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BAGGRUND OG FORMÅL
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INDLEDNING
Den 2. januar 2018 trådte den nye betalingsparkeringsordning i Køge Kommune i
kraft. Ved indførslen af betalingsparkering i Køge Kommune besluttede byrådet, at
betalingsordningen skulle evalueres for at vurdere, om ordningen har haft den
tilsigtede effekt.

Formålet med denne rapport er derfor at:

▪ Vurdere effekten af betalingsparkering
▪ Høre en bred gruppe som bruger eller er berørt af ordningen
▪ Kvalificere eventuelle ændringer af ordningen

1297 borgere har besvaret spørgeskemaet, som er blevet udsendt gennem E-boks og
via åbne links på Køges Kommunes hjemmeside og Facebookside. Dataindsamlingen
er foretaget i perioden 13 – 23 april 2018.

Udover den kvantitative undersøgelse er der foretaget kvalitative observationer, som
er foretaget over to dage på forskellige lokationer i Køge Bymidte.

I det følgende vil resultaterne af evalueringen blive præsenteret. Først vil
resultaterne blive opsummeret, hvorefter de vil blive gennemgået detaljeret på de
resterende sider. Her vil hovedresultater blive præsenteret samt interessante fund
blive fremhævet.
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HOVEDKONKLUSIONER
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HOVEDKONKLUSIONER
■
■

■
■

■

■

Der er generelt en lav grad af tilfredshed med den nye
betalingsparkeringsordning. 60% af borgerne er enten
meget utilfredse eller utilfredse med ordningen.
Skiltning, betaling og de forskellige zoner giver
anledning til forvirring. 47% mener ikke, at det er skiltet
klart og tydeligt, hvor de forskellige zoner begynder og
slutter.

Kvalitative observationer og interviews viser, at
borgerne oplever forvirring, usikkerhed og irritation
over zoneinddeling og tidsbegrænsning.
31% af borgerne mener, at det er blevet nemmere at
finde en ledig parkeringsplads.

Borgerne udtrykker utilfredshed med omfanget af
kommunikation om den nye ordning. 42% af borgerne
er enten meget utilfredse eller utilfredse med
kommunikationen samlet set.
Flest borgere foretrækker, at kommunen indfører gratis
parkering den første time efterfulgt af betaling for den
øvrige parkeringstid.

6

HOVEDKONKLUSIONER – BESØGENDE OG PENDLERE
Besøgende i Køge Bymidte

▪
▪
▪
▪
▪

37% af de besøgende mener ikke, at den nye
parkeringsordning har gjort det nemmere at finde en
ledig parkeringsplads.

Pendlere

▪
▪

49% af de besøgende tager til Køge Bymidte sjældnere
end før, mens 55% mener, at deres besøg er blevet
kortere.
69% af de besøgende anvender den gratis
tidsbegrænsede parkering på og omkring Køge Torv.

▪

35% af pendlerne oplever, at det er blevet nemmere at
finde en parkeringsplads.
55% af de pendlere, der parkerer i Køge for at tage
videre med offentlige transportmidler, mener, at det er
muligt at få en parkeringsplads i en tilfredsstillende
afstand til Køge Station.
Flest pendlere anvender parkering i det lilla område,
hvor man kan parkere med månedslicens.

72% af de besøgende har kendskab til betaling med
apps, og det er også den betalingform, som flest har
benyttet.
73% mener, at der er for få betalingsautomater, hvilket
kan hænge sammen med, at flere automater er placeret
uhensigtsmæssigt, hvilket kvalitative observationer har
underbygget.
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HOVEDKONKLUSIONER – BEBOERE OG ANSATTE
Beboere

▪
▪

▪

42% af beboerne mener ikke, at der er kommet bedre
plads til parkering, der hvor de bor, når de skal bruge en
plads.
56% oplever ofte eller indimellem, at der ikke er ledige
pladser i den zone, hvor deres beboerlicens gælder.

44% af beboerne i bufferzonen oplever ofte eller
indimellem, at der er problemer med øget trængsel,
fordi folk parkerer gratis i området op til licenszonen.

Ansatte i Køge Kommune

▪

▪

30% af de ansatte i Køge Kommune, der bruger bil for at
komme på arbejde, er enten meget utilfredse eller
utilfredse med mængden af
personaleparkeringspladser.
39% af de ansatte i Køge Kommune, der bruger bil for at
komme på arbejde, mener ikke, at det er muligt at finde
en parkeringsplads, når man skal på arbejde.
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OVERORDNET TILFREDSHED
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60% AF BORGERNE ER UTILFREDSE MED
BETALINGSPARKERINGSORDNINGEN
Hvor tilfreds eller utilfreds er du samlet set med den nye
betalingsparkeringsordning i Køge Kommune? (n=1297)

3%

0%

15%

20%

20%

Meget tilfreds

26%

34%

40%

Tilfreds

Hverken eller

60%

Utilfreds

2%

80%

Meget utilfreds

100%

Ved ikke

Størstedelen af borgerne er enten
meget utilfredse eller utilfredse med
den nye betalingsparkeringsordning.
Denne andel udgør 60% af borgerne.
Der er dog forskelle på tværs af
borgergrupperne, hvilket eksempelvis
ses ved, at 66% af penderne er meget
utilfredse eller utilfredse, mens det
samme gælder for 52% af beboerne i
bufferzonen.

