Parkeringsinformation till hyresgäster och besökare
Parkeringstaxor 1 april 2017

Information till hyresgäster och besökare av
Akademiska Hus Campusområden i Stockholm
Inledning
Parkering är en service som vi erbjuder våra hyresgäster och besökare.
Vårt mål är att parkeringsfrågor alltid ska hanteras snabbt, korrekt och på ett
trevligt sätt.
Vi har Q-park AB som parkeringsentreprenör och det är de som i första hand
möter våra hyresgäster och besökare i parkeringsärenden och administrerar
parkeringsfrågor. Syftet med parkeringsövervakning är att uppnå god ordning och
framkomlighet.
Akademiska Hus är inom Stockholm uppdelat i olika campusområden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Campus Gärdet (endast garage i Dramatiska Institutet)
Campus Konradsberg
KTH Campus
Frescati
Gymnastik och Idrottshögskolan
Kungliga Musikhögskolan
Kista
Karolinska Institutet Campus Solna
Universitetsområde Flemingsberg

På våra Campusområden i Stockholm finns totalt ca 4700 parkeringsplatser
uppdelade på markområden, i garage och parkeringshus.
Ni är välkomna att parkera inom Akademiska Hus områden på markerade
parkeringsplatser.
Har ni frågor gällande parkering är ni välkommen att kontakta Q-park AB.
Q-PARK AB
Veterinärgränd 6
Box 90 240
120 23 Stockholm

Kundtjänst: 0771-96 90 00
www.q-park.se

Med vänliga hälsningar,
Akademiska Hus AB

2

Parkeringsavgifter
Besökare
Parkeringsbiljett till besökstaxa gäller på Akademiska Hus samtliga
parkeringsområden i Stockholm, dock inte i garage/p-hus. Ett undantag är
parkeringsbiljett betald på Campusområde Frescati som ej är giltig på övriga
Campusområden utan personaldekal.
KTH Campus, Frescati, Kungliga Musikhögskolan, Gymnastik- och
Idrottshögskolan samt garage och p-hus tar ut parkeringsavgift dygnet runt för
besökare.

Hyresgäster
För att Ni ska få parkera till personaltaxa krävs en personaldekal,
se avsnitt Parkeringstillstånd.
Parkeringsbiljett till personaltaxa betald på ordinarie arbetsställe gäller på
Akademiska Hus samtliga parkeringsområden i Stockholm, dock inte i garage/phus. Ett undantag är parkeringsbiljett betald på Campusområde Frescati som ej är
giltig på övriga Campusområden utan personaldekal.
Se gärna rubriken Parkeringsavgifter för gällande taxa på respektive
Campusområde. Avgifterna i detta dokument gäller från 1 april 2017 och
uppdaterades senast december 2016.

Parkeringstillstånd
Parkering till personalavgift
Hyresgäster som regelbundet parkerar på Akademiska Hus Campusområden har
möjlighet att erhålla en personaldekal och därmed betala lägre dagavgift dvs.
personaltaxa. Personaldekalen byter färg varje år och det är ditt ansvar att se till
att den är giltig.
Hyresgästen ansvarar för utdelning av personaldekal till dennes personal.
Denna parkeringsavgift till personalpris kan också betalas månads- eller årsvis
istället för vid varje parkeringstillfälle. Månads- eller årskort beställs av kundtjänst
hos Q-park AB, telefon 0771-96 90 00.
För parkering utanför markerad parkeringsplats krävs servicetillstånd, i annat fall
råder parkeringsförbud.
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Personaldekal

Förhyrd parkeringsplats
Akademiska Hus hyr i mån av plats ut parkeringsplatser, i första hand till
hyresgäster.
Hyresgäster ansvarar för utdelning av parkeringstillstånd till sin personal.
En förhyrd parkeringsplats är en numrerad reserverad plats och fordonet ska ha
ett tillstånd väl synligt. Det finns också förhyrda platser men utan numrerad plats,
”oreserverad” står då skrivet på parkeringstillståndet.

