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”Vi bygger för

mer än 600
fordon med en
besöksanläggning på
toppen av
huset.”

Ett avstamp för framtiden
2021 blev ytterligare ett år i prövningarnas
tecken. Pandemin minskade antalet parkörer
hos oss då många valde distansarbete och
att handla via nätet istället för att ta bilen till
Lund. Det påverkar naturligtvis vårt
ekonomiska resultat på sista raden. Men det
påverkar inte vår vilja att investera och att utvecklas.
Året inleddes annars med en efterlängtad invigning av Aurora på södra Brunnshög, 300
nya bilplatser och en fastighet uppvärmd med
lågtempererad fjärrvärme och solceller. Under
året har arbetet sedan fortsatt med att förbereda för vår nya hyresgäst Hemköp i Aurora
som blir första dagligvarubutik på Brunnshög.
Samtidigt pågår byggnationen av Dirigenten
på Medicon Village. Vi bygger för mer än 600
fordon med en besöksanläggning på toppen
av huset. Nya parkeringsledningssystem är
också på gång, digitala system för centrala
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Lund är redan på plats och vi förbereder för fysisk skyltning som komplement. Så vi
stannar inte upp för en pandemi.
Under årets sista fullmäktigemöte beslutades
att uppdra åt oss att utveckla
mobilitetstjänster framöver vilket vi hade tagit
höjd för i vår nya affärsplan. Det blir en spännande och motiverande utmaning som vi ser
fram emot att arbeta med under 2022.
Så låt det nya året börja!

Paul Myllenberg, VD

STYRELSE

ORGANISATIONEN I LKP

LKPs styrelse utses av kommunfullmäktige. Nuvarande styrelse är valda till bolagsstämman 2023.

MIO FRIC, ORDFÖRANDE
STYRELSE

HELENA LINDH, VICE ORDFÖRANDE
MARTIN ASKER, STYRELSELEDAMOT

VD

PER-OLOF JÄRVEGREN, STYRELSELEDAMOT

VD

ELSA VON FRIESEN, STYRELSELEDAMOT

EKONOMICHEF

ULF JÄMHAMMAR, STYRELSESUPPLEANT

BYGG- OCH UTVECKLINGSCHEF

ANDERS HALLIN, STYRELSESUPPLEANT
VERA CHUDNIKOVA, STYRELSESUPPLEANT
BYGG

AFFÄRSUTVECKLING

DRIFT

HR

EKONOMI

LEDNINGSGRUPP

DRIFTCHEF
AFFÄRSUTVECKLARE

PAUL MYLLENBERG, VD

LKP I KORTHET

PROJEKTLEDARE
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FASTIGHET

KUNDTJÄNST

PARKERINGSÖVERVAK.

TEKNIK

LKP är en förkortning av Lunds Kommuns Parkerings Aktiebolag och är ett
parkeringsbolag som är helägt av Lunds Rådhus AB. Bolaget bildades i dess
nuvarande form 1979. Det beslutades att det kommunala parkeringsbolaget
skulle ansvara för kommunens tomtmark parkering vilket även innefattade de
parkeringshus som var tänkta att uppföras och då byggas av parkeringsbolaget.
Sedan dess har bolaget utvecklat sin organisation från endast att köpa in tjänster till dagens 15 anställda och äger samt driver åtta egna parkeringshus. Totala
antalet parkeringsplatser som både övervakas och hyrs ut är för närvarande
cirka 19 500 st. Bolaget erbjuder såväl besöksparkeringar som fasta hyrbara
p-platser inomhus/utomhus och periodkort.
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Ägardirektiv

Generella ägardirektiv

Bolagets uppgift är att genom dess
verksamhet medverka till att lösa
parkeringsfrågan och därmed

Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga
principer under iakttagande av det
kommunala ändamålet.

understödja stadsutvecklingen.
I samverkan med berörda kommunala
myndigheter ska bolaget medverka till att

Bolaget står under kommunstyrelsens
uppsikt och har att följa av
kommunfullmäktige eller kommunstyrelsenutfärdade direktiv för verksamheten.

genomföra lösningar för allmän parkering
och verksamhetsparkering på kvartersmark
i överensstämmelse med de av kommunfullmäktige och byggnadsnämnden fastlagda planer och riktlinjer. I denna uppgift

