Året som gått 2020
Året som kommer 2021
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ANTAL LADDPLATSER
Utfall 2020

2100
ANTAL CYKELPLATSER
Utfall 2020

800

ANTAL INFARTSPARKERINGAR
Utfall 2020
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Genom att flera hållbara mobilitetstjänster erbjuds i ett garage bildas där definitionsmässigt en
mobilitetshubb

VD Christian Rockberger

Utveckling i
accelererande tempo

Vårt arbete för hållbar mobilitet har fortsatt i samma
höga tempo som tidigare, 500 nya laddplatser för bilar har installerats under året, vilket innebär att vi nu
erbjuder totalt 2100 laddplatser. Och trots att vi har
flest laddplatser i Sverige kommer dessa att mer än
fördubblas de kommande åren. Om tre år kommer
vi att kunna räkna antalet laddplatser till 4800 stycken. Cykelparkering finns nu i 50 anläggningar. Även
leveransboxar börjar bli ett naturligt inslag i våra
anläggningar och har under 2020 utökats från att finnas i två till sju anläggningar. Vi kommer under 2021
vidareutveckla vårt arbete med mobilitetshubbar.

Vi fortsätter att bygga för att skapa utrymme för
Stockholm att växa. P-hus Hagastaden växer fram
och vintern 2021 ser vi fram mot att öppna västra
delen av P-huset.
År 2021 ser vi även fram mot att påbörja bygget av
fler byggprojekt, bland annat P-hus Klockelund i
Farsta och P-hus Älvsjöstaden i Älvsjö. Många andra
byggprojekt är i planeringskedet!
Även om vi ser tillbaka på år 2020 där vi i högt
tempo byggt ut laddinfrastrukturen i våra anläggningar, kraftigt utökat utbudet av mobilitetstjänster
och snabbt anpassat vårt utbud och marknadsföring
kring de förutsättningar som gäller under pandemin,
är jag övertygad om en sak. Tempot för att anpassa
våra anläggningar till framtidens krav kommer vara
än högre framöver.
Christian Rockberger
VD Stockholm Parkering

Foto: Lennart Johansson

År 2020 har varit ett omtumlande år där effekterna
av covid-19 inte lämnat någon oberörd. För bolagets
del sammanföll starten av pandemins utbrott med att
vår nya organisation trädde ikraft. Tack vare ett starkt
engagemang från medarbetarna sjösattes organisationen väl och vi fick direkt se flera positiva effekter.
Bland annat bidrog den nya decentraliserade organisationen till att många snabba åtgärder genomfördes
för att öka beläggningen i de anläggningar som drabbades värst av kundbortfall. Många av de akuta åtgärderna vi vidtog, när beläggningen sjönk kraftigt, är
här för stanna. Vi kommer exempelvis även framöver
erbjuda flerdygnsbiljetter i många anläggningar och
många anläggningar har fått nya målgrupper.
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VD Christian Rockberger och trafikborgarrådet Daniel Helldén diskuterar parkeringsfrågor
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Stockholm Parkerings ordförande, trafikborgarrådet Daniel Helldén

Nu satsar vi ännu mer på utökad
laddinfrastruktur i Stockholms stad

Var tredje bil som köps i dag i Sverige kan laddas med el. Därför har vi i 2021 års
budget skärpt målen för utbyggnaden av laddplatser hos Stockholm Parkering. Nya
krav ställs även på andra verksamheter i Stockholms stad som har p-platser. Våra
mål är de skarpaste i riket.

2020
I dag finns i Stockholm Parkerings anläggningar
drygt 2 100 laddplatser varav 1 400 är publika. På
ett år har 500 nya laddplatser installerats. Det är bra.
I framtiden kommer vi att ha än högre ambitioner.
Försäljningen av laddbara bilar ökar lavinartat. Var
tredje bil som köps i riket i dag kan laddas med el.
Andelen laddbara bilar som säljs i Stockholm är
ännu högre. Vi måste tillmötesgå denna utveckling
med god laddinfrastruktur för att nå de miljömål
som är satta för Stockholms stad.

laddmöjlighet och förberedande arbeten göras för att
samtliga platser ska kunna förses med laddmöjlighet.

signal till ägare av fossilbilar; de visar vart utvecklingen är på väg.

• En successiv ökning av antalet laddplatser påbörjas
2021 till minst 50 procent i de fastigheter som Stockholm Parkering äger.

Det är bra att elen är kostnadsfri för besökskunder,
inte minst med tanke på att det är viktigt att alla
laddhybridsbilar laddar när de får möjlighet.

• Övriga bolag och förvaltningar inom Stockholm
stad ska uppnå 20 procent laddbara p-platser på sina
parkeringar på sikt.

I Stockholm, där många bor i flerfamiljshus, är det
avgörande att bygga ut laddmöjligheterna på tomtmark.

• 2030 ska all gatuparkering i Stockholms innerstad
ha laddmöjlighet. Trafiknämnden har fått i uppdrag
att föreslå hur detta kan genomföras.

Jag ser med glädje hur väl Stockholm Parkering arbetar med insatser för hållbar mobilitet. Bolaget är
Sverigeledande på laddinfrastruktur på tomtmark.
Jag är också nöjd med arbetet i bolagets styrelse, där
samtliga partier har slutit upp kring de strategiska
målen för Stockholm Parkering. Tillsammans gör vi
det enklare att förflytta sig utan utsläpp.

Därför har kommunfullmäktige i Stockholms stad
beslutat följande i 2021 års budget:

Stockholm Parkering har i fem p-hus utrustat samtliga p-platser med laddmöjlighet. Då behöver inte
elbilsägaren oroa sig för att hitta en ledig p-plats med
laddmöjlighet. De många laddstolparna ger också en

• Vid nyproduktion av p-platser hos Stockholm Parkering ska minst 50 procent av platserna förses med
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Stockholm Parkering har en viktig roll
för framkomligheten i Stockholms stad

Effektiva parkeringslösningar spelar en viktig roll i förnyelsen av Stockholms stad.
Genom en strategisk placering av parkeringar, ofta under mark, frigörs gatumark
för framkomlighet. Stockholm Parkering medverkar i stadsbyggnadsprocessen för
att skapa bättre stadsmiljöer.

