
Status på grønne bilparkeringspladser – Bilag 1 

 

Principper for reservation af parkeringspladser uden lademulighed til elbiler. 

Definition 
Definition af elbiler og plugin-hybrid biler følger bekendtgørelsen om standsning og parkering 
på Frederiksberg gældende fra 1. januar 2020.  

- Elbiler og plugin-hybrider forstås ved person- og varebiler (under 3,5 ton) som er 
udstyret med en elmotor, og som kan oplades via ekstern oplader.  

- Mængden af elbiler og plugin-hybrider (jf. ovenstående) afgøres i parkeringsanalysen 
hvert andet år, og med tilsvarende data for antal elbiler og plugin-hybrid biler i øvrige 
år.  

- Dette tal anvendes i udregningen af mængden af pladser der hvert år skal reserveres 
på baggrund af elbilstrategien, for at sikre ensretning for brug af data i kommunen. 
Mængden i parkeringsanalysen bliver lavet på baggrund af data fra De Danske 
Bilimportører.   

- Det data der indgår i parkeringsanalysen omfatter elbiler og plugin-hybrider af 
køretøjstyperne Premium, SUV mv., stor, mellem, lille, mikro. 
 

Principper 
Principper for placering af bilparkeringspladser til elbiler og plugin-hybrider, som lever op til 
ovenstående definition, er beskrevet som følger: 

Principper for reservation af bilparkeringspladser til elbiler og plugin-hybrider 
For de p-pladser uden lademulighed der skal reserveres på baggrund af beslutningen med hhv. 
elbilstrategien og klimavenlig parkering, gælder det, at der skal defineres nogle overordnede 
principper for, hvor disse pladser reserveres.  
 
P-pladser til elbiler uden lademulighed, har ikke tidsbegrænsning.  
 
De overordnede principper for reservation af bilparkeringspladser til elbiler og plugin-hybrider 
er skitseret som følgende: 

 
 På lokalveje med etagebyggeri 

o der reserveres 1-2 bilparkeringspladser ved hver placering 
o derved placeres pladserne tæt på nuværende og potentielle elbilejere 

 
 I forbindelse eksisterende lademuligheder (som har tidsbegrænsning) 

o der reserveres pladser svarende til halvdelen af det antal lademuligheder som 
der er ved placeringen (typisk mellem 2 og 4 p-pladser)  

o derved gives der mulighed for let at finde en p-plads efter afsluttet opladning. 
Dette vil være en fordel for elbilsejerne, når de efter opladning skal finde et 
andet sted at parkere 

 
 På større parkeringsarealer (offentlig vej)  

o På større parkeringsarealer, herunder parkeringskældre, reserveres grupper af 5 
p-pladser til elbiler 

o derved øges muligheden for, at borgere og brugere af byen kan finde plads til 
deres elbil, dog kan denne være et stykke fra bopæl eller destination. 

 



 På handelsgader 
o der reserveres en plads med tidsbegrænsning i hver retning ca. midtvejs på 

handelsgaderne   
o derved placeres pladserne tæt på handelsmuligheder, og vil være meget synlige 

i bybilledet.  
 
 

 

 


