2.6 Transport og infrastruktur

Parkeringsstrategi
Byrådet har i 2011 udarbejdet en parkeringsstrategi
for Køge Bymidte. Parkeringsstrategien indeholder
følgende hovedelementer:

Eg
e

de

• Fastsættelse af en reduceret parkeringsnorm for
Køge bymidte

Køge Nord station

• Udpegning af arealer til placering af offentlige erstatnings-p-pladser i forbindelse med byomdannelse
på centralt beliggende parkeringsarealer omkring
Køge station
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Parkeringsnorm for Køge bymidte
Køge Bymidte ligger ved Køge Station, som er en regional knudepunktstation med adgang til højklasset kollektiv transport. Med Ringstedbanens åbning forbedres
den kollektive trafikbetjening af Køge by yderligere, og
flere borgere med ærinde i bymidten forventes derfor
at benytte den kollektive transport.
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• Fastsættelse af principper for implementering af
betalingsparkering i Køge bymidte.
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Figur 2.6.2 Parkering. Kortet viser det afgrænsede område for
reduceret p-norm i Køge bymidte, de p-pladser, som nedlægges i forbindelse med udviklingen af Køge Kyst samt de
udpegede arealer til erstatningsanlæg.

Offentlige p-pladser, som kan nedlægges
Arealudlæg til offentlige p-anlæg til erstatning
for nedlagte p-pladser
Område med reduceret p-norm
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2.6 Transport og infrastruktur

Samtidig ønsker byrådet at modvirke trængselsudfordringer som følge af de planlagte byudviklingsprojekter
i og omkring Køge og samtidig få flere til at cykle. På
den baggrund fastsættes en lavere parkeringsnorm for
bymidten inkl. de tre byudviklingsområder i Køge Kyst:
stationsområdet, Søndre Havn og Collstrop-grunden.
Parkeringsnormen ved nybyggeri og byomdannelse i
bymidten fremgår af kommuneplanens generelle rammer.
Udpegning af arealer til placering af offentligt
tilgængelige erstatnings-p-pladser
Som led i byudviklingen af Køge Kyst, nedlægges

ialt 1.256 offentlige p-pladser i stationsområdet og
på Collstrop-grunden. Samtlige p-pladser erstattes
med nye offentlige p-pladser på by- eller stationsnære
arealer. En del parkeringspladser i stationsområdet er
allerede nedlagt og erstattet af nyanlagte parkeringspladser ved Pedersvej, Blegdammen, Kongsberg Alle,
Toldbodvej, Værftsvej og Cementvej.
Kommuneplanen indeholder desuden arealreservationer på en række centralt beliggende arealer, hvor
de resterende p-pladser fra Collstrop-grunden og det
sydlige Stationsområde kan etableres på terræn eller
i konstruktion. Dog er 400 nuværende p-pladser på
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Collstrop-grunden dedikerede pendler-p-pladser tilnyttet Køge St. De flyttes til et nyt parkér og Rejs-anlæg
ved Køge Nord St.
Figur 2.6.2 viser parkeringsarealer, som nedlægges
samt arealer, som i kommuneplanen er udpeget til
placering af nye parkeringspladser til erstatning for de
nedlagte p-pladser. For alle arealer skal der udarbejdes
lokalplan inden der kan etableres parkeringsanlæg i
konstruktion.
Det nye byggeri langs Køge Station er opført på de tidligere parealer og på den tidligere busterminal.
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