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1 Indledning 

Flex-parkering er en videreudvikling af Københavns 
Kommunes arbejde med stativløs cykelparkering, 
der skal imødekomme den pladsmangel i cykelstati-
verne, som mange oplever ved skoler og andre ud-
dannelsesinstitutioner i de store byer.

Generelt er der et ønske om at forbedre forholde-
ne omkring cykeltrafik ved byens skoler. Men ved 
mange skoler er det vanskeligt at finde tilstrækkelig 
plads til cykelparkering, samtidig med at behovet 
for parkering ofte er begrænset til de timer, hvor 
der er aktiviteter på skolerne. Desuden er der ofte 
et markant behov for bilparkering.

Derfor har Københavns Kommunes program Sikre 
Skoleveje ønsket at afprøve en fleksibel løsning, 
hvor der tilbydes cykelparkering i dagtimerne, når 
behovet for cykelparkering er højest, og bilparke-
ring i aften- og nattetimerne, når områdets beboere 
har behov for at parkere deres biler. Med ganske 
få virkemidler har Københavns Kommune udviklet 
konceptet ”Flex-parkering”, som giver mulighed 
for parkering for begge trafikantgrupper. 

Formålet med forsøget og den efterfølgende evalu-
ering har været at afklare, om det er hensigtsmæs-
sigt at etablere fleksible parkeringspladser, samt 
hvordan beboere, elever og andre brugergrupper 
tager imod Flex-parkering.

Forsøget påbegyndte den 18. august 2011 på Ing-
rid Jespersens Gymnasieskole i Nordre Frihavnsgade 
på Østerbro.

Østerbro
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Billeder fra før forsøget
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2 Baggrund

Københavns Kommune har ønsket at undersøge 
muligheden for en ”både og”-løsning med fleksi-
ble parkeringspladser i stedet for en ”enten eller”-
løsning, hvor bilparkering nedlægges til fordel for 
etablering af cykelstativer. 

Ingrid Jespersens Gymnasieskole i Nordre Frihavns-
gade på Østerbro blev valgt som case til forsøget, 
da skolen gennem mange år har haft et overvæl-
dende antal cykler i forhold til kapaciteten af cy-
kelstativer og samtidig ikke har haft plads til at 
udvide cykelparkeringen. 

Overfyldte stativer og væltede cykler har præget 
gadebilledet foran skolen og langs facaden op 
mod Trianglen, og de mange cykler har ofte på-
virket tilgængeligheden negativt på strækningen 
mellem Trianglen og skolen, til gene for brugerne 
af skolen, beboere, de handlende og de erhvervs-
drivende. 

Der går 940 elever på Ingrid Jespersens Gymnasie-
skole, som både består af grundskole, gymnasium 
og SFO. I cykelstativerne på skolens facade er der 
64 pladser, mens der er registreret ca. 250 cyk-
ler i området mellem skolen og Trianglen, hvoraf 
størstedelen må antages at tilhøre skolens elever. 
Det understøtter behovet for mere cykelparkering, 
hvilket allerede stod klart inden forsøgets start.  

Bilparkering i området er også eftertragtet, sær-
ligt i aften- og nattetimerne. Fra kl. 17 er bilpar-
keringspladserne ved skolen i Nordre Frihavnsgade 
fuldt optaget, mens der ifølge Københavns kom-
munes tællinger er en belægningsgrad på 78 % i 
dagtimerne. 

I stedet for at nedlægge parkeringspladserne 
permanent er tanken med Flex-parkering kun at 
forbeholde pladsen til cyklister, når behovet er til 
stede, så bilister fortsat kan anvende pladsen til 
parkering uden for skoletiden. På den måde skiftes 
bilister og cyklister til at bruge det samme parke-
ringsareal på forskellige tidspunkter af døgnet.  

Overordnet har formålet med forsøget været at af-
klare eventuelle fordele og ulemper ved at oprette 
disse fleksible parkeringspladser. 

Rektor Otto Strange Møller fra Ingrid Jespersens 
Gymnasieskole har udtalt: 

”Vi er én af de skoler i det centrale København, 
der desværre ikke kan tilbyde vores elever særlig 
meget plads til cykelparkering. Derfor er vi rigtig 
glade for, at kommunen afprøver nye løsninger, 
der kan fremme cyklismen.”
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Med Flex-parkering har Københavns Kommune 
afprøvet muligheden for at tilbyde cykelparkering 
uden de velkendte cykelstativer, men i stedet ved 
blot at dedikere et aftegnet areal til cyklerne. Hvor 
arbejdet med stativløs cykelparkering tidligere kun 
har omhandlet cykel- og tilgængelighedsforhold, 
har Flex-parkering afdækket muligheden for en 
fleksibel parkeringsløsning, og med ganske få vir-
kemidler har Københavns Kommune med politiets 
accept udviklet et koncept, som giver plads til par-
kering af både cykler og biler. 

Forud for etableringen af forsøget er projektudvik-
lingen sket i en proces mellem Københavns Kom-
mune og projektets rådgiver Atkins.

I den proces indgik en række overvejelser om den 
fysiske udformning af Flex-parkering, det visuelle 
udtryk, og hvordan tiltaget skulle kommunikeres 
ud. Blandt andet blev der arbejdet med 3D-folier i 
belægningen til visualisering af logo og tekstfelter. 
Dette blev dog ikke integreret i forsøget, da effek-
ten med 3D-folier i belægningen ikke stemte over-
ens med forventningerne. I stedet blev løsningen 
at bemale arealet med en genkendelig blå farve, 
som fremstår klar og tydelig og i forvejen benyttes 
til cykelfelter. Logoet blev særligt udviklet til forsø-
get, men vil også kunne anvendes ved eventuelle 
nye etableringer af Flex-parkering. 

Som registreringsgrundlag udarbejdede Atkins et 
tælle- og registreringsskema samt en tælle- og re-
gistreringsguide for at lette selve registreringen af 
bilernes og ikke mindst cyklernes placeringsmøn-
stre samt sikre et sammenligneligt grundlag til den 
efterfølgende evaluering af forsøget. 

I guiden blev området foran skolen og hen til Tri-
anglen opdelt i 7 mindre zoner med henblik på se-
nere at muliggøre en analyse af parkeringsmønstre 
og ændringer i disse samt gøre tælle- og registre-
ringsarbejdet mere overskueligt. Desuden fremgik 
det i guiden, hvor og hvordan fotos skulle tages i 
forbindelse med registreringerne.