66% af pendlerne er samlet set enten

52% af dem, der bor i en bufferzone, er samlet

meget utilfredse eller utilfredse med den
nye betalingsparkeringsordning

set enten meget utilfredse eller utilfredse med
den nye betalingsparkeringsordning
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UTILFREDSHED SKYLDES BL.A. FORVIRRING
OVER SKILTNING, BETALING OG ZONESYSTEM
Det er forventeligt, at borgerne er utilfredse med betaling på en service, der hidtil har
været gratis. Dog er der forbedringspotentialer, hvorved Køge Kommune kan forbedre
servicen og begrænse utilfredsheden.

”Jeg prøver altid at parkere taktisk lige over for
betalingsautomaten, fordi jeg kan ikke huske min
nummerplade, og den skal man jo taste ind for at parkere.”
(Stopinterview, kvinde, ca. 40 år)

Manglende skiltning
Borgerne oplever en manglende skiltning af zoneinddelingerne og behovet for betaling,
hvilket resulterer i forvirring, usikkerhed og risiko for bøder.

En kvinde på ca. 45 år kører ind og holder på en times
gratisparkering, stiger ud af bilen og kigger på P-skiltet. Hun
sætter sig tilbage i bilen og flytter sin bil over til den blå zone.
(Observation)

Besværligt betalingssystem
Borgerne oplever besvær med betalingen – særligt ved P-automaterne, hvor de ved
flere lejligheder oplever kø og trængsel.
Forvirrende zonesystem
Borgerne oplever, at zonesystemet er kompliceret, ugennemsigtigt, kaotisk og
upraktisk. Det er uklart, hvor zonerne skifter, hvad forskellen er på den blå og lilla zone,
og om man må holde længere end en time på gratisparkeringen.
Derudover lader systemet ikke til at være konsekvent, idet de fleste gule
parkeringszoner tillader en times gratis parkering, hvorimod den store gule
parkeringsplads ved Værftsvej tillader tidsubegrænset gratis parkering.

Betalingskø lørdag formiddag

1-times parkering på torvet
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31% AF BORGERNE MENER, AT DET ER BLEVET
NEMMERE AT FINDE EN LEDIG PARKERINGSPLADS
I hvilken grad mener du, at den nye betalingsparkeringsordning
generelt har gjort det nemmere at finde en ledig parkeringsplads i
Køge Kommune? (n=1297)

8%
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I meget høj grad
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60%
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80%
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100%

Ved ikke

Der er ca. lige så mange borgere, der
mener, at det er blevet nemmere at
finde ledige parkeringspladser (31%),
som der er borgere, der mener, at det
ikke er blevet nemmere (33%). I dette
henseende er der ligeledes forskelle
på tværs af borgergrupperne, hvilket
kommer til udtryk ved, at blot 26% af
beboerner i betalingszonen mener, at
det er blevet nemmere at finde en
parkeringsplads, mens 35% af
pendlerne mener det samme.

26% af beboerne i bufferzonen mener, at den nye

35% af pendlerne mener i meget høj eller høj

betalingsparkeringsordning i meget høj eller høj grad har
gjort det nemmere at finde en ledig parkeringsplads

grad, at den nye betalingsparkeringsordning har
gjort det nemmere at finde en ledig parkeringsplads
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KOMMUNIKATIONEN OM OG VARSLINGEN AF DEN NYE
BETALINGSORDNING HAR VÆRET UTILSTRÆKKELIG
42% af borgerne er meget utilfredse eller utilfredse med
kommunikationen om den nye betalingsparkeringsordning.

Hvor tilfreds eller utilfreds er du samlet set med kommunikationen om
den nye betalingsparkeringsordning i Køge Kommune? (n=1297)

Flere borgere fortæller, at varslingen af ordningen var
utilstrækkelig, hvorfor flere fik bøder i opstartsperioden.

40%

”Der er mange, der ikke forstår det. Men det skal også lige
have sin opstart. Det er bedre nu end i starten, men folk er
stadig dårlige til at kigge på skiltene. Så kommer de til at holde
uden at betale – og så får de jo en bøde. Det er derfor, vi ser så
mange klager.”
(Stopinterview, P-vagt)

20%
22%

27%

21%

3%

21%
6%

0%

Meget tilfreds

Tilfreds

ANDEL MEGET UTILFREDSE
ELLER UTILFREDSE

Hverken eller

Utilfreds

Betalingszone

45%

Meget utilfreds

Bufferzone

44%

Andre borgere fortæller, at de hørte om den nye ordning i
nyhederne eller fra venner og bekendte og derfor var
forberedte på indførslen af betalingsparkeringen.

Ved ikke

Pendlere

48%

Ansatte

28%

Besøgende

42%

Ingen af delene

57%
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SKILTNING ER UKLAR OG UTYDELIG, HVILKET SKABER FORVIRRING
OG USIKKERHED
Godt hver anden borger (47%) oplever, at skiltningen på pladser
og veje er uklar og utydelig.

I hvilken grad mener du, at det er skiltet klart og tydeligt på vejene,
hvor de forskellige zoner begynder og slutter? (n=1297)

3%

17%

0%

21%

20%

27%

40%

20%

60%

Dette stemmer overens med de kvalitative observationer, hvor
der blev observeret forvirring og usikkerhed ift.
zoneinddelinger. Borgerne var i tvivl om, hvor grænserne for de
forskellige zoner gik og oplevede ikke, at skiltningen var
tilstrækkelig.

12%

80%

100%

”Det er svært, at finde ud af zonerne og de forskellige farver.
Og det står ikke rigtigt nogen steder”
(Stopinterview, mand, ca. 18 år)

I meget høj grad

I høj grad

Hverken eller

I lav grad

I meget lav grad

Ved ikke

Flere borgere spurgte forbipasserende medborgere eller
medarbejdere i nærliggende butikker om hjælp til at tyde
skiltningen.

