Bedre plads til byliv
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En afsøgning af hvordan parkering og bylivsfunktioner kan fungere sammen i byen
COWI & Open Air Neighborhood

Offentlig-privat innovationssamarbejde ang. Intelligente Transport Systemer
Borgerrepræsentationen har bevilget 60 mio. kr. til programmet ITS, trafikledelse og grøn mobilitet frem til år
2016. Som led i udvikling af nye løsninger for Intelligente Transport Systemer (ITS) har kommunen igangsat et
offentlig-privat innovationssamarbejde. Her arbejder en række virksomheder i tværfaglige teams på helt nye
koncepter for intelligente trafikløsninger, der skal komme borgere og brugere til gode.
Det er ikke politisk besluttet, at Københavns Kommune skal implementere dette nye koncept for bedre plads
til byliv i gaden. Dette er en tidlig brugertest, der skal indikere om dette koncept er interessant for kommunen
at videreudvikle. Erfaringerne vil indgå i forvaltningens anbefaling til politikerne.
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Øvrigt supplerede matereriale kan rekvireres ved henvendelse til Rasmus Albrink, RSAL@cowi.dk og
Louise Heebøll, Louise@IntraCity.dk

MOTIVATION
Selvom flere og flere københavnere tager cyklen på arbejde og på de korte ture i byen, og Københavns
Kommune arbejder på at skabe bedre forhold for andre transportformer end bilen, er det stadig bilerne, der
fylder i gadebilledet. Bilen problematisk for byen – den optager meget plads, den forurener og den larmer.
På den anden side har de borgere, der vælger at have bil i byen et umiddelbart stort behov for at have en
bil, idet 85% af dem bruger deres bil både i hverdagen og i weekenderne1.For denne del af de københavnske
borgere er adgangen til p-pladser essentiel. Og i Københavns Kommunes undersøgelse fra 2013 af parkanterne
i byen kan man se at 46% at de adspurgte synes at parkeringsmulighederne i deres område (600 meters
radius fra bopælen) er dårlige eller meget dårlige2.
Debatten omkring p-pladser og behovet for mere plads til byliv er altså en konfliktfyldt emne i København.
Det er et tovtrækkeri, som det er svært at se en løsning på. Det afspejler sig i den politiske debat, og vi har
oplevet det på tæt hold igennem vores test i gaderummet. Men hvem skal have ret – parkanterne eller
fortalerne for færre p-pladser? Debatten skiller vandende.
Vores tese er, at det ikke behøver at være enten eller. - Man kan skabe bedre plads til byliv uden at det er på
bekostning af parkanterne.
Med dette OPI projekt har vi undersøgt, hvordan indførelse af fleksible p-pladser og øget delebilisme
understøttet af et intelligent p-vejvisningssystem kan vedvirke til at skabe mere plads i byen til glæde for
bylivet og for parkanterne.

Kunne man ikke deles om
bilerne, så vi ikke behøver
så mange af dem.
Så kan vi få mere plads i
gaden!...

Delebilisme
Erfaringer fra udlandet viser at en delebil typisk erstatter 5-10 privatejede biler4. Samtidig er det en tendens,
at man begynder at dele mere, og at man lokalt gerne vil gøre noget for sit byrum. Kunne man bruge denne
tendens til at indføre mere delebilisme, og dermed opnå mere plads til byliv i gaden?
Flexparkering
Selvom p-pladserne er fuld booket om aftenen og natten i Københavns brokvarterer er belægningsgraden
på p-pladserne om dagen nogle steder helt nede på omkring 50-70%3, idet beboerne benytter deres biler til
at komme på arbejde. P-pladserne har i dag samme funktion hele døgnet, selvom der ikke holder en bil på
pladsen. Kunne disse p-pladser udnyttes bedre ved at åbne op for muligheden for at en p-plads kan bruges til
bylivsfunktioner, når den ikke er optaget?
ITS (Intelligente Transport Systemer)
Der findes i dag en række firmaer, som udbyder delebilsordninger i København. Flere af ordningerne har gode
hjemmesider, hvor bilerne kan bestilles, findes og afregnes. Men hvorfor arbejder ordningerne ikke sammen,
således at udbuddet af biler bliver større for den enkelte bruger?
I mange andre storbyer i udlandet findes APP’s, som kan guide trafikanterne til lettere at kunne finde en ledig
P-plads. Hvorfor findes dette ikke i København, som er Green Kapital?
Og hvad nu hvis de 2 APP’s blev kombineret i én – kunne det så være muligt at bidrage til øget kendskab til
delebilsordningerne, samtidig med at den P-søgende trafik blev reduceret?
1 Københavnske parkanter – viden, adfærd og holdninger, 2013, Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen. Side 13
2 Københavnske parkanter – viden, adfærd og holdninger, 2013, Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen. Side 4
3 Tal fra kbhkort.kk.dk
4 Delebiler: Muligheder og potentialer. Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen. Side 1

København er en cykelby,
men hvorfor fylder bilerne
så meget i gaderummet?

En p-plads er også en p-plads,
når der ikke holder en bil.
Men kunne man ikke bruge
pladsen til noget andet, når den
er ledig?...
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KONCEPTET
Vi vil skabe Bedre Plads til Byliv ved at re-tænke bilejerskabet og bilmassen, ved betragte p-pladser som et
mulighedsrum for bylivsudfoldelse og ved at inddrage smarte teknologier i håndteringen af vores byrum og
p-pladser. Vi søger en løsning, hvor hverken parkanter eller brugere af byrummet skal gå på kompromis.

