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Bilparkering Hillerød 
 

Parkeringspladser skal udlægges på egen grund, som del af fællesarealer, i parkering under terræn 
eller i konstruktion (fx P-hus) svarende til minimums- og maksimumsbestemmelserne i skemaet 
nedenfor. 
Ved anlæg af parkeringsarealer skal det overvejes, om der er behov for ladestation til el-biler. 
Ved offentlige formål herunder skole, institutioner samt ved biografer, diskoteker, restauranter 
m.v., vil antallet af parkeringspladser blive fastsat i en lokalplan efter byrådets konkrete vurdering 
af funktionens placering og funktionens brugere. 
Der vil i konkret lokalplanlægning blive vurderet, om der er behov for at fastsætte krav til kunde- 
og gæsteparkering ud fra anvendelse og placering. 
 
Område 1 - Området mellem gågaderne og Slotssøen - Rammeområde SB.C.4 og SB.C.7 
For at formindske biltrafikken i gågaderne, og for at udnytte arealerne mellem gågaderne og 
Slotssøen mest muligt til bilfri udearealer og byfortætning frem for parkeringsarealer, er der fast-
sat en parkeringsnorm i et spænd mellem en minimums- og en maksimumsnorm. 
 
Område 2 - Den centrale del bymidten samt Stationszonen 
For at formindske biltrafikken i den centrale del af bymidten, og til nye funktioner i Stationszone-
området hvor den stationsnære placering ønskes udnyttet, er der fastsat en parkeringsnorm i et 
spænd mellem en minimums- og en maksimumsnorm. 
 
Begge områdeafgrænsninger kan ses her: 

 
Parkeringsfond og friarealer i forhold til parkeringsarealer 
I den centrale del af bymidten og stationszonen (område 1 på ovenstående kort) går kravet til bilfri 
opholdsarealer, såsom pladser, gårdrum og grønne arealer, forud for parkeringsnormen. Ved 
manglende etablering af parkeringspladser, i forhold til kravet i den gældende lokalplans bestem-
melser om antallet af parkeringspladser, kan Parkeringsfondens bestemmelser bringes i anvendel-
se. Der skal foretages en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. 
I hele Hillerød by kan parkeringsfondens bestemmelser bringes i anvendelse efter en konkret vur-
dering. 
Parkeringsanlæg 
I bymidterne og andre steder i Hillerød by, kan der gives tilladelse til etablering af parkeringsan-
læg i flere etager efter byrådets tilladelse. Antallet af parkeringslag fastlægges nærmere i en lokal-
planlægning. 
 



Parkerings-
norm

 
 

  



Bilparkeringsnormer Aalborg 
 
På den enkelte ejendom skal der udlægges tilstrækkeligt areal til parkering af biler og cyk-
ler. Derfor har Aalborg Kommune fastlagt en norm der angiver hvad der kan betragtes som 
tilstrækkeligt areal til parkering, baseret på byggeriets anvendelse. Der er angivet en sær-
lig parkeringsnorm for Aalborg Midtby, jf. kortet nedenfor. Parkeringsnormen danner ud-
gangspunkt for at stille et parkeringskrav i en lokalplan og i en byggetilladelse. 

Parkeringsnorm for biler 
Som udgangspunkt, for at fastsætte det nødvendige antal parkeringspladser (benævnt P-
plads i skema) til biler, benyttes følgende parkeringsnorm: 

Bebyggelsens anvendelse P-norm for Aalborg 
Midtby 

Standard P-norm 

Boligbyggeri     
Fritliggende enfamiliehuse (åben-lav) ½ P-plads pr. bolig 2 P-pladser pr. hus 
Rækkehuse, dobbelthuse og lign. (tæt-
lav) 

½ P-plads pr. bolig 1½ P-plads pr. hus/lej-
lighed. P-pladser kan 
etableres i fælles P-an-
læg 

Etagehuse (Etage) 
 
over 50 m² bruttoetageareal 
under 50 m² bruttoetageareal 

  

1 P-plads pr. 2 boliger* 
1 P-plads pr. 8 boliger* 

* dog minimum 1 P-
plads 

  

1½ P-plads pr. bolig* 
1 P-plads pr. 8 boliger* 

* dog minimum 1 P-
plads 

Ungdomsboliger, kollegier, enkeltværel-
ser og ældreboliger. Bemærk at boligty-
perne er omfattet af særlige regler mht. 
anvisningsret mv. 