28% af beboerne betalingszonen mener

17% af pendlerne mener i meget høj eller høj

i meget høj eller høj grad, at der er skiltet
klart og tydeligt på vejene

grad, at der er skiltet klart og tydeligt på vejene
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ZONEINDDELING OG TIDSBEGRÆNSNING I
GULE ZONER BIDRAGER TIL FORVIRRING
Brugerne af parkeringspladser i Køge Bymidte oplever forvirring, usikkerhed og
irritation over særligt zoneinddelingen og tidsbegrænsningen i de gule zoner.

”Der er mange, der har svært ved det. Det havde jeg også i
starten – særligt her hvor der er tre forskellige zoner oveni
hinanden. Der skal man virkelig holde tungen lige i munden”
(Stopinterview, kvinde, ca. 45 år)
”Det er så besværligt med de her tre forskellige zoner. Kan vi
ikke bare betale 8 kr. alle steder?”

Zonernes grænseland
Borgerne oplever, at zonesystemet er kompliceret – særligt i de områder, hvor
forskellige zoner grænser op til hinanden (såsom ved Blegdammen). Her er det særligt
kompliceret at tyde skiltningen og grænserne for zonerne.

(Stopinterview, kvinde, ca. 40 år)

”Jeg forstå ikke det her system. Men nu kører appen, og så
betaler jeg bare også for den første time” siger en kvinde på
ca. 30 år, der holder på en times gratis-parkeringen og ikke har
forstået, at der er en tidsbegrænsning i denne zone.
(Stopinterview & observation, kvinde ca. 30 år)

Tidsbegrænsning i gule zoner

Borgerne er utilfredse med, at man kun må holde i den gule zone i en time. Flere
foreslår, at man skulle kunne holde en time gratis og derefter betale – eller blot betale
alle steder for at undgå forvirring, hvilket også ses i den kvantitative del af
undersøgelsen.
Enkelte borgere er usikre på, om det allerede er muligt at holde i den gule zone og blot
betale efter en time. Disse borgere ender derfor med at risikere bøder, fordi de holder
i den gule zone i mere end en time.
Fyldt parkeringsplads

Svært at forstå zonerne
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68% AF BORGERNE MENER, AT PRISEN FOR EN
MÅNEDSLICENS ER FOR HØJ
Hvordan oplever du prisniveauet for følgende dele af den nye
betalingsparkeringsordning?
Gratis parkering (n=940)

5%

87%

7%

Timeparkering (n=1104)

49%

50%

1%

Dagsbillet (n=1029)

50%

48%

2%

Månedslicens (n=986)

68%

Beboerlicens (n=897)

30%

39%

0%

58%

20%

40%
For høj

Tilpas

60%

2%

4%

80%

100%

For lav

Det er i høj grad månedslicensen, som
borgerne er utilfredse med prisen på,
mens det ikke overraskende er langt
størstedelen, der er tilfredse med
prisen på gratis parkering. 58% finder
prisen på en beboerlicens tilpas, men
her er stor forskel på de to typer af
beboere. Det er nemlig 75% af
beboerne i betalingszonen, der
mener, at prisniveuet for en
beboerlicens er tilpas, men det kun er
49% af dem, der bor i bufferzonen,
der mener det samme.

*Note: Resultatet vises uden ”ved ikke”-kategori

75% af dem, der bor i betalingszonen, mener, at

60% af pendlerne mener, at prisen for

60% af pendlerne mener, at prisen for en

prisen på en beboerlicens er tilpas, mens det samme

timeparkering er for høj, mens det samme

dagsbillet er for høj, mens det samme gælder

kun gælder for 49% af dem, der bor i bufferzonen

gælder for 52% af de besøgende i Køge

for 39% af dem, der bor i betalingszonen
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FLEST FORETRÆKKER EN TIMES GRATIS PARKERING MED
EFTERFØLGENDE MULIGHED FOR BETALING
Hvilket scenarie foretrækker du? (n=1297)

Scenarie 1: Kommunen bevarer den
nuværende ordning med gratis
parkering en time på Torvet og
omkringliggende gader uden
mulighed for ekstra betaling

Der er størst tilslutning til det
scenarie, der går på, at kommunen
indfører gratis parkering den første
time, hvorefter der betales for den
øvrige tid. Også i dette spørgsmål er
der forskel på de forskellige borgergrupper. En større andel af beboere i
betalingszonen foretrækker scenarie
1, end det er tilfældet for de andre
borgergrupper. Ligeledes er der en
større andel af de besøgende i Køge
Bymidte, der foretrækker scenarie 2,
end det er tilfældet for de andre
grupper.

Scenarie 2: Kommunen indfører
gratis parkering den første time,
men at der herefter både på Torvet
og de øvrige pladser i betalingszonen
betales for den efterfølgende tid

31%

52%
Ved ikke: 18%

*Note: Resultatet summerer pga. afrunding ikke til 100

37% af beboerne i betalingszonen

57% af de besøgende i Køge Bymidte

foretrækker Scenarie 1

foretrækker Scenarie 2
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NYT SYSTEM HAR BÅDE FØRT TIL ØGET
TRÆNGSEL OG ØGET CIRKULATION
Brugere af parkeringspladser i Køge Bymidte oplever betydelige og forskelligartede
ændringer i de forskellige zoner efter indførslen af betalingsparkeringen.
Øget trængsel i flertimers parkeringszoner
Flere borgere oplever, at den nye ordning har resulteret i en centralisering af
parkeringen i de zoner, hvor man må holde i mere end en time. Der er mange steder,
hvor man kan holde gratis i en begrænset periode, men få i Køge Bymidte hvor man
kan holde i flere timer. Det er derfor svært at få pladser her.
Øget cirkulation i gratisparkeringszoner