Til den fysiske afgrænsning af arealet til Flex-par-
kering blev 5 bilparkeringspladser foran Ingrid Jes-
persens Gymnasieskole på Nordre Frihavnsgade nr. 
9-11 inddraget. I skoletiden mandag til fredag kl. 
7.00 – 17.00 blev arealet dedikeret til cykelparke-
ring, mens det i tidsrummet 17.00 – 07.00 i hver-
dage og hele døgnet i weekenden blev forbeholdt 
traditionel bilparkering. De valgte tidspunkter blev 
fastlagt i samarbejde med skolens ledelse på bag-
grund af skolens almindelige ”møde”- og ”gå 
hjem”-frekvenser, og fordi det skulle være nemt at 
huske klokkeslettene.  

De 5 bilparkeringspladser, som blev inddraget til 
forsøget, strækker sig parallelt med skolens byg-
ning, hvor den eksisterende længeparkering er 
placeret. Flex-parkering består i dette tilfælde af 
to felter, som henholdsvis måler 21,5 m og 16 m. 
Sammenlagt giver det plads til ca. 75 cykler, hvis 
cyklerne parkeres med et mellemrum på 50 cm, 
hvilket er den gennemsnitlige afstand i cykelstati-
ver. Felterne er placeret i forlængelse af hinanden 
afbrudt af en overkørsel foran skolens indgangs-
port. For at markere Flex-parkering blev begge fel-
ter afgrænset af en traditionel 10 cm bred, hvid 
vejmarkering, og ved afgrænsningerne blev der 
opsat spærrebomme af typen O45 for at sikre, at 
cyklerne ikke kunne vælte ud over det afgrænsede 
areal og eventuelt beskadige biler, der står parke-
ret i forlængelse af Flex-parkering. 

3 Forsøgets opbygning
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Selve arealet blev markeret med skiftevis logo og 
tekstfelter med ordlyden Flex-parkering og udført 
i termaplast. 

For at markere de tidsmæssige begrænsninger for 
parkering blev der opsat to standsning forbudt-
skilte af typen C61 med undertavler. Herved blev 
bilisterne informeret om deres muligheder for at 
parkere. Situationen for cyklerne var dog ander-
ledes, fordi der ikke eksisterer et standsning for-
budt-skilt for cykler. Dette blev løst ved at opstille 
3 skilte langs Flex-parkering med markering (type 
E21.1 i en galge efterfulgt af E33 med angivelsen 
7-17), som tydeliggjorde, at området var afsat til 
cykelparkering i tidsrummet 7.00 –17.00. 
    
Københavns Kommune har fra projektets start 
haft fokus på vigtigheden af god kommunikation; 
internt i kommunen, mellem kommunen og sko-
len samt med områdets beboere.
 
Ud over logoet, som blev udviklet for at sikre stor 
genkendelighed, udarbejdede kommunen en fol-
der med information om forsøget, forsøgets bag-
grund og tidspunkterne for hhv. bil- og cykelpar-
kering. Folderen blev udleveret til alle på skolen 
og omdelt til de omkringliggende husstande. Des-
uden blev der opsat holdere til folderne langs Flex-
parkering, således at forbipasserende også havde 
mulighed for at få information om forsøget.  
Endvidere blev der på skolens facade opsat ban-
nere med logo og information om tidspunkterne 
for bil- og cykelparkering. 

Ved forsøgets begyndelse etablerede Københavns 
Kommune en SMS-service, så elever og andre bor-
gere løbende kunne tilkendegive deres meninger 
om forsøget.

Ved hjælp af et klart budskab, skiltning og kom-
munikation har forsøget fra start fået positiv me-
dieomtale, og forsøget blev indviet den 18. august 
2011 af repræsentanter fra Københavns Kommu-
ne og Ingrid Jespersens Gymnasieskole.  

I forbindelse med indvielsen arrangerede Køben-
havns Kommune en event i tidsrummet, hvor ele-
verne mødte i skole. Til arrangementet blev der 
uddelt æbler og flyers om forsøget, og de rele-
vante personer fra kommunen og skolen var iført 
T-shirts med Flex-parkerings logo. 

Desuden blev der udsendt en pressemeddelelse, 
som medførte, at forsøget blev omtalt i Østerbro 
Avis, og at radioens P4 udsendte en live reportage 
fra åbningsdagen.

Overblik over elementerne i forsøgets 
opbygning 

•	 Hvid	vejafmærkning	
•	 Logoer	og	tekst	i	termaplast
•	 2	standsningsforbudsskilte	med	
 undertavler
•	 4	spærrebomme
•	 3	skilte		
•	 3	facadebannere
•	 4	holdere	til	foldere	
•	 Folder
•	 Registreringsguide	og	registreringsskemaer
•	 SMS-service
•	 Pressemeddelelse
•	 Åbningsevent
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Succeskriterier
Afprøvningen af den fleksible parkeringsløsning 
havde til formål bl.a. at besvare spørgsmålene: 

•	 Bliver	tidsintervallerne	til	henholdsvis	cykler		
 og biler overholdt? 

•	 Påvirkes	tilgængeligheden	på	fortov	og	på	
 kørebane ved den nye form for parkering? 

•	 Kan	der	registreres	ændringer	i	cykel-
 parkeringen i området. 
 Altså har placeringen af cyklerne flyttet sig  
 hen til Flex-parkering? 

•	 Hvordan	har	beboere,	elever	samt	andre		 	
 brugergrupper taget imod Flex-parkering?

Billeder fra før forsøgets åbningsdag 



ATKINS  Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S Tlf. (+45) 52 51 90 00 Fax. (+45) 52 51 90 01

12

Oversigtskort

Udsnit af Nordre Frihavnsgade og de tællezoner, som er benyttet. Zone 1 og 2 er Flex-parkering.
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Billeder fra forsøgets åbning 



ATKINS  Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S Tlf. (+45) 52 51 90 00 Fax. (+45) 52 51 90 01

14

Der blev foretaget i alt 15 tællinger/registreringer 
på hverdage med fotodokumentation af området 
omkring skolen. 4 før-tællinger fandt sted inden 
forsøgets start mellem den 28. april 2011 og den 
6. maj 2011. Heraf foregik tre før-tællinger i tids-
rummet mellem kl. 8.30 og 11.30 og én kl. 16.00. 