2020
När Stockholm Parkering bygger nya parkeringar
är hållbar mobilitet ett viktigt riktmärke. Hälften av
p-platserna förses alltid med laddmöjlighet, anläggningar får cykelparkeringar och utrymme ges för
andra delningstjänster.
Det vanligaste sättet för att delfinansiera de nya parkeringarna kallas för p-köp. Detta innebär att andra
byggherrar i området slipper bygga egna parkeringsanläggningar och betalar istället en ersättning till
Stockholm Parkering.
P-hus Hagastaden
De första skoptagen för P-hus Hagastaden togs i juni
2014. P-huset får drygt 1000 p-platser och blir Stockholm Parkerings längsta garage på 550 meter. P-huset
har som mest tre våningar under mark och vänder
sig till boende, arbetande och besökare i området.
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P-huset är indelat i tre delar: Västra, Mitt och Östra,
med olika infarter till respektive del.
50 procent av p-platserna utrustas med laddmöjlighet för bilar. Ovanpå P-huset kommer det att finnas
gator och Norra Stationsparken.
Bygget sker i samklang med övriga byggandet av Hagastaden och därför får Stockholm Parkering ibland
avvakta med byggandet för att vänta in omkringliggande arbeten.
P-hus Hagastaden får tre bilinfarter från:
• Ninni Kronbergs Gata
• Dalagatan
• Valfrid Palmgrens gata

Gångentréer kommer att finnas från elva trapphus
och gångdörrar till P-huset finns även vid bilinfarter

2021
Första etappen av P-hus Hagastaden öppnar preliminärt vintern 2021 med cirka 320 p-platser. Bygget
beräknas bli helt klart 2023.

Foto: Hanna Wenneström

Bygget av P-hus Hagastaden

2020
Stockholm Parkering har genomfört underhållsarbeten i många garage. De största har varit:
•

Ny ytbeläggning och ommålning av plan 2 och
3 i P-hus Gallerian. Garaget har också fått ny
linjemålning.

•

P-hus Strandbergsgatan har fått ny ytbeläggning.

•

P-hus Norra Latin har fått ny LED-belysning.
LED-belysning förbrukar mindre el, är hållbarare och ger bättre ljus än lysrörsbelysning.

•

P-hus Medborgarplatsen har fått ny
LED-belysning.

•

P-hus Kungsbron har målats om och ett av
trapphusen har byggts om.
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P-hus Klockelund och P-hus Älvsjöstaden
börjar byggas 2021
P-hus Klockelund
I Klockelund i Farsta byggs ett nytt bostadsområde.
P-hus Klockelund ska bli ett kallparkeringshus bestående av tre plan. Byggnaden kommer att ligga
parallellt med Väg 73 och utgör även en bullerskärm
mellan motortrafikleden och bostäderna som ska
byggas.
P-huset får 290 p-platser varav 72 kommer att anläggas utomhus. P-huset blir cirka 131 meter långt och
får tre trapphus där den mittersta förses med hiss.
Hälften av p-platserna kommer att rustas med laddmöjlighet och också ha andra hållbara mobilitetstjänster. P-huset ska ha både besöksplatser och förhyrda p-platser. Besöksplatserna placeras utomhus.
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Anläggningen blir Stockholm Parkerings första P-hus
som byggs delvis i trä. Byggstart är beräknat till första kvartalet 2021. Beräknad byggtid är cirka 2,5 år.
P-hus Älvsjöstaden
Inom Stockholms stad pågår ett stadsutvecklingsprojekt kallat Älvsjöstaden. Stockholm Parkering ska
bygga P-huset längs med Älvsjövägen.
P-huset får cirka 115 förhyrda p-platser. En kommersiell lokal och nätstation ska finnas på bottenvåningen. P-huset kommer att ligga ovan mark med
perforerad fasad i rödbrun kulör för att harmonisera
med omgivningen.

Foto: Baltasar Aguirre

P-hus Klockelund byggs vid Väg 73

Framtida byggprojekt
Stockholm Parkering har många byggprojekt på
gång. När nya områden planeras i Stockholms stad
är Stockholm Parkering alltid med i ett tidigt skede i
processen.
Exempel på platser för framtida projekt är:
•

Linta Gårdsväg
Cirka 500 p-platser.

•

Bolidenvägen
Cirka 490 p-platser.

•

Farsta Strand
Cirka 255 p-platser.

•

Årstafältet
Cirka 400 p-platser.

•

Slakthusområdet
Cirka 250 p-platser.

•

Kristineberg
Cirka 300 p-platser.

•

Karlsvik Strand
Cirka 340 p-platser.

•

P-hus Stadshagens IP
Cirka 230 p-platser.
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Fotomontage: Mandaworks

Hjorthagsgaraget
kommer att bli bolagets
största garage med
1 600 p-platser
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2020
Hjorthagsgaraget
Hjorthagsgaraget med cirka 1 600 p-platser byggs i
Hjorthagsberget, i Norra Djurgårdsstaden.
Garaget blir Stockholm Parkerings hittills största
garage och ska ha både förhyrda- och besöksplatser.
Parkeringen kommer att ha två skepp, ett med tolv
våningar och ett med sex våningar. 50 procent av
p-platserna kommer att utrustas med laddmöjlighet.
Tidigare nyttjades berget som ett naftalager. Därför är stora delar av bergets innandöme redan
bortsprängt, vilket kommer att förenkla byggarbetet.
Garaget kommer att ha entréer från Gasverksområdet, Artemisgatan, Rådjurstigen och Gasverksvägen.
In- och utfart ligger nära Ropstenskopplet.
I oktober 2016 tog Stockholms stads kommunfullmäktige inriktningsbeslut om genomförandet av
Hjorthagsgaraget. Stockholm Parkering köpte fastigheten i april 2020. En detaljplan för garaget har vunnit laga kraft och en vattendom har erhållits.
Stockholms stad har börjat förberedande arbeten
i samband med utbyggnaden av Gasverksvägen.
Stockholm Parkering arbetar med att ta fram en
systemhandling, en plan för hur konkret genomföra
byggarbetet.
År 2021 ska systemhandlingen vara färdig och
bygglov ska ansökas.
Tunnlarna i Hjorthagsberget är idag vattenfyllda.
Tunnlarna kommer att tömmas och renas vid byggstart som planeras att komma igång år 2022.
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Stora satsningar på laddinfrastruktur
– 500 nya laddplatser