”Det har centreret parkeringen, fordi der er så mange andre
steder, du nu kun må holde en time gratis. Hvis jeg skal til
læge, kan jeg ikke nå tilbage. Så skal jeg herover, hvor du kan
betale dig fra at holde i flere timer. Og så ligger du ofte og
kører rundt for at få en plads. Jeg bor lidt udenfor byen, og
normalt tager det mig 20 min. at komme herind, men efter
betalingszonen skal jeg sætte 40 min. af for at sikre mig, at jeg
kan få en plads.”
(Stopinterview, kvinde, ca. 40 år)
”Man kan altid få en plads, når man kører. Der er mere
cirkulering, og der er nok flere, der holder et andet sted
udenfor bymidten eller tager deres cykel. Jeg tager i hvert fald
oftere min cykel nu end før betalingszonen.”
(Stopinterview, kvinde, ca. 60 år)

Andre borgere oplever, at man altid kan få en parkeringsplads i de gule zoner, idet
der er en øget cirkulation på gratisparkeringen grundet tidsbegrænsningen. Særligt
lørdag formiddag er der en dynamisk udskiftning ved gratisparkeringen.
Ændring i vaner
Flere borgere oplever, at den nye betalingsparkeringsordning har ændret deres
vaner. Flere nævner, at de oftere tager deres cykel for at undgå betaling. Enkelte
nævner, at de ofte dropper en gåtur eller shoppetur i byen, fordi de kun kan nå deres
hverdagsindkøb på den ene gratis parkeringstime.

Bilkø ved Blegdammen

Få ledige pladser lørdag middag
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BESØGENDE I KØGE BYMIDTE
19

37% AF DE BESØGENDE MENER IKKE, AT DEN NYE
ORDNING HAR GJORT DET NEMMERE AT FÅ EN PLADS
I hvilken grad mener du, at den nye betalingsparkeringsordning har gjort det
nemmere for dig som besøgende i Køge Bymidte at finde en ledig
parkeringsplads? (n=443)
4%

0%

19%

36%

20%

I meget høj grad

40%

I høj grad

Hverken eller

14%

60%

I lav grad

23%

5%

80%

I meget lav grad

100%

Ved ikke

37% af de besøgende i Køge Bymidte
mener i meget lav eller lav grad, at
den nye betalingsparkeringsordning
har gjort det nemmere at finde en
ledig parkeringsplads. 23% mener i
meget høj eller høj grad, at det er
blevet nemmere, mens der er en stor
andel på 36%, der hverken synes det
er blevet nemmere eller sværere at
finde en ledig parkeringsplads efter
betalingsparkeringsordningen trådte i
kraft.

39% af dem, der besøger Køge Bymidte ugentligt

32% af dem der besøger Køge Bymidte sjældnere

mener i meget lav eller lav grad, at det er blevet
nemmere at finde en parkeringsplads.

end ugentligt mener i meget lav eller lav grad, at det
er blevet nemmere at finde en parkeringsplads.
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DET ER BÅDE BLEVET SVÆRERE AT FÅ EN PPLADS OG AT FORSTÅ P-PLADSERNE
Flere af de besøgende i Køge Bymidte oplever, at det er blevet sværere at parkere.
Dels beskriver de, at der er ligeså meget, hvis ikke mere trængsel end tidligere –
særligt omkring de p-pladser, hvor man må holde i flere timer – og dels oplever de, at
det er svært at forstå og huske, hvordan det nye system fungerer.
Centralisering af trængsel
Ligesom beboerne oplever nogle besøgende, at der er sket en centralisering af
trængslen omkring pladser, hvor man må holde mere end en time.

”Der er altid plads heroppe ved stationen (lilla zone), men jeg
forstår ikke, hvorfor man også laver de gratis
parkeringspladser ved torvet”
(Stopinterview, kvinde, ca. 18 år)

”Jamen normalt ville jeg bare bruge den her app. Men jeg kan
ikke få det til at virke her, det er som, om at den her
parkeringsplads ikke er registreret. Så måske den slet ikke
virker i Køge?
(Stopinterview, kvinde, ca. 50 år)

Forvirring omkring parkeringszoner
Mange af de besøgende beskriver, at de kører til samme pladser, som de altid har
benyttet ved besøg i Køge Bymidte. De orienterer sig altså ikke på forhånd omkring
de nye zoner, men tager først stilling til disse ved ankomst – hvilket kan forårsage
forvirring.
Forvirring omkring betaling
Betaling er også en komplicerende faktor for de besøgende. Når man ikke anvender
betalingsapps eller -automater til hverdag, tager det lang tid at sætte sig ind i, hvilke
apps som virker og ikke virker i Køge – samt hvordan automaterne virker.

