
AFTALE OM NY PARKERINGSORDNING PÅ FREDERIKSBERG 

1. Indledning 

Borgerne på Frederiksberg har gennem de senere år oplevet et øget pres på byens parkeringspladser. 
Det er blevet stadig vanskeligere for borgerne at finde en parkeringsplads nær deres hjem navnlig 
om aftenen, hvilket blandt andet skyldes, at de høje priser for parkering i Københavns Kommune, 
giver bilister, som ellers ikke har ærinde på Frederiksberg, et incitament til at stille bilen på 
Frederiksberg. 

Bylivet er en af Frederiksbergs kvaliteter. På Frederiksberg skal der være byliv, der tilgodeser 
borgernes, virksomhedernes, institutionernes, de studerendes og de besøgendes behov. Der skal 
være plads til både det rolige, det grønne og det pulserende. 

En forudsætning for og en integreret del af bylivet er trafik og mobilitet. 

På Frederiksberg ønsker vi, som grundlag for prioritering af bylivet, at optimere bæredygtig mobilitet 
under hensyntagen til de forskellige trafikformers styrker. Det skal være nemt og enkelt at komme 
rundt på Frederiksberg, og vi skal undgå unødig bilkørsel til og i byen. 

Aftaleparterne ønsker at bidrage til bæredygtig mobilitet på Frederiksberg, og det er aftaleparternes 
målsætninger for en revideret parkeringsordning, at 

 Frederiksbergs borgere har nem adgang til en parkeringsplads nær deres egen bolig, og at 
dette gode er uden væsentlige udgifter for dem, 

 byens borgere og byens gæster forholdsvis nemt og billigt kan parkere, hvis det er nødvendigt 
at bruge bilen til arbejdsformål, indkøb eller kultur- og fritidsaktiviteter, 

 pendlere til de frederiksbergske arbejdspladser har rimelige muligheder for at parkere, hvis 
det er nødvendigt at køre i bil til arbejde, men at der samtidigt er et incitament til at bruge 
byens meget veludbyggede kollektive trafik, 

 bilister, der ikke har ærinde på Frederiksberg, ikke har incitamenter til at optage byens p-
pladser på bekostning af byens borgere og gæster – det skal ikke være besværet værd, 

 der fortsat arbejdes på at skabe bedre parkeringsforhold, herunder flere parkeringspladser, 
og 

 parkeringsordningen forenkles, og at servicen forbedres for brugerne. 

Aftaleparterne er enige om, at disse målsætninger bedst nås gennem en ny parkeringsordning, der 
hviler på følgende hovedelementer: 

2. Udvidelse af p-zonen 

For at bremse det øgede pres på parkeringspladserne i den vestlige del af Frederiksberg udvides p-
zonen til én samlet zone for hele Frederiksberg Kommune (bortset fra private fællesveje) med ens 
priser. 

P-zonen skal også gælde på handelsstrøgene mv. i de tidsrum, hvor 30 minutters begrænsningen (kl. 
9-18 på hverdage og kl. 9-15 på lørdage) ikke gælder. 

Beboerlicensen skal gælde i hele kommunen. Herved vil beboerne kunne bevæge sig rundt i hele 
kommunen uden at skulle betale for at parkere. 



I den vestlige del af Frederiksberg er der en del private fællesveje, og lov om private fællesveje 
forhindrer, at de kan være omfattet af en ny p-zone, med mindre de bliver optaget som offentlige 
veje. 

Beboerne på private fællesveje (som jo ikke har folkeregisteradresse i p-zonen) skal kunne opnå 
beboerlicens til p-zonen. 

For at imødegå, at de private fællesveje bliver oversvømmet af parkerede biler, når de offentlige veje 
er omfattet af p-zonen, tilbydes disse veje at kunne indgå i zonen ved frivillig optagelse efter de 
principper, der hidtil har været gældende herfor. Enkelte private fællesveje, der ligger spredt i den 
vestlige del af kommunen bør dog så vidt muligt optages som offentlige veje, så p-zonen bliver 
sammenhængende. 

Frederiksberg Kommune ønsker ikke mange forskellige vilkår for parkering på vejene. Private 
fællesveje, der ikke ønsker at blive optaget som offentlige veje, kan derfor kun forvente godkendelse 
af p-restriktioner, der overholder kommunens retningslinjer herfor. Disse retningslinjer vedtages af 
forligskredsen. 

3. Tidsmæssig udstrækning af p-zonen 

Den nuværende ordning med 2 timers gratis parkering i p-zonen opretholdes. Tidsmæssigt udvides 
p-zonen til at gælde fra kl. 7 til kl. 24 på hverdage og fra kl. 7 til kl. 17 om lørdagen. 

4. Incitamentbaseret prisstruktur 

Priserne for parkering skal udgøre et incitament for, at flere vil vælge for eksempel kol-lektive 
transportmidler eller cykel til Frederiksberg, så bilkørsel til kommunen og søge-trafik efter ledige p-
pladser mindskes. Priserne skal desuden give en større udskiftning på p-pladserne og reducere 
uvedkommende parkering. 

