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Behovet for en parkeringsstrategi

Stationsområdet og Søndre Havn skal byomdannes
Køge Kommune ønsker at udvikle og styrke bymidten som regionalt center, bl.a. ved at give mulighed for et nyt butiksområde ved stationen, flere
stationsnære arbejdspladser og flere boliger i de
centrale byområder.
Disse initiativer skal i løbet af de kommende 20 til
30 år fremme en byomdannelse af stationsområdet og Søndre Havn fra det eksisterende erhverv
til en helt ny bydel med boliger, kontor- og serviceerhverv og kulturelle aktiviteter. Det vil betyde en større efterspørgsel på parkeringen - både i
byområdet og omkring stationen. Byggeplanerne
vil bl.a. omfatte arealer, der i dag benyttes til
1.256 offentligt tilgængelige P-pladser, hvoraf
halvdelen benyttes af pendlere.
Sideløbende forventes jernbanen KøbenhavnRingsted åbnet i 2018, og der vil blive etableret
to nye stationer ved Køge Nord, dels til regionaltog, dels til S-tog. Den nye jernbane vil medføre
betydeligt hurtigere forbindelse mellem Køge og
København, men vil også få betydning for pendlere fra Sydsjælland og Stevns. Ikke mindst fordi
togstrækningen Lille Syd bliver forøget med direkte forbindelse fra Næstved til København over
Køge.
Disse store tiltag har gjort det nødvendigt at udarbejde en parkeringsstrategi, som skal danne
grundlag for reguleringen af trafikken og bidrage
til en levende og dynamisk bymidte, samtidig med
at den skal danne grundlag for forbedrede forhold
for pendlere.
P-forholdene ændres i bymidten
Hele det kommende byomdannelsessområde ligger stationsnært. Derfor peger strategien på en
lavere P-norm end den gældende for boliger og
erhverv, dels for at tilskynde til at benytte kollektiv trafik, dels for at drage fordel af den dobbeltudnyttelse, der erfaringsmæssigt er i blandede
byområder. En lavere P-norm vil afspejle sig i et

reduceret behov for udlæg af nye P-pladser og
dermed frigive arealer til andre anvendelser, primært til gode opholdsarealer og til større tæthed
i bebyggelsen.
Som følge af nedlæggelse af et stort antal offentligt tilgængelige P-pladser, er det nødvendigt at
finde erstatningspladser for disse. Derfor indeholder strategien forslag til placering af nye P-arealer, samtidig med at konsekvenserne af indførelse
af betalingsparkering og et dertil knyttet koordineret henvisningssystem inddrages.
Nogle af byens offentligt tilgængelige P-pladser
er betalt af kommunens P-fond. Da der ikke i de
kommende år vil være mulighed for etablering af
nye fonds-P-pladser, stilles P-fonden i bero. De
pladser fonden har betalt, og som overtages af
Køge Kyst, vi blive erstattet i fuldt omfang som
offentligt tilgængelige, gratis P-pladser.
Parkeringsstrategien omfatter endvidere Pforholdene ved Ølby Station, der sammen med
den kommende Køge Nord-station og forbedrede
forhold ved stationer syd for Køge, fx Herfølge og
Tureby skal erstatte en væsentlig del af pendlerparkeringen ved Køge Station.
Endelig omfatter strategien de fremtidige forhold
for cykelparkeringen med fokus på sikring af
gode og trygge forhold.
Parkeringsstrategien tager udgangspunkt i de
principper, som er vedtaget af byrådet herunder
beslutningen om, at der skal indføres betalingsparkering på eksisterende og kommende parkeringsanlæg i bymidten. Betalingsordningen skal
træde i kraft i forbindelse med åbningen af de
første, nye P-anlæg i stationsområdet.
Byrådet har besluttet at P-strategien skal udstikke retningslinjer og løsninger for kommunen
og kommende bygherrer, både på kort og lang
sigt og samtidig give mulighed for flexibilitet, så
der til enhver tid kan findes den mest optimale
løsning.
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Collstropgrunden