Kaos på travl parkeringsplads

Kø for at betale i automaten
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FLEST HAR BESØGT KØGE BYMIDTE FOR AT HANDLE I
BUTIKKER
Hvis du har besøgt Køge Bymidte inden for den seneste måned, hvad
var da formålet med besøget/besøgene? (n=443)

87% har handlet i

52% har besøgt

butikker

caféer/restauranter

31% har anvendt læge,

11% har besøgt venner,

fysioterapeut eller lignende

familie eller bekendte

13% har angivet andre

1% har ikke besøgt

årsager

Køge Bymidte

Andre årsager:

Bibliotek

Størstedelen (87%) af borgerne har besøgt Køge Bymidte for at
handle i butikker.
Af den kvalitative dataindsamling fremgår det dog, at besøgende
som kommer til Køge Bymidte for at handle i butikker af og til må
gå skuffede hjem, fordi der kun er ledige pladser i de
tidsbegrænsede gule zoner.
”Vi havde jo tænkt os at ose, når nu vi var her. Men det bliver så
ikke tilfældet, når vi kun kunne få plads her, hvor man må holde én
time. Nu må vi bare handle og så køre hjem igen.”
(Stopinterview, ægtepar, ca. 65 år)

Også borgere, som skal til læge, fysioterapeut eller lignende,
oplever, at tilbuddet om en times gratis parkering ikke er
tilstrækkeligt – de må derfor anvende de blå og lilla zoner, der
kræver betaling, for at sikre at de ikke får bøder.

Bank

Biograf
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FREKVENS OG LÆNGDE AF BESØG
Har du ændret besøgsvaner som
følge af den nye betalingsordning?
(n=443)

Har længden af dine besøg i Køge Bymidte
ændret sig som følge af den nye
betalingsordning? (n=443)

2% besøger Køge

1% mener, at deres besøg

Bymidte oftere

er blevet længere

48% besøger Køge Bymidte

41% mener, at deres besøg

lige så ofte som før

har samme længde som før

49% besøger Køge

55% mener, at deres

Bymidte sjældnere

besøg er blevet kortere

1% ved ikke

2% ved ikke

49% af de besøgende angiver, at de
besøger Køge Bymidte sjældnere end
før, mens 55% mener, at deres besøg i
Køge Bymidte er blevet kortere. For
48% af de besøgende har den nye
betalingsordning ikke ændret på, hvor
ofte de besøger Køge Bymidte,
ligesom 41% oplever, at den nye
betalingsordning ikke har haft nogen
effekt på længden af deres besøg i
Køge Bymidte.

55% af dem, der har besøgt venner og familie i

66% af dem, der har besøgt Køge Bymidte på grund

Køge Bymidte den sidste måned, angiver, at de
besøger Køge Bymidte sjældnere end før

af læge, fysopterapi eller lignende, har angivet, at
deres besøg i Køge Bymidte er blevet kortere
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HVOR PARKERER
DE BESØGENDE?
BAGGRUND
OG FORMÅL
• 69% anvender gratis parkering på Køge Torv
inklusiv omkringliggende gader og stræder, hvor
der skiltes med tidsbegrænsning (gul)
• 13% anvender gratis parkering uden
tidsbegrænsning, Værftsvej og Kongsberg Allé
(gul)
• 44% anvender betalingsparkering, timepris 8 kr.
(blå)
• 14% anvender betalingsparkering, timepris 8 kr.
eller månedslicens 200 kr. (lilla)
• 18% anvender parkering i bufferzone, 2 timer
gratis eller dagslicens 30 kr. (grøn)

• 4% anvender zonen, der grænser op til
bufferzonen (grå)
• 7% parkerer andre steder

(n=443)
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FLEST HAR KENDSKAB TIL BETALING MED APPS
Hvilke betalingsløsninger har du kendskab til i forbindelse med
betalingsparkering på timebasis i Køge Kommune? (n=443)

Apps: 72%

Kreditkort eller
MobilePay: 57%

P-skrabekort: 9%

Andet: 15%

Størstedelen (72%) af de besøgende i
Køge Bymidte kender til muligheden
for at betale for parkering på
timebasis med apps. 57% er bekendte
med muligheden for at betale ved en
automat med kreditkort eller
MobilePay, mens 9% kender til
muligheden for at betale med Pskrabekort.
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FLEST HAR ANVENDT BETALING MED APPS
Hvilke betalingsløsninger har du anvendt i
forbindelse med besøg i Køge Bymidte? (n=286)

Apps: 63%

Kreditkort eller
MobilePay: 41%

Flertallet af borgerne anvender apps og dernæst P-automater til
betaling af parkering i Køge Bymidte.
Der er flere borgere, der har kendskab til apps (72%) end
borgere, der anvender apps (63%). Dette stemmer overens med
den kvalitative dataindsamling, hvor flere udtrykte, at de foretrak
den mere håndgribelige P-automat.

”Jeg foretrækker at bruge automaten fremfor en
app – så kan jeg også få en printet kvittering”
(Stopinterview, kvinde, ca. 35. år)

P-skrabekort: 0%

Andet: 12%
Enkelte borgere nævner kendskabet til P-skrabekort men
anvender det ikke. De finder det besværligt, at man skal have de
rette tidsintervaller og ikke kan forlænge parkeringsperioden
med P-skrabekort.

*Note: Spørgsmålet er kun stillet til folk, der har parkeret på områder med betalingsparkering
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BETALINGSAPPS HAR POTENTIALE – OG
FORBEDRINGSPOTENTIALE
Størstedelen af borgerne (63%) anvender apps til betaling ved den nye betalingsparkering. Der er flere fordele ved at bruge en app, men fortsat
forbedringspotentialer i kommunikationen af den digitale betalingsservice.

”Jeg bruger bare appen. Det er nemt at bruge, og så kan man
forlænge, hvis man lige bliver på cafeen og får en dessert”
(Stopinterview, kvinde, ca. 18 år)
”Jeg bruger automaten, fordi så betaler man kun for den tid,
man holder der. Det kan man ikke med appen, så vidt jeg ved”

Mulighed for forlængelse
Flere borgere er tilfredse med muligheden for at forlænge parkeringen uden at
skulle tilbage til parkeringspladsen, hvilket bidrager til øget fleksibilitet.
Det er dog ikke alle borgere, der er opmærksomme på denne funktion. De bruger
derfor betalingsautomaten som alternativ men kunne muligvis have glæde af
fleksibiliteten ved en app.