Under forsøget blev der i alt udført 11 tællinger 
i perioden fra den 2. september 2011 til den 1. 
februar 2012. Af disse tællinger blev to foretaget 
i elevernes efterårsferie for at observere forskelle 
mellem hverdage og feriedage. Den ene ferietæl-
ling blev udført om aftenen kl. 18.30, mens den 
anden fandt sted i tidsrummet kl. 10.10 – 11.45.   
 
Alle tællinger blev udført af Københavns Kommu-
nes tælleteam på baggrund af den udarbejdede 
tælleguide.

En opsummering af resultaterne opridses herun-
der.

4.1 Eksterne påvirkninger 
Der har desværre været en række uforudsete 
hændelser i den periode, hvor tællingerne og regi-
streringerne blev udført. De eksterne påvirkninger 
har alle haft større eller mindre indflydelse på præ-
cisionen af den efterfølgende konklusion.   

I det følgende skitseres de hændelser, som er ob-
serveret i forbindelse med tællinger og registrerin-
ger:

•	 D. 28/4 2011: Lærere på kursus, så fem 
 klasser havde fri.

• D. 28/4 2011: I zone 4 blev der udført 
 vejarbejde.  

•	 Fra	d.	14/9	2011	til	d.	23/11	2011: 
 Et stillads langs facaden i zone 6 og 7   
 spærrede for halvdelen af fortovet.

•	 D. 12/12 2011: Alle 3.g´erne havde 
 projekt- og eksamensfri.

•	 D. 11/1 2012: I Flex-parkering (zone 1) var  
 der placeret en container til byggeaffald 
 i forbindelse med renoveringsarbejde på   
 skolen.

•	 Fra d. 11/1 2012 til d. 1/2 2012: 
 Tre cykel-stativpladser i zone 3 var blokeret  
 på  grund af kælderombygning på skolen. 

•	 I uge 42 (d. 17/10 til 21/10 2011): 
 Eleverne var ikke i skole pga. efterårsferie.  

4.2 Tællinger 
For at afdække ændringer og adfærd ses på tæl-
linger og registreringer grupperet i forskellige sam-
menhænge. 

•	 Zone 1-5; fortov, brandvej og Flex-
 parkering foran skolen.

•	 Zone 6 og 7; fortovet op til Trianglen, 
 da der har været en forventning om, at   
 mængden af cykler vil skifte fra zone 6 og  
 7 til zonerne 1-5, når Flex-parkering blev   
 etableret.

•	 Zone 1 og 2; selve Flex-parkering.

•	 Zone 5; overkørslen foran skolens 
 indgangsport, der også fungerer som   
 brandvej.        

4 Forsøgsperioden



ATKINS  Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S Tlf. (+45) 52 51 90 00 Fax. (+45) 52 51 90 01

15

Det er værd at bemærke, at der efter etableringen 
af Flex-parkering kom flere cykler i det samlede 
område mellem skolen og Trianglen (zone 1-7). 
Før-tællingerne viste, at der i snit var 169 cykler 
i zone 1-7. Tællinger efter etableringen af Flex-
parkering viste, at der i snit var 255 i zone 1-7, 
svarende til en stigning på 50 %. 

Det er en bemærkelsesværdig stigning, da 
tællingerne efter etableringen af Flex-parkering 
også foregik i vinterperioden, hvor der normalt er 
et fald i antallet af cykler. Der er ikke nogen umid-
delbar forklaring på stigningen, men det kan ikke 
udelukkes, at tilbuddet om mere cykelparkering 
har fået flere til at cykle. 

Gennemsnitligt antal cykler fordelt på de 7 zoner
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4.2.1 Fortovet og Flex-parkering foran skolen 
(zone 1-5)
Antallet af cykler varierede fra 90 ved en før-tæl-
ling til 217 efter etableringen af Flex-parkering, 
dog med blot 20 cykler i efterårsferien. 
Før indførelsen af Flex-parkering var der i snit 96 
cykler i området, mens der efter etableringen af 
Flex-parkering i snit var 184 cykler dagligt, hvilket 
næsten svarer til en fordobling. 

Det er meget forståeligt, at der blev flere cykler 
foran skolen efter etableringen af Flex-parkering, 
som jo netop har medført en betragtelig udvidelse 
af parkeringskapaciteten på dette sted.     
Men det var også i dette område, der var flest cyk-
ler, som var væltet eller placeret til gene for tilgæn-
geligheden; nemlig 21 cykler i snit.   
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4.2.2 Fortovet op til Trianglen (zone 6 og 7)
Antallet af cykler varierede fra 53 til 104 med und-
tagelse af perioden i efterårsferien, hvor der blot 
var 15 cykler, hvilket må tolkes som at mange af 
cyklerne i de andre uger tilhører elever. Etablerin-
gen af Flex-parkering ændrede ikke ved antallet af 
cykler her, da der i gennemsnit blev talt 73 cykler 
før forsøget og 71 cykler under forsøget. Dog kan 
det ikke afvises, at der var elever, som ændrede 
adfærd ved at parkere i Flex-parkering, og at andre 
under forsøget parkerede deres cykel i området 
pga. den bedre plads. 
I området tættest på Trianglen (zone 7) fortsatte 
der med at være cykler i efterårsferien (15 cykler), 

mens der ikke blev registreret cykler i zone 6 i ef-
terårsferien. Det er væsentligt færre cykler, end i 
perioder hvor skolen er åben. Dette underbygger 
formodningen om, at eleverne i høj grad benyt-
ter facaden mellem skolen og Trianglen til at stille 
deres cykler, og at de 15 cykler, der blev registeret 
i efterårsferien, sandsynligvis tilhørte beboere og 
handlende. 
 
Desuden blev der ved hver tælling observeret cyk-
ler, som spærrede eller besværliggjorde passage på 
fortovet. I gennemsnit var der 16 cykler, som var 
væltede eller placeret, så de var i vejen for fri pas-
sage på fortovet.  
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4.2.3 Flex-parkering (zone 1 + 2)
I gennemsnit rummede arealet med Flex-parkering 
93 cykler, svingende fra 76 til 108 (med undtagel-
se af efterårsferien, hvor blot én cykel blev regi-
streret). Det er en rigtig god pladsudnyttelse. Den 
samlede længde på Flex-parkering er ca. 47 m, 
hvilket i traditionelle cykelstativer ville give plads 
til 74 cykler. Det viser, at eleverne/cyklisterne par-
kerede deres cykler tættere end de 50 cm, som er 
den typiske afstand for cykler i stativ. 
 
