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Parkering Malmö

• Ägs till 100% av Malmö stad

• 75 anställda, varav 25 parkeringsvakter

• Förvaltar 50 000 parkeringsplatser

• 10 egna parkeringshus, 65 externa kunder

• 152 laddplatser i egen regi



Styrdokument



Budget 2020

Kommunstyrelsen, tillsammans med 

tekniska nämnden och Parkering 

Malmö ges i uppdrag att utreda 

möjligheterna att omvandla Parkering 

Malmö till Mobilitet Malmö i syfte att 

göra om parkeringshusen till 

mobilitetshus, med bland annat plats 

och infrastruktur för delningstjänster för 

hållbara trafikslag. 



P-huset Fullriggaren

• Byggherre: Parkering Malmö

• Byggentreprenör: Byggnadsfirman 

Otto Magnusson AB

• Arkitekt: FOJAB Arkitekter AB

• P-platser: ca 450 st

• Plan: 1 under mark och 6 ovan mark

• Kostnad: ca 80 miljoner

Foto: FOJAB 

Arkitekter AB



P-huset Fullriggaren

”Det är ett inspirerande samarbete kring ett 

antal projekt som präglas av nytänkande 

både kring social och resursmässig 

hållbarhet och arkitektoniskt utformning. 

Men det är nog första gången vi fått i 

uppdrag att rita för både människor, fåglar 

och fladdermöss, säger Anders Eriksson, 

FOJAB.”

Foto: FOJAB 

Arkitekter AB



Skånska dagbladet 3 januari 2019



Gröna fasader på p-hus

Projektets mål är att:

• öka mängden grönska i områdena

• öka ekosystemtjänster i områdena

• öka biologisk mångfald genom att använda diversifierad vegetation

• etablera gröna korridorer för bin och fåglar genom att installera 

solitärbi-holkar och artspecifika fågelholkar

• öka områdets förmåga att hantera nederbörd 

• skapa/öka intresse för gröna väggar hos fastighetsägare



Gröna fasader på P-hus

Foto: Maja Johansson



Sege Park



Sege Park

• 622 p-platser för bil

• Plats för cyklar och 

mobilitetspool

• Träkonstruktion

• Återbrukat material

• Energilösningar

• 1400 m2 växtväggar

• 100 m3  vattenmagasin

Illustration: Lloyds arkitektkontor AB



Nyttor

• Bidra till stadens biologiska mångfald

• Bidra till människors välbefinnande och hälsa

• Bidra till minskat buller

• Omhändertagande av regnvatten (=mindre 

oljeavskiljare)

• Avkylning (=bättre effekt från solceller)

• Ersätter annan fasad (=bättre klimatkalkyl)

Foto: Maja Johansson
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Tack!

Maja Johansson
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Parkering Malmö

maja.johansson@pmalmo.se
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