Fordon med handikapptillstånd
Ni som har ett fordon med handikapptillstånd parkerar avgiftsfritt på samtliga
Akademiska Hus Campusområden i Stockholm.
Ni är välkomna att parkera på särskilt uppmärkta parkeringsplatser för
handikappfordon i närheten av våra entréer eller på övrig allmän besöksparkering.
Gäller ej på tidsbegränsad korttidsparkering.
Tillgänglighetskartor finns för våra Campusområden. Se www.akademiskahus.se
där du klickar på rubriken Fastigheter och väljer aktuellt Campusområde. Här
finner Du även information om byggnaders tillgänglighet och anpassning till
funktionshindrade samt placering av parkeringsplatser avsedda för fordon med
handikapptillstånd.
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MC
Ni som kör motorcykel parkerar avgiftsfritt på Akademiska Hus Campusområden i
Stockholm.
Parkering hänvisas i första hand till avsedd parkeringsplats för motorcyklar. I
andra hand parkeras motorcyklar på markerade parkeringsplatser.
Parkering får inte ske vid entréer p.g.a. säkerhetsskäl och minskad framkomlighet.

Miljöbilar
Vid parkering med miljöklassade fordon gäller samma regler och priser som för
icke miljöklassade fordon.

Kontrollavgift
Ni är välkomna att parkera på markerade parkeringsplatser.
Kontrollavgift kan åläggas samtliga registrerade fordon uppställda i strid mot
gällande bestämmelser och villkor.
Kommunen sätter maxbeloppet för kontrollavgifter.

Fotografering
Q-park AB tillämpar fotografering av fordon som åläggs kontrollavgift.
I de fall där kontrollavgiften är svår att fästa på felparkerat fordon, såsom t.ex.
släpvagnar och MC, skickas kontrollavgiften per post till fordonsägaren.
Varningslapp MC
Felparkerade MC-fordon erhåller vid ett tillfälle en varningslapp med information
om var de istället kan parkera. Upprepad felparkering medför kontrollavgift.
Avställt fordon
Parkering av avställt fordon hindrar städning och snöröjning av parkeringsplatsen
varför ägaren av fordonet kommer att kontaktas, även om parkeringsavgift
erläggs.
Övrigt
Obehörigt fordon parkerat på förhyrd parkeringsplats åläggs kontrollavgift.
Vid dumpning av skrotbil kontaktas Q-park AB som vidtar vidare åtgärder.

Parkeringsövervakning
Akademiska Hus samarbetar med Q-park AB som ombesörjer att obehörig
parkering inte äger rum, att parkeringsavgift erläggs och att parkering sker på
anvisade områden. Bilister som bryter mot gällande bestämmelser och påträffas
vid fordonet visas tillrätta.
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Q-park AB tar emot felanmälan alla dagar dygnet runt, sköter underhåll och
kontroll av trafik- och parkeringsskyltar samt handlägger kontrollavgift för
felparkerade fordon.
Har Ni några frågor gällande parkering är Ni välkommen att kontakta Q-park AB.
Q-PARK AB
Veterinärgränd 6
Box 90 240
120 23 Stockholm

Kundtjänst: 0771-96 90 00
www.q-park.se

Gällande parkeringsavgifter från och med 1 april 2017
Samtliga priser är inklusive moms.
Campusområde Campus Solna/Karolinska Institutet, Frescati, KTH Campus,
Kista.
Kategori
Besökande
Timparkering personal*
Dagparkering personal*
Halvdag personal (5 tim)*
Månadskort*
Årskort*
Förhyrd plats **
Garage Försvarshögskolan, KTH
Garage Karolinska
Garage NPQ, Frescati
Garage Electrum, Kista
* Godkänd personal
** Godkänd av Akademiska Hus

Taxa
22 kr/timme
12 kr/timme
55 kr/dag
40 kr/halvdag
870 kr/månad
8 690 kr/år
10 900 kr/år
2 145 kr/månad
Ingår i månadskort och i dag-/timparkering
1 265 kr/månad
1 265 kr/månad

Kategori ELBILAR + laddning
Besökande
Timparkering personal
Dagparkering personal
Halvdag personal

Taxa
25 kr/timme
15 kr/timme
85 kr/dag
50 kr/månad

Fastighetsområde Karolinska – Campus Flemingsberg
Kategori
Besökande
Timparkering personal
Dagparkering personal
Förhyrd plats mark, oreserverad
Garageplats, oreserverad

Taxa
22 kr/timme
12 kr/timme
55 kr/timme
562,5 kr/månad
925 kr/månad
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