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Bispebjerg Lokaludvalg takker for muligheden for at kommentere på 

forslaget om at ændre den tidsbegrænsede parkering i Nordvest området. 
Den tidsbegrænsede parkering blev indført i november 2018, efter høring i 
sommeren 2018. Det viser sig allerede nu, at der er problemer med 

parkering om aftenen. 
Forvaltningen har udarbejdet 3 forslag til at imødekomme udfordringerne 

ved parkering i nattetimerne. Efter drøftelse i TMU vil forslaget blive sendt 
i offentlig høring. 
 

1. Justering af tidsrummet: 3 timers tidsbegrænsning 6-21  
Det betyder:  

Der må parkeres max 3 timer mellem kl. 6-21 på hverdage. Man kan 
parkere 3 timer fra 18 – 21 og derefter ubegrænset til kl. 6 og herefter 3 
timer til kl. 9.  

Beboere med licens og virksomheder med licens til erhvervskøretøjer 
undtages tidsbegrænsning.  

Fordele: Bibeholder mulighed for at få besøg (håndværkere, plejepersonale, 
gæster mv.) i tre timer i dagtimerne – og betyder at gæster kan parkere 
tidsubegrænset fra kl. 18. 

  
2. Justering af tidsrum og tidsbegrænsnings længde: 2 timer 8-23 (8-13)  
Det betyder: 

Der må parkeres max. 2 timer mellem kl. 8-23 på hverdage og mellem kl 8-
13 om lørdagen. Man kan parkere 2 timer fra kl. 21-23, herefter ubegrænset 

parkering til kl. 8. og efter to timer til kl. 10. 
 
Fordele: Det friholder flere parkeringspladser til beboere i aftentimerne, da 

man først kan parkere ubegrænset fra kl. 21. Der friholdes 
parkeringspladser om lørdagen 

 
 

  
Teknik og Miljøforvaltningen 

Center for Parkering  

parkering@kk.dk.  

Intern høring: Ændring af tidsbegrænsede zoner - tidsrum og/eller 

tidsbegrænsningens længde 
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3. Tidsbegrænsning hele døgnet: 3 timer 0-24 (8-15)  
Det betyder:  

Der må parkeres max 3 timer hele døgnet alle hverdage og lørdage 
mellem kl. 8-15. Beboere med licens og virksomheder med licens til 
erhvervskøretøjer undtages tidsbegrænsning.  

 
Fordele: Bibeholder mulighed for at få besøg (håndværkere, 

plejepersonale, gæster mv.) i tre timer, men gælder hele døgnet.  
Fjerner muligheden for utilsigtet eller bevidst at omgå tidsbegrænsningen 
på baggrund af p-skivebekendtgørelsens bestemmelser. 

 
Bispebjerg Lokaludvalgs anbefaling 

Bispebjerg Lokaludvalg har drøftet mulighederne og foreslår en ny model 
med 3 timers parkering i tidsrummet kl. 06-22 (en variation af model 1).  
På den måde gøres det sværere for lastbiler og andre køretøjer som 

opbevares på de små gader i nattetimerne, og dermed flere muligheder for 
beboerne til at finde parkering, når de kommer hjem fra arbejde. Det er 

fortsat muligt at have besøgende til aftensmad, uden at man skal ud til stille 
p-skiven i løbet af aftenen. 
 

Der er stadig en udfordring for ansatte i de små virksomheder, som kører i 
privatbil, hvilket Lokaludvalget også påpegede i det oprindelige 

høringssvar. Vi ønsker at fastholde Nordvest som et sted med blandet bolig 
og erhverv, men det gøres svært, når de ansatte ikke kan parkere.   
 

 
Med venlig hilsen 

 
Alex Heick    
Formand    

Bispebjerg Lokaludvalg   
 