Stockholm Parkering har länge varit Sverigeledande vad gäller laddinfrastruktur.
Fram till årsskiftet hade totalt sett 2 100 laddplatser installerats för laddbara bilar.
1 400 var publika laddplatser. I fem av bolagets p-hus är samtliga p-platser
utrustade med laddmöjlighet.

2021

2020
Av de 500 nya laddplatserna för elbilar installerades
majoriteten i P-hus Fleminggatan på Kungsholmen,
P-hus Norra Real på Norrmalm och i P-hus Gallerian
i city. P-hus Gallerian har fått nya laddplatser i tre
omgångar och varje gång har efterfrågan med tiden
överskridit utbudet. År 2020 utökades antalet laddplatser i P-hus Gallerian från cirka 50 till drygt 200.
Laddplatser på samtliga p-platser finns nu i P-hus
Slottsbacken (18 pl), Högalidsgaraget (209 pl), Rådhusgaraget (80 pl), P-hus Fleminggatan (158 pl) och i
P-hus Norra Real (160 pl).
Det finns flera förklaringar till att Stockholm Parkering har installerat laddplatser på samtliga p-platser.
Vi får fler och fler laddbara bilar. En elbilsägare ska
känna sig trygg med att i garaget hitta ledig p-plats
med laddmöjlighet. Elbilsägare och bensinbilsägare
ska inte behöva konkurrera med varandra.
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P-platserna ska användas så effektivt som möjligt.
Tekniskt sett har lastbalansering möjliggjort detta,
om det är många bilar som laddas samtidigt kan
eltillgången styras mellan bilarna.

Tidigare var målet att minst 20 procent av p-platserna i Stockholm Parkerings egna anläggningar skulle
vara försedda med laddmöjlighet. I Stockholms stads
budget 2021-2023 har kravet höjts till 50 procent.
Målet på tre års sikt är:
• Vid nyproduktion av parkeringsplatser hos Stockholm Parkering ska minst 50 procent av platserna
förses med laddmöjlighet och förberedande arbeten
göras för att samtliga platser ska kunna förses med
laddmöjlighet.
• En successiv ökning av laddplatser påbörjas till
minst 50 procent i det befintliga beståndet som
Stockholm Parkering äger.

Foto: Anne Lintala

ANLÄGGNINGAR DÄR BOLAGET
ÅR 2021 INSTALLERAR LADDPLATSER
Parkering

P-hus Kungsbron
P-hus Norra Latin
Strandbergsdäcket
Norra Tornsgaraget
P-hus Kölnan
P-hus Råcksta
P-hus Hagastaden

Område

Stockholms city
Stockholms city
Kungsholmen
Hagastaden
Hammarby Sjöstad
Råcksta
Nybyggnation, Hagastaden

ANTAL LADDPLATSER SOM SKA
INSTALLERAS 2021-2023
Kompletterande
installationer i befintliga
anläggningar
Installationer i nya
anläggningar

År 2021 År 2022 År 2023
700

600

600

200

300

300

P-hus Fleminggatan har laddningsmöjligheter på samtliga 158 p-platser
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Stockholm Parkering marknadsför infartsparkeringen P-hus Råcksta
som en möjlighet för utfartsparkering för bilägare i Stockholms innerstad. Tanken är att de som använder bilen sällan kan parkera den utanför innerstaden. Detta skapar miljövinster och är också billigare för
innerstadsbon i jämförelse med boendeparkering
14
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38 infartsparkeringar
i Stockholm

Under 2020 fick stockholmare två nya infartsparkeringar, Snapplåset i Rågsved
och Kärrtorps IP i Kärrtorp. Totalt finns i Stockholm 38 infartsparkeringar med
drygt 4 400 p-platser. Ropstens infartsparkering fick en ny hållbar mobilitetstjänst,
leveransboxar från PostNord.

2020
Stockholm Parkering har totalt 38 infartsparkeringar
med drygt 4400 p-platser. Under 2020 tillkom två
nya: Snapplåset infartsparkering med 36 p-platser i
Rågsved och Kärrtorps IP med 100 p-platser i Kärrtorp.
Infartsparkeringarna är av två typer där skillnaden
är tiden för hur länge man får parkera på platsen till
infartstaxa. På infartsparkeringar, som främst byggts
för detta ändamål får man parkera alla dagar med
infartstaxa till midnatt.
Den andra typen är parkeringar där man får parkera
med infartstaxa på vardagar till klockan 18.00. Vanligen finns dessa parkeringar vid idrottsanläggningar.
Parkeringarna nyttjas av besökare till idrottsanläggningarna i huvudsak under kvällstid och på helgerna.
Därför kan man under vardagar, dagtid, erbjuda de
för infartsparkering. Parkeringar vid idrottsanlägg-

ningar lämpar sig ofta väl för infartsparkering eftersom de också ligger nära till kommunikationer.

är laddplatser, p-platser för bilpooler och cykelparkering i Cykelsnurran.

Vinsterna av optimalt nyttjande av parkeringsplatser
är flera: marken, som är en dyr resurs i Stockholms
stad, nyttjas mer effektivt. Bilister som efterfrågar
infartsparkering får fler alternativ att välja mellan.