1 P-plads pr. 8 boligen-
heder* 

* dog minimum 1 P-
plads 

1 P-plads pr. 8 boligen-
heder* 

* dog minimum 1 P-
plads 

Erhvervsbyggeri     
Kontor-, fabriks- og værkstedsbygninger 1 P-plads pr. 100 m² 1 P-plads pr. 50 m² eta-

geareal (excl. garagea-
real) 

Lagerbygninger 1 P-plads pr. 100 m² 1 P-plads pr. 100 m² 
Servicestationer 10 P-pladser 10 P-pladser 
Hoteller 1 P-plads pr. 4 værelser 1 P-plads pr. 2 værelser 
Feriecentre 1 P-plads pr. 2 overnat-

ningsenheder 
1 P-plads pr. overnat-
ningsenhed 

Restaurationer og lignende 1 P-plads pr. 20 sidde-
pladser 

1 P-plads pr. 10 sidde-
pladser 

Dagligvarebutikker, herunder supermar-
ked, lavprisvarehus, discountbutik og 
kiosk 

1 P-plads pr. 25 m² 
salgsareal og 1 P-plads 
pr. 50 m² øvrigt etagea-
real 

1 P-plads pr. 25 m² 
salgsareal og 1 P-plads 
pr. 50 m² øvrigt etagea-
real 

Udvalgsvarebutikker 1 P-plads pr. 25 m² 
salgsareal og 1 P-plads 
pr. 100 m² øvrigt eta-
geareal 

1 P-plads pr. 25 m² 
salgsareal og 1 P-plads 
pr. 50 m² øvrigt etagea-
real 

Udvalgsvarebutikker til pladskrævende 
varegrupper, udvalgsvarebutikker med 
værksted 

1 P-plads pr. 100 m² 
bruttoetageareal 

1 P-plads pr. 50 m² 
bruttoetageareal 



Klinikker, service og butikslignende for-
mål, fx frisør og rejsebureau (se bilag A 
for eksempler) 

1 P-plads pr. 100 m² 
bruttoetageareal 

1 P-plads pr. 50 m² 
bruttoetageareal 

Engroshandel (se bilag A for eksempler) 1 P-plads pr. 50 m² 
bruttoetageareal 

1 P-plads pr. 50 m² 
bruttoetageareal 

Andet byggeri     
Kulturelle formål, herunder teatre, bio-
grafer og lign. 

1 P-plads pr. 16 sidde-
pladser 

1 P-plads pr. 8 sidde-
pladser 

Idrætshaller 1 P-plads pr. 10 perso-
ner som hallen må rum-
me 

1 P-plads pr. 10 perso-
ner som hallen må rum-
me (dog mindst 20 plad-
ser) 

Sportsanlæg 1 P-plads pr. 5 sidde-
pladser 

1 P-plads pr. 5 sidde-
pladser 

Fitnesscenter 1-Plads pr. 100 m² 1 P-plads pr. 25 m² 
Sygehuse 1 P-plads pr. 125 m² 

etageareal 
1 P-plads pr. 125 m² 
etageareal 

Skoler 1 P-plads pr. 2 ansatte 
samt 1 P-plads pr. 8 ele-
ver over 18 år 

1 P-plads pr. 2 ansatte 
samt 1 P-plads pr. 4 ele-
ver over 18 år 

Daginstitutioner 2 P-pladser pr. 20 nor-
merede pladser 

4 P-pladser pr. 20 nor-
merede pladser 

Plejehjem, døgninstitutioner og lign. 1 P-plads pr. 8 normere-
de institutionspladser 
samt 1 P-plads pr. 8 an-
satte 