(Stopinterview, mand, ca. 45 år)
”Man kan bruge Easypark her. Så skal jeg bare lige finde
områdenummeret”
(Stopinterview, kvinde, ca. 40 år)

App-skiltning
Skiltningen af de anvendelige apps er klistret fast på betalingsautomaterne.
Borgerne skal derfor alligevel derhen for at få oplyst områdenummer, samt hvilke
apps det er muligt at bruge. Man kunne med fordel sætte app-skiltene flere steder
for at gøre det nemmere for borgerne at tilgå områdenummeret.
Apps til betaling

Borgerne hjælpes ad
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BETALINGSAUTOMATERNE KRÆVER
TILVÆNNING
Mange borgere taler om betalingsautomaterne og parkeringen, når de går væk fra
parkeringspladsen. Dette vidner om, at det fylder meget for folk, samt at det skaber
forvirring og usikkerhed.

”Det fungerer ikke. Jeg har lige betalt 390 kr. for parkering i 3
timer fordi den ikke nulstillede. Teknikken fungerer ikke” siger
en mand efter, at have stået i 5-7 min. ved automaten. ”Og så
er det langsomt” tilføjer hans kone.
(Stopinterview, ægtepar, ca. 55 år)

Langsomme og teknisk utilstrækkelige
Flere oplever, at automaterne er langsomme. Det tager gennemsnitligt over et minut
for en borger at købe en billet og op til flere minutter, såfremt der er kø eller tekniske
vanskeligheder. Dette oplevede flere, hvorfor de endte med at betale overpris.

”Jeg bruger automaten og betaler med kort, fordi så kan man
komme tilbage og sætte kortet i og kun betale for den tid, man
har holdt der. Så kan jeg bare sætte den til seks timer, og når
jeg kommer tilbage efter tre, så sætter jeg mit dankort ind og
betaler kun for de tre timer.”

Mulighed for at tjekke ud

(Stopinterview, mand, ca. 30 år)

Flere borgere anser det som en fordel, at man har mulighed for at tjekke ud, hvis man
kommer tilbage før beregnet tid. Dermed betaler man kun for den tid, man faktisk har
anvendt pladsen. Flere fortæller, at dette har begrænset bekymringen og stressen for
ikke at nå tilbage, før tiden udløber.
Dog er ikke alle borgere opmærksomme på muligheden for at tjekke ud. Flere borgere
stresser derfor fortsat for at komme tilbage, inden P-billetten udløber.
Kvittering i forruden
Flere borgere er ikke opmærksomme på, at kvitteringen ikke skal i forruden.

Automaten skaber kø

Kvittering i forruden
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DER ER FOR FÅ P-AUTOMATER, HVILKET RESULTERER I KØ OG IRRITATION
Mener du, at der er nok P-automater
sat op i Køge Bymidte ? (n=230)

I forbindelse med vores kvalitative dataindsamling fandt vi også,
at der var kø ved flere lejligheder – særligt lørdag formiddag og
eftermiddag.

FOR MANGE
3%

TILPAS

73% af borgerne mener ikke, at der er nok P-automater i Køge
Bymidte.

”De burde bare lave en automat til os alle sammen” siger
en mand og griner. En kvinde ryster på hovedet og
udviser irritation over ventetiden.

24%

(Stopinterview & observation)

73%

FOR FÅ

Borgerne ventede i kø, op til 2-3 mennesker af gangen, for at
tilgå P-automaten. Dette bidrog til irritation over ventetiden
blandt flere borgere.

*Note: Resultatet vises uden ”ved ikke”-kategori
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UHENSIGTSMÆSSIG PLACERING AF BETALINGSAUTOMATER PÅ UDVALGTE
PARKERINGSPLADSER
Uhensigtsmæssig placering af betalingsautomater
Betalingsautomaterne er på flere parkeringspladser placeret uhensigtsmæssigt
ift. at fremme synlighed og tilgængelighed:
•

Man har placeret to automater ved siden af hinanden ved den lilla
parkeringsplads ved stationen. Man kunne med fordel sprede dem mere ud,
således at de er hurtigere at tilgå fra forskellige lokationer.

•

Automaten ved Sankt Gertrudsstræde 9 er gemt bag et parkeringsskilt og
kan derfor være svær at få øje på.

To automater står meget tæt

Sankt Gertrudsstræde – automat skjult

Observerede P-automaters placering
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GRATIS PARKERING EFTERFULGT AF FAST TIMEPRIS KAN FÅ
FOLK TIL AT BRUGE P-KÆLDRE OG P-HUSE
Er der noget af det følgende, der kunne få dig til at bruge Pkældre og P-huse i Køge mere, end du gør i dag? (n=443)
Gratis parkering den første time,
hvorefter det koster en fast timepris

Lavere timepris end
den nuværende

50%

22%

Bedre skiltning omkring
parkeringsmulighederne

21%

Andet

22%

50% af de besøgende angiver, at gratis
parkering den første time efterfulgt af
en fast timepris ville kunne få dem til
at bruge P-huse og P-kældre mere,
end de gør i dag. 22% peger på en
lavere timepris, mens 21% mener, at
bedre skiltning omkring parkeringsmulighederne i P-huse og P-kældre
ville kunne få dem til at bruge dem
mere.