Når bilerne kører fra deres p-pladser om morgenen, kan flexpladserne blive brugt
til andre formål. Flexpladserne kan bruges til udeservering, vareudsalg, ophold i
solen, cykelparkering, leg, sport, udeundervisning og meget mere. Tidspunktet
for at bilerne kommer tilbage om eftermiddagen passer med at caféerne stopper
deres udeservering, butikkerne lukker og opholdet i gaderummet generelt stilner af.
Dermed kan flexpladserne igen blive brugt til parkering for aftenen og natten, når der
er brug for det.
Flexpladsen kræver ikke daglig drift fra central hold. Den er indrettet, så den enten
kan blive brugt, som den er, eller kan blive møbleret som en del af butikkers, caféers
og kaffevognes daglige rutine.
Ved at gøre en indsats for at udbrede delebilisme, særligt i de beboelsesområder,
hvor gaderne er booket op af parkerede biler, kan vi samlet set at nedbringe antallet
af biler og skabe mere plads til byliv. Lokalt skal det blive nemmere at dele bil
med sin nabo. Vi hjælper delebilskulturen på vej ved at give delebilerne p-fordele i
området og ved at gøre det nemmere at dele bil og finde p-pladser igennem en app
på mobilen. Og vi giver noget tilbage til gaden ved at åbne op for bylivsfunktioner på
de flex-p-pladser, som bliver ledige i løbet af dagen.
Flex-parkering og privat delebilisme suppleres af et ITS system. Systemet er en
parkeringsvejviser-app, som gør det nemmere for parkanten af finde en ledig
p-plads, den informerer om, hvor lang tid bilen kan holde parkeret på stedet, hvis det
er en flexplads, og hvis du kører i en delebil guider den dig hen til en ledig delebilsplads. Samtidig indhenter app’en trafikdata, som kan bruges af kommunen.

Tidlige skitser fra idéfasen.
4

TESTEN
I ti dage, fra d. 4. april til d. 13. april, var 5 P-pladser i Estlandsgade og Saxogade på Vesterbro omdannet til
flex-pladser. På udvalgte tidspunkter i løbet af dagen var disse p-pladser indtaget til forskellige funktioner,
der har understøttet bylivet i gaden.
I Saxogade fik Café Sonja mulighed for at have borde og udeservering på den modsatte side af gaden, hvor
solen står på i middags- og eftermiddagstimerne.
Far-mor-barn butikken Hva’ Så på hjørnet af de to gader fik mulighed for at opstille varer på en p-plads, mens
der i kanten af en anden P-plads foran butikken blev opbygget et siddemøbel i solen.
Foran børneinstitutionen Klatretræet i Estlandsgade blev en p-plads omdannet til cykel-p-plads i de tidlige
morgentimer og om eftermiddagen, hvor børnene bringes og hentes, og hvor der normalt kan være et kaos af
cykler foran institutionen.
Beboerne i gadens vurdering af flex-p-pladserne og holdning til delebilordninger er blevet undersøgt gennem
observationerne af brug, samt interview med udvalgte beboere og brugere af flexpladserne og gennem
spørgeskemaer uddelt til alle beboere.

Vareudsalg på flex-pladsen udenfor Hva’ Så butikken. Foto Kia Hartelius

Uderservering på flex-pladsen udenfor Café Sonja. Foto Kia Hartelius
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Flex-cykelparkering på flex-pladsen udenfor institutionen Klartretræet. Foto Kia Hartelius

PROJEKTETS FINDING & ANBEFALINGER
På baggrund af undersøgelsen og testen har vi udarbejdet en række anbefalinger til, hvordan man kan indføre
Bedre plads til byrum.

3. Indtænk flexparkering og delebiler i planlægningen af
nye områder

1. Giv noget tilbage til gaden!

NEXT STEP:
Lav en kortlægning og et
Idékatalog af, hvad kan man ‘give
tilbage til gaden’. Hvad er vigtigt
for folk og hvad er muligt?

Når man skaber nyt, har man mulighed for at designe
sammenhænge fra bunden, frem for at ændre på eksisterende
og bryde op i vaner og forestillinger. Når et område skal etableres
eller omlægges ved fx implementering af LAR-løsninger kan
delebilsløsninger og flexparkering etableres som en del af områdets
grundlæggende infrastruktur.

Hvis man skal ændre på parkeringsforholdene i en gade, skal der være en
umiddelbar synlig gevinst ved omlægning i form af et forbedret byrum, og/
eller bedre trafikforhold i gaden.
Det er muligt at imødekomme alle. Umiddelbart er folk meget skeptiske
i forhold til ændringer i p-forholdende. Men hvis de kan se, at det gavner
gaden, er de mere åbne for ændringer og villige til at indgå i en dialog om,
hvad der kan hele gaden.

4. Brug logisk og let aflæselig skiltning og grafik

2. Skab individuelle løsninger baseret på områdets behov
Det er forskeligt, hvad er er brug for af bylivsfunktioner, hvordan folk
bruger deres bil, og hvordan døgnrytmen er for parkeringen i de forskellige
områder.
Lav en grundig analyse at området og find ud af gennem dialog med
interessenterne, borgere og forretningsdriven, hvad netop dette område
har af muligheder.

NEXT STEP:
Få kortlagt, hvad er der af
muligheder i de forskellige
områder for at se, hvor stort
potentialet er samlet set i
København.
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Traditionel parkeringsskiltning er svær at forstå, og den fylder meget i
gadebilledet. Man ender hurtigt med en skilteskov, hvis mange p-pladser
skal have individuel skiltning.
Der skal udvikles en let aflæselig markering til flex-parkering. Man kan bl.a.
markere og skilte i belægningen, bruge let forståellig grafik til skilte og
koble p-anvisningen på parkerings-apps.
Lav en samlet grafik for flex-pladserne, så de også kan genkendes for folk,
som kommer langvejs fra.

NEXT STEP:
Det skal yderligere undersøges, hvilke
muligheder der er for skiltning. Hvad
kræver loven, og hvad bruges allerede?

5. Understøt privat delebilisme

NEXT STEP:
Det skal undersøges hvor
meget, der kan reduceres i
belægningsgaden af p-pladser
ved indførelse af privat
delebilisme i forskellige områder.

Hvis vi deles om bilerne, behøver vi ikke så mange af dem! Udbredelse af
privat delebilisme er en god måde at reducere i antallet af biler, som holder
parkeret i gaden, fordi det er billigt, let tilgængeligt og det reducerer i den
eksisterende bilmasse i stedet for at indføre nye biler.
Privat delebilisme kan øges ved lokalt at gøre en indsats for delebilisme,
hvor man giver delebiler p-fordele og til gengæld skaber byrum. Dette skal
understøttes af en ITS platform, som bl.a. viser vej til ledige delebiler i
området og anviser delebils-p-pladser.
Der er mange private biler, som ikke er aktive hver dag. Særligt i områder,
hvor bilerne holder stille en stor del af døgnet og ugen, kan indførelse af
privat delebilisme frigive plads til byliv.
Desuden tager man oftere cyklen, når man har adgang til delebil frem for
egen bil, hvilket reducerer antal kørte kilometer på vejene.

