
  
  

 
 

 Grönt parkeringsköp 
Vad är det? 

 

 

  

 

 



  
  

Inledning 

 
Upabs uppdrag är att erbjuda välbelägna och attraktiva parkeringsanläggningar, driva 
parkeringsrörelse och parkeringsövervakning. Upabs målsättning är att alla deras 
parkeringsplatser ska vara tydliga, tillgängliga och enkla att använda. 

Som huvudansvarig för besöksparkeringen i centrum bidrar Upab till att skapa en attraktiv 
stadskärna. Upab arbetar ständigt med att utveckla, förnya och förbättra stadsrummet och 
dess parkeringsmiljöer. 

Upab spelar en central roll i utvecklingen av en hållbar stad med hållbara transportsystem. 
För Upab innebär detta att arbeta med alltifrån resurs- och energiförbrukningen i deras 
parkeringshus, hur de bygger nya anläggningar och på vilket sätt de kan verka för att skapa 
en grönare stad och en tillgänglig stadskärna. Upab har även ett inflytande att inspirera 
sina kunder till ett mer hållbart trafikbeteende; genom lösningar som gör det enklare att 
kombinera bilen med att kunna gå, cykla eller åka kollektivt. Upab bidrar till ett folkfyllt och 
levande centrum. 

Umeå Parkerings(hus) AB bildades 1972 efter att kommunfullmäktige antagit en 
dispositionsplan för Umeå centrum som bl.a. syftade till att skapa ett miljövänligt centrum 
så fritt från bilar som möjligt. Detta skulle uppnås dels med en parkeringslösning som 
innebär att parkering i största möjliga utsträckning sker i strategiskt placerade 
parkeringsanläggningar och inte på gator och öppna ytor. För att uppnå så effektiv 
användning av blivande parkeringsanläggningar som möjligt genom samnyttjande uttalade 
fullmäktige att fastighetsägarnas skyldighet att anordna parkeringsplatser i samband med 
ny-, till- eller ombyggnad borde ske med parkeringsköp. Det nybildade bolaget har därför 
till föremål för sin verksamhet att förvärva, äga och förvalta fastighet, i vilken 
parkeringsrörelse ska var inrymd, samt att driva annan därmed förenlig verksamhet. 
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Bakgrund till framtagandet av grönt parkeringsköp 
Visionen om Umeås stadskärna är bland annat en tätare blandstad med stadskärnan 
som mötesplats och att förädla stadsdelarnas karaktär. För att lyckas med detta måste 
Umeå kommun bland annat förbättra och säkra luftkvaliteten i centrum. Luften är som 
sämst på morgonen och på eftermiddagen - då vi pendlar till och från jobbet. Hållbart 
resande är därför en nödvändighet i den framtida staden. Parkeringspolitiken är i och 
med detta ett starkt verktyg och Upab vill medverka till hållbara transporter som 
förbättrar luftkvaliteten och gynnar stadsutvecklingen. Detta stimulerar till förtätning 
och ökat boende i centrum och attraktiva ytor kan användas till annat än parkering.  
 
Bilar tar mycket plats och utrymmet i städer är begränsat. I växande städer ska allt fler 
ska dela på samma utrymme, framförallt för resan till jobbet då många behöver 
mobilitet samtidigt. För att spara plats byggs ofta garage under jord, vilket innebär 
ökade byggkostnader. Många gånger går det inte att få ekonomi i nya lägenheter med 
garage. Dessutom tar bilar mer yta i anspråk i rörelse än när de står stilla. För att 
kunna möta storstädernas växande behov av boende, mobilitet och plats för 
rekreation för stadens alla invånare krävs nya lösningar. Majoriteten av resorna till och 
från arbetet behöver ske med de allra yteffektivaste transportslagen, resorna måste 
spridas ut över tid och användningen av de ytor som upplåts för transporter för 
människor och produkter måste effektiviseras. Genom att öka utbudet av transport- 
och mobilitetstjänster riktade mot de som avstår från eget bilägande minskar 
trafikbelastningen på vägnätet och en tät attraktiv stadsmiljö kan skapas på fler 
platser. Det innebär ett minskat bilberoende till förmån för andra mobilitetslösningar. 
Det är i detta sammanhang nödvändigt att anpassa dagens organisering och hantering 
av parkering och parkeringsefterfrågan så att den bidrar, inte hindrar, utvecklingen av 
en stad där invånarna ges möjligheter att organisera och lösa sina mobilitetsbehov på 
ett sätt som innebär att resurser och mark används effektivt.  