Gennem evalueringsforløbet var der i Flex-parke-
ring i alt registreret 20 væltede cykler fordelt på 
9 registreringer (de to efterårsferie-tællinger er 

ikke medregnet). Det er værd at bemærke, at der 
ved to tællinger var markant flere væltede cykler; 
henholdsvis 7 og 9 væltede cykler, hvilket kan tyde 
på dominoeffekt pga. blæst eller andet. De reste-
rende 4 væltede cykler fordeler sig på 4 forskellige 
registreringer, hvorved der altså har været 3 andre 
registreringer helt uden væltede cykler. Derudover 
blev der i alt registreret 5 cykler, som spærrede el-
ler besværliggjorde passage og dermed var til gene 
for tilgængeligheden.   

De 20 væltede cykler og de 5 cykler til gene skal 
ses i lyset af, at der blev optalt 834 cykler i alt i 
Flex-parkering ved de 9 registreringer. 

Graf er uden tællinger fra efterårsferien 
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17 af de væltede cykler blev registreret i den del af 
Flex-parkering, som kaldes zone 2, hvor der gene-
relt også blev placeret flest cykler. 

4.2.5 Brandvej foran skolen (zone 5)
Her viser tællingerne, at der i gennemsnit blev pla-
ceret 6 cykler i overkørslen foran porten til skolen, 
som fungerer som brandvej. Dette antal svingede 
dog mellem 0 og 15 cykler. Problemet med cyk-
ler i brandvejen var også til stede, inden forsøget 
blev igangsat, og tyder på, at det er elever, som på 
grund af pladsmangel placerede deres cykler her.
Det skal bemærkes, at der kun blev udført én før-
tælling for denne zone; den 6. maj 2011. 

4.2.6 Ekstra morgentællinger
I forbindelse med et møde mellem Københavns 
Kommune og skolens ledelse den 28. februar 
2012, blev det besluttet at udføre yderligere en 
række tællinger om morgenen. Københavns Kom-
munes tælleteam udførte tre ekstraordinære mor-
gentællinger mellem den 13. og den 15. marts 
2012 i tidsrummet kl. 06.45 – 08.30 med det for-
mål at afdække bilisternes og cyklisternes adfærd 
omkring skiftet fra bilparkering til cykelparkering. 

Ved de tre tællinger blev der i alt observeret 10 
biler i Flex-parkering mellem kl. 7.00 og 7.30. Ved 
tællingerne den 14. og 15. marts var der bilfrit fra 
kl. 7.30, mens der ved tællingen den 13. marts 
var to biler i Flex-parkering efter kl. 7.30. Den ene 
bil forlod Flex-parkering kl. 8.02 og den anden bil 
holdt forsat parkeret kl. 8.30, da tællingen slut-
tede.  

Endvidere observerede tælleteamet, at cyklisterne 
stillede de første cykler i cykelstativerne ved sko-
lens facade fra kl. 7.20. Da cykelstativerne var 
fyldt op, begyndte eleverne at parkere deres cykler 
i Flex-parkering, således at den første cykel blev 
placeret i Flex-parkering mellem kl. 7.34 og 7.39. 

4.3 Opsummering af resultater
Generelt er der markante udsving i antallet af cyk-
ler i alle zonerne ved de 15 tællinger, og der er 
ikke et entydigt billede af forskellene fra før etab-
leringen af Flex-parkering til under forsøget. Ved 
at sammenligne før- og efter-tællinger kan det 
konstateres, at der generelt kom flere cykler i om-
rådet omkring skolen (zone 1-5), hvilket naturligt 
hænger sammen med etableringen af Flex-parke-
ring, som netop har udvidet parkeringskapaciteten 
betragteligt. Det kan ikke afklares, om det øgede 
antal skyldes, at cykler er flyttet fra zonerne længst 
mod Trianglen (zone 6-7), hvor antallet af cykler 
stort set var uændret. Det er velkendt, at når der 
etableres cykelstativer, tiltrækkes flere cykler, som 
det muligvis er tilfældet med Flex-parkering. Det 
øgede antal parkerede cykler kan også forklares 
ved, at beboere oplevede, at de nemmere kunne 
finde plads langs facaderne til deres cykel og valgte 
dette frem for at sætte cyklen i gård eller kælder.

I forbindelse med forsøget har der været fokus 
på eventuelle påvirkninger af tilgængeligheden 
for forgængere. Generelt har der ikke været store 
problemer med væltede cykler eller cykler til gene 
for tilgængeligheden i Flex-parkering. Der blev talt 
20 væltede cykler og 5 cykler til gene ud af de 834 
cykler, som blev registreret i Flex-parkering. Dog er 
der en udfordring på fortovet i zone 7 længst mod 
Trianglen, hvor der ved hver tælling var væltede 
cykler samt cykler placeret på fortovet, hvilket be-
sværliggjorde passage. 

På fortovet foran skolen (zone 3 og 4) var der ved 
hver tælling også væltede cykler samt cykler, som 
besværliggjorde passage. 

Antallet af cykler i Flex-parkering oversteg ofte ka-
paciteten, og det bevirkede, at der blev stillet cyk-
ler i forlængelse af Flex-parkering på de alminde-
lige parkeringspladser til biler. Dette skete særligt i 
forlængelse af Flex-parkering i zone 2.
Her var der i snit 9 cykler med en fordeling på mel-
lem 2 til 16 cykler, når der var flest.    
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Billeder uder forsøget
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5  Reaktioner og respons

5.1 Skolens respons
Den 28. februar 2012 blev der afholdt et status-
møde mellem Københavns Kommune, Sikre Sko-
leveje, og Ingrid Jespersens Gymnasieskoles le-
delse, som tidligere nævnt. Til mødet var skolens 
udmelding og klare holdning, at Flex-parkering 
har hjulpet på pladsproblemet og generelt har 
fungeret godt. Ledelsen udtrykte stor tilfredshed, 
men så allerhelst, at faste cykelstativer blev sat op, 
hvilket de også gav udtryk for i den dialog, der 
foregik inden forsøgets opstart. 
Endvidere gjorde skolens ledelse opmærksom på, 
at arealet med Flex-parkering gerne må gøres stør-
re, da det i dag ikke dækker kapacitetsbehovet. 