NEXT STEP:
Det skal undersøges, om man
kan ændre lovgivningen, så
private delebiler kan få lov at
holde på delebils-p-plader.

8. Indret flex-parkeringen til den specifikke gades døgnrytme
Afhængig af folks brug af bil varierer belægningsgraden over døgnet og
ugen fra gaderum til gaderum. Ethvert nyt flex-parkeringsområde kræver
kendskab til, hvornår bilerne forlader området, og hvornår de kommer
tilbage og i hvilke tidsrum, der er behov for bylivsfunktioner på stedet.
Der må ikke være overlap mellem bilparkering og byrumsbrug og samtidig
skal flex-p-pladsen helst være i brug i alt den tid, der ikke må holde biler på
den.

6. Udvid eksisterende flex-p løsninger
Flex-parkering findes allerede som korttidspakering i dagtimerne
i forretningsområder og som cykelparkering i dagtimerne udenfor
skoler. Det er oplagt at udvide dette system til også at indbefatte
cykel-p udenfor butikker og institutioner, vareindlevering etc.
Flex-parkeringen bør have en fælles signatur, så det bliver alment
kendt.

NEXT STEP:
Der skal indsamles mere
empiri omkring anvendelse og
udbredelse af flex-parkering.

Flex-p-tidsrummene skal passe ind forretningers arbejdsgang med fx
åbne og lukkevagter. Og hvis bylivsfunktionen ikke skal bruges på nogle
tidspunkter af året, skal p-begrænsningen på disse tidspunkter da heller
ikke være gældende.

9. Sammentænk ITS løsningerne
7. Skab flex-pladserne sammen med borgerne
Brug borgerne, parkanterne, forretningerne og institutionerne i gaden,
når der skal udvikles nye løsninger til et område. De har ressourcerne og
kompetencerne til at være med til at udvikle flex-pladserne ud fra deres
lokale kendskab og engagement.
Udnyt disse ressourcer - det skaber ejerskab, så brugerne tager flexpladserne til sig. Det skaber den bedste og mest funktionelle løsning for
alle parter. Og den lokale proces, hvor de forskellige parter møder hinanden
og udvikler sammen, skaber øget forståelse parterne imellem.
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Understøt udviklingen af én platform til brug for planlægning af
rejser i Hovedstadsområdet. Det kan være som beskrevet i projektet
her i forhold til delebiler og P-vejvisning, men det kunne tillige være i
forhold til en multi-modal rejseplanlægger.
Teknologien dertil findes – det nye er at samle det hele i én platform.
Der findes allerede mange forskellige ITS løsninger som enkeltvis
understøtter de forskellige transportformer. Udviklingen bør nu gå på
at integrere de forskellige løsninger i én fælles løsning. Udviklingen
af APP’s går rigtig hurtigt, hvorfor man også bør overveje blot at
stille data til rådighed via et API, hvorved udviklingen sker mere
behovstyret.

Gennem OPI forløbet har flere
teams arbejdet på løsninger i
form af platforme, som måske
vil kunne anvendes som grundlag
for dette projekts ideer. I
forbindelse med udarbejdelse
af udbudsmaterialet bør dette
samtænkes, således at det
udbudte projekt bliver mere
komplet.