 
Centrala arbetsplatser är attraktiva och en förtätning leder till fler resor. Om luftkvalitén 
ska kunna förbättras måste antalet bilresor inom stadskärnan hållas nere. Därför är det 
taget ett politiskt beslut på att det inte får tillkomma fler arbetsplatsparkeringar i 
centrumfyrkanten. Det går inte att utveckla stadskärna och samtidigt bereda alla 
anställda bilparkering, utan parkeringarna bör vara till för besökande och boende. För 
att uppnå detta använder sig Umeå kommun och Upab av så kallade parkeringsköp. 
Parkeringsköp innebär att fastighetsägare kan köpa parkering istället för att bygga i 
egen regi. Fastighetsägaren får då parkeringslösningen till en lägre kostnad då man kan 
ha samlade anläggningar, alltså inga fasta platser och därmed ökat samnyttjande.  
 
För att ytterligare främja luftkvalitén i Umeå har även så kallat Grönt parkeringsköp 
införts. Det innebär att fastighetsägaren tar ansvar för anställdas resor till och från 
fastigheten på annat sätt än att enbart erbjuda bilparkering enligt bilparkeringsnormen.  
Fastighetsägarna får en reducerad parkeringsnorm om de åtar sig att betala en avgift 
till en mobility managementfond, ansluta fastigheten till en bilpool och ordna 
uppvärmda cykelparkeringsytor med omklädningsrum för anställda som cykelpendlar. 
Fastighetsägare får alltså en reducerad parkeringsnorm, attraktivare lokaler, medverkar 
till en bättre stadsmiljö och stärker sitt varumärke. Upab åtar sig att reducera 
bilparkeringsnormen för fastigheten, tillhandahålla resurser inom mobility management 
för fastighetsägarens räkning, ta fram en grön resplan och en kommunikationsplan för 
fastigheten samt ordna parkeringslösningar för anställda utanför stadskärnan.  

 
Med Mobility management menas att uppmuntra användandet av miljöanpassande 
färdsätt, förbättra hållbar tillgänglighet, öka effektiviteten i transporter och 
markanvändning samt minska trafiken genom beteendepåverkande åtgärder.   
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Principiella förutsättningar 
En förutsättning för expansionen av centrala Umeå är att den sammanlagda biltrafiken 
inte ökar jämfört med dagens nivå. Det motiveras av stadens mål för biltrafik, stadens 
parkeringspolicy och miljösituationen på gatorna i anslutning till området. Umeå 
kommuns tillväxtmål på 200 000 invånare till år 2050 kräver därför hårda tag och 
centrums tillväxt hänger på samnyttjande av parkeringsplatser – med andra ord – 
parkeringsköp.  

 

Politiska mål  
Genomförda åtgärder och det strategiska arbete som pågått sedan ett antal år tillbaka 
i Umeå kommun har gett effekt. Trafikflödena har minskat de senaste åren och 
miljökvalitetsnormen för årsmedelvärde har klarats sedan 2012. För att säkerställa att 
det inte är isolerade år då årsmedelvärdet klaras och på grund av att de svenska 
miljökvalitetsnormerna fortfarande överskrids för tim- och dygnsmedelvärden tas nya 
åtgärdsprogram fram. Umeå kommuns fullmäktige beslutade i juni 2007 att en 
åtgärdsplan för minskade utsläpp av växthusgaser skulle tas fram. Uppdraget 
preciserades till att innefatta den samlade kommunkoncernens möjligheter att minska 
utsläppen av växthusgaser. Nya åtgärdsprogrammet, Renare luft i Umeå, antogs av 
kommunfullmäktige i maj 2015. Programmet var uppdelat i tre huvudkategorier: fysisk 
planering, beteendepåverkan och renare resor.  
 
