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Parkeringshus Allum
ABAKO arkitektkontor AB
Steen&Strøm Sverige AB
Peab Sverige AB
ca 550 parkeringsplatser
2006

Vy från Gamla Kronvägen 

I Partille har det befintliga parkeringshuset i centrum kom-
pletterats med två nya våningsplan och fått en ny fasad i 
lärkträ. De stående träribborna släpper in ljus i huset samti-
digt som fasaden utifrån ger ett lungt och enhetligt intryck. 
Trapphusen, befintliga och nya, är även de klädda med trä. 
Här är de glest liggande ribborna svartmålade. 

Parkeringshuset är nu sammanbyggt med det nya köpcentrat 
Allum och Hälsohuset vid torget. På andra sidan gatan ligger 
kyrkan, en bit länge bort kommunhuset och som närmaste 
granne i parken strax intill finner man Partille Slott.

PARKERINGSHUS   ALLUM

Vy från kyrkan 
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Parkeringshus Allum
ABAKO arkitektkontor AB
Steen&Strøm Sverige AB
SEFA Byggnads AB
ca 410 parkeringsplatser
2009

Det nya köpcentret Allums behov av parkeringplatser visade sig vara större än förväntat, 
därför har nu ett nytt parkeringhus vid ICA söder om E20 byggts. Huset bildar en länk 
mellan de befintliga parkeringarna på taket respektive markparkeringen väster om entrén 
till Allum/ICA och det går att köra och söka platser genom hela anläggningen. Även ett 
nytt p-däck med 86 platser söder om den befintliga takparkeringen har uppförts.
Parkeringshuset är byggt med en stomme av prefab betong, håldäck på pelarstomme. 
Fasaden består av glasplank monterade med ett mellanrum mellan varje plank för ventila-
tionen skull. Husets baksida, fasaden mot ICA är helt öppen. Därigenom uppnås att hela 
husets ventileras naturligt. 
Glasplanken utgör i sig själva ett fallskydd och inget extra räcke behövs. Den invändiga 
miljön är ljus och upplevs därmed som både inbjudande och trygg. 

PARKERINGSHUS   ALLUM

Vy från nordväst

Våningsplanen är färgsatta i olika kulö-
rer, en för varje våning, vilket underlättar 
orienterbarheten

Fasader med glasplank