Bolagets verksamhet och förhållande till
kommunen regleras, förutom genom lag och
författning, genom gällande bolagsordning,
gällande ägardirektiv eller av kommunen
utfärdade särskilda direktiv.

ska bolaget anordna, förvalta och upplåta
parkeringsanläggningar på fastigheter som
bolaget och kommunen äger eller annars
förfogar över.
Det kommunala ändamålet är att bolaget

Det åligger bolagets styrelse att följa
utfärdade direktiv under förutsättning att
dessa inte strider mot tvingande
bestämmelser i aktiebolagslagen eller
annan lag och författning.

understödja stadsutvecklingen.

munala ändamålet med verksamheten

En viktig del av vårt arbete ligger i vår ambition att skapa hållbara parkeringslösningar, som bland annat bidrar till minskade cirkulationsutsläpp, större användning av elfordon, minskad trängsel och bättre tillgänglighet. Ett exempel på det är
konceptet Park&Ride på pendlarparkeringen i Brunnshög som
vi utvecklat under året. Vi är först ut som kommun med att erbjuda en kombinerad parkerings- och kollektivtrafikbiljett för
att uppmuntra medborgare att resa mer hållbart och parkera
bilen utanför stadskärnan. Det ska vara lätt göra rätt!

Bolaget och kommunen skall i samråd söka
lösningar som tillgodoser kommunens
samlade intresse.

Verksamheten skall bedrivas så att normal
lönsamhet för branschen uppkommer.

Tillsammans hjälps vi åt för att skapa hållbar, lättillgänglig parkering inom bekvämt avstånd. Helt enligt våra ledord;
miljösmart, enkelt och nära!

Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga
principer under iakttagande av det kom-

Precis som 2020 så har 2021 varit ett annorlunda år och med
annorlunda utmaningar, så stärks också motivationen att hitta annorlunda lösningar. När parkeringskunderna delvis har
bromsat, så har vi fortsatt gasa. Vi fortsätter att växa; i januari
invigdes mobilitetshuset Aurora med mer än 300 nya platser
på södra Brunnshög, i maj tog vi över bevakningen av drygt
8000 platser åt LKF och med vårt pågående bygge av det nya
mobilitetshuset på Medicon Village kan vi lägga till ytterligare
ca 600 platser till vår egen portfölj med parkeringsplatser.

I september skrev vi kontrakt med Hemköp, för etablering av
en ny butik i mobilitetshuset Aurora. Det är en del av den helhetslösning som LKP jobbar med för att skapa behovsanpassade mobilitetshus, där parkörer erbjuds bekvämligheter i direkt
anslutning till sin parkering. Samtidigt kan ytan för bebyggelse
utnyttjas maximalt.

genom sin verksamhet ska medverka till
att lösa parkeringsfrågan och därmed

Styrelsen
har ordet.

”

Lunds kommuns Parkerings ABs

och de kommunalrättsliga principer som
framgår av bolagsordningen.
8

Mio Fric, styrelseordförande LKP
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Året 2021
JANUARI
Uppstart av arbetet
med Affärsplanen för
2022-2024

FEBRUARI
Nya mobilitetshuset
Aurora slår upp sina
portar på Brunnshög!

MARS
Projekteringen av
Medicon Village är i
full gång!

APRIL
Vi välkomnar nyanställda
inom kommunikaton &
P-övervakning!
JULI
Arbetet med vårt nya
parkeringsledningssystem är igång!

MAJ
Vi tar över bevakningen
på samtliga av LKFs
parkeringsplatser!

AUGUSTI
Outsourcing av kundtjänsts telefonväxel för
bättre tillgänglighet!

SEPTEMBER
Det blir klart att
Hemköp ska flytta in i
Aurora!

NOVEMBER
Våra nya biljettlösa
automater kommer på
plats på tomtmark!

OKTOBER
Vi får studiebesök på
Svane i samband med
Sveparks konferens!