Vanligtvis har infartsparkeringarna hög beläggning.
Så har det dock inte varit under 2020. För att minska spridningsrisken av Covid-19 har befolkningen
uppmanats att arbeta hemifrån och i möjligaste mån
undvika att åka kollektivt.

Infartsparkeringar främjar hållbar mobilitet. Genom
att bilisten inte åker med bil ända till slutmålet minskar trängseln i bilköerna och i Stockholms innerstad.
Utsläpp från bilar och slitaget av vägytorna minskar.
För att ytterligare främja hållbar mobilitet skapar
bolaget kontinuerligt nya tjänster, dels egna, dels
genom att ge utrymme till andra leverantörer som
främjar utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Ropstens infartsparkering fick under året leveransboxar.
Andra hållbara tjänster på Ropstens infartsparkering

2021
Stockholm Parkering har som mål att 2021 inrätta en
ny infartsparkering. Nya hållbara mobilitetstjänster
kommer att införas på infartsparkeringar.
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Foto: Anne Lintala

EXEMPEL PÅ HÅLLBARA MOBILITETSTJÄNSTER
Laddplatser för bilar, MC och cyklar
Bilpoolsplatser
Flera typer av p-platser för cyklar i olika parkeringsanläggningar
Två anläggningar för endast cykelparkering
Platser för elsparkcyklar att hyra
Infartsparkeringar och utfartsparkeringar
Platser för leveransboxar
Aktivt arbete för att en parkering ska nyttjas optimalt
Bygga nya parkeringar på tomtmark och därmed avlasta
gatumark från parkerade bilar och söktrafik

Framtidens parkeringsanläggningar
ska innehålla lösningar för hållbar mobilitet,
oavsett val av färdmedel
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Många hållbara mobilitetstjänster
för stockholmare

Stockholm Parkering bidrar med tjänster som syftar till att minska transporternas
negativa påverkan på miljön, ändliga resurser och trängsel. Den enskilt största
insatsen är installation av laddinfrastruktur. I många av anläggningarna erbjuds
flera hållbara mobilitetstjänster som kan sammanfattas som mobilitetshubbar.

2021

2020
Många insatser för hållbar mobilitet har gjorts under
året. 500 nya laddplatser installerades. P-hus Fleminggatan på Kungsholmen och P-hus Norra Real
fick laddplatser på samtliga p-platser och i P-hus
Gallerian utökades antalet laddplatser från ett 50-tal
till drygt 200. Idag erbjuder bolaget 2 100 laddplatser
för laddbara bilar fördelade i 170 parkeringsanläggningar.
Två nya infartsparkeringar öppnades och bolaget har
nu 38 infartsparkeringar med 4 426 p-platser.

Tidigare fanns leveransboxar i Odenplans cykelgarage och P-hus Slottsbacken. Pilotprojekten fick ett bra
mottagande och därför har antalet anläggningar med
leveransboxar utökats till sju.
Eftersom bolaget erbjuder många typer av mobilitetstjänster finns det i en parkeringsanläggning ofta
flera tjänster. Dessa anläggningarkan då tjäna som
mobilitetshubbar.

Antalet cykelparkeringar är 800 fördelade på 50 anläggningar. Två av dessa är endast för cykelparkering,
Odenplans cykelgarage och Cykelsnurran. Under
året har cirka 80 nya cykelplatser tillkommit.

Inom vissa områden har Coronapandemin bromsat
utvecklingen. Beläggning på infartsparkeringar har
minskat då invånarna har uppmanats att välja andra
färdmedel än tåg och buss. Efterfrågan på ”Sommarparkering” kom av sig när invånarna uppmanades att
åka högst två timmars sträcka med bil.

Den mest efterfrågade cykelparkeringstjänsten är
cykelboxar att hyra. Bolaget erbjuder 176 cykelboxar
varav 53 är utrustade med laddmöjlighet för elcyklar.

Antalet uthyrda poolbilsplatser har tidigare år ökat
stadigt med ett 100-tal per år. Under 2020 var ökningen 17 p-platser, till sammanlagt 390 p-platser.

Stockholm Parkering leder tillsammans med Miljöoch hälsoskyddsnämnden samt Trafiknämnden ett
pilotprojekt om att skapa fler mobilitetshubbar.
Det handlar bland annat om att ta fram nya mobilitetstjänster i nya områden för att minska behovet av
att äga egen bil.
Målsättningen, att minst 20 procent av p-platserna i
bolagets egna anläggningar ska ha laddmöjlighet har
utökats till 50 procent. Detta arbete påbörjas 2021
och beräknas vara slutfört inom en treårsperiod.
I övrigt fortsätter arbetet med att skapa nya
mobilitetshubbar.

17

För kundernas bästa

Många insatser för ökad
trygghet och säkerhet

Stockholm Parkering arbetar ständigt för att öka tryggheten i garage och ambitionen
är att alla ska känna sig trygga i dem. Under 2020 genomfördes många insatser – en
är ett nytt inpasseringssystem i gångentréer som endast kan öppnas om man har en
pågående parkering i anläggningen. Detta testas nu i två p-hus och är det första i sitt
slag i Sverige.