Stationsområdet

Søndre Havn

Ny strandø

Køge Kyst områderne.
Den kommende byudvikling af stationsområdet og
Søndre Havn gennemføres af arealselskabet Køge
Kyst P/S, på baggrund af en partnerskabsaftale
mellem Køge Kommune og Realdania By. Aftalen
medfører, at Køge Byråd er ansvarlige for at området udvikles i overensstemmelse med en række
fælles mål.
Med tiden vil området komme til at indeholde
ca. 1.500 boliger, 100.000 m2 erhverv og ca.
22.000 m2 butikker, som vil komme til at ligge i
et område, hvor den sociale bæredygtighed og let
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adgang til kvalitetsfulde udearealer vil blive højt
prioriteret. Byudviklingen skal foregå i løbet af de
næste 20 år eller mere, og vil bl.a. medføre store,
infrastrukturelle ændringer i byen.
I aftalen om Køge Kyst indgår, at der indføres betalingsparkering, dels for bedre at kunne regulere
parkeringen, dels for at gøre det økonomisk muligt at drive de mange nye P-pladser i konstruktion, som det er forudsat i byudviklingsplanerne
for Køge Kyst.

Parkeringsstrategien er ændret efter
høringsperioden
I efteråret 2010 sendte Byrådet et forslag til en
ny parkeringsstrategi i offentlig høring. Det skete
som led i den forudgående høring af et kommuneplantillæg for Køge Kyst og bymidten.
Efter høringsperiodens udløb er de indkomne
bemærkninger blevet forelagt Teknik- og Miljøudvalget med henblik på en beslutning om indholdet
af den endelige parkeringsstrategi. De ændringer,
der er foretaget i forhold til det offentliggjorte
forslag, drejer sig primært om placeringen af de
nye anlæg til erstatningsparkering.

Oprindelig blev hovedparten af de nye pladser
foreslået placeret i Sandmarksskoven, umiddelbart syd for Kongsberg Allé.
Teknik- og Miljøudvalget har på baggrund af de
indkomne bemærkninger besluttet at finde alternative placeringer til denne lokalitet.
Samtidig har der vist sig nye muligheder, som
ikke var til stede på tidspunktet for offentliggørelsen af forslaget. Det har medført, at erstatningspladserne kan lokaliseres flere steder i og
omkring bymidten. Disse placeringer redegøres
der for i et senere afsnit.

Parkeringsstrategiens hovedpunkter
Strategiens målsætninger er samlet inden for følgende hovedpunkter:
•

der indføres betalingsparkering i den centrale bymidte

•

der indføres koordineret henvisningssystem

•

der sigtes på fælles regler for offentlige og private P-pladser med offentlig adgang

•

der etableres tidsrestriktioner i boligområderne nord og syd for bymidten

•

P-normen sænkes for bolig og erhverv, men ikke for butikker

•

alle pladser som overtages af Køge Kyst erstattes 1:1

•

erstatningspladser til pendlere placeres primært ved den nye station ved Køge Nord eller ved en sta
tion tættere på egen bolig

•

erstatningspladser til parkanter med mål i bymidten placeres primært i området ved Kongsberg Allé,
i området syd for Collstropgrunden samt ved andre lokaliteter tæt på bymidten

•

mulighed for supplerende P-pladser i konstruktion (P-kældre eller P-huse)

•

P-fonden stilles i bero

•

der arbejdes forsat for gode forhold for cykelparkering
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Virkemidler og politiske målsætninger

Politiske målsætninger om parkering i Køge bymidte og Køge Kyst
Byrådet besluttede i oktober 2007 de helt overordnede principper for parkeringsstrategien.
De vigtigste elementer er:
•

parkeringen vest for jernbanen skal primært betjene detailhandlen, mens langtidsparkering,
rådhusparkering og pendlerparkering skal placeres øst for jernbanen

•

parkeringsudbudet og -tidsbegrænsningen skal afstemmes nøje, så P-arealerne udnyttes optimalt

•

der skal indføres et koordineret henvisningssystem, der leder biltrafikken hurtigt og effektivt
frem til ledige P-pladser

•

nye centrale P-pladser skal overvejende etableres i konstruktion (P-huse eller P-kældre)

•

hensynet til fredeliggørelse skal afvejes med god tilgængelighed til butikker og andre byfunktioner
i bymidten og med de økonomiske hensyn.

P-analyse
I forbindelse med byrådets beslutning om at udar-

• Kunderne bruger de velplacerede korttidspladser

bejde en parkeringsstrategi blev der gennemført en

tæt på handlen, og bruger typisk under 2 minutter

parkeringsanalyse i efteråret 2009 for at finde ud af,

på at lede efter en P-plads.

hvem der bruger P-pladserne, hvornår pladserne er i
brug, hvor længe der parkeres, og hvor svært det er
at finde en P-plads i Køge by.