DELEBILISME
Overalt i verden er delekulturen på vej frem. MinBilDinBil var den første åbne portal for nabo til nabo
biludlejning i Danmark (www.minbildinbil.dk) og siden portalen åbnede i 2013 er flere webtjenester for privat
delebilisme kommet til.
Der er flere grunde til at delekultur vinder indpas.
- Mange folk er pressede af den økonomiske krise og i mange tilfælde kan det være billigere at dele end at eje
selv.
- Folk deler af miljøhensyn. Hvis man deler sparer man på naturens ressourcer. Desuden er man tilbøjelig til at
bruge bilen, færre gange end hvis man selv ejede den, hvilket også er til gavn for klimaet.
- Det kan give en større fleksibilitet at dele end at eje. Hvis man eksempelvis er med i en delebilsordning kan
man køre i præcis den bil, som passer til ens behov.
- Delekulturen styrker den sociale sammenhængskraft. Selvom man sagtens kan dele uden at kende
hinanden, har de fleste deleportaler et stærk socialt element. Fx skaber AirBNB bekendtskaber og venskaber
på tværs af lande gennem privat udlejning af boliger.
- Der er et øget lokalt engagement, som betyder, at man er villig til at deles, hvis det gavner det fælles.
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Delebilisme giver god mening i en by som København, der både vil sikre rum i byen til et aktivt byliv og skabe
en grøn by med mindre CO2-udslip. Erfaringer fra udlandet viser, at en delebil typisk erstatter 5-10 privatejede
biler og understøtter cykling og kollektiv transport. En øget delebilisme vil altså medføre færre biler i
byrummet og mindre bilkørsel til glæde for bylivet og miljøet. Belægningsgraden er i visse boboelsesområder
i København over 100% i løbet af dagen. Og flere steder på Østerbro vil det være en forudsætning for at kunne
skabe plads til bedre byrum, af antallet af parkerede biler blev reduceret.
Delebilsordninger kan have karakter fra mere uformelle rammer, fx delebilklubber eller Minbildinbil, hvor
privatpersoner lejer deres biler ud, til mere formelle og professionelle rammer som eksempelvis virksomheden
Hertz er en repræsentant for.
I 1997 blev Odense Bilklub etableret som Danmarks første delebilordning. Året efter fulgte Århus og
København med. Efterfølgende har flere forskellige former for delebilordninger set dagens lys i København
og siden 2005 er der løbende blevet etableret p-pladser, der er reserveret til delebiler, hvilket understøtter
udvidelsen af delebilkoncepterne2.
Der er dog stadig en række udfordringer, der skal adresseres, hvis flere af byens bilister skal deltage i en
delebilordning. Blandt andet svarede 62% af de adspurgte i Københavns Kommunes undersøgelse af
Københavnske parkanter fra 2013, at byliv i form af brede fortov, pladser, bænke m.v. var vigtigt for dem
– byliv som udbredelse af delebilordninger kan skabe mere plads til. Men blot 45% af de adspurgte havde
kendskab til delebilordninger og ud af disse havde kun 20% overvejet et medlemskab af sådan en ordning.
Samtidig er det en barriere at mange bilister har en opfattelse af at delebilordninger er for dyre og ufleksible3.
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I 2013 undersøgte konsulentbureauet Is It a Bird for Københavns Kommune, hvordan man kan få flere til at
benytte cyklen1. Is It a Bird anbefaler at den eksisterende bilpark i København skal udnyttes bedre. Samtidig
beskriver Is It a Bird at fællesskabet er et godt udgangspunkt for at skabe forandring, da forandring ikke virker
så fjern, hvis en man kender allerede gør det – fx er det lettere at begynde at dele sin bil med andre, hvis man
allerede kender andre, der gør det. Dette taler for indførelse af lokale delebilsordninger, der understøttes af et
lokalt fællesskab.
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Som det fremgår at tabellen er det billigst at lease en bil. Der er dog ikke meget forskel i forhold til at eje en
bil. Hertz–delebilen er meget dyr, hvis man kører de 15.000 km om året som udregningerne er lavet på basis
af. Dette skyldes primært, at der afregnes en forholdsvis høj km-pris. I Minbildinbil løsningen afregnes ikke for
kørte kilometre, men blot for brændstof, hvorved ordningen ikke er meget dyrere end at have egen bil. Det er
vigtigt, at bemærke at udregningen er basseret på 10 ture/md for delebilsordningerne. Det er sammenligneligt
med 2-3 ugentlige ture, som er forholdsvis lange – eksempelvis kørsel til sommerhus i Nordsjælland. Det
positive ved Minbildinbil løsningen er, at hver tur bilisten ikke lejer og anvender bilen giver en økonomisk
besparelse for bilisten. Dette kan skabe et incitament til at køre mindre i bil, hvilket er til gavn for miljøet. En
yderligere fordel ved delebilordningerne er, at bilisten kan vælge mellem flere forskellige biler, og derved vælge
den rigtige til transportbehovet.
Københavns Kommune kan bidrage til yderligere at fremme delebilinitiativer-initiativer som Minbildinbil,
ved at tillade at biler, der indgår i sådanne delebilordninger kan parkere på de reserverede gratis P-pladser
til delebiler. Dermed vil den økonomiske forskel mellem at eje/lease og leje privat delebil tilnærmelsesvis
være udvisket. Der er cirka 10% der har svaret i spørgeskemaundersøgelsen, at de vil overveje at indgå i en
delebilsordning, hvis de fik bedre parkeringsforhold ud af det.
Antallet af firmaer og foreninger bag delebilordningerne er vokset over de sidste 10 år og generelt er
ordningerne blevet mere fleksible i forhold til priser, udbud af biler og placering af biler. Trenden fra nogle
af de øvrige europæiske storbyer går imod delebiler udbudt på koncepter, som vi kender fra bycyklerne i
København. En bil lånes for en kort periode, hvorefter den efterlades på en ny lokalitet i byen. Yderligere
findes flere eksempler på ordninger, hvor private udlejer egne biler i kortere perioder til andre mod betaling.
Fælles for disse ordninger er at der anvendes en stigende grad af ITS-løsninger i forhold til bookning, adgang
til køretøjet, parkering, afregning m.m.
1 Fra asfalt til adfærd – flere cyklister i København. Is it a Bird. 2013
2 Delebiler: Muligheder og potentialer. Notat til Teknik- og Miljøudvalget, Københavns Kommunes, d. 1.10.2012, side 2-3.
3 Københavnske parkanter – viden, adfærd og holdninger. Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune, 2013, side 4-5.
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Flere af de problemstillinger, der er omkring delebilsordningerne, er ved at være løst:

Private sites for delebiler

Professionelle sites for delebiler

www.MinBilDinBil.dk

www.letsgo.dk

gomore.dk/biludlejning

delebil.dk

- Udvalget at biler er stort, hvorved afstanden til nærmeste bil er blevet mindre, samtidig med at variationen i
størrelse er udvidet.
- Der findes ITS-løsninger, som kan gøre brugen af bilerne let – booke, finde, afregne.
- Det kan økonomisk betale sig at køre i privat delebil i forhold til at have egen bil, hvis man kører færre end ti
ture om måneden.
- Der er ingen økonomisk risiko eller pengebinding ved delebilsordningerne.
Spørgsmålet er, om beboerne er parat til at indgå i en delebilsordning frem for at have egen bil for
derigennem at få bedre plads til byliv i gaden, og om Københavns Kommune kan understøtte også alternative
delebilordninger, så det generelle kendskab og udbredelse af delebiler styrkes?
Analyse
Resultatet af vores spørgeskemaundersøgelse viser at der er et potentiale for at beboerne vil indgå i
delebilsordninger, hvis de får et bedre byrum, med mulighed for alternativ udnyttelses af byrummet.
Undersøgelsen viste tillige, at dem, der har svaret på spørgeskemaet, overvejende er bilister, som bruger bilen
meget (bolig-arbejde), hvorved de ikke er hovedmålgruppen for delebilisme, da afhængighed af bilen er stort,
men de elementer der var implementeret i gaden blev overvejende positivt modtaget.
I spørgeskemaerne sagde 57% af de adspurgte, at det havde stor eller meget stor betydning for om man
havde lyst til at leje sin bil ud, at det var en som man kendte, der skulle leje bilen. Det taler for at man indfører
delebilisme lokalt, så det er naboen, man lejer til.
Det interessante var, at selvom der kun var 12 %, som kunne være interesseret i at tilmelde deres bil en
delebilsordning, hvis de fik parkeringsfordele, så var det 25 %, som var interesseret i det, hvis det betød, at de
lokalt kunne få et bedre gaderum. Det siger noget om, hvor meget det kan rykke ved folks holdninger, at de får
noget igen i gaden - At direkte forbedringer i gaden som følge af ændring i parkering kan få folk med på, at det
er en god idé.