1 P-plads pr. 4 normere-
de institutionspladser 
samt 1 P-plads pr. 8 an-
satte 

  

Parkeringsnorm for cykler 
Som udgangspunkt for at fastsætte det nødvendige antal parkeringspladser til cykler be-
nyttes følgende parkeringsnorm: 

Cykelparkeringsnorm for Aal-
borg Midtby 

Bebyggelsens anven-
delse 

Krav Andel 
overdæk-
ket 

Standard cykelparke-
ringsnorm 

Etagehuse, ungdomsboli-
ger m.v. 

2 pr. bolig 50 % 2 pr. bolig 

Kontor 1½ pr. 100 m² 50 % 1 pr. 100 m² 
Fabriks-, lager- og værk-
stedsbygning 

½ pr. 100 m² 50 % ½ pr. 100 m² 

Dagligvare- og udvalgs-
varebutikker 

2 pr. 100 m² 10 % 1 pr. 100 m² 

Teatre, biografer og lign. 2 pr. 10 siddepladser 10 % 2 pr. 10 siddepladser 
Idrætshaller/Sportsanlæg 3 pr. 10 personer hallen 

kan rummer/siddepladser 
10 % 3 pr. 10 personer hallen kan 

rumme/siddepladser 
Fitnesscenter 1 pr. 25 m² 10 % 1 pr. 50 m² 
Hotel og restaurant 2 pr. 10 gæster 50 % 2 pr. 10 gæster 
Skoler og uddannelsesin-
stitutioner 

75 pr. 100 elever 50 % 5 pr. 10 elever 

Institutioner 5. pr. 10 ansatte 
2 pr. 10 besøgende 

50 % 5. pr. 10 ansatte 
2 pr. 10 besøgende 

Offentlige transportan-
læg, fx tog- og busstation 

Min. 5 % af det forvente-
de passagerantal 

 25-50 % Sikres et passende antal i 
henhold til passagertilgang 



Rekreative anlæg 2 pr. 10 gæster pr. dag 10 % 2 pr. 10 gæster pr. dag 

  

Bebyggelsens anvendelse 
Bebyggelsens anvendelse er udgangspunkt for, hvilken parkeringsnorm der skal anvendes 
ved fastlæggelsen af parkeringsbehovet. Ved blandet anvendelse fastsættes antallet af par-
keringspladser som summen af kravet til de enkelte anvendelser. Hvis det ikke er muligt at 
placere bebyggelsen under en af de givne anvendelseskategorier fastsættes parkeringsbe-
hovet på baggrund af en konkret analyse med efterfølgende politisk behandling, som be-
skrevet under ”Undtagelser fra Parkeringsnormerne”. 

  

Undtagelser fra Parkeringsnormerne 
I særlige tilfælde kan parkeringsnormen fraviges. Alle afvigelser fra parkeringsnormen skal 
godkendes af By- og Landskabsudvalget - enten direkte i sagbehandlingen, igennem en lo-
kalplanproces eller igennem en tilsvarende planproces. 

Ved ”særlige tilfælde” forstås: 

 Større områder med blandede funktioner, hvor summen af kravet til de enkelte funktio-
ner ikke giver et retvisende billede af parkeringsbehovet 

 Større byomdannelsesprojekter, oftest i forbindelse med en lokalplanproces, hvor par-
keringsnormen ikke giver et retvisende billede af parkeringsbehovet 

 Arealanvendelser med særlige forhold, hvor parkeringsnormen ikke giver et retvisende 
billede af parkeringsbehovet, fx produktionsvirksomheder med særlige pladskrav eller 
skifteholdsdrift. 

Parkeringsnormen kan fx fastsættes på baggrund af registrering af udnyttelsesgraden på 
eksisterende parkeringspladser i lokalområdet, sammenligninger med parkeringsbehov/-
krav i andre lokalområder med tilsvarende beliggenhed og ved vurdering af trafikkens for-
deling mellem forskellige mobilitetsformer på baggrund af lokalområdets beliggenhed og in-
dretning. 