DECEMBER
Den tekniska lösningen för Park&Ride
färdigställs!
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2021 i siffror
NETTOOMSÄTTNING

80 169 Tkr
KWH PRODUCERADE MED SOLCELLER

379 952

ANTAL PARKERINGSPLATSER VI ÖVERVAKAR

19 585

ÖKNING FRÅN 2020

72%

ANTAL EGENÄGDA PARKERINGSPLATSER

ANDEL ELDRIVNA TJÄNSTEFORDON

3772

88%

ANTAL LADDBOXAR

274
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MEDICON VILLAGE

”Vi tittar även på samarbeten genom nätverkande, för hur vi kan hitta fler miljösmarta
sätt att försörja våra fastigheter med energi. [...] Tre av våra mobilitetshus, snart fyra, är
självförsörjande på el genom sina solcellsanläggningar”

P

Utöver besöksanläggningen erbjuds 60 nya
laddplatser med solenergi från solcellsanläggningen på taket. Vi har även för avsikt att inhysa
en biltvätt, cykelparkering, och en lokal i bottenå Medicon Village, intill motorvägen,
våningen som skulle kunna fungera som serverbyggs det för fullt. Här kommer LKPs nyaste tillhall.
skott till flottan av mobilitetshus att stå färdigt
i juli 2022. Därmed erbjuds 600 nya parkeringsLKP fokuserar en hel del på energifrågor. På vilplatser i forskningsområdet, med laddplatser,
ket sätt jobbar LKP miljösmart i detta projekt?
solcellsanläggning med batterilagring, och kanske det mest spännande inslaget, en padelan- För vårt pågående bygge så har vi ”ärvt” en proläggning högst upp på taket. Så hur planerar vi
jektering från Medicon Village vilket gör att vi
för ett nytt mobilitetshus, och vilka utmaningar
byggt i betong för att klara kraven som är ställda
stöter vi på längs vägen?
med hänsyn till närheten till motorvägen.
Vi har pratat med vår bygg- och utvecklingschef
Magnus Ericson.
Vi har dock själva utformat huset med mycket
öppningar och slankhet vilket har utförts med
LKP jobbar som bekant med en hel del tjänster
minskad klimatpåverkan i åtanke.
som återfinns i mobilitetshusen. Vad finns plaVi har även utformat anläggningen med hänsyn
nerat för på Medicon Village?
till elbilsladdning samt solelsproduktion med
energilagring för att kunna använda solcellsel
- Den kanske största nyheten bland våra mobinär den behövs och nödvändigtvis inte bara när
litetstjänster är att vi kommer att bygga en beden produceras.
söksanläggning på taket, närmre bestämt sju st
En energilagring medför även att vi minskar bepadelbanor med tillhörande omklädningsrum.
lastning på elnätet i Lunds kommun när vi inte
Genom att förlägga padelbanorna på taket bibehöver använda el till vår anläggning. När vi,
drar vi till en hållbar användning av marken vi
i vår tur, producerar ett överskott av el via våra
bygger på, samtidigt som ytan för bebyggelse
solceller skickar vi ut den el vi inte använder på
kan utnyttjas maximalt.
det allmänna elnätet. Vi tittar även på samar-
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beten genom nätverkande, för hur vi kan
hitta fler miljösmarta sätt att försörja våra
fastigheter med energi, bland annat med
lågtempererad fjärrvärme såsom mobilitetshuset Aurora på Brunnshög t ex hämtar
överskottsvärme från ESS. Tre av våra mobilitetshus, snart fyra, är självförsörjande
på el genom sina solcellsanläggningar. Jag
är nyligen invald i styrelsen för Solar Region Skåne som är en intresseorganisation
som sprider kunskap och förbättrar förutsättningarna för solenergianvändning. Vi
hoppas att styrelseuppdraget medför att

LKP ökar sin kunskap om solenergi och lagringslösningar genom nätverkande och kunskapsutbyte.
Materialval är en komplex fråga när det
kommer till hållbarhet, inte minst valet mellan att bygga i betong eller trä. Hur tänker vi
kring det?