Ifølge skolens rektor har mange af gymnasieele-
verne og forældre til børn på skolen også udtrykt 
glæde over Flex-parkering. Skolen har desuden 
med jævne mellemrum, ca. hver 6. uge, udsendt 
mails til forældre og elever med opfordring til at 
benytte Flex-parkering efter hensigten og altså 
overholde tidsbegrænsningerne. 

Skolens ansatte havde ofte observeret biler i Flex-
parkering efter kl. 7.00, og det var i følge sko-
len mere reglen end undtagelsen, men oftest har 
Flex-parkering været bilfri fra kl. 7.50. 
Ligeledes var cykler også observeret i Flex-parke-
ring efter kl. 17.00. Det har især været tilfældet, 
når der var aktiviteter på skolen i aftentimerne, 
eksempelvis i ugerne 4-6 hvor omkring 100 elever 
var involveret i en skolekomedie i aftentimerne. 

Observationerne af biler i Flex-parkering efter kl. 
7.00 fik Københavns Kommune til at udføre de 
ekstra registreringer i tidsrummet 6.45 – 8.00 med 
særligt fokus på bilisternes adfærd, som allerede 
er beskrevet i afsnit 4.2.6. 

5.2 Borgerhenvendelser 
Tre personer, herunder én som repræsentant for 
en andelsboligforening over for skolen, har hen-
vendt sig til Københavns Kommune, og der har 
også været henvendelser til skolens ledelse. Hen-
vendelserne drejer sig om bilisternes forringede 
parkeringsforhold, hvorvidt tidsrummene for hen-
holdsvis cykel- og bilparkering overholdes, samt 
cykler der holdt på vejen uden for Flex-parkering.   

At kun tre borgere henvender sig, kan opfattes 
som tegn på, at der generelt er en positiv hold-
ning til Flex-parkering. Det er nemlig Københavns 
Kommunes klare erfaring, at ændringer i parke-
ringsforhold normalt udløser et langt højere antal 
henvendelser fra borgere. Det er også opfattelsen, 
at det oftest er dem, som oplever en ændring ne-
gativt, der tager sig tid til at henvende sig.   

5.3 SMS tjeneste
SMS-tjenesten modtog kun tre SMS’er, hvilket er 
meget færre end forventet. Tekstbeskederne hav-
de et budskab, der ikke kan tolkes som værende 
hverken positivt eller negativt.
I lighed med de få borgerhenvendelser ses de me-
get få SMS’er som tegn på en generelt positiv eller 
neutral holdning til Flex-parkering.
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5.4 Driftsmæssige erfaringer
Københavns Kommune har registreret, at der gen-
nem forsøgets forløb har været to påkørsler af 
den spærrebom, som er placeret ud for Nordre Fri-
havnsgade nr. 11. Påkørslerne anses dog som al-
mindelige parkeringsskader, og Københavns Kom-
mune har efterfølgende udført de nødvendige 
reparationer. 

Den 28. februar 2012 observerede Københavns 
Kommune, at alle plastikholderne til informations-
foldere, som var monteret på skiltegalger langs 
Flex-parkering, var knækket af. Kommunen be-
sluttede ikke at opsætte nye holdere, da de vur-
derede at det ikke længere var nødvendigt, fordi 
Flex-parkering på dette tidspunkt havde fungeret i 
en længere periode, og derfor var kommunikeret 
godt ud til offentligheden.

5.5 Center for Parkering
Center for Parkering har ikke fundet anledning 
til at udstede afgifter i selve Flex-parkering. Ifølge 
Center for Parkering har de, når de har været til 
stede, fået bilisterne til at flytte deres bil, hvis de 
har været ved at parkere ulovligt, hvorved bilister-
ne har undgået en afgift.

5.6 Pressedækning
Flex-parkering har fået god mediedækning og 
omtale. Flere gange er forsøget omtalt i Østerbro 
Avis, og på selve åbningsdagen blev begivenheden 
dækket af radiokanalen P4.

Forsøget er bl.a. også blevet fremhævet og formid-
let via indlæg ved Den Nationale Cykelkonference 
i Fredericia 2011 samt i Vejdirektoratets Inspirati-
onskatalog for Fleksible anvendelser af vejarealer-
ne med flere. 

Se fuld liste herunder:

•	 	”Så bliver Nordre Frihavnsgade ryddet” 
 Østerbro Avis, 8/4 2011

•	 ”Rektor glæder sig over cykelparkering”   
 Østerbro Avis, 27/4 2011

•		 Indslag	på	P4	fra	åbningsdagen	18/8	2011

•		 ”Fleksibel parkering sat i gang” 
 Østerbro Avis, 24/8 2011

•		 Pecha	kucha	oplæg	på	Den	Nationale	
 Cykelkonference af Niels Hoé fra Atkins, 
 Fredericia d. 27. okt. 2011

•		 ”Inspirationskatalog for Fleksible 
 anvendelser af vejarealerne”, 
 Vejdirektoratet, marts 2012

•		 Oplæg	på	Den	Nationale	Cykelkonference		
 af Niels Hoé fra Atkins, 
 Roskilde d. 9. maj 2012

•		 Beskrivelse	i	”Idékatalog for cykeltrafik 12” 
 udgivet af Cycling Embassy of Denmark,   
 2012

•		 Artikel	i	Cykelambassadens	nyhedsbrev	
 nr. 7, 2012
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6 Anbefalinger 

6.1 Anbefalinger for Flex-parkering specifikt 
for Ingrid Jespersens Gymnasieskole

Fortsættelse af Flex-parkering
Efter forsøgets afslutning kan det overordnet kon-
kluderes, at forsøget har været en succes, og at 
Flex-parkering har hjulpet på cykelparkeringspro-
blematikken ved skolen. Derfor anbefaler Atkins 
en videreføring af Flex-parkering, dog med nogle 
justeringer, som beskrives herunder.

Udvidelse 
Forsøget viste den tendens, at når kapaciteten i 
Flex-parkering var fuldt udnyttet, blev cyklerne 
placeret i forlængelse af Flex-parkering på bilernes 
parkeringspladser. Det afviger ikke fra tidligere ob-
serveret cyklistadfærd, men taler for, at der er et 
større behov for cykelparkering. Det tyder på, at 
forsøget har fået flere til at cykle til skole, samtidig 
med at det er en velkendt tendens, at hvis der gi-
ves mere plads til cykelparkering, kommer der flere 
cykler til. 