 
Fysisk planering 
Fysisk planering handlar om både infrastruktur och bebyggelsestruktur och är åtgärder 
som i första hand påverkar det fysiska rummet. Det handlar om att nyproducera, 
modifiera eller på annat sätt förändra förutsättningarna i det befintliga 
infrastrukturnätverket för att förbättra luftmiljön. Åtgärder i denna kategori är bland 
annat att färdigställa ringleden runt Umeå, omvandla trafikleder innanför ringen, gång- 
och cykeltrafikprogram och cykelbro mellan Lundåkern och Bölesholmarna.  
 
Det är nödvändigt att komplettera och bygga staden inifrån genom förtätning i de 
centrala delarna samt längs kollektivtrafikens stomlinjer. Fler människor får korta 
avstånd mellan bostad, arbete och andra målpunkter vilket främjar hållbara resor samt 
minskar befolkningens behov av att använda bil. Det behövs satsningar som stärker 
gångmöjligheter samt cykel- och kollektivtrafikanvändande så att snabba förbindelser 
och korta restider kan uppnås. Attraktiviteten kring dessa transportsätt måste höjas för 
att de ska bli konkurrenskraftiga gentemot bilen. 
 
En fortsatt förtätning i staden där luften är dålig kan te sig motsägelsefullt. En utveckling 
med ny bebyggelse utanför staden leder dock istället till en mer gles stad i sin helhet. 
Detta resulterar i ett ökat bilberoende och det blir svårt att skapa en attraktiv 
kollektivtrafik för en mer utspridd befolkning. Trängsel- och luftproblem i de centrala 
lägena skulle snarare öka i takt med tillväxten och det skulle därmed också bli svårt att 
utveckla dessa attraktiva områden. Transportsystemet genomsyrar de flesta av stadens 
element och därför är utvecklingsstrategierna för hållbar tillväxt å sin sida en självklar 
del av trafikstrategin. Trafikstrategin och bebyggelsestrategin är således ömsesidigt 
beroende/ stödjande av varandra.  
 

 
Beteendepåverkan 
För att få ut önskad effekt av den fysiska planeringen och för att optimera det befintliga 
transportsystemet är det viktigt att arbeta med beteendepåverkan och trafikstyrning i 
olika varianter för att kunna öka andelen hållbara transporter och därigenom förbättra 
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luftkvaliteten. Åtgärder i denna kategori är bland annat mobility management, 
genomförande av parkeringsprogram och kollektivtrafikprogram.  
 
Renare resor 
För att transporterna i Umeå ska släppa ut så lite luftföroreningar som möjligt är det 
viktigt att främja den teknikutveckling som sker inom fordonssektorn. Åtgärder i denna 
kategori är elbussar, information om tomgångskörning samt utredning och utbyggnad 
av laddinfrastruktur för elfordon.  
 

Klimatmålen 
 

Grönt parkeringsköp har en stark koppling till nr 11 av de globala hållbarhetsmålen – 
Hållbara städer och samhällen. Särskilt till delmålen 11.2 Tillgängliggör hållbara 
transportsystem för alla, 11.3 Inkluderande och hållbar urbanisering samt 11.6 Minska 
städers miljöpåverkan.   
 

Umeås parkeringsprogram 
Umeås parkeringsprogram ska skapa en hållbar parkeringspolitik för staden, där god 
tillgänglighet för centrums besökare skapas och bidrar till stadens tillväxt men samtidigt 
ge förutsättningar att förbättra luftkvaliteten. Umeå kommun har som tillväxtmål att bli 
200 000 invånare till år 2050. Detta kommer att ställa krav på att mark och infrastuktur 
används mer energi- och yteffektivt för att skapa långsiktig hållbarhet. I de fördjupade 
översiktsplanerna presenteras en parkeringsstrategi som ska medverka till en hållbar 
stadsutveckling och anpassa parkeringslösningarna till ett växande Umeå. 
Parkeringsprogrammet syftar till att konkretisera parkeringsstrategin och avser att 
skapa en hållbar parkeringspolitik med fokus på luftkvalitet och tillväxt. 
 