De forudsætninger der ligger til grund for at fastsætte parkeringskrav der afviger fra parke-
ringsnormen, skal tinglyses på relevante ejendomme. 

 
Udlæg og Anlæg 
Med udgangspunkt i parkeringsnormen fastsættes et parkeringskrav, der fastlægger hvor 
mange parkeringspladser der skal UDLÆGGES areal til. Som udgangspunkt skal alle parke-
ringspladser ANLÆGGES inden ny bebyggelse / ændret anvendelse kan tages i brug. 

  

Parkeringsarealer 
Parkeringsnormen regulerer antallet af parkeringspladser. Udformningen af parkeringsarea-
lerne, herunder arealforbrug pr. parkeringsplads, skal følge vejreglerne. 

Parkering for personer med nedsat funktionsevne indgår i det samlede antal parkerings-
pladser. Med hensyn til antal, udformning og placering af disse pladser henvises til byg-
ningsreglement 15/SBI-anvisning 230, DS-håndbog 105: 2012 »Udearealer for alle – Så-
dan planlægges et tilgængeligt udemiljø« og »Færdselsarealer for alle« fra Vejdirektoratet. 



  

Afgrænsning af Midtbyen i relation til parkeringsnormen 
I parkeringsnormen arbejdes der med følgende afgrænsning af Aalborg Midtby: 

 
Afgrænsning af Aalborg Midtby i forhold til parkeringsnorm 
 

  



Bilparkering Århus (obs som retningslinjer) 

 
PARKERINGSKRAV - BILPARKERING 
(VEJLEDENDE) 
AARHUS - NORMER FOR BILPARKERING 
ZONE I 
MAKS. NORM 

ZONE II 
MIN. NORM 

LETBANE NORM 
MIN. NORM 
(Norm i forhold til 
byggeri i en afstand 
op til 600 meter fra et Letbanestop) 

BOLIGER 
Åben-lav og tæt lav, uden 
fællesparkering 

1½ 2 1½ 

Åben-lav og tæt lav, med 
fællesparkering 

1 1½ 1 

Etageboliger ½ 1 ½ 
Boliger mindre end 60 m2 0,25 0,5 0,25 
Boliger mindre end 40 m2  0,125 0,1666  0,125 
ERHVERV 
Kontor og liberale er-
hverv. 
Herunder lægehuse, pri-
vatklinikker, 
motionscentre 

1 pr. 150 m2 1. pr. 50 m2 1 pr. 150 m2 

Lagerbygninger 1 pr. 300 m2 1 pr. 200 m2 1 pr. 300 m2 
Dagligvarebutikker 1 pr. 50 m2 1 pr. 25 m2 1 pr. 50 m2 
Udvalgsvarebutikker 1 pr. 100 m2 1 pr. 50 m2 1 pr. 100 m2 
Restauranter 1 pr. 100 m2 1 pr. 50 m2 1 pr. 100 m2 
Hoteller, Konferencecen-
tre 

0,25 pr. værelse 1 pr. værelse 0,50 pr. værelse 

INSTITUTIONER M.M. 
Plejeboliger 1. pr. 8 norm 1. pr. 8 norm 1. pr. 8 norm 
Bofællesskaber 1. pr. 4 norm 1. pr. 2 norm 1. pr. 4 norm 
Vuggestuer/Børnehaver 1 pr. 10 norm 1 pr. 5 norm 1 pr. 10 norm 
Folkeskoler, ungdoms-
klubber 

1 pr. 200 m2 1 pr. 100 m2 1 pr. 200 m2 

Voksne og videregående 
uddannelser 

1 pr. 100 m2 1 pr. 50 m2  1 pr. 100 m2 

 