Vælger kommunen at udvide arealet for Flex-par-
kering, anbefales en udvidelse af Flex-parkering 
(zone 2) længst mod Trianglen med minimum to 
bilparkeringspladser, fordi flest cyklister ankom-
mer herfra. 

Tilpasning af tidsintervaller
Forsøgsperioden viste, at bilparkeringsmønstret 
tilpassede sig cyklisternes brugsmønster. Bilerne 
holdt parkeret i længere tid om morgenen end det 
fastsatte tidsrum, men var oftest flyttet, inden ele-
verne mødte ind og var dermed ikke til gene for 
cyklisterne. 

Efter evalueringen af forsøget står det således 
klart, at det er meget væsentligt at fastsætte tids-
begrænsningerne, så de matcher det konkrete be-
hov. Derfor anbefales det at rette tidsintervallerne 
ved skolen til følgende:

Cykelparkering: kl. 7.30 – 17.00 
Bilparkering: kl. 17.00-7.30

Det kræver ændringer i de eksisterende skiltes 
tidsangivelser.
         
Desuden har særlige omstændigheder vedrørende 
skolen såsom ferier, eksamensperioder og aften-
arrangementer m.m. påvirket brugsmønstret.  
I perioder hvor der kun er få elever på skolen, eller 
skolen helt er lukket, bør Københavns Kommune 
overveje at give bilisterne mulighed for at parkere 
i Flex-parkering hele døgnet. Modsat kan det være 
fordelagtigt ved aftenarrangementer på skolen at 
forbeholde Flex-parkering til cykelparkering i læn-
gere tid. I den forbindelse bør dynamisk skiltning 
overvejes i stedet for de nuværende statiske skilte. 



ATKINS  Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S Tlf. (+45) 52 51 90 00 Fax. (+45) 52 51 90 01

25

Ændring af logo
Logoet bør ændres, så det fremgår helt uden tids-
intervaller, eller så det fremgår, at cykelparkering 
er gældende fra kl. 7.30 i stedet for kl. 7.00.

Nedtagelse af bannere 
Forsøget har været i gang siden august 2011, og 
bannerne, som er opstat på skolens facade, bør nu 
tages ned, da budskabet har forankret sig. 
Dog kan det være en idé at lade bannerne hænge 
i en periode på ca. tre måneder med en rettelse 
i tidsangivelsen, hvis Københavns Kommune æn-
drer tidsintervallerne, som tidligere omtalt.  

Lukning af SMS-service
SMS-servicen bør lukkes ned, fordi brugen var 
stærkt begrænset, og der nu højest sandsynligt 
ikke vil blive sendt flere bemærkninger og kom-
mentarer fra borgere og andre relevante parter. 

Opsamling

•	 Fortsættelse	af	Flex-parkering

•	 Udvidelse	af	areal	for	Flex-parkering	
 tættest på Trianglen i form af to    
 bilparkeringspladser

•	 Tidsintervaller	ændres	og	tilpasses	
 brugsmønstret 

•	 Ændring	af	logo

•	 Nedtagelse	eller	ændring	af	tidsangivelse			
 på bannere

•	 Lukning	af	SMS	service
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6.2 Generelle anbefalinger for implemente-
ring af Flex-parkering

På baggrund af forsøget angiver dette afsnit nogle 
generelle anbefalinger vedrørende fremtidig an-
vendelse af Flex-parkering. Herunder redegøres 
for 7 generelle anbefalinger, og hvordan disse bør 
gennemføres.

Udførelse af førtællinger 
Inden implementering af Flex-parkering opfordres 
der til, at kommunen udfører en række tællinger 
og registreringer for at fastlægge, om det i det 
hele taget giver mening at løse det konkrete par-
keringsproblem ved hjælp af Flex-parkering. 

Konkret skal det undersøges, på hvilke tidspunk-
ter der er behov for cykelparkering (dvs. hvornår 
begynder cyklisterne at ankomme til det pågæl-
dende sted, hvornår er der behov for mere cykel-
parkering, og hvornår tager de sidste cyklister fra 
stedet igen?). Ligeledes bør behovet for bilparke-
ring undersøges (hvornår flyttes bilerne, og hvor-
når ankommer bilerne igen senere på dagen?). For 
at forsøget kan blive en succes, er det afgørende 
at brugsmønstret af henholdsvis bil- og cykelpar-
kering ikke ligger i de samme tidsperioder. 

Brugsmønstre 
Ferieperioder bør håndteres, så tidsintervaller for 
cykler og biler kan ændres efter behovet, fordi det 
kan give anledning til frustration, særligt blandt bi-
listerne, at parkeringspladser står ubenyttede hen 
i ferieperioder.  

Dynamisk skiltning er en god, men dyr løsning (de 
koster omkring 180.000 kr. pr. tavle), især hvis tids-
perioderne ikke skal justeres særlig ofte. En mere 
lavpraktisk løsning i form af en simpel overdæk-

ning af de opsatte skilte med tidsangivelserne kan 
bruges som alternativ løsning. Ulempen herved er 
dog, at overdækningerne nemt kan ødelægges og 
også kan fjernes af andre end kommunens drifts-
folk. 

Design af logo, bannere og skilte mm
Logo m.m. bør udformes og konstrueres fleksibelt, 
fordi forsøgsperioden har vist, at det ikke er for-
delagtigt med faste tidsangivelser, hvis tidsinterval-
lerne skal ændres. Det muliggør at logo og skilte 
kan anvendes på andre lokaliteter med andre tids-
punkter for skift i parkeringsform. Desuden vil det 
nedbringe etableringsomkostningerne at have et 
standardlogo og skabe genkendelighed for Flex-
parkering som koncept.

Godkendelse af skiltning for cykelparkering 
ved Flex-parkering
Til forsøget foran Ingrid Jespersens Gymnasieskole 
opsatte Københavns Kommune en ikke godkendt 
skiltning for cykelparkering, på grund af at der 
ikke findes en skiltning for tidsbegrænset cykel-
parkering. Det har kunne lade sig gøre, fordi Flex-
parkering har været et forsøg.