Ingen af ovenstående

26%

58% af dem, der har besøgt Køge pga. Restaurant/cafe-besøg, mener,

31% af dem, der har besøgt Køge for at besøge venner og familie,

at gratis parkering den første time efterfulgt af en fast timepris ville
kunne få dem til at bruge P-kældre og –huse mere, end de gør i dag

mener, at en lavere timepris end den nuværende ville kunne få dem til
at bruge P-kældre og –huse mere, end de gør i dag
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GRATIS PARKERING EFTERFULGT AF TIMEPRIS HAR
BETYDNING FOR BORGERNES PARKERINGSADFÆRD
Forestil dig at Køge Kommune indførte gratis parkering overalt i Køge den første
time, hvorefter det nogle steder ville koste penge den efterfølgende time. Hvad
ville det betyde for din parkeringsadfærd? (n=443)

Jeg forestiller mig, jeg ville parkere andre steder,
end jeg gør i dag

20%

Jeg forestiller mig, jeg ville bruge parkering oftere,
end jeg gør i dag

26%

0%
Meget enig

Enig

28%

Hverken eller

29%

28%

20%
Uenig

40%

11% 7% 5%

29%

60%

Meget uenig

48% af de besøgende ville parkere
andre steder, end de gør i dag, hvis en
times gratis parkering efterfulgt at
betalingsparkering blev indført. 54%
forestiller sig, at de ville bruge
parkering oftere, end de gør i dag, hvis
det blev indført.

6% 6% 4%

80%

100%

Ved ikke
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PENDLERE
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35% AF PENDLERNE OPLEVER, AT DET ER BLEVET
NEMMERE AT FINDE EN PARKERINGSPLADS
Hvor enig eller uenig er du i, at det siden betalingsparkeringsordningen trådte i kraft
2. januar i år er blevet nemmere for dig som pendler at finde en parkeringsplads,
når du har brug for det? (n=260)
15%

0%

20%

23%

20%

Meget enig

40%

Enig

Hverken eller

12%

60%

Uenig

57% af pendlerne kører til Køge i bil og

43% af pendlerne kører til Køge i bil,

parkerer, hvorefter de arbejder i Køge

hvorefter de tager offentlig transport ud
af Køge

24%

7%

80%

Meget uenig

100%

35% af pendlerne er enten meget
enige eller enige i, at den nye
betalingsparkeringsordning har gjort
det nemmere at finde en
parkeringsplads. 36% er dog enten
meget uenige eller uenige i det
samme.

Ved ikke

97% af pendlerne pendler ugentligt

3% af pendlerne pendler sjældnere end
ugentligt
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HVOR PARKERER
PENDLERNE?
BAGGRUND
OG FORMÅL
• 7% anvender gratis parkering på Køge Torv
inklusiv omkringliggende gader og stræder, hvor
der skiltes med tidsbegrænsning (gul)
• 24% anvender gratis parkering uden
tidsbegrænsning, Værftsvej og Kongsberg Allé
(gul)
• 6% anvender betalingsparkering, timepris 8 kr.
(blå)
• 58% anvender betalingsparkering, timepris 8 kr.
eller månedslicens 200 kr. (lilla)
• 3% anvender parkering i bufferzone, 2 timer
gratis eller dagslicens 30 kr. (grøn)

• 4% anvender zonen, der grænser op til
bufferzonen (grå)
• 16% parkerer andre steder

(n=260)
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55% ER ENIGE I, AT DET ER MULIGT AT FÅ EN
PARKERINGSPLADS TÆT NOK PÅ KØGE STATION
Hvor enig eller uenig er du i, at det er muligt at få en parkeringsplads med en
tilfredsstillende afstand til Køge Station? (n=112)

26%

0%

20%

Meget enig

Enig

29%

10%

40%

60%

Hverken eller

Uenig

7%

28%

80%

Meget uenig

1%

100%

Ved ikke

55% af pendlerne er enten meget
enige eller enige i, at det er muligt at få
en parkeringsplads med en
tilfredsstillende afstand til Køge
Station. Der er dog også 28% der er
meget uenige, mens 7% er uenige i
dette.
Af de kvalitative observationer fremgår
det, at den gratis parkeringsplads er
langt mere anvendt end de nærmere
betalingspladser. Der er altså
forventeligt en stor del af pendlerne,
som helst holder på den gratis plads.
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BEBOERE
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42% AF BORGERNE MENER IKKE, AT DER ER KOMMET
BEDRE PLADS TIL PARKERING
Hvor enig eller uenig er du i, at den nye betalingsparkeringsordning har
resulteret i bedre plads til parkering, der hvor du bor, når du skal bruge
en plads? (n=388)
13%

0%

21%

19%

20%

Meget enig

40%

Enig

Hverken eller

15%

27%

60%

Uenig

5%

80%

Meget uenig

100%

42% af borgerne er enten meget
uenige eller uenige i, at den nye
betalingsparkeringsordning har
resulteret i bedre plads til parkering,
der hvor de bor. 34% af borgerne
mener derimod, at den nye
betalingsparkeringsordning har
resulteret i bedre plads til parkering.