Konklusion
Som årsager til, at man var skeptisk ved tilmelde sig en delebilsordning blev sagt:
”Vores biler er jo personlige, jeg har jo mine ting nede i min bil. Jeg låner den jo ud til en veninde, men de
respekterer jo mine ting. Det er mere tanken om at låne den ud til fremmede mennesker – det er lidt mærkeligt.
Så var man nødt til at rydde den op. Og vi har barnestole til børnene, skal man så fjerne dem. Det er mere
besværet med det. Hvis det er mine veninder der låner dem, så tager de jo bare barnesædet ud og sætter det ind
igen, men kan jeg regne med at andre også gør det” (Karin Spangtoft Øder)
“Jeg ville være bange for, at der ikke var en bil når jeg skulle bruge den.” (Michael Aagaard Jensen)
”Jeg ville være betænkelig omkring forsikring, hvis der skete noget med bilen når jeg låner den ud.” (Michael
Aagaard Jensen)
”Jeg kører med noget kameraudstyr som er meget dyrt, og der ville jeg nok også overveje ”hvad med den dag
hvor man lige glemmer et eller andet i bilen”, det ville for mig være en overvejelse. Ens bil er offentlig på en
anden måde. Jeg tror da bilen på en eller anden måde er et privatrum.” (Michael Aagaard Jensen)
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Det er vist, at det er muligt at etablere en delebilsordning, der økonomisk kan konkurrerer med at have
egen bil, specielt hvis Københavns Kommune understøtter de private ordninger med delebils-p-pladser og
fritagelse for p-afgift.
I det udvalgte område for testen, var der generelt en positiv holdning til de fysiske elementer, der blev
implementeret i gaden. Det til trods for at beboerne generelt var meget afhængige af deres biler, hvorfor dette
område ikke har det største potentiale for delebilsordningen. Andre områder som eksempelvis Østerbro vil
være mere oplagt for ordningen, da belægningsgraden på p-pladserne generelt er højere og i spidsbelastninger
er over 100%.

FLEX-PARKERING
I projektet har vi inddelt flex-parkeringspladser i tre forskellige typer:
Flytbart møblement, hvor en forretning eller institution står for at tage møbler og evt. parkeringsværn frem
om morgenen og tilbage om eftermiddagen.
Stationære flex-pladser, hvor p-pladsens brug er markeret i belægningen (eksempelvis til sport eller leg) eller
hvor pladsen har et fast møblement som ikke generer parkeringen.
Alternativ parkering, hvor p-pladsen eksempelvis kan indtages til cykel-p, korttidsparkering og på-ogaflæsning af varer på givne tidspunkter af døgnet.
Derudover kan man selvfølgelig lave flex-p, som en kombination af ovenstående.

Flytbart møblement
Vi testede flex-p-pladser med flytbart møblement med udeservering ved Café Sonja i Saxogade og vareudsalg
ved Hva’ Så butikken på hjørnet af Saxogade og Estlandsgade.
Forsøget ved Café Sonja gav cafégæsterne mulighed for at sidde i solen, når solen forsvandt fra den ene side
af gaden. Caféen var glad for forsøget. De ville gerne, at flex-pladserne kunne blive permanente og den daglige
leder, Anne mente, at de kunne få flere kunder, hvis der også fremadrettet kunne være udeservering i solen.
Det var også med at til at markere caféen i gadebilledet. Alt i alt mente Anne og cafégæsterne, at det ville give
flere cafégæster, øget omsætning, og mere liv i gaden, hvis det kunne blive permanent.
Hos Hva’ Så butikken var de også glade for forsøget. Normalt sætter de deres mange varer på fortovet, så
det kan være svært for folk, at komme forbi, så flex-pladsen var med til at afhjælpe, at folk kunne komme
forbi på fortovet og at barnevogne ikke blev parkeret på vejen. Desuden mente den daglige leder, Lone, at det
forskønnede stedet, og flex-p-elementerne var med til at skabe en sammenhæng med caféen længere nede af
gaden.
Trafikværn
Både for caféen og butikken var det en udfordring at håndtere trafikværnene. Det var store kasser, som
vejede omkring 25 kg. stykket. De var på kommunens opfordring blevet designet til at have dimensioner som
betongrise, så siddende cafégæster og folk, som så på varer, ikke kunne blive ramt af en bil, og så de holdt sig
indenfor det markerede område. Vægten af værnene var dog et problem, da medarbejderne ikke må løfte så
meget. Og der var ikke plads til at de kunne stå indenfor om natten. Så de måtte stå udenfor.
Både Café Sonja og Hva’ Så butikken var glade for værnenes æstetiske udtryk, og at de kunne bruge værnene
til at afgrænse et område på en pæn måde. Både caféen og butikken ville gerne selv kunne præge det
æstetiske udtryk for fremtidige trafikværn, og de ville gerne samtidig kunne bruge værnene til noget, fx stille
en parasol i dem, som Café Sonja foreslog, og have planter i dem, som de havde i testen.
Det var vigtigt for butikken at værnene samtidig med at holde bilerne ude kunne sørge for at holde varer inde,
så de ikke kunne trille eller blæse ud på gaden.
Hverken caféen eller butikken havde noget imod at skulle flytte på et trafikværn, når de skulle til at bruge
eller forlade flex-pladsen for aftenen. Det var en del af deres almindelige arbejdsgang, når de alligevel skulle
flytte på møbler og varer. Men det var essentielt, at det var nemt at flytte, De ville gerne have, at værnene
kunne være udenfor over natten, så de ikke fylder og sviner indenfor. Hvis de skulle indenfor var det vigtigt, at
de kunne samles, så de ikke fylder meget. Det kunne være en løsning, hvis det kunne flyttes i flere afsnit og
sætte sammen ude på gaden.
Det er vigtigt, at tidspunkterne for at flytte værn, møbler og varer passer ind i deres almindelige arbejdsgang.
At det passer med, at man åbner og lukker, så det nemt kan blive en del af dagens program. Hvis det ville blive
en for stor ekstra arbejdsbyrde, ville der ikke længere være nogen gevinst i det for dem, og så ville de ikke få
brugt det.
Flere gange under projektets udvikling, er det kommet på tale, at trafikværnene kunne være del af en ITS
løsning, hvor eksempelvis steler kommer op af jorden. Dette er dog en meget dyr løsning, både i anlæg og i
drift. Og i de tilfælde, hvor flex-p-pladsen kan møbleres af nogen, som bemander stedet, er det oplagt, at det
er dem, som også har ansvaret for trafikværn.
Ud over forretninger kunne man forestille sig, at ikke kommercielle steder - institutioner, skoler, biblioteker
m.fl. kunne få et udendørsrum i form af en flex-p-plads.