I programmet behandlas transportslagen bil, tvåhjuliga motorfordon, buss, husvagn, 
husbil och cykel. Med en ökad konkurrens om parkeringsutrymmet i centrala Umeå 
måste en prioritering mellan olika användargrupper ske. De fördjupade 
översiktsplanerna visar på att det i första hand är besökare, boende och kunder som 
ska beredas plats för bilparkering i de centrala stadsdelarna och i sista hand 
arbetande/verksamma. Av centrumfyrkantens parkeringsplatser utgörs nästan 40 % av 
arbetsplatsparkeringar. Dessa bör successivt flyttas utanför centrumfyrkanten till 
samlade parkeringsanläggningar för att skapa utrymme för kundparkering som är viktig 
för näringslivet. 
 
För att nå målen i Umeå kommuns parkeringsstrategi arbetar kommunen med många 
olika åtgärder, bland annat satsningar på smarta elfordon, bilpooler, kollektivtrafik samt 
gång- och cykeltrafik. Parkeringsavgifter är en annan åtgärd som kan leda till minskat 
bilresande i centrum. Erfarenheter och studier visar att satsningar på kollektivtrafik, 
gång- och cykel med syfte att påverka färdmedelsvalen är relativt sett verkningslösa om 
de inte kompletteras med en aktiv parkeringspolitik.  

 
Målet med parkeringsprogrammet är att medverka till ett långsiktigt hållbart 
transportsystem. Genom att följa intensionerna i de fördjupade översiktsplanerna där 
luftmiljö och tillväxt har varit viktiga förutsättningar skapas en långsiktig hållbar 
parkeringspolitik. Parkeringsprogrammet med en konkret åtgärdsplan ska fungera som 
ett handlingsprogram i planeringsprocessen. Programmet är fastställt av 
kommunstyrelsen och innefattar hela Umeå kommun. Då parkeringsproblem främst 
förekommer i de centrala stadsdelarna ligger fokus huvudsakligen på detta område. För 
att nå målen i parkeringsstrategin presenteras olika verktyg: 
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 Nya anpassade parkeringsnormer för bil och cykel. 

 Grönt parkeringsköp. Detta innebär en reducering av parkeringsnormen för 
anställdas parkeringar i utbyte mot ett ökat ansvarstagande hos fastighetsägaren i 
att åstadkomma ett förändrat resebeteende.  

 Avgiftszoner och avgiftsdifferentiering ska anpassas så att det är ekonomiskt 
fördelaktigt för kunder respektive besökande att använda en samlad 
parkeringsanläggning före gatumarksparkering. 

 Parkeringsledningssystem. Lättillgänglig information i form av skyltar vid 
strategiska platser, med syfte att minska söktrafiken i centrala Umeå.  

 Öka samnyttjandet av parkeringsplatser så att fler kan användas dem till olika 
ändamål under olika tider på dygnet, t.ex. arbetsplatsparkeringar. 

 Park and Ride. Parkeringsplatser i anslutning till kollektivtrafik för att bilister ska 
kunna lämna bilen på en parkering och fortsätta resan in till centrum med 
kollektivtrafik. 

 Park and Bike. Arbetsplatsparkering utanför centrum. I parkeringshyran ingår en 
plats i ett cykelskåp och bilisten fortsätter resan till sin slutdestination på cykel. 

 Nya parkeringsanläggningar för cykel respektive bil. Fler invånare innebär fler 
trafikanter och fler resor, därför måste planeringen av parkeringsplatserna ske på 
ett effektivt sätt. 

 

Upabs slutsatser hittils: 

 Parkeringsstrategierna fungerar! 

 Nyaste parkeringshuset i utkanten av stadskärnan fylldes snabbt upp. 

 Vi måste fortsätta skiftet – ändra den höga efterfrågan på gatuparkering till våra 
”nyvunna” parkeringsplatser i de centrala anläggningarna. 

 En mycket stor vilja att investera i stadens centrum. 

