Skrivelse om att utreda möjligheteten att bygga nytt underjordiskt
garage i Husby
Det pågår en omfattande stadsutveckling i Husby som bland annat innebär att
området tillförs nya bostäder, arbetsplatser, förskoleavdelningar, skola och idrottshall
samtidigt som offentliga miljöer rustas och kopplingen till närliggande stadsdelar
stärks. En betydande del av bostäderna tillkommer genom förtätning där bland annat
parkeringsdäck tas i anspråk, vilket innebär att ett större antal parkeringsplatser
kommer att försvinna.
I grunden är vi positiva till att nya bostäder uppförs på hårdgjord mark snarare än att
grönytor tas i anspråk, men staden behöver samtidigt möta behovet av
parkeringsplatser för boende och nyttotrafik i Husby. Risken är att bilar istället
parkeras på olämpliga platser och att framkomligheten för gående, cyklister och
exempelvis utryckningsfordon begränsas.
Med tanke på att så många som 1 400 bostäder planeras i samband med
utvecklingen av Husby, menar vi att det bör finnas underlag att lösa
parkeringsbehovet genom ett underjordiskt garage som uppförs av Stockholm
Parkering med hjälp av så kallade p-köp. Det innebär att ett nytt garage under jord
bara delvis bekostas av nyproduktionsprojekten som därmed slipper lösa
parkeringsfrågan i anslutning till respektive fastighet, vilket sänker
produktionskostnaderna i projektet. Resterande kostnader bärs istället av Stockholm
Parkering som kan finansiera sin del av projektet genom intäkter från
besöksparkering.
Denna typ av lösning skulle innebära att gatumark kan frigöras för till exempel
stadsliv och grönska, samtidigt som behovet av parkeringsplatser för boende och
nyttotrafik i Husby kan lösas även i fortsättningen.
Vi föreslår därför att
-

Stockholm Parkering tillsammans Exploateringskontoret utreder möjligheten
att anlägga ett underjordiskt garage i Husby med hjälp av finansiering genom
så kallade p-köp

-

Stockholm Parkering tillsammans med Trafikkontoret och
Exploateringskontoret utreder behovet av ytterligare parkeringsplatser i
anslutning till särskilda målpunkter i stadsdelen, såsom exempelvis Husby
gård, som troligen kommer få ett ökat besökstryck till följd av den växande
befolkningen i Husby
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