Ovan: Magnus Ericson, Bygg- och utvecklingschef på LKP.
Ovan höger: Femte planet av betongstommen lyfts på plats i september 2021.
Höger: Armeringsjärnet för bottenplan är på
plats och inväntar betonggjutningen i juni
2021.
Uppslag: Fasaden västerut har ”fjärilsformade vingar” som är kopplade till Life Scienceverksamheten på Medicon Villages område.
Utförda i glas och aluminium för att få en levande och färgrik fasad.
S.17: I skrivande stund en preliminär gestaltning av hur mobilitetshuset kan komma att
se ut med padelanläggningen på taket.
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- När det gäller materialval så har vi tittat på
bland annat spännvidder och trafiklogistik
i mobilitetshus. För att förenkla ljud- och
brandkrav runt t ex ställverk och transport
in har vi hittills valt att bygga i betong. T ex
tillåter betonghus med förspända balkar och
pelare så pass långa spännvidder att mobilitetshus i betong blir mer yteffektiva, därmed
kan mindre plats tas i detaljplaner och mindre fastighetsyta kan tas i anspråk. Betong är
även kostnadseffektiva hus och detta behöver tas i beaktning.
Betong har en negativ klimatpåverkan vid
tillverkning men det har positiva egenskaper
när det väl är på plats. Betonghus är sunda hus
med goda egenskaper för plasticitet, ljud och
brand. Dessutom har betong med förspända
balkar och pelare en lång livslängd med små
underhållsåtgärder under sin livstid. Betongen kräver inga resurser efter tillverkning och
montage, och ur ett livscykelperspektiv finns
aspekter att titta på både ekonomiskt såväl
som för klimatpåverkan. T ex medför det minimala underhållsarbetet på betongen att det
krävs färre transporter, mindre tillverkning
av reservdelar och mindre underhållsarbete
under driftstiden. Ett betonghus är en väldigt
långsiktig förvaltning där vi måste se till hela
kedjan av tillverkning och montage, men också drift.
Vi tittar såklart på andra materialval och utesluter inte t ex trähus i framtiden. Trähus är
väldigt bra hus ur klimat-, tillverknings- och
driftsynpunkt, men idag saknas den effektiva
produktionen i Skåne, då vi har en stark tradition att bygga hus i betong. Detta kommer
naturligtvis ändras i framtiden, där vi kommer ha en mycket effektivare produktion och
transportkedja av trä även i Skåne. Man ser
också att byggbolagen har börjat bygga mer i
trä för att skaffa sig erfarenhet.

Vi tittar dock inte bara på att bygga i trä eller
i betong, utan försöker ha en balanserad syn
på varje gällande projekt där hela kedjan av
processer och påverkan beaktas och där vi
väger in kostnad, hållbarhet och tillgänglighet i detaljplaner i processen.
Vår ambition är självklart att vara med i täten när det gäller att bygga mobilitetshus i
andra material än betong och ser fram emot
detaljplaner och processer som underlättar
möjligheterna för t ex trähus.
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Fakta
Antal platser: 600 st
Antal laddplatser: 60 st
Tillgänglighetsparkeringar: Ca 20 st
Yta: 19 000 kvm BTA
Färdigställd: Juli 2022
Batterilagring: 50 kW. Den kopplas till
solceller och laddplatser för att vara så
effektiv som möjligt.
Solcellsanläggning: 250Kw, vilket skulle motsvara en produktion årligen på
ca 250.000 kWh.
Antal våningar: 7 + paddelanläggning
på taket
Hiss: Ja
Cykelparkering: Ja, i anslutning till
huset.
Mobilitetstjänster: Elbilsladdning,
biltvätt, 7 st padelbanor med omklädningsrum.

Byggfakta
Projektledning: Hifab AB
Arkitekter: Sweco och Kamikaze
Arkitekter AB
Projektörer: Sweco
Entreprenörer: Byggnadsfirman Otto
Magnusson
Byggtid: Oktober 2020 – juli 2022
Byggmaterial: Stomme i betong av
betonghåldäck och bärande fasadelement, platsgjuten ramp, västra fasaden i glas och aluminium, samt glaspartier runtom fasaden.
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Klimatsmart
parkering i fokus
Vi jobbar hårt för att våra anläggningar ska
vara hållbara och bidra till en bättre framtid. Genom att arbeta med klimatsmarta
byggprocesser, p-ledning, solenergi, växtlighet och laddinfrastruktur för elfordon
hoppas vi kunna göra skillnad.
LKP stoltserar gärna med att säga att vi strävar efter att ligga i framkant när det kommer
till hållbarhet inom vår verksamhet, både på
vår arbetsplats och ute på våra anläggningar.
Ett exempel där vi gjort ett avtryck genom att
lägga krut på miljöfrågan är all positiv respons
och nyfikenhet vi fått från branschen för vår
ombyggnation av vårt mobilitetshus Svane, fd
Gasverket, som stod klart 2019. Vid ombyggnationen valde vi att, istället för att riva och
bygga nytt, återbruka de första tre våningspla-
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nen, och bygga till ytterligare tre våningar, och
därmed bygga ett nytt mobilitetshus genom
att förnya den gamla strukturen. Taket försågs
med solcellspaneler, som kopplades till både
batterilagring och laddboxar för elbilar. Även
en ny fasad av cortenplåt monterades.
Svane har bland annat fått stå exempel och
pilotbygge för SBUFs undersökande projekt
i rapporten från 2021 för hur man kan bygga
klimatpositiva parkeringshus. Klimatpositiva