2020
Stockholm Parkering har alltid fäst stor vikt vid att
anläggningarna ska kännas trygga, rena och fräscha.
När nya anläggningar byggs planeras de alltid så att
man har god insyn i garaget, det ska inte finnas mörka hörn där någon kan gömma sig, det ska vara god
belysning, bra mobiltäckning, kameraövervakning
med mera.
I många befintliga garage har garageportarna bytts ut
till sådana med glaspartier, bättre LED-belysning har
installerats och garage har målats om i ljusa färger.
Betalappar möjliggör att kunden inte behöver stå vid
en automat för att betala för sin parkering. Mobiltäckning och kameraövervakning finns i många anläggningar. Musik hörs i högtalarna. Det går även att
spela störningsljud i högtalarna, vilket gör att det blir
obekvämt att vistas en längre tid i garaget.
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Systematiskt brandskyddsarbete bedrivs i alla anläggningar där vi har ansvaret för detta.
Hyresgästerna gav ett gott betyg till Stockholm Parkering, värdet av Nöjd-kund-index (NKI) blev 73
och 90 procent kan tänka sig att rekommendera bolaget till en vän eller bekant. Trots detta hade 80 personer lämnat synpunkter på säkerhetsaspekter i årets
hyreskundundersökning. De vanligaste synpunkterna var att obehöriga inte ska få vistas i garagen, önskemål om att fler kameror installeras och att bolaget
ska ha bättre bevakning och rondering.

Nu pågår också testning av ett nytt inpasseringssystem i gångentréer i P-hus Medborgarplatsen och i
Parkören i Globenområdet. För att dörren i gångentrén ska kunna öppnas krävs att man skriver in
registreringsnumret på dörrläsaren på den bil som
har pågående parkering. Syftet är att förhindra att
obehöriga kommer in i garagen samtidigt som det
ska vara enkelt att komma in för kunderna. Det nya
inpasseringssystemet är säkrare än nuvarande inpasseringssystem. Det är också den första i sitt slag i
Sverige och underlättar tillgängligheten för kunderna
som nyttjar bolagets mobilitetstjänster.

Stockholm Parkering har bytt ut en del gamla övervakningskameror till nya och moderna. Bolaget har
också köpt utökad bevakning av vissa anläggningar
kvälls- och nattid.

Som ett led i ständigt förbättringsarbete gör Stockholm Parkering egna besiktningar av anläggningar.
Syftet är att upprätthålla standarden och planera för
de krav som utvecklingen för med sig.

NÖJD KUND INDEX
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Foto: Anne Lintala

2018

2021
Trygghets- och säkerhetsinsatser i Stockholm Parkerings anläggningar är ett ständigt pågående arbete.
Det nya inpasseringssystemet som baseras på bilen
registreringsnummer införs i fler garage. Investeringar görs i utökad kameraövervakning och fler garage
ska få fullgod mobiltäckning.

Dörrläsaren i det nya inpasseringssystemet
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Foto: Anne Lintala

Konserhusgaraget under Hötorget är en av
de utvalda parkeringar som fått rabatterade
priser för längre tids parkering
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Många åtgärder vidtogs

Effekter av Coronapandemin

År 2020 har inte varit likt något annat år. Coronapandemin slog till med full kraft
i mars och begränsningar i befolkningens rörlighet infördes för att minska smittorisken. För Stockholm Parkering innebar pandemin minskade intäkter, men också
nya erfarenheter som kunde tas tillvara.

2020
Nya taxor, fler marknadsföringsinsatser
Under våren minskade beläggningen på besöksparkeringar med hälften i jämförelse med normal
beläggning under samma period. Därför infördes
snabbt ett antal åtgärder. Den populäraste bland bilisterna blev sänkta taxor på 17 utvalda parkeringar.
Rabatten gällde vid längre tids parkering. Man kunde
köpa dagbiljett, 5-, 7- eller 30-dygnsbiljett via appen
Betala P. Det fanns inte något avtalsförfarande och
ingen uppsägningstid som vid vanliga hyresavtal.
Marknadsföringsinsatserna intensifierades. Verksamheten marknadsfördes på digitala skyltar i stadsmiljön och i andra digitala kanaler, i annonser och
i direktutskick. Radioreklam pågick under längre
perioder.
Budskapet i planerade marknadsföringskampanjer
fick ibland ändras för att det inte längre passade ihop
med rådande pandemirestriktioner. Exempelvis kunde vi inte uppmana bilister att parkera i våra centralt
belägna p-hus i city när de skulle julhandla samtidigt
som Folkhälsomyndigheten uppmanade invånarna
att inte besöka centrumanläggningar.

Stockholm Parkering hade i början av 2020 genomfört en omorganisation där en ny tjänst infördes
- förvaltare av parkeringsanläggningar. I ansvaret
ingick att öka beläggningen i de anläggningar där det
behövdes. Detta ledde till att många insatser gjordes
som utgick från specifika anläggningar.
Insatserna gav effekt. Under sommaren och hösten
ökade beläggningen till cirka 90 procents. Med våg 2
av Coronapandemin kom nya och kraftigare restriktioner i slutet av året. Därför sjönk beläggningen åter
på besöksparkeringarna. Beläggningen på förhyrda
p-platser påverkades inte i samma omfattning.
Trafikkontoret i Stockholms stad utfärdade dispenser
för kostnadsfri parkering på gatumark för kommunal vårdpersonal i Stockholm. Denna dispens gällde
också på bolagets 19 parkeringar vid äldreboenden,
vid några utomhusparkringar samt längs gatorna i
Norra Djurgårdsstaden och i Hagastaden. Vid behov
skapade Stockholm Parkering individuella lösningar
på övriga parkeringsanläggningar.

Åtgärder internt i bolaget
Ingen personal från Stockholm Parkering har permitterats och inga parkeringar har stängts. I enlighet
med Stockholms stads och Folkhälsomyndigheterna
rekommendationer infördes olika åtgärder, allt från
möjligheten att jobba hemifrån till flexibla arbetstider för att undvika trängseln i kollektivtrafiken. De
flesta möten genomfördes digitalt. Detta är endast ett
axplock av olika åtgärder som infördes.

2021
Stockholm Parkering följer Stockholms stads och
Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Den rabatterade parkeringstaxan på utvalda parkeringar har förlängts till delar av år 2021.
Dispensen för kostnadsfri parkering för vårdpersonal
har förlängts till delar av år 2021.
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För hållbart samhälle

Stockholm Parkerings
arbete för näringslivsutveckling

År 2025 ska Stockholm ha Sveriges bästa företagsklimat. Alla verksamheter i staden
ska bidra till hållbar, växande och dynamisk storstad med hög tillväxt. Stockholm
Parkerings arbete med att främja näringslivsutveckling sker främst genom den
dagliga verksamheten där företag och dess kunder erbjuds attraktiva p-platser.
Därutöver anlitar bolaget många leverantörer för sin verksamhet.