BEMÆRKNINGER TIL SKEMAET: 
 Etageboliger – forstås som etageboliger i henhold til byggeloven. 
 Parkeringskravet opgøres med baggrund i byggeriets bruttoetageareal 
 Letbanenormen gælder kun i zone 2. Normen gælder kun for letbanestrækninger der er politisk besluttet og 
hvor planlægningen er så langt at standsningsstedernes placering er kendt. Afstanden beregnes som udgangspunkt 
som gangafstand fra byggeri til letbanestandsningssted via veje eller stier. 
 Ved fællesparkering forstås en samlet parkering for hele bebyggelsen, omfattende min ½. Parkeringsplads 
pr. bolig i bebyggelsen. Kravet omfatter den totale parkering (individuel og fælles). 
 For funktioner/bebyggelser med mange besøgende eller særlige institutioner kan der yderligere stilles krav 
om areal til busparkering. 
  



Bilparkering Helsingør 

Parkering 

Følgende parkeringsnormer kan anvendes som grundlag for en konkret vurdering af behovet for 
parkeringspladser. 

Alle p-normer baseret på m2 gælder pr. påbegyndt m2. 

Lokale forhold, dobbeltudnyttelse af pladser, et overordnet ønske om at flytte trafik fra biler til 
cykler og alternative transportløsninger, vil i konkrete tilfælde være medvirkende til afvigelser fra 
parkeringsnormerne. 

Helsingør Bykerne og Hornbæk Bymidte og fiskerleje – Bilparkering 

 

Boligtype 
Åben-lav, tæt-lav, etage Ung-
domsboliger 
Ældreboliger uden tilknyttet 
personale 
 
Erhverv 
Detailhandel- dagligvarer 
Detailhandel - udvalgsvarer 
Kontor-, service- og liberalt er-
hverv 

Antal p-pladser 
1 pr bolig 
1 pr 4 boliger 
1 pr 2 boliger, heraf 20 % til 
handicapparkering 
Antal P-pladser 
1 pr. 50 kvm 
1 pr. 100 kvm 
1 pr. 100 kvm (min. 2 p-plad-
ser ) 

 

  



Bilparkering Odense 

I planlægningen tager Odense Kommune det udgangspunkt, at der er et mindre behov for biler i områder i fortættede 
byområder. Der arbejdes derfor med 2 zoner for parkering. I zone 1, som er den udvidede bymidte, og inden for 400 m 
af letbanestationerne er der således mindre krav til bilparkering, end der er i det øvrige Odense, som er zone 2 med 
normale parkeringsnormer. 
Med visionen om Danmarks grønneste storby for øje prioriteres opholds- og friarealer over arealer til parkering. Dette 
og krav til indretningen af parkeringspladser og parkeringshuse er nærmere beskrevet under de generelle rammer for 
alle bydele. 
 
5.7.1.a 
Norm for bilparkering ved boligbyggeri 
Bilparkering – anlagte parkeringspladser 
Boligbyggeri (min. antal pr. boligenhed)* 

Bil Zone 1   Bil Zone 2 
Åben-lav uden fælles parkering    1   2 
Tæt-lav uden fælles parkering    1   1½ 
Åben-lav og tæt-lav med fælles parkering**   3/4   1½ 
Etageboliger (jævnfør byggelovens definition)   ½   1 
Boliger opført efter støtte efter almenboligloven <50 
m2 (uanset type) 

1/4   ½ 
Kollegier, klubværelser og lign. uden eget køkken   1/8   1/6 
 
Erhvervsbyggeri*** (min. antal pr. m2) 
Kontor-, service, fabriks- og værkstedsbygninger 
samt liberale erhverv (herunder lægehuse og privatklinkikker) 

1. pr. 100 m2   1. pr. 50 m2 
Motionscentre og sportshaller    1. pr. 100m2   1. pr. 25m2 
Lagerbygninger     1. pr. 200m2   1. pr. 100m2 
Dagligvarebutikker    1. pr. 100m2   1. pr. 40m2 
Udvalgsvarebutikker    1. pr. 100m2   1. pr. 50m2 
Særligt pladskrævende butikker    1. pr. 200m2   1. pr. 100m2 
Restauranter     1 pr. 20 sidepladser  1 pr. 10 sidepladser 
Hoteller og konferencecentre    ½ pr værelse 
 
