyrbil för alla
nyinflyttade under tre år - betala bara drivmedlet.
• 30-dagars SL-kort till alla nyinflyttade under tre år.
• Möjlighet att prata med personlig resecoach i samband med inflyttning.
• Extra synliga cykelrum i gatuplan gör cyklarna extra lätta att använda.
Riksbyggen upplever att projektet gett mycket ny kunskap och erfarenheter.
Det har belyst vilka kostnader det faktiskt innebär att anlägga en parkering
och vilka möjligheter det finns att erbjuda boende god mobilitet även med
ett lägre antal parkeringsplatser. Att arbeta med mobilitetstjänster är nytt för
Riksbyggen och har tagit mycket tid, men ses också som en viktig fråga för
framtiden.

”Jag har lärt mig att det var enklare än
vad jag trodde, det gick väldigt smidigt.
I efterhand har det varken varit dyrare
eller jobbigare. Vi sparar pengar
genom att öka exploateringsgraden och
minska antalet parkeringsplatser”.

Bilpoolen i Blicken. Foto: Riksbyggen

”Jag tänker att alla gynnas på något sätt.
Det är bra att upptäcka olika sätt att
resa på”.
- Nina Gustafsson Hassaine, Uppsala Parkerings AB

- Nina Linell, Bonava
Blicken vid Handen i Haninge kommun.
Illustration : Riksbyggen

”Det är spännande att ha möjligheten att
lyckas få folk att tänka annorlunda”
- Linn Simlin, Riksbyggen

Innovativ Parkering
www.innpark.se