Der indføres timebetaling efter de 2 gratistimer, og priserne for udefra kommende biler sættes til 10, 
15 og 20 kr. for henholdsvis 1., 2., 3. og efterfølgende timer. Der fastsættes et loft over den samlede 
betaling på 70 kr. pr. dag svarende til den pris, der pr. p-plads skal betales for henstilling af en 
container eller en skurvogn. P-tilladelse kan købes for et vilkårligt antal dage – en uge dog for 350 
kr. (5 x 70 kr.). 

Prisen for en beboerlicens fastholdes på 150 kr.  

Personer bosiddende på Frederiksberg, der for en kort periode disponerer over en bil (uden at være 
registreret ejer eller bruger), kan max. 2 gange pr. kalenderår erhverve en beboerlicens i en måned 
for 150 kr. 

Månedslicens for personer der ikke bor, men har arbejde i p-zonen på Frederiksberg koster i dag 200 
kr. Licensen har ikke været ændret siden 1. januar 1997. En ren pris-fremskrivning efter 
satsreguleringsprocenten til den 1. april 2015 udgør 316 kr. Prisen hæves til 400 kr. for yderligere at 
sikre et bedre incitament til at anvende kollektiv trafik. Ordningen benævnes fremover 
”Pendlerlicens”. 

Prisen for en erhvervslicens forbliver 1.200 kr. om året, og erhvervsdrivende skal kunne få 
erhvervslicens til alle virksomhedens biler, der er indregistreret i firmaet. 

I p-kælderen under Frederiksberg Gymnasium skal priser og vilkår for parkering svare til forholdene 
på vejene. 

Delebiler fritages som hidtil for at betale for parkering. Fritagelsen for el-biler ophæves, da fritagelsen 
ikke er lovlig efter den nuværende vejlov. 



Det undersøges, om det er muligt at lave en hensigtsmæssig gæsteparkeringsordning. Det er en 
forudsætning at ordningen er nem at administrere. 

Alle priser reguleres efter kommunens pris- og lønfremskrivning hvert år pr. 1. januar - dog afrundet 
til nærmeste hele antal kr. og for måneds- og beboerlicensers vedkommende nærmeste ”5 kr.” 

5. Nem adgang til køb af parkeringstilladelser 

Det skal være nemt og enkelt at købe parkeringstilladelse (billet eller licens), når man besøger 
Frederiksberg, men parterne ønsker ikke, at det frederiksbergske bybillede præges af 
parkeringsautomater. Der indføres derfor betaling via mobiltelefon, og der opstilles kun 
parkeringsautomater i det omfang, det er nødvendigt for at sikre en passende dækning i kommunen 
suppleret med salg/automater i kiosker og butikker. Salg i kiosker og butikker skiltes, så det er nemt 
at se, hvor man kan købe parkeringstilladelse. 

Parkeringsautomaterne skal så vidt muligt også kunne anvendes til information om arrangementer i 
kommunen og med mulighed for eventuelle reklamer. 

Omkostningerne ved køb af parkeringstilladelse bæres af brugerne. Betaling for parkering (både 
betaling for time(r), dag(e), måned(er) og år) skal desuden kunne tilgås via kommunens hjemmeside. 

6. Etablering af flere parkeringspladser 

Parterne er enige om, at merprovenuet fra parkeringsordningen skal anvendes til at skabe bedre 
parkeringsforhold på Frederiksberg efter følgende principper:  

 Alle vejstrækninger gennemgås for at undersøge mulige omlægninger af fortove og vejarealer 
– dog under hensyn til at bevare områdernes æstetik og grønne karakter. 

 Gældende p-restriktioner og reserverede p-pladser gennemgås og reduceres, hvor det er 
muligt. 

 Grundejere (og p-selskaber) pålægges så vidt muligt at ophæve eventuelle reservationer af 
”åbne p-arealer” til egne formål. 

 Der gennemføres forhandlinger med ejere af ikke kommunale parkeringsarealer om adgang 
hertil med beboerlicens i aften- og weekendperioder. 

 Der oprettes en task force, som varetager ovenstående forhold. 
 Der etableres et antal underjordiske parkeringsanlæg efter en plan og principper, der aftales 

af parterne bag denne aftale. 

Ressourcer til arbejdet allokeres fra merindtægterne, og private aktører inddrages i det omfang, det 
er hensigtsmæssigt. 

7. Andre forhold 

Endelig er parterne enige om: 

Det undersøges i hvilket omfang ”smarte” parkeringsløsninger kan implementeres eventuelt i 
samarbejde med private aktører. 

På vejene informeres grundigt om p-zonen. Der opstilles P-infostandere og P-zoneoplysningstavler i 
overensstemmelse med bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning. 



Bekendtgørelse om standsning og parkering på Frederiksberg revideres, så den afspejler den nye 
parkeringsordning og intensionerne i ordningen. 

Kriterierne for udstedelse af parkeringslicens er godkendt af aftaleparterne. 

Der udarbejdes en kommunikationsstrategi for den nye parkeringsordning, som forelægges 
forligspartierne i god tid, inden ordningen træder i kraft. 

Det er målet, at den nye p-ordning træder i kraft den 1. april 2015. 

Ordningen evalueres efter ét år med henblik på at drøfte eventuelle justeringer. Der foretages 
endvidere en mindre evaluering i september måned 2015.  

Frederiksberg, den 28. maj 2014 
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