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Parkeringsledningssystem förenklar och gör nytta i vardagen. Sedan 1999 har systemet 

P-IN i Göteborg visat vägen till lediga parkeringsplatser och bidragit till minskad 

miljöpåverkan och bättre framkomlighet. Efter drygt 10 år av oavbruten drift har systemet nu 

tagit steget in i framtiden och anslutits till Infracontrol Online. Förutom att P-bolaget slipper 

drift och underhåll av styrsystemet och får enklare åtkomst via webb och mobiltelefon, blir 

det mycket enklare att ansluta fler P-anläggningar och skyltar. 

P-In i Göteborg visar med drygt 100 skyltar vägen till lediga parkeringsplatser i de 14 största 

parkeringsanläggningarna i centrala Göteborg. Nu har man framtidssäkrat systemet genom att ansluta 

det till Infracontrol Online. 

- Det var dags att gradera upp styrsystemet och säkra driften för framtiden, säger Richard Nayar på 

Göteborgs Stads Parkerings AB. Genom att ansluta skyltar och P-anläggningar till Infracontrol Online 

slipper vi nu att äga och drifta ett avancerat styrsystem. Vi köper helt enkelt den funktion vi behöver. 
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Nyttigt system som nu framtidssäkrats

P-IN i Göteborg visar med drygt 100 skyltar vägen till lediga parkeringsplatser i de 14 största 

parkeringsanläggningarna i centrala Göteborg. Systemet levererades av Infracontrol i samarbete 

med Focus Neon och togs i drift 1999. Mätningar före och efter införandet har visat en positiv 

effekt på miljö och framkomlighet, framför allt genom minskning av söktrafiken. Dessutom upplevs 

informationen mycket positivt av trafikanterna som leds rätt i trafiken. Så det är ingen tvekan om 

att systemet gjort stor nytta i Göteborg under de här 10 åren. Nu har man framtidssäkrat systemet 

genom att ansluta skyltar och P-anläggningar till Infracontrol Online. 

Enkel åtkomst och flexibel funktion

Förutom Parkeringsbolagets egna anläggningar finns två privata parkeringsanläggningar anslutna, 

P-hus Nordstan och P-hus City. Räknesystem och skyltar servas och underhålls av Focus Neon. Så 

det finns en hel del olika användare av systemet, som nu får enklare åtkomst med den 
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det finns en hel del olika användare av systemet, som nu får enklare åtkomst med den 

webbaserade tjänsten. En annan fördel är att man nu får ett mer flexibelt system som kan 

förändras enklare i framtiden:

- Ett parkeringsledningssystem måste kunna utvecklas och anpassas efter förändrade behov och 

förutsättningar, säger Richard Nayar. Anslutningen till Infracontrol Online innebär att det blir 

enklare att ansluta fler P-anläggningar och skyltar av olika typer med olika typ av kommunikation i 

framtiden.

Hur fungerar det?

Systemet räknar in- och utpasserande bilar i anläggningarna, på de flesta platser med hjälp av 

magnetslingor som är nedfrästa i vägbanan. Informationen samlas sedan in och bearbetas av 

Infracontrol Online, som skickar ut information om antalet beräknade platser för presentation på 

skyltarna. I Göteborg görs det via trådbaserad kommunikation men kan lika gärna ske via t.ex. 

GPRS.

Kort om Infracontrol Online

Infracontrol Online är en unik webbaserad tjänst där driftlarm, felanmälningar och synpunkter 

samlas till enkla och överskådliga ärenden. Tjänsten används även för att hantera övergripande 
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samlas till enkla och överskådliga ärenden. Tjänsten används även för att hantera övergripande 

styrning av tekniska funktioner inom samhällets infrastruktur som t.ex. gatubelysning eller 

parkeringsinformation. 

Infracontrol Online gör nytta i vardagen genom att förenkla och kvalitetssäkra drift- och 

underhållsarbetet, minska energiförbrukningen eller helt enkelt se till att rätt personer får rätt 

information i rätt tid. Tjänsten används idag för många olika tillämpningar av bl.a. Trafikverket, 

Swedavia, Oslo Sporveier och ett antal svenska städer och kommuner. 

Infracontrol Online kräver inga investeringar i datorutrustning eller programvaror. Det enda som 

behövs för att använda tjänsten är en vanlig webbläsare eller en mobiltelefon.

Infracontrol Online är byggd med modern teknik, Microsoft .NET 3.5, AJAX, WCF,  Web Map

Services och SQL Server, vilket ger skalbarhet och bra integrationsmöjligheter med andra system. 
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