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Nu kan man betala med Betala P hos
Stockholm Parkering
Sedan hösten 2016 har man på gatumark i Stockholms stad kunnat betala sin
parkering med stadens mobilbetaltjänst Betala P. Nu införs samma betaltjänst
på tomtmark i Stockholms stad, hos Stockholm Parkering. Det betyder att alla
som besöksparkerar i Stockholm kan nu använda Betala P på alla parkeringar
och gator som Stockholms stad ansvarar för, via Trafikkontoret eller Stockholm
Parkering.
Stockholm Parkering ansvarar för 25 900 p-platser för besökare.
-

Nu gör vi det mer begripligt för stockholmarna genom att de kommer kunna
använda samma mobilapp hos Stockholm Parkering som vid gatuparkering.
Betala P har blivit en succé på gatumark och står nu för 30 procent av alla
betalningar. Med den här förenklingen gör vi det lättare för stockholmarna
att betala sin parkering, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén.

-

Genom Betala P erbjuder vi nu en app-lösnig som inte är förenad med några
extra avgifter utöver parkeringstaxan och underlättar därmed ytterligare för
våra kunder, säger VD för Stockholm Parkering, Christian Rockberger.

Appen Betala P kan laddas ner för mobiler som har Android- eller iOSsystem. Att
ladda ner appen är kostnadsfritt.
Det kommer även i fortsättningen att vara möjligt att betala för sin parkering i en
biljettautomat där sådana finns.
Skyltningen av Betala P pågår hos Stockholm Parkering och beräknas vara klar inom
de närmaste dagarna.
--Tomtmark och gatumark i Stockholm – vem ansvarar för vad?
Stockholms stad fördelar ansvaret för parkeringsfrågor mellan Stockholm Parkering
som ansvarar för parkeringsfrågor på tomtmark (P-hus, garage, byggda
parkeringsanläggningar utomhus) och Trafikkontoret som ansvarar för parkering på
gator, längs trottoarkanten.
Det finns också andra privata aktörer på tomtmark, t.ex. APCOA, Q-Park eller
privata fastighetsägare. Dessa aktörer har inte Betala P.
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Hur vet man på tomtmark att det är Stockholm Parkering som sköter om
parkeringen? Vid infarten till parkeringsanläggningen finns alltid en skylt som
berättar vem som ansvarar för parkeringen. Står det på skylten Stockholms Stads
Parkerings AB, åtföljt av telefonnummer 08-772 96 00, då vet man att parkeringen
tillhör Stockholm Parkering. Är man osäker kan man också hitta informationen vid
biljettautomaten.

Betala P fungerar på 412 parkeringar – men inte i P-hus med bomsystem
Betala P fungerar på 412 parkeringar på tomtmark som är på besöksparkeringar. Här
finns totalt ca 25 000 p-platser. Betala P fungerar inte på Stockholm Parkerings fem
garage som har bomsystem. Dessa är P-hus Gallerian, P-hus Norra Latin,
Stigbergsgaraget, Högalidsgaraget och P-hus Slussen. Där används kreditkortet för
att vid in- och utfart öppna bommen.
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