Ved ikke

60% af beboerne i licenszonerne

26% af beboerne i licenszonerne

14% af beboerne i licenszonerne

44% af dem, der parkerer på offentlig vej

parkerer ugentligt på offentlig vej

parkerer sjældnere end ugentligt på
offentlig vej

parkerer aldrig på offentlig vej

ugentligt er meget uenige eller uenige, mens
det samme gælder for 38% af dem, der
parkerer sjældnere end ugentligt
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56% OPLEVER OFTE ELLER INDIMELLEM, AT DER IKKE ER
LEDIGE PARKERINGSPLADSER I DERES BEBOERZONE
Hvor ofte oplever du, at der ikke er ledige parkeringspladser i den
zone, hvor din beboerlicens gælder? (n=174)
40%

20%
32%
24%

27%

24% af borgerne, der har en
beboerlicens, oplever ofte, at der ikke
er ledige parkeringspladser, i den zone
hvor de bor i. 32% oplever det
indimellem, mens 27% oplever det
sjældent. 16% oplever aldrig, at der
ikke er ledige parkeringspladser.

16%
2%

0%
Ofte

Indimellem

Sjældent

Aldrig

Ved ikke

*Note: Resultatet vises kun for folk med beboerlicens
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44% OPLEVER OFTE ELLER INDIMELLEM ØGET
TRÆNGSEL
Hvor ofte oplever du, at der er problemer med øget trængsel på grund af folk, der
parkerer gratis i området op til den licenszone, du bor i? (n=137)

17%

0%

27%

20%

23%

40%

Ofte

Indimellem

18%

60%

Sjældent

Aldrig

15%

80%

100%

17 % af dem, der bor i bufferzonen,
oplever ofte, at der er problemer med
øget trængsel på grund af folk, der
parkerer gratis i området op til zonen.
27% oplever øget trængsel
indimellem, mens 23% sjældent
oplever det. 18% oplever aldrig øget
trængsel.

Ved ikke

*Note: Spørgsmålet kun stillet til beboere i bufferzone
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STØRRE TILFREDSHED MED ANSØGNINGSPROCEDURE FOR
BEBOERLICENSER END MÅNEDSLICENSER
Hvor tilfreds eller utilfreds er du med...

Ansøgningsproceduren for beboerlicenser?
(n=174)

Ansøgningsproceduren for månedslicenser?
(n=157)

23%

10%

0%
Meget tilfreds

Tilfreds

Hverken eller

41%

29%

20%
Utilfreds

15%

23%

40%

7% 12% 2%

22%

60%
Meget utilfreds

16% 0%

80%

100%

Der er stor forskel på, hvorvidt der er
tilfredshed med måden, hvorpå man
søger parkeringslicenser, afhængig af
hvilken type licens der er tale om.
Således er 64% meget tilfredse eller
tilfredse med ansøgningsproceduren
for beboerlicenser mens tallet kun er
39% for månedslicenser. Dette kan
hænge sammen med, at der er
utilfredshed med prisen på
månedslicenser som vist tidligere.

Ved ikke
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KOMMUNALT ANSATTE
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MÆNGDEN AF PERSONALEPARKERINGSPLADSER ER IKKE
TILFREDSSTILLENDE
Hvor tilfreds eller utilfreds er du med mængden af
personaleparkeringspladser? (n=262)

6%

0%

24%

14%

20%

Meget tilfreds

40%

Tilfreds

Hverken eller

23%

24%

60%

Utilfreds

10%

80%

Meget utilfreds

100%

Ved ikke

23% af de ansatte anvender andre
parkeringsløsninger til deres bil end
de anviste personaleparkeringspladser. Blandt dem, der bruger
personaleparkeringspladsen eller har
valgt en anden parkeringsløsning, er
30% enten meget tilfredse eller
tilfredse med mængden af pladser.
36% af dem, der anvender
personaleparkeringspladsen ugentligt
er enten meget tilfredse eller
tilfredse.

23% af de ansatte anvender

36% af dem, der anvender personale-

10% af de ansatte, der bruger andre

andre parkeringsløsninger

parkeringspladsen ugentligt, er enten meget
tilfredse eller tilfredse med mængden af
personaleparkeringspladser

parkeringsløsninger, er enten meget
tilfredse eller tilfredse med mængden
af personaleparkeringspladser
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39% AF DE ANSATTE MENER IKKE, AT MAN KAN FINDE EN
PARKERINGSPLADS, NÅR MAN SKAL PÅ ARBEJDE
Hvor enig eller uenig er du i, at man som kommunalt ansat kan finde en
parkeringsplads, når man skal på arbejde, når man har brug for det? (n=262)

13%

0%

23%

15%

20%

Meget enig

40%

Enig

Hverken eller

20%

19%

60%

Uenig

80%

Meget uenig

9%

100%

Ved ikke

36% af de kommunalt ansatte, der
kører i bil til arbejde, er enten meget
enige eller enige i, at det er muligt at
finde en parkeringsplads, når man skal
på arbejde. Der er dog 39% af de
kommunalt ansatte, der er enten
meget uenige eller uenige i dette. Kun
20% af de ansatte, der anvender
andre parkeringsløsninger, er meget
enige eller enige i, at det er muligt at
finde en parkeringsplads, når man skal
på arbejde.

42% af dem, der anvender personaleparkeringspladsen

20% af de ansatte, der bruger andre parkeringsløsninger, er

ugentligt, er meget enige eller enige i, at man kan finde en
parkeringsplads, når man skal på arbejde

meget enige eller enige i, at man kan finde en
parkeringsplads, når man skal på arbejde
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BAGGRUNDSINFORMATION
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GRUPPER AF BORGERE

20% er beboere

11% er beboere

i en betalingszone

i en bufferzone

21% er pendlere

21% er kommunalt
ansatte

34% er besøgende

4% er ingen af

i Køge Bymidte

delene

(n=1297)
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DEMOGRAFI

Alder

60%
Køn

50%
40%
30%
48%

20%

42%

58%
10%

27%

25%

0%
18-39-årige

40-59-årige

Over 60-årige

(n=1297)
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