Institutioner: 
Plejeboliger 

1 pr. 8 normale pladser  1 pr. 4 normale pladser 
Bofællesskaber 

1 pr. 4 normale pladser  1 pr. 2 normale pladser 
Vuggestuer og børnehaver 

1 pr. 10 normale pladser  1 pr. 5 normale pladser 
 
Folkeskoler og ungdomsklubber    1. pr. 200m2 1.   pr. 100m2 
 
Voksen- og videgående uddannelser   1. pr. 100m2   1. pr. 50m2 
 
* Norm for boligbyggeri er angivet som minimum antal pr. boligenhed. Dog vil prioritering af opholds- og friareal veje 
tungere. 
 
** Ved fællesparkering forstås samlet parkering for hele bebyggelse, omfattende minimum ½ parkeringsplads pr. bolig 
i bebyggelsen. 
 
*** Parkeringskrav til erhvervsformål opgøres med baggrund i byggeriets bruttoetageareal. 
Erhvervsbyggeri til blandet formål, hvor lager udgør en relativ stor andel af det samlede areal, kan parkeringskravet 
opgøres særskilt for lager og øvrige erhvervsfunktioner. 
I centerområder skal parkeringsarealet om muligt udlægges som fællesparkering for flere ejendomme. I zone 1 dog 
maksimalt én parkeringsplads pr. 125 kvadratmeter etageareal uanset anvendelse. 
 
5.7.1.b 
Parkeringsnorm for Odense Havn 
For byomdannelsesområdet Odense indre havn gælder følgende parkeringsnorm: 
Én parkeringsplads pr. 125 m2 etageareal 
Parkering skal etableres i kælder eller konstruktion 
Terrænparkering skal reserveres til serviceparkering og af- og pålæsning samt i begrænset omfang til 
Handicapparkering Alle kajer, promenader og byrum skal friholdes for parkering. Se udpegningen af byrum (herunder også 
kajer og promenader) under temaet Grøn Storby. 
 
5.7.1.c 
Forberedelse til elbiler 
Nye parkeringsarealer ved boliger og uddannelsesinsituitioner skal forberedes til el-/hybridbiler ved at fremføre trækrør 
til stik til elladestandere. 



 

Kortbilag: 5.7.1 Parkering af biler 

 

  



Bilparkering København 

Parkeringsnormer  

Parkeringspladser pr. kvadratmeter etageareal 

Funktion/ bydel Centrum 
Tætby & byud-
viklingsområder 
(0) 

Øvrig by 

 
Funktion/ bydel Centrum Tætby & byudviklingsområder (0) Øvrig by 

Bolig (1,6) 1:357 1:250 1:214 

Erhverv (2,6) 1:214 1:214 (3) 1:143 

Grundskoler (4,5,6) 1:714 1:607 1:464 

Daginstitutioner (4,6) 1:286 1:286 1:179 

Kollegie- og ungdomsboliger (6) 1:857 1:857 1:857 

Plejecentre/ plejeboliger (6) 1:714 1:714 1:714 

Butiksformål (6,7) 1:143 1:143 1:143 

 
Offentlige og almene formål 
Ved byggeri til brug for offentlige og almene formål, herunder f.eks. uddannelse (er-
hvervsskoler, universiteter m.v.), døgninstitutioner, kulturelle og rekreative funktioner 
(museer, biblioteker, koncerthuse m.v.) fastsættes parkeringsdækningen efter en konkret 
vurdering på baggrund af ejendommens/områdets anvendelse og beliggenhed i byen, an-
tal ansatte og besøgende m.v.  
 
Husbåde 
Parkeringsdækningen ved husbåde fastsættes med udgangspunkt i husbådens funk-
tion og beliggenhed, jf. ovenstående tabel. Kravene til parkering kan dog reduceres, hvis 
anlæg af parkering kan vanskeliggøre adgang til vandet, hindre skabelsen af attraktive 
havnemiljøer mv. Parkering på private kajer, veje og grundarealer kan indgå i parke-
ringsdækningen.  
 