 En god strategi fungerar och ger centrum effektivare markanvändning, stödjer 
stadsplanering, stödjer lokala företag, minskar söktrafiken, minskar bilresandet 
och ökar hållbara transportsätt, genererar intäkter, ökar säkerheten och gör 
staden mer attraktiv! 
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Jämställdhet 
Det finns många jämställdhetsaspekter som påverkar planeringen av parkeringar. Bland 
dessa finns ekonomiska skillnader och otrygghet i det offentliga rummet som båda har 
inverkan på både utformning och placering av parkeringsplatser. Jämställdhet är en 
viktig faktor för parkeringsplanering i Umeå. Kvinnor och män ska kunna parkera på lika 
villkor och miljön ska uppfattas som trygg för alla. Upab har bland annat förändrat 
parkeringshuset Nanna till en mer attraktiv och tillgänglig miljö. Några viktiga 
förändringar som gjordes då var att parkeringshuset målades om, klottersanerades, fick 
ny och bättre belysning och mer lättöppnade dörrar. En stor förändring var också att 
tegelväggarna i trapphusen byttes ut mot glasväggar för bättre insyn och sikt ut för den 
som går inne i trapphuset.  
 
Dessutom vet vi att alla miljövänliga åtgärder inom transporter gynnar kvinnor, barn och 
låginkomsttagare då män reser betydligt mer med bil. 
 

 
Färdmedelsfördelning på vardagar uppdelat på kön.  
 

 

Kollektivtrafikandelen är ungefär lika stor bland män som bland kvinnor, medan kvinnor 
gör större andel resor till fots. Skillnaden i andelen cykelresor är stor – bland kvinnorna 
görs 28 % av resorna med cykel, bland männen görs endast 18 % av resorna med cykel. 
Sammantaget görs 51 % av kvinnornas resor med hållbara färdsätt. Motsvarande andel 
bland männen är 36 %. 

 
 
 
 
 
Källa: Umeå kommuns resvaneundersökning 2014. 
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Parkeringsnorm 
Parkeringsnorm för bil syftar till att skapa en balans mellan att säkerhetsställa ett 
tillräckligt antal parkeringsplatser utifrån framtagna behovstal, samtidigt som normen 
ska möta och verkställa kommunens mål och riktlinjer om minskat bilanvändande till 
förmån för gång-, cykel- och kollektivtrafik. Parkeringsnormen beskriver hur många 
bilplatser som krävs för boende, arbetande, kunder och besökare med flera.  
 
Genom parkeringsnorm anger kommunen det lägsta antal parkeringsplatser som ska 
tillföras fastigheten vid ny- och tillbyggnad av bostäder, verksamheter samt vid ändrad 
användning. Parkeringsbehovet ska tillgodoses på ett hållbart och godtagbart sätt samt 
bidra till att främja minskat bilanvändande. 
 
Enligt plan- och bygglagen är det fastighetsägaren som bär ansvaret för att anordna 
parkering för sin fastighet. Kommunen har ingen skyldighet att ordna parkering. Däremot 
har kommunen ett övergripande ansvar för parkeringsplaneringen och ska ange vilket 
parkeringsbehov fastighetsägaren/byggherren ska tillgodose. 
  
Som stöd för bedömning av parkeringsbehovet tar kommunen fram en parkeringsnorm 
med riktlinjer för vilka krav som ska ställas på fastighetsägaren för att uppnå en rimlig 
tillgång på parkering. Parkeringsnormen ska tillämpas som riktlinjer vid 
detaljplaneläggning och som krav vid bygglovsprövning.  
Parkeringsnormen antas av kommunfullmäktige. Byggnadsnämnden är beslutande 
instans vid prövning mot parkeringsnormen. Likställighetsprincipen ska tillämpas så att 
fastighetsägaren/byggherren behandlas lika.  
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Parkeringsköp 

Parkeringsköp innebär en möjlighet för fastighetsägare och byggherrar att köpa sig fria 
från ansvaret att anlägga parkering inom den egna fastigheten. Detta ansvar bestäms i 
samband med att bygglovet beviljas och baseras på den norm som finns för byggnader 
med olika lokalanvändning.  