P-hus är ett projekt där man tillämpat LFM30:s
Metod för Klimatbudget på fyra pilotbyggnader
(P-hus), för att identifiera vad ett klimatpositivt
P-hus är, samt hur ett företag kan målstyra och
upphandlingsstyra i enlighet med en klimatbudget. Resultatet från de fyra pilotbyggnaderna visar att det är möjligt, oberoende
av byggmetod eller materialval, att kraftigt
minska sina utsläpp i enlighet med LFM30:s
klimatlöfte, från ett nuläge för ett traditionellt
byggt p-hus (ca 277 kg) till under ett preliminärt målgränsvärde (170 kg CO2e/ljus BTA) satt
i SBUF-projektet.
Projektet var ett samarbete mellan LKP, Otto
Magnusson, Svepark, PMalmö och Fojab.
Under våren avslutades projektet med en
rapport som visar att de metoder som använts
vid byggprocessen för Svane minskade miljöpåverkan i form av koldioxidutsläpp med
40% i jämförelse med ett värde på ett traditionellt uppförande av ett P-hus. Rapporten finns
att läsa i sin helhet på SBUFs hemsida.
En satsning som kommer skalas upp kommande år är vår laddinfrastruktur för el- och hybridbilar. Intresset från allmänheten för elbilar fort-

sätter i en stadigt stigande kurva, och det är ett
viktigt och naturligt steg för oss att möta det
ökade behovet. Vi kan för närvarande erbjuda
våra kunder ca 550 laddplatser runtom i Lund.
Förutom de ytterligare 60 platser vi förbereder
för i vårt nya mobilitetshus på Medicon Village
så är ett av våra mål för de kommande åren att
öka målprocenten för andelen nya laddplatser
med 50%, utifrån tidigare satta mål.
Därtill fortsätter vi att installera solceller på
alla nya mobilitetshus vi bygger, som sedan
kan försörja både laddboxar och husets egna
behov av el. Det har hittills resulterat i att flera
av våra solcellsbelagda anläggningar är självförsörjande på närproducerad solenergi.
På fasaderna planerar vi växtväggar som både
tillgodogör sig koldioxid och bidrar till dagvattenhanteringen.
Under 2021 pågick även arbetet med att ta
fram ett parkeringsledningssystem. Det ska
underlätta för parkören att enkelt och smidigt
hitta parkeringsmöjligheter och därmed bidra
till minskade koldioxidutsläpp på grund av cirkulation i jakt på en ledig parkering. Vi har för
avsikt att börja installera systemet under 2022.
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Tills det är på plats, kan vi passa på att stoltsera med att Lund och LKP, som fjärde stad i
landet genomfört satsningen på tjänsten Find,
i samarbete med Easypark, för att bidra till att
stadens trafikplanering ligger i teknisk framkant. Find tar med hjälp av data och AI fram en
karta på vilka gator i staden som det är stor eller
liten sannolikhet att man hittar en ledig parkeringsplats på. Statistik från Easypark visar på att
man med hjälp av tjänsten kan minska söktiden
med upp till 50%.
Målet är att förbättra stadens trafikflöde för att
nå högre effektivitet, hållbarhet och livskvalitet
för stadens medborgare.
– I grunden handlar det om att invånarna ska
kunna ta sig från punkt A till B så snabbt och
smidigt som möjligt. Systemet bidrar till minskad söktrafik, som minskar köerna, vilket i sin
tur minskar utsläppen från fossildrivna fordon.
Ett digitalt ekosystem ökar även möjligheterna
för datadrivna beslut, och möjliggör i sin tur att
man enkelt kan se var och hur åtgärder kan sättas in för att göra flödet i trafiken bättre, säger
Paul Myllenberg, VD på LKP.

LKP OCH DE GLOBALA MÅLEN
MILJÖ
Om det är något som stjäl vår uppmärksamhet just nu
är det innovativa och hållbara lösningar. Vi jobbar stenhårt för att t ex kunna erbjuda laddning till så många
fordon som möjligt, placera våra anläggningar så strategiskt som möjligt ur en miljöaspekt och hitta olika sätt
att minska cirkulationsutsläpp i innerstan.