Funktioner af ekstensiv karakter 
Ved etablering af funktioner af ekstensiv karakter med hensyn til antal ansatte og besø-
gende, f.eks. lagerhoteller, arkivbygninger, tekniske anlæg m.v. fastsættes parkerings-



dækningen efter konkret vurdering på baggrund af ejendommens/områdets anvendelse 
og beliggenhed i byen, antal ansatte og besøgende m.v.  
Ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse 
Ved ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse kan parkeringsbehovet fastsættes ef-
ter en konkret vurdering. Anvendelsen, stationsnærhed og begrænsede friarealer er ele-
menter, der blandt andet kan indgå i den konkrete vurdering. Det kan konkret vurderes, 
at der ikke stilles krav om yderligere parkeringspladser til bebyggelsen. 
 
Etablering af boliger eller erhverv i tagetager og etablering af mindre tilbygninger 
Ved etablering af boliger eller erhverv i tagetager i eksisterende bebyggelse eller oven på 
eksisterende bebyggelse og ved opførelse af mindre tilbygninger kan parkeringsbehovet 
til de nye boliger/erhvervsenheder og til de mindre tilbygninger fastsættes efter en kon-
kret vurdering med mulighed for at reducere til 0. Stationsnærhed, begrænsede friarealer 
og byggeprojektets mindre omfang i forhold til den eksisterende bebyggelse kan blandt 
andet indgå i vurderingen.  
 
Generelle krav 
Parkeringspladser skal tilvejebringes på egen ejendom. I lokalplaner kan det efter kon-
kret vurdering tillades, at parkeringsdækningen finder sted i kvarteret, f.eks. på private 
fællesveje eller i parkeringsanlæg.  
Der kan i lokalplaner stilles krav om, at en andel af parkeringspladserne forberedes for 
eller forsynes med el til opladning af elbiler.  
 
Særlige bemærkninger 
º I alle byudviklingsområder, der er udpegede i retningslinjer for byudvikling, kan parke-
ringsdækningen efter en konkret vurdering i lokalplan fastsættes med lavere parkerings-
norm for alle funktioner. Parkeringsdækningen fastsættes efter en konkret vurdering som 
sikrer et minimum af kørende adgang til området. Parkeringsnormen fastsættes på bag-
grund af ejendommens/områdets anvendelse, beliggenhed i byen herunder nærhed til 
kollektiv transport og cykelinfrastruktur mv.  
¹ Enfamiliehuse 1 pl. pr. bolig 
² Parkering til hotel fastlægges efter konkret vurdering. 
³ Ved kontorbyggeri kan parkeringsdækningen i tætbyen og byudviklingsområderne ef-
ter en konkret vurdering maksimeres til 1 plads pr. 143 m² eller minimeres til 1 plads 
pr. 286 m², såfremt der kan påvises højere/lavere parkeringsbehov.  I vurderingen af det 
konkrete antal pladser indgår bl.a. lokalisering i forhold til kollektiv trafik, vejnet, virk-
somhedens behov samt projektets karakteristika mv. 
⁴ Afsætningsplader kan undtagelsesvist placeres på vejarealer. 
⁵ Der stilles ikke krav om parkering ved etablering af idrætshal, madskole mv. i tilknyt-
ning til en grundskole. 
⁶ Parkeringsdækningen kan fastsættes efter en konkret vurdering, således, at der kan fri-
tages for at bygge parkeringspladser i konstruktion, hvis det vurderes, at der ikke er be-
hov for andet end aflæsning på vejen. Samtidig kan der være steder med meget dårlig of-
fentlig transportbetjening uden metro, letbane, S-tog eller BRT-betjening, hvor det kan 



være relevant med en konkret vurdering, hvor der tilvejebringes tilstrækkeligt med p-
pladser alt efter hvilken funktion, der planlægges for. 
7 Butikker med pladskrævende varer 1:71 m² 
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