Parkeringsköp förhindrar uppkomsten av små, förhållandevis ytkrävande, 
parkeringsanläggningar och möjliggör att dyr central mark kan användas på ett mer 
effektivt sätt. En samlad parkeringsanläggning erbjuder en större flexibilitet, bättre 
möjlighet till parkeringsledning och större grad av samnyttjande.  

Upab svarar för att parkeringsanläggningar byggs i den takt som behov uppstår och 
använder då parkeringsköpen för att kunna genomföra detta.  

Exempel på parkeringsköp: 

Med anledning av planerad nybyggnad på XXX, nedan benämnd Fastigheten, 
bygglovsärende nr XX-XXXX, åligger det Fastighetsägaren att anordna ytterligare XX 
parkeringsplatser, nedan benämnda Parkeringsplatserna.  

Fastighetsägarens skyldighet att tillhandahålla Parkeringsplatserna ska regleras genom 
parkeringsköp med Parkeringsbolaget enligt nedan. 

Parkeringsplatsernas antal har beräknats med utgångspunkt för kommunen nu gällande 
parkeringsnormer.  

Parkeringsbolaget ansvarar för att Fastighetsägaren senast i samband med 
färdigställandet av sin nybyggnation på Fastigheten, genom Parkeringsbolaget 
tillhandahåller Parkeringsplatserna i parkeringsanläggning i XXXX.  

Om parkeringsanläggning i XXXX inte är färdigställd vid Fastighetens färdigställande ska 
Parkeringsbolaget provisoriskt tillhandahålla Parkeringsplatserna på annan plats inom 600 
meter från Fastigheten. 

Parkeringsplatserna ska upplåtas genom särskilt nyttjanderättsavtal i vilket dispositionen 
av parkeringsplatserna ska regleras jämte övriga villkor. Upplåtelsetiden i 
parkeringsanläggning XXXX ska i överensstämmelse med lag vara 25 år. Avtal om 
parkeringsköp befriar inte fastighetsägaren eller dess hyresgäster från skyldighet att utge 
för anläggningen stipulerad parkeringsavgift vid nyttjande av parkeringsplatserna.  

Parkeringsplatserna ska i första hand tillgodose fastighetens behov men ska dock kunna 
samnyttjas. 

I och med nyttjanderättsavtalet förbinder sig fastighetsägaren att bidra till kostnaderna för 
uppförande av parkeringsanläggningen XXXX. Fastighetsägaren lämnar ett lån till 
Parkeringsbolaget på YYY kr per plats enligt parkeringsnorm beräknade antal 
parkeringsplatser. På lånet belöper ränta som läggs på lånebeloppet.  

Nedskrivning av lånet och betalning av upplupen ränta påbörjas när Fastighetsägaren 
tilldelas parkeringsplatser i XXXX och ska nedskrivas med så stort belopp per år att lånet 
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är helt avskrivet efter 25 år. Nedskrivningen motsvarar den årliga ersättningen för tilldelade 
parkeringsplatser.  

Fastighetsägaren erhåller årligen en uppdaterad handling där lånebeloppet jämte 
upplupen ränta samt nedskrivning framgår.  

Parkeringsbolaget använder lånet jämte ränta för delfinansiering av 
parkeringsanläggningen.  

Fastighetsägaren rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal ska följa äganderätten till 
Fastigheten och gälla såväl nuvarande som framtida ägare av densamma. 

Exempel på uträkning: 
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Grönt parkeringsköp 
 

I juni 2012 startade pilotprojektet "Effekter av grönt parkeringsköp - en framtida modell för 
den täta och klimatsmarta staden", finansierats av Energimyndigheten. Projektpartnerna 
var Umeå kommun, Upab och Balticgruppen AB. I projektet utvecklades en 
utvärderingsmetod för grönt parkeringsköp och den fulla energieffektiviteten och 
sparandepotentialen beräknades för kvarteret Forsete där pilotprojektet genomfördes. 

