
Det har aldrig været nemmere at få et min-
dre klimaaftryk på dit P-anlæg. Payvend er 
dansk eneforhandler af fl eksibel løsning fra 
norske Hi Tech Mobility, der gør det muligt 
at differentiere takst og placering i parke-
ringshuset alt efter den enkelte bils CO2-
udledning.

Af Cathrine Eriksen Fris
 
Payvend går forrest i kampen for at gøre parkerings-

branchen grønnere ved at udvikle og implementere 
intelligente parkeringsløsninger. Ligeledes tilbyder de 
en analyse af, hvordan du skal placere biler i dit P-an-
læg for at lave et så lille klimaaftryk som overhovedet 
muligt. 

”Der er ingen grund til at lede efter en parkerings-
plads, når vi kan vise vej til den mest miljøvenlige. 
Biler på fossilt brændstof skal parkere hurtigst mu-
ligt, mens el- og brintbiler skal parkere længst inde i 
parkeringsanlægget,” siger Johnny Worum, koncept-
udvikler og ansvarlig for parkering hos Payvend.

Payvends løsning er et moderne system med grønne 
features, hvor du får hjælp til placering, differentieret 
pris afhængig af CO2-udledning samt ladestandere in-
kluderet. Det kan bruges på alle typer parkeringsanlæg, 
lige fra store P-arealer med fl ere tusind pladser eller 
parkeringsløsning i en kommune, et shoppingcenter 
eller dit lokale lægehus

 
CO2-udledning afgør takst
Ved hjælp af daglig statistik og analyse hjælper Payvend 
dig med at få værdifuld viden om dine kunder, så du kan 
implementere en mere grøn parkeringsstrategi. Med ti-
melige gennemsnitsberegninger kan du få et over-
blik over CO2-udledningen i dit parkeringshus. 
  ”Hvis din bil har lavere udledning end gennemsnittet, 
bliver du ledt langt ind i parkeringshuset, mens du bliver 
guidet til en plads tættest på P-husets indkørsel, hvis 
udledningen er højere end gennemsnittet på det givne 
tidspunkt. Sådan får vi de enkelte biler på de pladser, 
som gavner miljøet mest,” siger Johnny Worum, kon-
ceptudvikler og ansvarlig for parkering hos Payvend.
  Desuden kan du få ladestandere integreret i din 
løsning, som dine kunder på forhånd kan booke i et 
bestemt tidsrum og med garanteret plads.’

Fordele til grønne biler
Det er ikke nyt, at du som ejer af parkeringshuset kan 
bestemme parkeringstaksten. Det særlige er, at du med 
Payvend har mulighed for at tilbyde nulemissionsbiler 
parkering til en lavere pris. 

”Du kan differentiere prisen efter CO2-udledning og 
give prismæssige fordele til nulemissionsbiler, så elbi-
ler og brintbiler automatisk parkerer til en nedsat takst,” 
siger Johnny Worum, konceptudvikler og ansvarlig for 
parkering hos Payvend.

Over hele Norge bruger man Payvends løsning til par-
kering på supersygehuse, hos ejendomsadministratorer 
og shoppingcentre, mens man også bruger systemet 
som én samlet parkeringsløsning i Göteborg by.

Lad miljøet bestemme 
parkeringstakst og placering
 

PAYVEND A/S

• Hovedkontor i Lejre med erfarne serviceteknikere  
   på vagt 24/7 til at håndtere driftsmæssige problemer. 
• Førende udvikler og leverandør af innovative  
  betalings- og registreringsløsninger til en lang 
  række forskellige brancher i Skandinavien.Ønsker  
  at gå forrest og være med til at støtte den grønne 
  udvikling. 
• Teknologivirksomhed med mange års erfaring i at   
  levere teknisk avancerede løsninger, hvor integration  
  mellem systemer fra forskellige leverandører typisk 
  er en del af løsningen.  Tilbyder rådgivning om  
  eksempelvis placering og bedst udnyttelse af 
  ladestandere til elbiler.
• Repræsenterer Hi Tech Mobility-parkeringsløsningen  
  og tilfører den grønne profi l hertil. Løsningen 
  håndterer alle betalingsmidler, har en intelligent app
  til parkering og giver mulighed for booking af 
  ladestandere. 

Læs mere på www.payvend.com

 TEMA: PARKERING

”Du kan differentiere prisen efter 
CO2-udledning og give prismæssige 
fordele til nulemissionsbiler, så elbil-
er og brintbiler automatisk parkerer 

til en nedsat takst 

Johnny Worum, konceptudvikler 
og ansvarlig for parkering hos Payvend

Payvend leverer innovative og grønne parkerings-
løsninger til hele Danmark.

Med booking af ladestandere sikres den optimale investering i 
ladeløsning. Foto: ChargeAmps

Bergen Parkering har nedbragt CO2-udledningen i Bygaragen markant med deres nye parkeringsløsning. 
Foto: Bergen Parkering
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