Vi skapar enkla,
miljösmarta
parkeringar
nära dig!

Ett modernt parkeringsbolag
med fokus på innovation
Lunds Kommuns Parkerings AB (LKP AB) förvaltar och övervakar parkeringar på både tomtmark och
gatumark i Lund. Vår mission är att tillgodose behovet av parkeringslösningar och därmed främja
stadsutvecklingen.
Miljösmart, enkelt och nära är ledorden för vår vision. Att vi är miljösmarta innebär att vi vill förbättra
Lunds miljö genom att skapa hållbara parkeringsalternativ som bidrar till en innovativ och funktionell
stadsmiljö.
Enkelt handlar om att det ska vara lätt att hitta till våra anläggningar samtidigt som det ska vara enkelt
att använda dem. Att vi är nära innebär att vi erbjuder parkeringar nära de kunder som behöver oss.
Vi vill förenkla våra kunders vardag så mycket som det går.
Som kund till LKP kommer du att träffa våra medarbetare som kännetecknas av att vara öppna och
kommunikativa. Vi räds inte att tänka i nya banor för att skapa hållbara lösningar. Vi vill ge dig som
kund bästa möjliga parkeringsservice.

Behöver du bemanning?

Vi hjälper dig med en effektiv personallösning som fungerar
och med kvalitet i fokus inom till exempel:
• Bygg & anläggning
• Fastighetsnära tjänster
• Lager & logistik

• Signalvakt/Vägvakt
• Produktion
• Och mycket mer...

www.arbetskraftoresund.se

DIN PREFABLEVERANTÖR
www.nybrocement.se

Mobilitetshus – framtidens
parkeringslösning
Vårt mål är att på sikt bli ett av Sveriges grönaste parkeringsbolag. Steg för steg, och med ett
starkt personligt engagemang, strävar vi efter att hitta parkeringslösningar som gynnar miljön,
Lunds stadskärna och våra kunder. I detta arbete har våra strategiskt placerade mobilitetshus en
nyckelroll. Syftet med att bygga mobilitetshus är, förutom att kunna implementera innovativa
teknik- och energilösningar, att skapa mervärde genom att samla flera typer av service på ett
ställe så att du som kund kan göra mer än att parkera.

MOBILITETSHUSET SVANE är ett bra exempel på hur nya innovationer kan användas till
att skapa en bättre stadsmiljö, samtidigt som påverkan på miljön minskar. I Svane är en del
av parkeringsplatserna utrustade med laddningsboxar. Taket består av solceller som försörjer
laddningsboxarna med el – du laddar alltså ditt fordon med solljus.

MOBILITETSHUSET AURORA i Brunnshög beräknas
att stå klart i slutet av 2020. Precis som på Svane kommer
taket att vara täckt av en solcellsanläggning som försörjer
laddningsboxarna i huset med el. För att göra din vardag
enklare kommer det att finnas olika typer av tjänster i
Aurora, bland annat bilservice och en butik.
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Miljövänliga
energilösningar
I både Svane och Aurora finns batterilagring. Det innebär att den solenergi som
samlats in via solcellerna men inte används lagras i batterier som drar igång
vid tillfällen då solens energi inte räcker till. På det viset är mobilitetshusen
självförsörjande av el till laddningsboxarna. Denna energiinsamling och lagring
gör att energiförbrukningen i området minskar, då energin produceras lokalt.
Överskottet från solcellsproduktionen levereras till det allmänna elnätet, vilket
hjälper kommunens elförsörjning.

Lunds kommun bygger smarta parkeringshus
Lunds innerstad förtätas samtidigt som antalet bilar ökar. Lunds Kommuns Parkerings AB
arbetar därför långsiktigt genom att bygga nya hållbara lösningar med p-platser inom Lunds
tätort och exploateringsområden. Parkeringshuset Gasverket är ett sådant exempel där behov möter innovation. Bland annat kommer taket på byggnaden utgöras av solcellspaneler,
något som kommer att tillföra ström för elbilsladdning och även för externt bruk.
Hifab ansvarar för samordningen och framdriften av entreprenaden åt byggherren. Entreprenaden är upphandlad i en delad entreprenad och Hifab har varit med hela vägen från
projektering, anbudsförfrågan, anbudsutvärdering och tilldelning.

www.hifab.se

Parkera hos oss!
LKP erbjuder attraktiva parkeringsmöjligheter inom Lund för
både företag och privatpersoner. Hitta den lösning som passar
dig bäst.

Korttidsparkering i hela Lund
Vissa av våra biljettautomater är nu helt digitala. Du får då en
digital biljett som kopplas till ditt registreringsnummer. När du
parkerar hos oss är det även möjligt att betala via appar. På våra
anläggningar finns skyltar som visar de olika zonkoder som ska
användas i apparna vid parkering.

Digitala månadstillstånd
Ett digitalt månadstillstånd köper du per kalendermånad.
Tillståndet gäller i mån av plats, vilket innebär att du får ställa
dig på en plats där det är ledigt på den anläggning där du bokat
ditt tillstånd. Du binder inte upp dig på fler månader än vad du
bokar. Detta är alltså en väldigt flexibel tjänst då du kan variera
var du vill stå.

Fasta parkeringsplatser
Att hyra en fast plats innebär att du har en bestämd plats på en
anläggning. Du tecknar avtal med oss och betalar din fasta plats
via faktura så länge du har behov av platsen.

– Hållbart i dubbel bemärkelse
Vårt unika Spännbalksystem för byggnation av
parkeringslösningar är fortfarande oöverträffat vad
gäller hållfasthet och livslängd. Dessutom har betongbjälklagen cirka 35% lägre klimatpåverkan jämfört
med andra stomsystem*.
Välkommen att spara både ekonomi
och miljö med vår lösning!
*Vid jämförelse enligt Svensk Betong, ”Vägledning Klimatförbättrad betong”
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Vi bygger på förtroende!