Uderservering en kold aprildag undefor Café Sonja i Saxogade, Foto Kia Hartilius.
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Parkeringsværn udenfor Hva’ Så butikken. Foto Kia Hartelius
Stationære flex-pladser
I testen lavede vi et solhjørne, der bestod af to bænke, som stod for enden og på siden af et parkeringsfelt, så
p-feltet blev omdannet til en rumlighed for ophold, når der ikke holde en bil på det.
I testperioden skinnede solen næsten ikke, og det var blæsende og koldt. Så ud fra testen er det svært at sige,
om stedet ville blive brugt meget. Lone fra Hva’ Så butikken sagde dog, at stedet blev brugt, og at hun også
selv brugte det, når hun holdt en pause. Og hun mente, at den ville blive brugt meget mere, når solen kom.

Plads for alle. Integreret aktivitets- og parkeringsplads i Hedehusene. De blå felter i belægningen under
klartrestativet er faldunderlag og p-båse. Foto Trine Gregersen

Bænken på siden af p-feltet skabte problemer, fordi man ikke kunne åbne døren på passagersædet, når man
holde helt fremme på p-feltet. Flere beboere kommenterede dette problem.
Når man indretter en flex-p-plads med stationært møblement skal man være meget nøjsom i forhold til, at
det ikke generer parkeringen. Det kan være en udfordring at lave et design, som både er funktionelt, når det
bruges som byrum, og som man kan parkere på. I Hedehusene har Liw Planning designet et klatrestativ med
faldunderlag, som man kan klatre i, når der ikke holder nogen biler.
Det nemmeste er at lave dele af eller hele den stationære p-plads som markeringer på overflader, fx
løbebaner, legefelter og sportsbaner, som Liw Planning også har designet ved p-pladsen i Hedehusene. Eller
sportsbane med mål tegnet på husmuren. Eller et grøn felt med armeret græs og bed omkring. De stationære
flex-pladser kræver ikke nogen bemanding og kan dermed være uafhængig af tilknytning til forretning eller
institution. Dermed kan de bruges som mini-parker, små ophold i gaden. Det er dog også oplagt at lægge flexpladserne i sammenhæng med skoler og institutioner, hvor flex-pladserne kan have en rolle som udendørsrum
i hverdagen. I de tilfælde kan institutionerne også selv supplere til flex-pladsen med møblement efter behov.
De stationær flex-pladser har ikke noget trafikværn. Det skal undersøges hvorvidt, og i hvilke tilfælde, at
trafikværn er påkrævet.
De stationære flex-pladser kan have en vis nudging-effekt, som betyder at bilerne prioriterer at holde på andre
p-pladser, indtil flex-pladsen er den sidste ledige. Således er der ved den nye p-plads i Hedehusene ikke nogen
p-begrænsninger på flex-pladserne. Man vælger bare at parkere på de andre pladser først. Dermed kunne
man i områder, hvor belægningsgraden ikke er så høj, undgå at lave p-restriktioner ved disse former for flexpladser, så man reelt ikke fjerner nogen p-pladser.
Solhjørnet, den stationære flex-plads på hjørnet af Estlandsgade og Saxogade, Foto Kia Hartelius
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Alternativ parkering
Vi testede cykel-flex-p udenfor institutionen, Klatretræet i Estlandsgade. De havde problemer med cykelkaos,
når forældre kom med deres børn om morgenen, og når de hentede dem igen om eftermiddagen. Cyklerne blev
parkeret på vejen til gene for bilerne og på fortovet, så folk og særligt handicappede og barnevogne ikke kunne
komme forbi. Cykel-p-pladsen fungerede også som portal til institutionen, som ellers ikke markerede sig i
gaderummet.
Institutionen har været meget glad for cykel-p-pladsen og har forespurgt kommunen, om de kan gøre
ordningen permanent.
Flex-pladsen afhjalp et konkret trafikalt problem. Måske derfor scorede denne installation bedst i
spørgeskemaerne, idet de mest kritiske af de adspurgte ikke var helt kritiske overfor denne installation. Flere
beboere pegede på, at det var vigtigt, at p-pladserne blev brugt til noget andet, når man ikke måtte holde
på dem. Og det havde stor betydning for, hvor godt de oplevede flexparkeringen, og om de mente, at den
alternative brug gavnede gaden generelt.
Cyklerne overholdte det tidsrum, de måtte holde der. Det overraskede os, da det næsten er reglen for
cykelparkering at cyklerne holder uhensigtmæssigt og galt parkeret. Det kan have med at gøre, at disse cykler
kun skulle holde parkeret i kort tid, og at der ikke var cykelstativer, som de øvrige cykelparkanter kunne se sig
fristet til at benytte over længere perioder. Og det må opfattes som om, at der var forståelse og respekt for, at
pladsen skulle bruges til p-plads for biler ud over det angivne tidsrum for cykelparkering.
Dette forsøg læner sig op af flex-cykelparkering, som er blevet testset af Københavns Kommune i forbindelse
med Ingrid Jespersens Gymnasieskole på Østerbro1.
Forsøget, som fandt sted på Nordre Frihavngade. var en succes, og forsøget er lige nu ved at blive indført
permanent andre steder i byen.

< Markering i belægningen ved flex-cykel-parkeringen
ved Ingrid Jespersens Gymnasieskole på Østerbro.

Vores forsøg viser, at man også kan udvide flex-parkering for cykler til steder, hvor folk hurtigt har et ærinde i
dagstimerne - ved en dagsinstitution eller ved en indkøbsmulighed.
Man kan også tænke flex-parkeringen som korttidsparkering for biler i dagtimerne. Det fungerer i nogle
forretningsområder og er med til at understøtte forretningslivet. Og ligeledes kan denne form for flexparkering fungere til på- og aflæsning af varer.

Skiltning udviklet til forsøg med flex-cykel-parkering ved Ingrid Jespersens Gymnasieskole på Østerbro.
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Cykel-p ved institutionen Klatrestativet. Foto Kia Hartelius

Sværere at finde en p-plads

Konklusion

Selvom Saxogade (ml. Estlandsgade og Istedgade) og Estlandsgade kun er belagt med hhv. under 60% og 6080% midt på dagen og flexpladserne kun optog 15% af parkeringspladserne på de to gader, så mente de fleste
af de adspurgte bilister, at det havde været sværere at finde en parkeringsplads under forsøget. Som en mulig
fejlmargin skal indtænkes, at ca. halvdelen af de bilejere, som svarede på spørgsmålsskemaet konsekvent
svarede helt negativt på alle spørgsmålene, og dermed også automatisk kan have svaret, at det var blevet
mere besværligt, selvom de reelt ikke har oplevet det.