STADSUTVECKLING
Vårt mål är att tillföra nya strategiskt placerade mobilitetsanläggningar årligen och underlätta kommunens
utveckling.

Solelsproduktion under 2021
Året 2021 producerade LKP hela 379 952 kWh
med våra solcellsanläggningar på mobilitetshusen Aurora, Dammgården och Svane. Det gör
dessa anläggningar självförsörjande på el, och
den energi som inte används av våra kunder
eller lagras i batterilagring går direkt ut på det
allmänna elnätet.
Mängden el vi producerat 2021 motsvarar 437
ton koldioxid sparat i Co2-utsläpp om en
bensinbil skulle kört samma sträcka som en
elbil gjort på den energin.
Det är också lika många kWh som en genomsnittlig elbil behöver för att köra 189 976 mil.
Det motsvarar jordens omkrets 47 gånger!
Det kan också jämföras med årsförbrukningen
av 158 elbilar!
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PERSONAL
På LKP är det väldigt viktigt att personalen mår bra.
Detta främjar vi delvis genom att skapa utrymme för
friskvård, interna och externa utbildningar, likabehandling och en trygg anställning att luta sig emot.

KUNDER
I vårt arbete för att göra kundernas vardag enklare
arbetar vi även för att kunna erbjuda laddning för
elfordon till alla våra kunder, samt att vi jobbar hårt för
att kunna bidra till ett hållbart Lund.

EKONOMI
Just nu ligger fokus på att investera våra resurser så
hållbart som möjligt. På sikt vill vi kunna utvidga vårt
utbud av laddplatser men också kunna satsa mer på
innovationer som gynnar både kunder, klimat och
stadsmiljö.

Fler nyanser
av grönt.

PARKERINGSÖVERVAKNING.

INNOVATION.

TEKNIK.
Alla våra parkeringsvakter går, cyklar eller kör miljöbilar, som går på el eller gas. Samtidigt jobbar vi
för att fasa ut gasbilarna för att småningom köra elbilar till 100%. LKPs personal har redan nu tillgång
till en variation av elfordon, däribland elcyklar, vespa, fatglider och som tidigare nämnt, elbilar. På
den administrativa sidan har vi även gått över till ett digitalt system för att hantera ärenden vid fordonsflytt, vilket sparar in på en hel del onödigt pappersarbete.

KONTOR.

KUNDTJÄNST.

Byggnaden som vi hyr kontor i
är certifierad enligt det svenska miljöcertifieringssystemet
Miljöbyggnad på den högsta
nivån Guld. Det innebär att
byggnaden uppfyller högt
ställda krav inom totalt femton olika aspekter kopplade
till energi, inomhusmiljö och
material. Självklart källsorterar vi i lunchrummet.

Vi har laddboxar installerade
på sju av våra mobilitetshus,
och tillhandahåller totalt ca
550 laddplatser för el- och hybridfordon. Inte nog med det
så har vi batterilagring på flera av våra anläggningar, som
tar hand om överskottet av el
som producerats från solcellsanläggningarna på taken. Flera av våra mobilitetshus producerar så mycket el att de är
självförsörjande, och mer därtill. Det ytterligare överskottet
av el skickar vi ut på det allmänna elnätet.

Vi strävar efter att alltid hålla
oss ajour och i framkant med
den senaste utvecklingen och
innovativa möjligheter inom
hållbarhet att implementera
i vår egen verksamhet. Under pandemiåret 2021 blev
det inte så mycket resande
till mässor och annan inspirationshämtning, men vi har
haft flera spännande initiativ
på gång som du kan läsa mer
om på s. 22-25!

I vår kundtjänst jobbar vi främst med digitala medel och verktyg. Även vår fakturering är
digitaliserad och vi har därmed fasat ut alla
pappersfakturor vi skickar ut. Vårt kontorsmaterial och fruktkorgar är Svanenmärkta. Under
2021 har vi dessutom fasat ut alla våra plastnyckelbrickor och ersatt med digitala appstyrda nycklar på samtliga av våra mobilitetshus!

FASTIGHET.

