Beslut i dag om parkeringsgarage:

1650 nya parkeringsplatser för totalt en miljard kronor
Stockholm Parkerings styrelse har i dag, 28 augusti 2013, beslutat om investeringar för
956 miljoner kronor som ger 1648 nya p-platser i garage i Stockholm.
”Underjordiska garage är viktiga för framkomligheten i Stockholm. Både i gamla och nya delar
av Stockholm måste gatuutrymmet i möjligaste mån prioriteras för den rörliga trafiken och för
fotgängare istället för parkerade bilar. Dessutom blir stadsmiljön trevligare när man kan
”gömma undan” parkerade bilar. Genom detta styrelsebeslut har jag åter igen kunnat verka för
en stadsmiljö i den riktningen” säger Christer Mellstrand (C), ordförande för Stockholm
Parkering.
”Garaget i Hagastaden blir Sveriges största underjordiska garage med 1 340 parkeringsplatser.
Investeringen blir möjlig genom ett samarbete med kommande byggherrar i Hagastaden, där vi
mot ersättning löser deras behov av parkering genom ett så kallat parkeringsköp. Utöver att det
blir förmånligare för byggherrarna ser vi till att garageplatserna används mer effektivt, då vi
låter boende, arbetande och besökande samnyttja parkeringsplatserna” säger Christian
Rockberger, VD för Stockholm Parkering.
Stockholm Parkerings styrelsebeslut gäller följande anläggningar:
Beslut om 94 fler parkeringsplatser i Stigbergsgaraget vid Renstiernas Gata. Tidigare beslut
gällde 200 parkeringsplatser. Med utökningen får Stigbergsgaraget alltså 294 p-platser.
Byggstart: September 2013. Etablering av byggarbetsplats pågår just nu.
Planerad driftstart: 2015.
Investeringskostnad för utökningen: 147 miljoner kronor.
Beslut om byggnation av ett underjordiskt garage i Hagastaden (under Timglasparken) med
1 340 parkeringsplatser. Garaget blir det största underjordiska garaget i Sverige.
Förarbeten påbörjas: 2014, byggnationsarbeten 2020
Planerad driftstart: 2022.
Beräknad investeringskostnad: 741,5 miljoner kronor.
Beslut om förvärv av kommande Torsplansgaraget med 214 parkeringsplatser. Detta är ett
garage som Exploateringskontoret har låtit påbörja bygga vid Torsplan och det är också en del
av satsningen på nya Hagastaden.
Planerad driftstart: 2018.
Beräknad investeringskostnad: 68 miljoner kronor.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------För ytterligare information kontakta:
Anne Lintala
Informatör Stockholm Parkering
Telefon: 08 772 96 85
Mobil: 070 722 96 85
anne.lintala@stockholmparkering.se