Tavlen er en kombination af to eksisterende, god-
kendte tavler, som viser logoet for cykelparkering 
samt tidsangivelsen. Inden etablering af Flex-par-
kering ved andre lokaliteter bør der sørges for, at 
cykelskiltningen godkendes via en proces med Vej-
direktoratet.  
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Rigeligt med plads 
Tendensen til at kapaciteten i Flex-parkering over-
skrides ved, at cyklerne parkeres i forlængelse af 
Flex-parkering på de almindelige bilparkerings-
pladser, afviger ikke fra tidligere observeret cyklist-
adfærd, men taler for et endnu større behov for 
cykelparkering. Det er derfor vigtigt, at arealerne 
med Flex-parkering overdimensioneres en smule, 
fordi det, som tidligere nævnt, er en velkendt ten-
dens, at hvis der gives mere plads til cykelparke-
ring, kommer der flere cykler til. En mulighed er, 
at der i forbindelse med tællinger af cykler i områ-
det lægges eksempelvis 20 % ekstra plads til, som 
dermed giver en kapacitetsbuffer.

Placering 
For at opnå succes med Flex-parkering bør beho-
vet for cykelparkering overvejes nøje og indtænkes 
i placeringen af Flex-parkering. I den forbindelse 
bør cyklisternes direkte rejserute undersøges, så 
forbikørsel af endemålet så vidt muligt undgås.

God kommunikation udadtil
Det har vist sig særligt fordelagtigt at få de rele-
vante parter inddraget aktivt i Flex-parkering for at 
skabe ejerskab og en positiv tilgang til Flex-parke-
ring blandt brugergrupperne.

Information i form af bannere og folder har vist 
sig at være en god måde at nå beboere og andre 
brugergrupper. Desuden har forsøget fået positiv 
medieomtale, som ligeledes har givet god forstå-
else for og opbakning til Flex-parkering.

Åbningsarrangementet	var	også	med	til	at	skabe	
omtale, men det bør overvejes, om det vil være 
nødvendigt ved fremtidige implementeringer af 
Flex-parkering.  

Opsamling 

•	 Udførelse	af	førtællinger	både	for	
 cykelparkering og bilparkering med fokus 
 på ankomster og frakørselstidspunkter

•	 Fokus	på	udsving	i	brugsmønstre

•	 Logo,	bannere	mm	uden	tidsangivelse

•	 Rigelig	kapacitet	i	Flex-parkering

•	 Placering	af	Flex-parkering	i	cyklisternes	
 direkte rejserute

•	 God	kommunikation	og	dialog	med	de	
 relevante parter såsom skole, elever, 
 beboere med flere
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Da etableringen af Flex-parkering var et forsøg og 
dermed første gang, konceptet er realiseret, var 
der udgifter, som vil kunne begrænses i forbin-
delse med kommende løsninger; ikke mindst med 
hensyn til arbejdstid. Derfor må fremtidige løsnin-
ger med Flex-parkering antages at blive billigere at 
etablere.

Denne udgave af Flex-parkering ved Ingrid Jesper-
sens Gymnasieskole har kostet:

Etableringsomkostninger:

•	 Asfaltmærkater	med	tekst	og	logo	samt	
 pålægning på asfalt og hegn til afspærring 
 31.200 kr.

•	 Skilte	og	opsætning:		 	
 27.200 kr.

•	 Produktion	samt	opsætning	og	nedtagning	
 af 3 stk. stofbannere:  
 6.000 kr.

•	 Produktion	af	3000	flyers		 	
 6.400 kr.

•	 Idé-	og	projektudvikling	 	
 40.000 kr.

•  I alt   110.800 kr.

Omkostninger i forbindelse med evaluering 
af forsøg:

•	 Lønudgift	til	tællere:		 2.700	kr.	
•	 Sms-afstemning:		 	 3.000	kr.
•	 Ekstern	evaluering	 	 40.000	kr.
  
-  I alt    50.700 kr.

Event/indvielse: 

•	 1.100	stk.	øko-æbler		 	
 2.800 kr. 

•	 Facere	og	projektledelse	 	
 6.400 kr.

•	 Produktion	af	T-shirts		
 1.800 kr.

•  I alt    11.000 kr. 

Forsøget har samlet kostet 172.500 kr. ex. 
intern arbejdsløn i København Kommune.  

Dertil kommer provenutab på begrænsningen i bil-
parkering.  

7 Økonomi
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Udgifter til eventuelle fremtidige Flex-parke-
ringer:

I det følgende skitseres minimumsomkostningerne 
ved etablering af Flex-parkering. Her ses der kun 
på den fysiske etablering og ikke på indvielse, 
events eller lignende. Der er oplistet to versioner af 
Flex-parkering; én som i forsøget med faste skilte, 
og en løsning med dynamisk skiltning, som kan 
håndtere ændringer i tidsbegrænsningerne. 

Der vil være forskel på omkostninger fra lokalitet 
til lokalitet, da den specifikke placering vil afgøre 
antallet af skilte og det antal meter, der skal op-
streges. 

I nedenstående budget er der taget udgangspunkt 
i Flex-parkering på Nordre Frihavnsgade. 

  Etableringsomkostninger:

•	 Asfaltmærkater	med	tekst	og	logo	samt	
 pålægning på asfalt
 25.500 kr.

•	 Skilte	og	opsætning:		 	
 27.200 kr.

•	 Produktion	samt	opsætning	og	nedtagning
 af 3 stk. stofbannere:  
 6.000 kr.

•	 Produktion	af	3000	flyers		 	
 6.400 kr.

• I alt   65.100 kr.

Omkostninger i forbindelse før-tællinger:

•	 Lønudgift	til	tællere:	
 2.000 kr. 

En ny Flex-parkering i samme størrelse som i 
forsøget kan etableres for cirka 67.500 kr. ex. 
intern arbejdsløn. 

Hvis der vælges en model med dynamisk skiltning 
bliver udgiften således: 

Etableringsomkostninger:

•	 Asfaltmærkater	med	tekst	og	logo	samt	
 pålægning på asfalt
 25.500 kr.

•	 To	dynamiske	skilte:			
 360.000 kr.

•	 Produktion	samt	opsætning	og	nedtagning
 af 3 stk. stofbannere:   
 6.000 kr.

•	 Produktion	af	3000	flyers		 	
 6.400 kr.

•  I alt   397.900 kr.

Omkostninger i forbindelse før-tællinger:

•	 Lønudgift	til	tællere:		
 2.000 kr. 

En ny dynamisk skiltet Flex-parkering i sam-
me størrelse som i forsøget kan etableres for 
cirka 400.000 kr. ex. intern arbejdsløn. 
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Forsøget med Flex-parkering har givet Københavns 
Kommune et indblik i muligheder og begrænsnin-
ger ved et fleksibelt parkeringsareal for biler og 
cykler. Succeskriteriet har været at skabe afklaring 
i forhold til anvendelse, adfærd og tilgængelighed 
samt cyklernes placering i området. I det følgende 
opridses evalueringens centrale konklusioner.