Städfirman vi anlitar använder endast miljömärkta rengöringsmedel, och företaget
som sköter klottersanering använder produkter som är naturligt nerbrytbara. Fastighets-teamet kör en hel del i tjänsten, och
självklart använder även de endast miljöbilar.
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Expansion med
LKF
Från och med 1 maj 2021 tog LKP över
övervakningen för samtliga av Lunds
Kommunala Fastighetsbolags parkeringsplatser, både i Lund stad och även på
deras anläggningar i Dalby, Södra Sandby,
Genarp, Veberöd, Stångby och Revinge.
Detta ökande antalet platser vi bevakar
med drygt 8 200 st bara under våren!
LKP hanterar nu övervakning och underhåll för automaterna på anläggningarna,
och LKF står fortsatt för övrig skötsel och
tillståndshantering.
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Mobilitetshuset Aurora
I januari 2021 invigdes LKPs nyaste tillskott;
mobilitetshuset Aurora. Huset är beläget
på södra Brunnshög och erbjuder drygt 300
parkeringsplatser. Det är byggt i betongstomme som möjliggör en flexibel och mångsidig
parkeringslösning för framtidens fordon, och
inhyser även en bilvårdsstation vid infarten.
Anläggningen är en vacker delorganism i
stadsbilden, med sina vackra detaljer i fasaden, och det iögonfallande vågformade
trapphuset. Här har vi hämtat inspiration från
grannarna ESS och Max IV där ljusvågor är ett
centralt element.
Aurora är en energipositiv anläggning som
både återvinner restvärme, och producerar
och lagrar energi. Huset har energilagring i
form av batterier för att på ett smart sätt kunna ta tillvara på den överproduktion av solcellsel som produceras i solcellsanläggningen
på taket.
I september stod det klart att Aurora skulle få
ytterligare en mobilitetstjänst i form av
Hemköp som etablerar en butik i bottenplanet. På så sätt kan parkörerna enkelt parkera
inne i mobilitetshuset, och ta hiss eller trappor rakt ner till butiken.
Miljösmart, enkelt, och nära!

Park & Ride
gör intåg
Under året har vår affärsutvecklare jobbat
tillsammans med Skånetrafiken för att ta
fram en teknisk lösning för LKPs pendlarparkering på Brunnshög. Idén är att kunna
erbjuda en kombinerad parkerings- och
kollektivtrafiksbiljett, främst till de kunder som regelbundet pendlar med bil till
Lund. På så sätt erbjuder vi ett alternativ
där kunden kan parkera sin bil utanför
stadskärnan, och enkelt och smidigt ta
spårvagnen in till centrum.
Initiativet grundar sig i ett hållbarhetstänk som ett enkelt sätt minska cirkulationstrafiken och trängsel i innerstaden,
samtidigt som parkörer som nyttjar tjänsten får 50% rabatt på sin parkering om de
kan presentera ett giltigt färdbevis från
Skånetrafiken.
Den tekniska lösningen går ut på att
användaren köper en dygnsbiljett eller
månadsbiljett från Skånetrafiken. Därefter går vederbörande in i LKPs app och
påbörjar ett köp av parkeringstillstånd på
Brunnshögs pendlarparkering. Där finns
det en funktion för att fylla i det biljett-ID
man fått på sin biljett från Skånetrafiken,
och därigenom dras 50% av priset.
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- Vi är glada att som första kommun i Skåne, i samarbete med lokaltrafiken, kunna
erbjuda bilisterna ett hållbart alternativ
till att köra hela vägen in i centrum för
parkeringsmöjligheter, säger Paul Myllenberg, VD på LKP.
Konceptet är ett initiativ från LKPs ägare
som vill verka för bland annat bättre luftkvalitet i stadskärnan. Initiativet knyter
även an till de förbättringar som presenteras i Klimatkontraktet som Lunds kommun skrivit under med Viable Cities.
Området kring pendlarparkeringen är för
närvarande relativt obebyggt, men med
ett Brunnshög som kontinuerligt växer så
det knakar kommer det inom de närmsta
åren att bli allt närmre för pendlare till
diverse ärenden även i Brunnshög.

Pendlarparkeringen är belägen intill spårvagnsstationen Brunnshögstorget, i höjd
med P-huset Brunnshög, intill spårvagnsspåret.

