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Det vil jeg fortælle om

• Baggrund og mål for Smart Parkerings projektet

• Smart Parkering – fra hardware til software projekt

• Fra pilotprojekt til udviklingsprojekt

• Udfordringer projektet støder ind i samt metodeafdækning og – valg

• Og hvad vi har lært af projektet indtil nu …



Baggrund – lidt om parkeringssituationen i Kbh.

Off. parkeringspladser:    126.000 – heraf 49.500 i betalingsområdet

Parkeringspladser i alt: 200.000

Søgetrafikken – siges at udgøre 30 % af al trafik



Det er svært at finde en p-plads

Belægningsprocent 
efteråret 2016 kl. 22



Bedre udnyttelse af eksisterende parkeringskapacitet



De politiske mål for København

Øge fremkommeligheden

Reducere søgetrafikken



Smart Parkering – en længere rejse ….

Politikerne bevilger penge til Smart Parkering i 2015 

- Begrænset til Indre by + del af Østerbro

- Hardwareprojekt

Sensorer i vejen, kameraer eller radar?

Udfordringer:
• Med en belægningsprocent på nær 100,

er det vanskeligt at dirigere folk til én 
enkelt fri p-plads

• Reduktion af p-pladser ved opmærkning
• Troværdighed?
• Dyr løsning – for et lille område
• Driftsomkostninger er høje – i forhold til

vintervedligehold, batteriskift etc.



Fra hardware til softwareprojekt

Efteråret 2016 beslutter politikerne, at Smart Parkering skal basere 
sig på data og algoritmer.

Området udvides til at dække hele betalingsområdet i Kbh.

Konsekvens:
• Sandsynligheds beregning af 

hvor der er en ledig p-plads

• Kortere implementeringstid
• Lavere investeringsomkostninger
• Ingen forstyrrelser i trafikken 

grundet projektet



Hvad skal projektet munde ud i ?



Markedsdialog – april 2017



Pilotprojekt igangsættes



lokation
Antal p-
pladser i 

området ?

Antal 
optagne p-

pladser i 
området ?

Er der grave-
arbejde  i 
området?

Er der arr.  
der påvirker 

p-plads-
situationen?

Er det 
regnvejr??

Hvad tid på 
døgnet er 

det ?

Er der 
megen trafik 

lige nu?
?

Hverdag, 
week-end

eller 
helligdag??

Sandsynligheden for en p-plads i x område, og i y-område

Visualisering af processen



Hvor er der solgt p-tid?

Data fra Parking Rights
Services (PRS)

Blå: parkeringspladser

Rød: parkerede biler
Grøn: parkerede biler, 
hvis ptid udløber inden for 
de næste 10 minutter



Men hvor er biler med p-licenser parkeret? 

• Vi har over 50.000 beboer og erhvervslicenser

• Vi ved ikke, hvor de 
er parkeret 
-eller om bilerne er ude 
at køre



Tællerdata over parkerede biler

• PRS – men minus for biler med p-licenser

• Scannerbiler

• Tællerbil

• Droner

• Satellitfotos

• Manuelle p-tællinger

• Spoler



De manuelle p-tællinger

Belægningsgrad
– kl. 12 en hverdag



- manuelle ptællinger (2)

Kl. 12.00  - hverdag

Kl. 22.00 - hverdag

Belægningsgrad – forskellige tider på døgnet



Satellitbilleder som metode

Øjebliksbilleder af byen i tid og rum



Data kan sige meget – også om salg af p-tid



En blanding af metoder

Hændelsesdata

Vejrdata

Parking Rights Services

Satellitbilleder

Manuelle p-tællinger



Leverandører og samarbejdspartnere

Dialog med leverandører

❖ Projekt – udvikling – herunder bemanding af projektet med rette 
kompetencer

❖ Er der interesse for at bruge ”vore produkter”?

❖ Kan/Vil nogle af leverandørerne dele data med os?

Samarbejdspartnere

❖ Sparring med vidensinstitutioner
– KU/Datalogi + DTU

❖ Samarbejde på tværs i egen 
forvaltning og i kommunen



Læring

Drift < >

udvikling

Krav til 
data

Proces-
ser

Krav til 
kompe-
tencer

Markeds
-forhold

Samar-
bejde på 

tværs

Tekno-
logi

Metoder



Kontaktoplysninger

Lise Søderberg

TMF Stab Digitalisering

ak8q@tmf.kk.dk

Tlf. 21251426

mailto:ak8q@tmf.kk.dk


Undervejs ser vi udfordring i datakvalitet

Eksempler:

• Geopositioner for købt p-tid

• Gravetilladelser – berører det en p-plads?

• Råden over vej

• Adresser via 
autoritative registre 


