Pressmeddelande
Den 14 april 2015

Idag invigdes Stockholm Parkerings största P-hus med
infarts- och cykelparkering
P-hus Råcksta är efter till- och ombyggnaden det största P-huset i Stockholm
Parkerings egna fastighetsbestånd. Totalt har P-hus Råcksta utökats med tre nya
våningsplan och inrymmer nu 720 parkeringsplatser, varav 480 platser är nya.
Den 14 april kl. 12.30 invigde trafikborgarrådet Daniel Helldén P-hus Råcksta.
-

Nya P-hus Råcksta är även startskottet på Stockholm Parkerings nya uppdrag att
i ökad omfattning ordna cykelparkering. I ett första skede kommer det att finnas
60 cykelparkeringar men om behovet finns kommer det att utökas, fotsätter
trafikborgarrådet Daniel Helldén.

-

En viktig uppgift som Stockholm Parkering har är att bygga nya
parkeringsanläggningar för att frigöra gator från parkerade bilar och söktrafik.
720 p-platser motsvarar sju kilometer av kantstensparkerade bilar. P-huset är en
viktig tillgång för alla som bor eller arbetar i Vällingby Parkstad, säger
trafikborgarrådet Daniel Helldén.

P-hus Råcksta erbjuder förhyrda platser och besöksparkering. Besöksparkeringen är
också en infartsparkering. I p-huset finns 28 laddplatser för elbilar.
-

Nu när P-hus Råcksta öppnar igen har vi i Stockholms stad 23 infartsparkeringar
med sammanlagt 3189 p-platser. Gällande P-hus Råcksta, som har 275 p-platser
att infartsparkera på, har vi ett samarbete med SL. Det innebär att alla som har
ett SL-Accesskort får kostnadsfritt* en parkeringsbiljett ur automaten. Biljetten
gäller till midnatt, säger Stockholm Parkerings VD Christian Rockberger.

*Accesskortet måste vara laddat med minst 30 dagars giltighet eller längre. Terminsoch fritidskort för ungdomar gäller inte.
Kundernas trygghet och säkerhet i fokus när P-hus Råcksta planerades och byggdes
P-huset är utformat så att det känns tryggt och säkert för våra kunder. Trapphuset, med
hiss, är försett med stora glaspartier. Alla som går i trapphuset, syns hela tiden från
gatan, ingen kan gömma sig där.
I p-huset finns inga mörka hörn eller skrymslen. Fasaden har små hål så att man kan se
genom väggarna, både in- och utifrån. Betonggolvet har en grov struktur för att
minimera risken för att halka.
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P-hus Råcksta är väl belyst med LED-belysning.

Bilden visar hur man ser genom fasaden i P-hus Råcksta. Man ser lika bra in i p-huset
från tunnelbaneperrongen.

P-hus Råcksta
Fakta om P-hus Råcksta






Adress: Mitt emot Jämtlandsgatan 58, vid T-bana Råcksta.
Besöks- och infartsparkeringen öppnas den 15 april.
Totalt antal platser: 720 varav 275 platser är för besökande/infartsparkerare.
P-huset har fem våningar. De tre översta är reserverade för uthyrning och
utrymmet mellan den förhyrda delen och publika delen är låst.
28 laddplatser för elbilar, varav 12 platser finns på besöksparkeringen.
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60 cykelplatser på tvåvåningsställ med gasfjäder som underlättar för parkering
av cykel på de övre platserna.
Fasaden är utformad för att harmonisera med intilliggande Vattenfallhusets
fasad.
P-hus Råcksta är det största p-huset i Stockholm Parkerings egna
fastighetsbestånd

Månadshyra för en standardplats:
500 kr/ månad, inkl. moms. Platserna är dekalplatser, d.v.s. att man står på valfri ledig
p-plats.
Taxor för besökande:
15 kr för 24 timmar. Minimiavgift 15 kr.
Med SL-Accesskort som är laddat med en giltighetstid på 30 dagar eller längre får man
kostnadsfritt en parkeringsbiljett som gäller till 24.00.
Bilagor: Bilder av P-hus Råcksta. Foto: Stockholm Parkering. Bilderna får användas
fritt i samband med artikel eller notis om P-hus Råcksta.
Välkommen!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------För mer information vänligen kontakta:
Alin Ulug
Avdelningschef för Affärsstöd
Mobil: 072-772 96 74
alin.ulug@stockholmparkering.se
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