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PRINCIPLES OF PARKING

 
 



ONE-STOP-SHOP FÖR 
GODS- OCH PERSONMOBILITET 
Nya affärsmodeller och policys för delad mobilitetshub 

Arbetet utförs inom det strategiska innovationsprogrammet för Drive Sweden, en
gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.
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Agil stads- & fastighetsutveckling







 

Vad är
utmaningarna?



Mobilitet - en viktig del av alla
fastighetsprojekt 

 



Skiftet från parkering till mobilitet
Parkering är fortfarande mycket styrande

inom fastighetsutveckling på grund av
kraven i PBL

 



Parkering är kostnadsdrivande & olönsam 
Få fastighetsägare når

 break-even på parkeringen

 



Överdimensionerade p-hus 
pga. dissonansen mellan verkligt behov &

kraven på parkering som finns i PBL

 



 

Daterade processer & system



 Fragmenterade kunskaper, processer och
verktyg orsakar tröghet i stads- och

fastighetsutvecklingsprocesser

 



Få gränsöverskridande utvecklingsprocesser
Investering i samordning behövs, men "bricks
and mortar" är enklare, bekant och går in i

balansräkningen 
 

 



Stort gap i tidiga skeden
Ingen har ansvar för behoven som uppstår i
tidiga processer som till ex. samordning av 
p-platser på områdesnivå. Fastighetsägare

vill inte göra sig beroende av andra
fastighetsägare i tidiga skeden

 



 

KommunenMobilitet

Fastighetsägare



Osäkerhet kring framtiden inom mobilitet
Fastigheter är byggda för att bestå i över

100år men mobilitet, elektrifiering &
transportsystem står inför omedelbara

förändringar
 



 

Hur har vi angripit
utmaningarna i one-stop-shop?



P-KÖPSMODELL

Prismodell för p-köp på
stadsdelsnivå i Kungsbacka



.

P-HUS VALAND

Ca. 400 p-platser

P-HUS LINDEN

Ca. 900 p-platser



FÅNGARNAS DILEMMA

Rollbyten kommun/fastighetsägare

Konsensusövning med alla parter



 

Vad kommer vi fram till?



För att lyckas med en hållbar omställning i
enlighet med hålbarhetsagendan behöver vi
tydliga spelregler, siffror som kan tas in i
kalkyler och välfungerande modeller för

delning redan i planeringsstadiet

 



Planeringsfasen har
inte utgått från de

digitala möjligheter
som redan finns i

fövaltning

Delningsekonomi i  planering genom
samnyttjande på stadsdelsnivå



KommunenMobilitet

Fastighetsägare

Digitalisering
 

Tydlig ägare 
 

Transparens



1800 - 1930 1930 - 2019 2020 - framtiden

TEXT . .



3 principer för dig som kommun &
fastighetsägare att spara pengar & miljön 

 



The 3 money-making
principles of parking

 Reduce
 

Reuse
 

Recycle

 



Reduce Använd UN habitats 5 principer
Bygg endast parkering när efterfrågan > utbud
Styr efterfrågan med pris på parkering
Använd mobilitetstjänster i  t idiga skeden

Minimera behovet

 



Reuse Rätt prissättning på p-köp/p-avlösen
Rollbyten & konsensusövning för att hitta modell
Dela tillgänglighet - tänk AIRBNB

Utnyttja det som finns 

 



Recycle Bygg flexibelt
Tänk re-purpose från början

Vid nyproduktion programmera multifunktionellt

 



Nästa steg
Program för ny mobilitetshubb
Program för omprogrammering av p-hus
Digitalisering av delande
Specifika policyrekommendationer

 



Tack!

 