2020
God tillgång till attraktiva besöksparkeringar för
företagens kunder är avgörande för företag. God
tillgång till besöksparkeringar för verksamheter som
i tjänst använder bil skapar besparingar för företag då
tid inte behöver läggas på att hitta en ledig p-plats på
gatumark.
Detta fick Stockholm Parkering bekräftat i en tidigare undersökning om parkeringens ekonomiska
betydelse för det lokala näringslivet. I de sex garage
där undersökningen genomfördes visade det sig att
varje parkeringskund i snitt handlade för 700 kronor.
Därutöver tillkom en tidsvinst motsvarande 500 kr
för varje tjänsteföretagen som parkerade hos oss.
Cirka 30 procent av Stockholm Parkerings kunder är
företag.
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2021
Bolagets upphandlingar är viktiga för näringslivet.
En stor del av bolagets verksamhet är upphandlad,
både i den löpande driften och vid nybyggnation. Vi
försöker även underlätta för mindre företag när paketeringarna av upphandlingarna görs.

Arbetet med näringslivsinsatser fortsätter.

Bolaget har också många samarbeten med näringslivet om tjänster inom hållbar mobilitet. Samarbetet
öppnar möjlighet att testa nya tjänster i bolagets
anläggningar.

Stockholm Parkering samarbetar med Visit Stockholm, bland annat för att nå företag inom upplevelsebranschen. Planer finns att hösten 2021 genomföra
ett panelmöte med näringslivets representanter för
att diskutera parkeringens betydelse och för att få nya
tankar och idéer.

Bolaget skapar fler digitala tjänster och utvecklar de
befintliga. Dessa tjänster förmedlas i stor omfattning
av näringslivets aktörer.

Ett antal medarbetare i bolaget utbildas i syfte att
förstärka Stockholms stads näringslivsarbete samt för
att öka kompetensen om näringslivets betydelse.

Foto: Anne Lintala

Foto: Anne Lintala

För lokala näringslivet är det viktigt att kunderna
har tillgång till näraliggande, bra parkeringar
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Hållbar ekonomi

Hållbart ekonomiskt resultat

Stockholm Parkerings ekonomi är hållbar trots årets ansträngda situation
med pandemin. Hållbar ekonomi skapar förutsättningar att utveckla
parkeringsanläggningarna till arenor för ökad mobilitet. Det skapar också
möjligheter för att bygga nya parkeringar med syfte att avlasta gatunätet från
parkerade fordon.

2020

2021

Stockholm Parkerings resultat efter finansnetto är
119 miljoner. Föregående år var bolagets resultat
efter finansnetto 156 miljoner kronor.

Stockholm Parkerings resultat efter finansnetto är
budgeterat till 90 miljoner kronor i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut. De totala intäkterna
beräknas uppgå till 588 miljoner kronor.

Bolaget konstaterar att krisen med covid-19 innebar
försämrat ekonomiskt läge under året. Rekommendationer med bland annat ökat hemarbete och
förbud mot större sammankomster bidrog till ett
försämrat resultat, men gav också möjlighet till nyskapande och innovation för ökade intäkter. Resultatet är historiskt sett, trots de minskade intäkterna,
det femte bästa någonsin.
Investeringarna uppgick till 252 miljoner kronor.
Merparten av investeringarna har gått till bygget av
P-hus Hagastaden där första delen av tre beräknas
stå klar år 2021 och helt färdig blir anläggningen år
2022.
Antalet anställda var 81, varav 6 stockholmsjobbare,
under 2020.
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Investeringsbudgeten är budgeterad till 237 miljoner
kronor varav 206 miljoner kronor avser stora investeringar. De största investeringsprojekten under
2021 är P-hus Hagastaden, Hjorthagsgaraget, P-hus
Klockelund i Farsta och renovering av P-hus Slussen. Övriga investeringar avser främst installation av
laddstolpar i bolagets egna anläggningar.

OMSÄTTNING (mnkr)
Utfall 2020

566

Budget 2021

588

RESULTAT EFTER
FINANSNETTO (mnkr)
Utfall 2020

119

Budget 2021

90

INVESTERINGAR (mnkr)
Utfall 2020

252

Budget 2021

237

Foto: Anne Lintala

God ekonomi banar väg för hållbara
utvecklingsprojekt
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Christian Rockberger,
VD

Fredrik Söderholm,
Vice VD och chef för
avdelning Bygg och
fastighetsutveckling

Lotta Hänsel Lee,
chef för avdelning Affärsområde inre

Stockholm Parkerings ledningsgrupp

Vi skapar utrymme
för Stockholm att växa
Bolagets kärnvärden

Stockholm Parkering har 81
medarbetare varav sex av dessa
år 2020 var stockholmsjobbare.
Ledningsgruppen består av sju
personer: VD, avdelningscheferna
och stabschefen. Arbetet för
hållbar mobilitet genomsyrar
all verksamhet på Stockholm
Parkering.
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Stockholm Parkerings vision ”Vi skapar utrymme för Stockholm att växa” uppfylls genom att bolaget bygger nya
parkeringsanläggningar och genom att se till att befintliga parkeringar används så effektivt som möjligt. På så sätt
frigörs gatuutrymme från parkerade bilar. I detta arbete vägleds bolagets anställda av dessa kärnvärden:
Stockholm Parkering ska vara
• Tillgängligt: Vi ska vara lätta att nå och våra
kunder ska hitta lätt till och i våra anläggningar. En
funktionsnedsättning ska inte vara ett hinder för
att kunna parkera hos oss.
• Aktivt: Vi ska förutse våra uppdragsgivares och
kunders behov, föreslå bra lösningar och aktivt ta
del i planeringen av framtidens Stockholm.
• Verka för god miljö: Vårt varumärke är en garanti

för att vi arbetar med miljöhänsyn och hållbar
mobilitet. Miljöhänsyn tas i alla led, från det att vi
bygger en anläggning till att vi driftar den. Våra
anläggningar bidrar även till en bättre stadsmiljö.
• Effektivt: Vår verksamhet ska bedrivas effektivt.
• Tryggt: Vi ska vara en trygg samarbetspartner för
våra leverantörer, kunder och vi ska vara en bra
arbetsplats. Vi ska vara pålitliga och våra kunder
ska känna sig trygga.