Numera erbjuds möjlighet till grönt parkeringsköp för verksamheter och bostäder inom zon 
A, där förutsättningar finns.  

Det gröna parkeringsköpet gäller i första hand för ny- och tillkommande bebyggelse men 
kan också bli aktuellt vid en omprövning av hela fastigheten där även äldre bebyggelse 
ingår.  

Grönt parkeringsköp erbjuds för att ge incitament för fastighetsägaren att bidra till hållbara 
resmönster. Det gröna parkeringsköpet innebär en reducering av parkeringsnormen i 
utbyte mot ett ökat ansvarstagande hos fastighetsägaren i syfte att åstadkomma ett 
förändrat resebeteende.  

Syftet är att andelen resande med kollektiv-, gång- och cykeltrafik, av boende samt dem 
som arbetar i fastigheten ska öka. Det sker genom att fastighetsägaren tar ansvar för de 
transportbehov som fastigheten/verksamheten ger upphov till genom andra åtgärder än 
att erbjuda bilparkering. Det ska också stimulera en omvandling av parkeringsytor i 
markplan (som ofta används för arbetsplatsparkering) till exempelvis bebyggelse, parker 
eller annan verksamhet som berikar stadskärnan.  

Det gröna parkeringsköpet är ett frivilligt åtagande och avtalet knyts till gängseavtal för 
parkeringsköp.  

Lämpligheten avgörs i detaljplaneprocessen i varje enskilt fall och ett avtal mellan 
fastighetsägare och parkeringsbolaget ska tecknas innan detaljplanen antas alternativt 
bygglov kan ges. 

Exempel på Grönt parkeringsköp: 

Fastighetsägarens skyldighet att tillhandahålla parkering för Fastigheten reduceras genom 
avtal om grönt parkeringsköp från XXX till XX parkeringsplatser. 

I enlighet med avtal om parkeringsköp för Fastighetens skall Fastighetsägaren lämna ett 
lån på YYY kr per plats enligt parkeringsnorm beräknade antal parkeringsplatser. Detta lån 
utgör efter reduktion av parkeringsplatsernas antal YYYYY kr.  

För finansiering av arbetet med mobility management till Fastigheten ska Fastighetsägaren 
erlägga 10% av lånebeloppet på de parkeringsplatserna som föreligger för reduktion till 
Parkeringsbolagets mobility managementfond.  

Parkeringsbolaget förbinder sig att använda fondens medel till mobility 
managementåtgärder i Fastigheten.  

I övrigt är villkoren för detta avtal till alla delar reglerade i avtal om parkeringsköp för 
Fastigheten. 

Kontroll av avtalets fullgörande gällande parkeringsköp med bilagor sker i samband med 
slutbesiktning av Fastigheten. 
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Uppfylls inte samtliga åtaganden, äger Fastighetsägaren ej heller rätt till reducering av 
antal parkeringsplatser enligt norm för grönt parkeringsköp. Antal parkeringsplatser enligt 
huvudavtalet träder då ikraft varvid differensen mellan antal angivna parkeringsköp enligt 
norm och antalet parkeringsköp enligt reducerad norm skall erläggas enligt villkor i avtal 
om parkeringsköp för Fastigheten.   

Villkor för Grönt parkeringsköp: 

Parkeringsbolaget skall: 

 Tillhandahålla en kontaktperson som erbjuder resurs inom Mobility management.  
 Tillhandahålla en resplan för fastigheten. 
 Göra uppföljningar på åtgärdernas effekt på resvanorna och därefter anpassa 

mobility managementarbetet gentemot resultaten. 

Fastighetsägaren skall: 

 Tillhandahålla en kontaktperson gentemot parkeringsbolaget. 
 Tillhandahålla bilpool för boende och verksamma i fastigheten.  
 Tillhandahålla väl anordnade faciliteter som underlättar cykling till och från 

fastigheten. 