Teknik och digitalisering
för en grönare parkering
På LKP jobbar vi kontinuerligt med att hitta nya tekniska och digitala lösningar för att
fortsatt ligga i framkant vad gäller innovativa parkeringslösningar. Många av lösningarna ger även en självklar fördel för miljö och klimat, något som vi värnar om i alla delar
av vår verksamhet.
Året 2021 installerade vi 32 nya laddsboxar
i våra anläggningar, och införskaffade även
vår första snabbladdare som placerades på
mobilitetshuset Svane. Den senare erbjuder
både AC- och DC-laddning och har en effekt
på upp till 50kW. På fyra av våra mobilitetshus får laddboxarna el från solcellsanläggningarna på taket. På två av dessa lagras
överskottsenergin dessutom i batterier till
mulna dagar, och eventuellt ytterligare överskott går rakt ut på det allmänna elnätet! Vi
jobbar även med lågtempererad fjärrvärme
i våra byggnader och tittar på sätt att hitta
samarbeten där vi kan hjälpas åt med leverans av el tillsammans med andra fastigheter
och bolag.
En satsning som blivit väldigt populär hos
våra kunder är vårt arbete med att byta ut
och byta upp de analoga nyckelbrickor vi
haft till våra anläggningar till en digital nyckel. Detta sparar både tid, administration,
material och bekvämlighet. En win-win helt
enkelt! Vi använder oss av en appstyrd nyckel där kunden med ett enkelt knapptryck i telefonen kan öppna garageporten på obekväma tider, utan att ens behöva rulla ner rutan.
Dessutom är risken att tappa bort nyckeln så
gott som obefintlig.
I oktober lanserade vi tillsammans med
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Easypark tjänsten Find i Lunds kommun.
Den hjälper parkören att hitta en ledig parkeringsplats på gatumark genom pedagogiskt
färglagda linjer på en karta, som indikerar
sannolikheten för att det finns lediga platser
på just den gatan. Detta bidrar till minskade
cirkulationsutsläpp och ökad bekvämlighet
för våra parkörer.

Vi arbetar aktivt för att LKP AB ska vara
miljösmart, enkelt och nära! Vi arbetar hårt med vårt
miljöarbete för att förbättra Lunds miljö genom att skapa hållbara och praktiska parkeringsalternativ, samt bidra till en innovativ

MILJÖSMART.

och funktionell stadsmiljö. Vi vill även vara nära våra kunder för
att kunna bidra till stadsutvecklingen, men också för att förenkla
kundernas vardag. Det ska vara lätt att hitta våra anläggningar
samt enkelt att använda dem på alla sätt.

Vår vision är att kunna skapa miljösmarta,

ENKELT.

enkla parkeringar nära dig!

NÄRA.
37

33.
33.

VÅRA ANLÄGGNINGAR
I CENTRUM

6.
6.
29.
29.

1. Altona
2. Arena park (mobilitetshus)

12.
5. 12.

3.
3.

5.

3. Castellum
4. Dammgården (mobilitetshus)
5. Delta (P-hus)

18.
18.
18.

6. Drottning Margareta

18.

7. Forsbergs minne
17.
17.

8. Färgaren (mobilitetshus)

17.
17.

9. Galgevången
10. Gläntan & Täppan

26.
26.

11. Grynmalaren
12. Ideon

7.
7.

13. Järnåkraskolan

26.
26.
20.
20.

7.
7.

9.
9.

14. Katedralskolan

32.
32.

15. Klostergårdsskolan

30.
30.

16. Klosterhagen
17. Lerbäck (grusparkering)

21.
21.
16.
16.

18. Lerbäckskolan
19. Lilla Tvärgatan/Lilla Söderg.
20. Lindebergska skolan

27.
27.

21. Lund C (mobilitetshus)

25.

22. Magleskolan

25.
25.

23. Margaretedal (P-hus)

31.
31.

25.

24. Parkskolan

21.
21.
16.
16.
34.
34.
34.
31. 34.
31.
24.
24.
24.
24.

1.
1.

8.
8.
14.
14.

25. Polhemsskolan
26. Posthornet

2.
2.
2.

27. Rapphönan

28.
22.
28.
22.

19.
19. 11.
11.

4.
4.

2.

28. Själabodarna
29. Smörlyckan
30. Stadsbiblioteket (P-hus)
31. Svane

23.
23.

32. Tunaskolan

13.
13.

33. Victoriastadion
34. Västertull
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15.
15.

10.
10.

Miljösmart

Enkelt

Nära

Postadress: Kung Oskars väg 11C, 222 40 Lund
Telefon: 046-35 59 23 E-post: info@lkpab.se Webb: www.lkpab.se