Foto: Lennart Johansson

Torbjörn Falksund,
chef för avdelning Affärsområde yttre

Niklas Björkman,
chef för avdelning Ekonomi och Administration

Christina Grothe,
chef för avdelning Marknad och Affärsutveckling

Lisbeth Gatenborg,
chef för Staben.

Stockholm Parkerings affärsidé:

Genom att vara aktiva, effektiva, tillgängliga, verka för trygghet och
en god miljö frigörs gator från söktrafik och parkerade bilar.

Stockholm Parkerings organisation år 2020
Stockholm Parkering bedriver parkeringsverksamhet på tomtmark i Stockholm och ansvarar för 62 800 p-platser. Bolaget
äger själv 6 600 p-platser. Under VD Christian Rockberger är bolaget organiserat i fem avdelningar och en stabsfunktion.

Våren 2020 trädde en ny organisation i kraft. Syftet
var att bättre möta förändringar i omvärlden. Större
tyngd än tidigare har i den nya organisationen lagts
på utvecklingsarbete, hållbar mobilitet, säkerhetsarbete och decentraliserat ansvar.
Affärsområde Inre och Affärsområde Yttre ansvarar för den dagliga verksamheten i anläggningarna
samt för kontakter med fastighetsägare.

Bygg och Fastighetsutveckling ansvarar för byggverksamhet, underhåll samt installation av laddstolpar för elfordon.

Ekonomi och Administration ansvarar för bolagets
gemensamma ekonomi och administration samt för
upphandlingar, arkiv och löner.

Marknad och Affärsutveckling ansvarar för information och marknadsföring, övergripande parkeringsteknik, digitalisering och dess utveckling samt
utvecklingsarbete för hållbar mobilitet.

Staben ansvarar för strategiska personal- och säkerhetsfrågor och bereder för styrelse och ledningsgrupp. Här ingår också remisshanteringen.
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Daniel Helldén (MP),
Ordförande
trafikborgarråd

Maria Mustonen (V),
vice ordförande

Louise Minnhagen (L),
suppleant

Sophia Granswed Baat (M),
ledamot

Bertil Johansson (M),
suppleant

Mahtab Sayadi (S),
ledamot

Stockholm Parkerings styrelse

Detta ska vi göra 2021
2021

Stockholm Parkering är ett
kommunalt bolag som ägs av
Stockholms stad. Bolagets styrelse väljs
av kommunfullmäktige i Stockholms
stad. Varje år erhåller bolaget ägar
direktiv från kommunfullmäktige i
Stockholms stad.
Trafikborgarrådet Daniel Helldén är
bolagets styrelseordförande.
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Mål: Stockholm Parkerings anläggningar ska leda till
minskad gatuparkering, öka framkomligheten i staden samt verka för att parkeringskapacitet utnyttjas
optimalt.
Bolaget ska initiera förslag och finansiera nya garage
för detta syfte. Garagen ska också möta behoven i nya
stadsutvecklingsområden. Bolaget ska även arbeta
med hållbar mobilitet och främja delningsekonomier.
I syfte att stimulera användningen av elbilar ska laddningsmöjligheter installeras i bolagets anläggningar.
Bolaget ska öka sin egenfinansieringsgrad.

Uppgift: Bolaget bygger och driver parkeringsanläggningar som verkar på den kommersiella
marknaden samt anläggningar som har som enda
syfte att avlasta gatunätet.

Foto: Lennart Johansson

Bo Arkelsten (M),
ledamot

Svante Linusson (C),
ledamot

Wolfgang Hed (S),
suppleant

Arvid Vikman (S),
ledamot

Daniel Norberg,
Vision,
personalrepresentant

Göran Stepanovic,
Kommunal,
personalrepresentant

Anne Lintala,
SACO,
personalrepresentant

Specifika ägardirektiv för 2021-2023
En modern storstad med möjlighet och valfrihet
för alla
• fortsätta att arbeta med att öka trygghet och trivsel
för kunderna
En hållbart växande och dynamisk storstad med
hög tillväxt
• tillgodose behovet av ett ökat antal parkeringsplatser vid in- och utfartsparkeringar, bland annat
genom samverkan med exploateringsnämnden, AB
Storstockholms Lokaltrafik och berörda grannkommuner
• arbeta med hållbar mobilitet där cykel, nya mikromobilitetslösningar och parkeringsplatser för bilpool
i attraktiva lägen är en integrerad del
• fortsätta utbyggnaden av laddningsmöjligheter i
bolagets anläggningar samt se över möjligheterna
att inrätta laddgator på nya ytor som arrenderas från

trafiknämnden för att uppnå målet om 4 000 publika
laddplatser till 2022
• vid nyproduktion av parkeringsplatser ska minst 50
procent av platserna förses med laddmöjlighet och
förberedande arbeten göras för att samtliga platser
ska kunna förses med laddmöjlighet. Utöver det ska
en successiv ökning av laddplatser påbörjas till minst
50 procent i det befintliga beståndet bolaget äger
• skapa fler cykelparkeringsplatser som en integrerad
del i en mobilitetslösning samt anlägga cykelboxar på
nya ytor
• leda stadens arbete med mobilitetshubbar, med
stöd av miljö- och hälsoskyddsnämnden, trafiknämnden samt berörda fastighetsägande nämnder
och bolag

