
FORNYET  
PARKERINGSSTRATEGI 
vedtaget af  
Københavns Borgerrepræsentation  
den 17. september 2009

Skitse af det kommende byrum over det underjordiske, fuldautomatiske p-anlæg i Leifsgade.
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BILTRAFIK TIL OG FRA INDRE BY (SØSNITTET)
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1. I 2006 blev taksterne for at parkere i gennemsnit hævet med ca. 
50%. I 2007 blev området med betalingsparkering desuden udvidet fra 
kun at gælde i Indre By til at gælde i både Indre By og de indre brokvar-
terer ud til Jagtvejslinien. Efterfølgende er det besluttet også at ind-
drage Frihavnen og de private veje i Indre By i betalingsordningen. Den 
øgede betalingsparkering har medført et fald i biltrafikken til og fra 
Indre By med ca. 18.000 biler i døgnet, svarende til 6%.

2. Det blev i 2005 politisk aftalt, at der i perioden 2005-2014 skal 
investeres 1,2 mia. kr. (2005 p/l) til etablering af 4.000 nye, fortrinsvis 
underjordiske, p-pladser i de indre brokvarterer. Det var en forudsætning 
for den politiske aftale, at investeringen i nye p-anlæg ikke overstiger 
væksten i indtægter fra parkering.  

STATUS PÅ P-STRATEGI 2005

 
 I 2005 vedtog Københavns Borgerrepræsentation P-strategi 2005 med følgende tre indsatsområder

1. Øget betalingsparkering for at dæmpe især pendlertrafikken i bil.

2.  4.000 nye, fortrinsvis underjordiske, p-pladser til beboerparkering i de indre brokvarterer.  

3.  Forbedring af byrum og trafikmiljø gennem nedlæggelse af 1.000 gadeparkeringspladser i de indre brokvarterer.
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UDVIKLING I PARKERINGSDÆKNINGEN
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De økonomiske forudsætninger for p-strategien har ændret sig, fordi:

Staten har planer om at modregne øgede parkeringsindtægter i 
bloktilskuddene til kommunerne.
Prisen pr. p-plads i de fuldautomatiske p-anlæg er ca. 70% højere 
end forudsat. 

Det har derfor været nødvendigt at vedtage en fornyet p-strategi. 

I foråret og sommeren 2010 åbner de tre nye, fuldautomatiske p-anlæg 
i Nørre Allé, Leifsgade og Under Elmene med tilsammen 840 p-pladser. 
Med de tre p-anlæg vil der i alt være etableret 1.335 nye p-pladser i de 
indre brokvarterer siden 2005.

Når p-anlæggene åbner, vil overskuddet af p-pladser i forhold til bilejer-
skabet i de indre brokvarterer være øget med ca. 700 p-pladser. Det svarer 
til en relativ forbedring på ca. 3%.

3. Det er politisk vedtaget at nedlægge 300 af de aftalte 1.000 gade-
parkeringspladser som led i forbedringen af byrum og trafikmiljø. Indtil nu 
er der imidlertid kun nedlagt ca. 200 p-pladser, hvoraf de ca. 150 p-pladser 
nedlægges i forbindelse med etablering af de 3 fuldautomatiske p-anlæg. 
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Københavns Borgerrepræsentation har den 17. september 2009 
vedtaget en fornyet p-strategi.

Målet om at etablere 4.000 nye p-pladser og nedlægge 1.000 
gadeparkeringspladser i de indre brokvarterer er ændret til, at der 
skal etableres 3.000 nye p-pladser i de indre brokvarterer inden 
udgangen af 2014.

Nedlæggelse af gadeparkeringspladser som led i at forbedre by-
rum og trafikmiljø udgår af p-strategien.

I stedet øges gadeparkeringen på steder, hvor der er doku-
menteret behov for flere p-pladser. Det vil især ske ved at 
etablere skråparkering. Der vil blive taget hensyn til trafikale, 
sikkerhedsmæssige og arkitektoniske forhold, når p-pladserne 
etableres.

Ud over at der skal etableres 3.000 nye p-pladser, vil der som no-
get nyt fremover blive etableret erstatningspladser i forholdet 1:1 
for de p-pladser, der bliver nedlagt som led i etablering af cykel-
stier, busbaner og lignende i Blå zone (de indre brokvarterer).

FORNYET P-STRATEGI

PERIODEN FREM TIL 2012 

Frem til 2012 bruges:

til at etablere &$# flere gadepladser ved øget brug af skråparkering.

til at etablere %## flere gadepladser ved at udbygge gadehjørner.

til at etablere erstatningspladser/skråparkeringspladser for p-pladser, der nedlægges for at etablere   
 cykelstier, busbaner og lignende.

til deponering i forbindelse med en aftale med Europark om at benytte %## p-pladser under SuperBest i  
 Marskensgade på Østerbro til aften- og natparkering.     

til at åbne %## p-pladser på tilkørselsvejene til Den Hvide Kødby på Vesterbro for aften- og natparkering.

 !# mio. kr.

 & mio. kr.

 $ mio. kr.

 " mio. kr.

  #,' mio. kr.
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Som skemaet på side 4 viser, vil der frem til 2012 blive etableret 
yderligere ca. 740 p-pladser i de indre brokvarterer. Det betyder, 
at der i alt vil være etableret godt 2.000 nye p-pladser i 2012 
siden 2005.

Den 1. januar 2010 vil beboerlicensen stige fra de nuværende  
195 kr. pr. år til 690 kr. pr. år.    

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger i øvrigt et forslag til 
en p-strategi for Indre By i efteråret 2009. Forslaget skal un-
derstøtte byomdannelsen i Metropolzonen – og så vidt muligt 
forbedre forholdene for beboerparkering i Indre By.

 PERIODEN 2012-2014

På længere sigt - perioden fra 2012 til 2014 - arbejder Teknik- og 
Miljøforvaltningen videre med følgende konkrete idéer til forbed-
ring af parkeringsforholdene i de indre brokvarterer:  

P-anlægget i Rejsbygade på Vesterbro udvides gennem 
køb af 100 p-pladser i et p-anlæg på nabogrunden.
De Gamles By på Nørrebro åbnes op for døgnparkering for 
biler med beboerlicens på 100 af de ca. 200 p-pladser.
P-kælderen under Plejehjemmet Sølund på Nørrebro med 
90 p-pladser omdannes til et o(entligt p-anlæg. Deru-
dover åbnes andre kommunale p-kældre med i alt 80 
p-pladser. 
Pladsen ved Brandstationen i Østbanegade gøres til en 
o(entlig p-plads med 80 p-pladser. 
Der etableres 3 p-siloer på Østerbro, 1 p-silo på Nørrebro 
og 1 p-silo på Amagerbro.

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger en redegørelse for 
mulighederne i perioden 2012-14, når regeringens planer om ind-
greb overfor kommunernes brug af betalingsparkering er blevet 
konkretiseret, og der dermed er en større afklaring af de økono-
miske forudsætninger for p-strategien.

POLITISK BEHANDLING AF FORNYET P-STRATEGI
Borgerrepræsentationen 17. september 2009
Økonomiudvalget 25. august 2009
Teknik- og Miljøudvalget 24. juni 2009

Du kan se de politiske beslutninger på www.kk.dk/parkeringsprojektet



KØBENHAVNS KOMMUNE
TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN
CENTER FOR TRAFIK
PARKERINGSSEKRETARIATET
trafik@tmf.kk.dk
3366 3500
www.kk.dk/parkeringsprojektet
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