Folks brug af biler varierer belægningsgraden over døgnet og ugen fra gaderum til gaderum. Ethvert nyt flexparkeringsområde kræver kendskab til, hvornår bilerne forlader området, og hvornår de kommer tilbage igen.
Det er vigtigt, at flex-parkeringen er synkroniseret med behovet for byrumsfunktioner, og at det passer ind i
forretningers arbejdsgang og døgnrytme.

Men det er fortsat en stor andel, som mener, at det har været mere besværligt. En person forklarede det
således
”Min oplevelse er at i den her periode har det været endnu sværere at parkere end normalt. Jeg tror det har
lidt at gøre med at folk måske har haft lidt svært ved at finde ud af, hvornår de måtte parkere der og hvornår
de ikke måtte, så derfor lod være. Det har været meget sværere end normalt at finde en parkeringsplads. Jeg
ved ikke helt hvorfor for mange af pladserne [dem der har indgået i projektet] står jo toppe i løbet af dagen
alligevel, så det ville vel ikke gøre den store forskel, men det har det alligevel gjort. Jeg ved ikke om det er fordi
folk så ikke ved, hvornår de så må parkere der” (Michael Aagaard Jensen).

Flex-pladserne skal udføres i et genkendeligt design, så man kan se, at det er en flexplads. Det kan være
markeret i belægningen, som man allerede ser med blå belægningen ved cykelparkering. Det kan udføres
med mere diskrete skilte, som kommunikerer p-tidsrummene på en let forståelig måde. I de tilfælde, hvor
tidspunkterne for flex-parkering skifter meget i forhold til tidspunkt på året, ferier, begivenheder, events m.v.
kunne man overveje dynamiske skilte. Det er dyr løsning, så det skal opvejes mod, hvor krævende det er, at
ændre på skiltet manuelt.
Flex-p-pladserne giver mere plads til liv i gaden. Og de giver mulighed for at forretninger, institutioner og
beboere kan præge de udendørs områder og skabe et spændende og lokalt særegent udtryk for stedet.
Desuden er det essentielt for, om projektet bliver accepteret i gaden, at alle beboerne kan se, at gaden har
fået noget igen til gengæld for, at der er blevet ændret ved parkeringsforholdene.

Det peger på, at det kræver tilvænning og forståelse af de nye p-regler, inden et flexområde kan fungere.
Langt de fleste, som parkerer på brokvarterene, har parkeringslicens, og parkerer dermed i samme område
hver dag. Så man må forvente, at de lokale parkanter hurtigt ville kunne vænne sig til nye p-regler. Det vil dog
fortsat kunne skabe forvirring for udefrakommende, hvorfor et genkendeligt system for flex-p over hele byen
og hele landet kunne være at foretrække. I begge tilfælde kræver det, at parkeringsanvisningen er tydelig og
let forståelig.
At flere nævner, at det var sværere at finde en p-plads kan dog også pege på, at der kan have været
tidspunkter i dagtimerne, hvor alle p-pladser var booket, fx omkring det tidspunkt, hvor bilerne vender hjem
om eftermiddagen. Belægningsgraden svinger ud fra gennemsnittet og muligvis kunne der have været enkelte
tidspunkter, hvor alle p-pladserne var fyldte i flex-perioden. Dertil kommer, at man som parkant må have
ulejligheden ved at flytte sin bil om morgenen, hvis man holder på en flex-plads.
I weekenden er belægningsprocenten i Københavns beboelseskvarterer højere, og det vil være sværere
med flex-parkeringen. Mange af de funktioner, som flexparkeringen knytter sig til, har dog også kun brug
for flexparkeringen i hverdagene. Man kunne starte med at lave flexparkering i hverdagene og udvide til
weekenderne, hvis der er opbakning og mulighed for det.

Uderservering en kold aprildag undefor Café Sonja i Saxogade, Foto Kia Hartilius.
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ITS, understøttelse af delebilisme og P-vejvisning
Som tidligere beskrevet er kendskabet til delebilsordningerne i København ikke særligt udbredt blandt
borgerne. I dette projekt vil vi gerne udvikle ITS, som kan understøtte brugen af delebiler, og som samtidigt
kan bidrage til kendskabet til ordningerne. Helt grundlæggende skal der udvikles en APP, som kan gøre
delebilsordningen så attraktiv, at mange beboere i brokvartererne vil droppe deres egen bil til fordel for at
indgå i delebilsordningen. I hovedtræk er ideen bag det nye koncept følgende:
•
Udvikle en APP til mobiltelefonen, hvor det er muligt let og enkelt at bestille og finde en delebil.
APP’en skal samle informationerne fra de enkelte delebilsordninger, hvorved brugeren har mulighed for
at tilgå alle delebiler, hvorved ordningen bliver gjort mere fleksibel end i dag, hvor de enkelte ordninger er
lukkede. Denne udvikling kendes eksempelvis fra ejendomsbranchen, hvor der findes søgemaskiner, der søger
på tværs af alle mæglere, når der søges en bolig i et givent område. Mobilen giver ligeledes adgang til bilen,
hvorved alle brugerne i princippet er udstyret med en nøgle til alle delebiler. Dette gælder for biler, der er med i
en delebilsforening. Dermed bliver det næsten lige så nemt som at have egen bil. Et eksempel på et system af
denne type som er meget udbredt i Tyskland er Car2Go. Se figur 1. I dette projekt har vi ligeledes arbejdet med
minbildinbil-løsningen, hvor det kræves at brugerne aftaler udlevering/aflevering af nøgle til bilen. I princippet
kan APP’en håndtere alle former deling af biler.
•
APP’en skal ligeledes indeholde et P-vejvisningssystem, som via google maps kan anvendes som
navigator mod ledige P-pladser. P-vejvisningsdelen af APP’en skal være tilgængelig for alle trafikanter, også
dem, der ikke kører i delebil, hvorved alle trafikanter ligeledes bliver præsenteret for delebilsordningen. I
APP’en skal alle P-restriktioner indlægges, eksempelvis også, hvor der er fleksible P-pladser mm. Dermed
har APPen adgang til det aktuelle udbud af P-pladser i hele København, og brugerne af delebiler P-vejvises
ligeledes til delebils-pladser. Se figur 2. Brugerne af APP’en kvitterer, når de har parkeret bilen på den
anviste plads eller den, som de fandt. Systemets database vil over tid indeholde viden om, hvor der er størst
sandsynlighed for, at brugeren kan finde en ledig P-plads. Data fra større P-anlæg, hvor belægningsgraden
løbende tælles, kan overføres til systemet løbende.
Ud over at APP’en understøtter brugen af delebil og hjælper trafikanterne til at finde en ledig P-plads, vil
Københavns kommune samtidigt få indsamlet data, som er meget værdifuld i forhold til trafikplanlægning og
diverse analyser.