• delta i stadens planarbete för att möjliggöra en
minskning av antalet gatuparkeringar och öka andelen parkeringar på tomtmark
• tillsammans med trafiknämnden ta fram och säkerställa långsiktig arrendering av platser för infartsparkering, laddgator och andra parkeringsytor
En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för
framtiden
• genomföra prisjusteringar när marknaden så
medger
Källa: Stockholms stads budget 2021
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Antal parkeringsplatser
ANTAL ANLÄGGNINGAR INOM
AFFÄRSOMRÅDE INRE OCH AFFÄRSOMRÅDE YTTRE

TOTALA ANTALET ANLÄGGNINGAR OCH
P-PLATSER

Antal p-platser

Affärsområde inre

Affärsområde yttre

Totalt

Besöksparkeringar

7 400

15 200

22 600

Förhyrda platser
Övervakningsuppdrag
Summa p-platser
Antal anläggningar

7 800
1 400
16 600
304

12 500
18 500
46 200
1 306

20 300
19 900
62 800
1 610

Affärsområde inre omfattar centrala Stockholm och Globenområdet.
Affärsområde yttre omfattar resten av Stockholms stad.

Antal
platser

p-platser

Garage
Ytparkeringar (markparkeringar ute)

231
1 379

24 700
38 100

Summa

1 610

62 800

32
38

6 600
4 400

Garage

Ytparkeringar

Totalt

6 600
16 200
1 900
24 700

16 000
4 100
18 000
38 100

22 600
20 300
19 900
62 800

– varav egna anläggningar**
– varav infartsparkeringar

Ytparkeringar

Besöksparkeringar
Förhyrda platser
Övervakningsuppdrag
Summa

** P-Snurran är inte medräknad i egna anläggningar

Antal
platser

Åregaraget
P-hus Gallerian
P-hus Råcksta
Arenagaraget
P-hus Magnus Ladulås
Solursgaraget
Äspholmsgaraget

880
830
740
700
630
600
460

Stockholmsmässan
Slakthuset
Norr Mälarstrand
Frihamnen
Storholmen
Sveriges Radios personalp.
Börsen

Drakenberg garage

380

Skeppsholmsviken

260

Riddarsporrengaraget
Strandbergsdäcket

360
340

Hellasgården
Kapellskär terminal
Summa

260
250
4 430

Summa
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Anläggningar

Antal p-platser

DE TIO STÖRSTA PARKERINGARNA
P-hus

Antal

5 920

1 190
520
490
490
340
340
290

Ekonomiska nyckeltal
OMSÄTTNING (mnkr)
2016

2017

2018

RESULTAT EFTER FINANSNETTO (mnkr)
2019

2020

571 599 607 618 566
BALANSOMSLUTNING (mnkr)
2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

2020

2019

2020

143 144 165 156 119
INVESTERINGAR (mnkr)

2020

1163 1164 1257 1422 1632

2016

2017

2018

292 47 129 227 252

Samhällsnyttiga nyckeltal
BELÄGGNING, FÖRHYRDA P-PLATSER (%)
2016

88

2017

89

2018

91

2019

90

2020

91

ANTAL LADDPLATSER FÖR BILAR
2016

2017

2018

2019

2020

807 999 1200 1611 2100

ANTAL INFARTSPARKERINGAR
2016

23

2017

32

2018

34

2019

36

2020

38

ANTAL PARKERINGAR MED CYKELPARKERINGAR
2016

22

2017

2018

2019

32 40 45

2020

50
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Fastighetsägare, vi kan parkering!
Stockholm Parkering ansvarar för 62 800 parkeringsplatser. Av dessa äger vi själva 6 600 p-platser,
fördelade i 32 anläggningar. Andra parkeringar sköter vi på uppdrag av andra fastighetsägare. Vi kan allt
från att leverera totallösningar till att erbjuda parkeringsövervakning. Tveka inte att kontakta oss!
Stockholm Parkering ägs av Stockholms stad. Vår offentliga roll är en garanti för trygghet. En stabil ekonomi skapar möjligheter till gemensamma utvecklingsprojekt.
Vi har erfarenhet av olika typer av parkeringar och lägger
stort fokus på att en parkering ska nyttjas så effektivt som
möjligt över dygnets 24 timmar.
Vi vet hur man optimerar parkeringen så att den motsvarar fastighetsägarens förväntningar. Detta är en viktig
fördel oavsett om fastighetsägarens syfte med parkeringen
är att stödja annan verksamhet eller optimera den egna
parkeringen.
Bolagets personal är kunnig och behärskar flera språk.
Många av medarbetarna har arbetat inom olika delar i
bolaget och besitter bred kompetens om verksamheten.
Vi är det enda parkeringsbolaget i Stockholm som bygger
egna garage. Det ger bred kunskap om hur en anläggning
ska konstrueras för att fungera optimalt.
Genom att bolaget har olika typer av anläggningar har vi
viktig kunskap av vilka tekniska lösningar som fungerar
bäst. Anlita oss och ta del av våra erfarenheter!

Detta kan vi erbjuda
•

Service och underhåll. Vi städar, snöröjer och ser till
att anläggningen är ren och fräsch samt att den fungerar tekniskt som den ska.

•
•
•
•

En kompetent kundservice som kan anläggningen.
Administrera uthyrning av p-platser och kösystem.
Administrera passerkort och nycklar till kunderna.
Vår felanmälan har öppet dygnet runt.

•
•
•

Tillhandahålla den tekniska utrustningen ni vill ha
och sköta den.
Tillhandahålla parkeringsövervakning.
Marknadsföra parkeringsanläggningen.

•
•
•
•

Installera och drifta laddstolpar för elbilar.
Installera cykelparkeringar.
Rusta upp parkeringen.
Vi erbjuder systematiskt brandskyddsarbete.