Ett avtal skall tecknas av fastighetsägaren med en leverantör av bilpool. Alternativt kan 
fastigheten anordna en bilpool i egen regi med bokningssystem. Tillgång till data av 
användning ska vidarebefordras till parkeringsbolaget för insamling av statistik. Om 
behovet ökar så ska tillgång till fler bilar i poolen tillsättas. Såvida bilpoolslösning inte 
anordnas kommer parkeringsbolaget tillhandahålla bilpool och fakturera fastighetsägaren 
med 10% påslag på faktisk kostnad.  

Fastigheten ska ha lättillgängliga omklädningsrum med duschmöjligheter i direkt 
anslutning till fastigheten.  Två tredjedelar av den reducerade normen bilplatser ska 
tillskapas som cykelparking utöver ordinarie cykelparkeringsnorm. I anslutning till 
cykelparkeringsytorna ska en varmbonad yta för enklare cykelservice finnas tillgänglig.  

De fysiska faciliteterna skall vara beständiga i Fastigheten. Avtalsparterna ansvara, var för 
sig, att åtaganden enligt ovan vidmakthålls i 10 år efter slutbesiktning av Fastigheten.  
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Grönt parkeringsköp för verksamheter 
 

40% reducering: 

 MM-fond 

 Bilpool 

 Anpassa fastigheten för cykelpendling 

 

Grönt parkeringsköp för bostäder 
 

Grundkrav: 

 Lokalisering i staden 

 Gatumarksparkering 

 

Åtaganden: 

 Bilpool 

 Cykelförvaring och reparationsmöjligheter 

 MM-fond 

 Kollektivtrafik 

 Kylrum och postrum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengarna fördelas: 

 60 % till parkeringsköp 

 10 % till mobility managementfonden 

 15 % till bilpool, cykelåtgärder 

 15 % till reducering/rabatt 

 

Förutsättningar: 

 Avstånd till service 

 Avstånd till kollektivtrafik 

 

40% reducering: 

 < 24 timmars gatumarksparkering 
med höga avgifter 

 Max 7 min promenad till livsmedel, 
för- och grundskola. 

 Max 3 min promenad till kollektivtrafik 
med 15-minuterstrafik eller bättre. 

 Genhetsgrad <1.2 mot centrum 
/universitetet 

 Återvinning i närområdet 

 

30% reducering: 

 < 24 timmars gatumarksparkering med 
låga avgifter 

 Max 12 min promenad till livsmedel, för- 
och grundskola. 

 Max 6 min promenad till kollektivtrafik 
med 15-minuterstrafik eller bättre. 

 Genhetsgrad <1.36 - 1.5 mot centrum 
/universitetet 

 Återvinning i närområdet 
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Metodik 
En grön resplan utformats av Mobility managementresurs hos Upab. I en grön resplan 
beskrivs förutsättningar att resa med olika färdmedel till en viss fastighet. Som 
bakgrundsmaterial görs en resvaneundersökning. En genomgång av befintliga 
transportvägar och resesätt görs. Detta tillsammans med resvaneundersökningen ger 
en bra bild av nuläget samt fastighetens potential att uppnå ett mer hållbart resande för 
hyresgäster/anställda i fastigheten. Detta innebär att Mobility Management resurser på 
Upab aktivt arbetar med aktiviteter för att förändra resenärernas/hyresgästernas 
attityder och beteenden när det gäller resande. När arbetet pågått i 2 år genomför Upab 
en ny resvaneundersökning för att följa upp resultatet av utförda aktiviteter. I den gröna 
resplanen sätts ett antal mål upp för fastigheten. Målen kommer sedan ligga till grund 
för de Mobility Management lösningar och event som planeras för fastigheten.  

Exempel på Grön resplan  
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Upabs uppdrag är att erbjuda välbelägna och attraktiva parkeringsanläggningar, 
driva parkeringsrörelse och parkeringsövervakning. Vår målsättning är att alla 

våra parkeringsplatser ska vara tydliga, tillgängliga och enkla att använda. 

Som huvudansvarig för besöksparkeringen i centrum bidrar vi till att skapa en 
attraktiv stadskärna. Vi arbetar ständigt med att utveckla, förnya och förbättra 

stadsrummet och dess parkeringsmiljöer. 

 
 

 

 

 

 

www.upab.umea.se 
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