Figur 1. Skærmbillede fra Car2Go i Berlin. Det fremgør at
afstanden til nærmeste bil er kort. Bilen bookes ved blot at
trykke på den på skærmen. Adgangen til bilen foregår via
en kortlæser på bilens forrude. Bilerne serviceres løbende af
firmaet bag ordningen.

•
Når trafikanterne anvender P-vejvisnings delen af APP’en logges anonymt position og hastighed. Disse
data uploades til en server, som Københavns kommune har adgang til. Med disse data vil kommunen kunne
leverer trafikinformation og ved analyser af historiske data, kan beregnes trængsel, udpeges flaskehalse,
evalueres projekters effekt mm.
•
Der vil blive indsamlet data omkring belægningsgrader på alle byens P-pladser. Denne information kan
anvendes til en række analyser i forhold til udbud af P-pladser, taksstruktur, samspil med handelslivet mm.
Disse data indsamles normalt kun meget sjældent, grundet omkostningen er stor og normalt kun på nogle få
udvalgte data. Her fås data for alle dage året rundt.
I de ovenstående foreslåede ITS-løsninger er der ikke udviklet nye services. Det nye er den måde de
kombineres på. Dermed burde det være forholdsvis let at implementere. Løsningen kan tillige kombineres
med andre løsninger udviklet ved OPI-forløbet, hvor flere teams har arbejdet med forskellige platforme, og
hvor brugerne kan planlægge rejser ud fra realtidsinformationer. Delebilsordningen kunne være endnu et
elementer, som brugerne kan anvende og P-vejvisningen vil generelt kunne bidrage til mindre P-søgende
trafik i København.
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Figur 2. Skærmbillede fra P-vejvisningssystemet i München. Systemet angiver, hvor der er størst sandsynlighed
for at finde en ledig P-bås i nærheden af slut destinationen. Når brugeren finder en B-bås kvitteres til systemet,
som gemmer GPS-position og tidspunkt. Dermed opdateres systemets database løbende med ny viden om,
hvor der på et givent tidspunkt findes ledige P-båse.

PROJEKTETS UNDERSØGELSESDESIGN
Projektets undersøgelse er opbygget af tre dele – en desk research, en test i Saxogade og Estlandsgade på
Vesterbro af flex-parkering og en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse.
Desk researchen har haft til formål at afsøge eksisterende viden om delebilisme, parkering, fleksible byrum og
ITS-løsninger, der har fungeret som inspiration til projektet og som med- og modspil til vores eget indsamlede
data.

Udeservering ved Café Sonja
Parkering ikke tilladt
hverdage: 12-17
lørdage: 12-15:30

Parkeringstællinger, kilde: KK kort. Optalt i marts 2013
Saxogade (på stykket mellem Estlandsgade og Istedgade)
kl. 12 Under 60%
kl. 17 Under 60%
kl. 22 80-100%

e

Saxogad

Estlandsgade
kl. 12 60-80 %
kl. 17 Over 100%
kl. 22 Over 100%

I to uger, fra d. 4. april til d. 13. april, blev 5 ud af 34 P-pladser i Estlandsgade og Saxogade på Vesterbro
omdannet til flex-p-pladser.
På udvalgte tidspunkter i løbet af dagen har disse P-pladser været indtaget til forskellige funktioner, der har
understøttet bylivet i gaden.
Flex-pladserne blev forinden testen udviklet i et samarbejde mellem Open Air Neighborhood og med
de forskellige tilknyttede institutioner og forretninger. Byrumselementerne blev bygget af Open Air
Neighborhood.
En vurdering af flex-p-pladserne og holdning til delebilordninger er blevet undersøgt gennem observationerne
af brug, samt interview med udvalgte beboere og spørgeskema uddelt til alle beboere i Saxogade og
Estlandsgade.
Spørgeskemaet har både kunne afleveres besvaret hos Café Sonja og besvares online på en hjemmeside
etableret til undersøgelsen. Derudover blev flere spørgeskemaer besvaret ved åbningen af flex-p-pladserne
d. 4. maj og spørgeskemaer har også ligget tilgængelige for Café Sonjas gæster. Der blev udfyldt 34
spørgeskemaer. Herfra var 16 bilejere.
På baggrund af spørgeskemabesvarelserne er fire informanter blevet udvalgt til et dybere interview om
oplevelsen af flex-p-pladserne og holdningen til delebilordninger. Informanterne har både været beboere med
kørekort og bil, som de brugte i hverdagen og en beboer uden bil i husstanden, men med kørekort.
Også lederne af Café Sonja og Hva’ Så og forældre fra Klatretræet er blevet interviewet om deres oplevelser af
flex-parkeringspladserne.
Derudover er der udført omfattende observationer af brugen af flex-p-pladserne. Observationerne er blevet
udført i alle dagene af testperioden, på forskellige tidspunkter af dagen og i forskellige former for vejr.
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Cykel-P og indgangsparti
til Klatretræet
Parkering ikke tilladt
hverdage: 7-9 og 15-17
Vareudstilling for Hva’ Så
& hæng-ud sted i solen
Parkering ikke tilladt
hverdage og lørdage: 10-15

gade

Estlands

Litauens Plads

Testens flexpladser i Saxo og Estlandsgade fra d. 4. april til d. 13. april 2014.

Flex-p-pladser.
På flex-pladserne er der perioder i løbet af dagen, hvor der ikke
må holde biler parkeret på p-pladsen.