Bliver tidsintervallerne til henholdsvis cykler 
og biler overholdt? 
Tidsintervallerne blev ikke konsekvent overholdt,  
men forsøgsperioden viste, at tidsintervallerne i 
skiftet mellem bil- og cykelparkering om morge-
nen ikke var fastsat præcist nok i forhold til brugs-
mønstrene. Det var tydeligt, at bilisterne tilpasse-
de sig cyklisternes brugsmønster og dermed ofte 
holdt parkeret i længere tid end det fastsatte tids-
rum, altså efter kl. 7.00. Til gengæld var bilerne 
som oftest flyttet, inden eleverne mødte ind, og 
var dermed ikke til stor gene for cyklisterne. Dette 
blev konstateret ved en række ekstra morgen-
tællinger, som klarlagde adfærden og medførte 
en anbefaling om at rykke skiftetidspunktet fra kl. 
7.00 til 7.30.   
Cykler parkeret efter kl. 17.00 i Flex-parkering blev 
også observeret, men har ikke givet anledning til 
store problemer eller klager. 

Det kan altså konkluderes, at det er vigtigt at fast-
sætte tidsbegrænsningerne, så de bedst muligt 
matcher det konkrete behov på det pågældende 
sted.

 

Påvirkes tilgængeligheden på fortov og køre-
bane af den nye form for parkering? 
Generelt har der i arealet med Flex-parkering ikke 
været særlige problemer med væltede cykler eller 
cykler til gene for tilgængeligheden. Dog er der 
stadig, ligesom inden forsøgets start, en udfor-
dring på fortovet foran skolen og længst mod Tri-
anglen, hvor der ofte blev observeret væltede cyk-
ler og cykler, der var placeret på fortovet og derved 
besværliggjorde passage. Det skal ses i lyset af, at 
der siden etablering af Flex-parkering er markant 
flere cykler i området foran skolen og området hen 
til Trianglen. Før etablering var der gennemsnitligt 
169 cykler i det nævnte område mod 255 efter 
etableringen af Flex-parkering.  

Eleverne har været gode til at stille cyklerne i Flex-
parkering korrekt, vinkelret på fortovskanten, så 
der ikke blev registreret cykler til gene på selve kø-
rebanen. Til gengæld blev der ofte sat cykler i for-
længelse af Flex-parkering på de almindelige bil-
parkeringspladser, i situationer hvor Flex-parkering 
er fyldt op.

Kan der registreres ændringer i cykelparke-
ringen i området? Altså har placeringen af 
cyklerne flyttet sig fra et sted og hen til Flex-
parkering? 
Flex-parkering medførte, at der generelt kom 
flere cykler i området omkring skolen, hvilket var 
en naturlig følge af de nye parkeringsmuligheder, 
som udvidede parkeringskapaciteten for cykler 
betragteligt. Det kan ikke afklares, om stigningen 
skyldes cykler, som var flyttet fra området længst 
mod Trianglen, da antallet af cykler her var stort 
set uændret. Det er, som tidligere nævnt, en vel-
kendt tendens, at der tiltrækkes flere cykler, når 
der etableres mere cykelparkering.

8 Konklusion
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Hvordan har beboere, elever samt andre bru-
gergrupper taget imod Flex-parkering?
Skoleledelsen har udtrykt stor tilfredshed med 
Flex-parkering og har fortalt, at elever og foræl-
dre ligeledes har været positive over for løsnin-
gen. 

Det meget begrænsede antal kommentarer fra 
borgere, som både dækker over SMS-servicen 
og generelle henvendelser, opfattes positivt, og 
som tegn på, at der generelt er opbakning til Flex-
parkering. Det er kommunens klare erfaring, at 
ændringer i parkeringsforhold generelt udløser 
mange henvendelser fra borgerne, og at det of-
test er folk, som oplever en ændring negativt, der 
retter henvendelse.  

Som helhed kan det altså konkluderes, at det kan 
lade sig gøre for cyklister og bilister at dele par-
keringspladsen, og at det kan være hensigtsmæs-
sigt at etablere de fleksible parkeringspladser i 
områder, hvor der er pladsmangel, og hvor der 
samtidig er et skiftende behov i løbet af dagen 
for bil- og cykelparkering med en tidsmæssig dif-
ferentiering.  
 
Desuden har forsøget vist, at der fremadrettet er 
behov for mindre modifikationer og ændringer, 
for at Flex-parkering kommer til at fungere op-
timalt.	Ændringerne	er	beskrevet	i	kapitel	7	ved-
rørende anbefalinger både for Flex-parkering ved 
Ingrid Jespersens Gymnasieskole og mere gene-
relt. 
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Flex-parkering kan være attraktivt for andre ud-
dannelsesinstitutioner i storbyer, men det kræver, 
som tidligere nævnt, at der på det pågældende 
sted er forskellige parkeringsbehov for hhv. cykler 
og biler. Undersøgelser af dette bør specifikt fore-
tages på den enkelte lokalitet inden nye etablerin-
ger af Flex-parkering.  

Hidtil (pr. 17. april 2012) har følgende københavn-
ske skoler/institutioner tilkendegivet interesse i at 
få etableret Flex-parkering:

• Professionshøjskolen UCC, 
 Tekstilformidleruddannelsen og 
 Håndarbejdets Fremme
• N. Zahle
• Nørrebro Park Skole
• Langelinieskolen
• Nørrebro Lilleskole
• Sortedamskolen
• Gasværksvejens Skole
• Børneuniversitetet

Københavns Kommune vurderer desuden, at det 
kan være aktuelt med Flex-parkering ved omkring 
17 andre skoler.

Kort over København med løsningsmuligheder for Flex-parkering

MANDAG - FREDAG
17      -700 00

  7      -1700 00

MANDAG - FREDAG
17      -700 00

  7      -1700 00

MANDAG - FREDAG
17      -700 00

  7      -1700 00

MANDAG - FREDAG
17      -700 00

  7      -1700 00

MANDAG - FREDAG
17      -700 00

  7      -1700 00

MANDAG - FREDAG
17      -700 00

  7      -1700 00

MANDAG - FREDAG
17      -700 00

  7      -1700 00

MANDAG - FREDAG
17      -700 00

  7      -1700 00
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