• Pendlerne holder på langtidspladserne i udkanten
af bymidten i lidt længere gåafstand af deres endemål.

Overordnet set viste analysen, at der er rimelige pforhold i Køge by. På hverdage er der ledige pladser,

• Beboerne i bymidten syntes at have svært ved at

både på kort- og langstidspladserne, mens der er

finde P-pladser. Der er kun få P-anlæg hvor bebo-

større efterspørgsel på pladserne lørdag formiddag.

erlicensen gælder. Det betyder at beboerne bruger

Kombinationen af tidsbegrænsning på typisk 2-3

længere tid på at finde en P-plads (25% har angi-

timer i dagtimeren og af langtidspladser ser ud til at

vet at de bruger mere en 15 minutter på det).

fungere godt.
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Politiske målsætninger om den fysiske
planlægning
Parallelt med byrådets overordnede principbeslutninger findes der i kommuneplanen en række
bypolitiske mål, der spiller ind ved udformningen
af parkeringsstrategien. Det gælder fx det overordnede mål, at arealplanlægningen skal afspejle

det generelle ønske om bæredygtighed – både
miljømæssigt, socialt, kulturelt og økonomisk.

Mål

Strategi

Stationsnær byudvikling og sammenhængende,
pålideligt, kollektivt transportsystem
I det ligger ønsket om at mindske (bil)pendlertrafikken gennem stationsnær lokalisering af virksomheder og boliger.

Byfortætning og byomdannelse
I det ligger ønsket om at samle flere byfunktioner
i den eksisterede by, hvilket vil medføre en større
efterspørgsel på P-pladserne.

Sikring af historiske værdier
I det ligger ønsket om at bevare bymidtens særpræg og bystruktur.

Sundhed
I det ligger ønsket om at skabe bedre muligheder
for aktiv transport, blandt andet ved at gøre det
nemmere at vælge cyklen frem for bilen.
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De primære målsætninger, der har betydning for
udformningen af P-strategien, er vist herunder
sammen med strategien for opnåelse af det enkelte mål.

I forhold til P-strategien vil dette mål spille ind
ved fastsættelse af P-normer i de stationsnære
områder, cykelparkering og de P-muligheder, bilpendlerne tilbydes i byen.

I forhold til P-strategien vil dette mål spille ind
bl.a. ved fastsættelse af P-normer samt ved at
etablere korodineret henvisningssystem i bymidten og i de byomdannede områder.

I forhold til P-strategien vil dette mål spille ind
ved indpasning af evt. nye P-huse i bymidten
samt ved fredeliggørelse af pladser og byrum.

I forhold til P-strategien vil dette mål spille ind
ved placering og udformning af cykelparkering.

Parkeringspolitikken som redskab i trafikplanlægningen
Placeringen og typen af parkeringsanlæg er i høj
grad styrende for biltrafikken. En parkeringsstrategi er derfor et vigtigt planlægningsværktøj i
arbejdet med at sikre en attraktiv og tilgængelig
bymidte.
Grundlæggende kan parkeringsproblemer løses
på tre måder: Ved at etablere flere pladser, ved
at udnytte de eksisterende pladser bedre, ved at
mindske behovet for parkering bl.a. ved at tilbyde
alternativer eller ved en kombination af disse tre
elementer.
Til de forskellige metoder kan man anvende forskellige typer af virkemidler for at regulere parkeringen:
Placering af parkeringspladserne
er væsentlig for, hvor meget de bruges og af
hvem. En samling af parkeringspladser i større
anlæg kan begrænse trafikbelastningen i byen
og give et mere overskueligt parkeringssystem,
hvilket også er en fordel i forhold til skiltning og
parkeringshenvisning. Kantstensparkering og
små, svært tilgængelige P-anlæg kan med fordel
nedlægges, da de giver meget parkeringssøgende
trafik.
I Køge er de fleste P-pladser samlet i større eller mindre anlæg med meget få P-pladser langs
kantsten. Ud fra et byæstetisk og lokalmiljømæssigt synspunkt er det hensigtsmæssigt at fastholde denne struktur. Større pladser giver mindre

søgetrafik – særligt hvis der etableres P-henvisningssystemer. Ved at indføre betaling på de
centrale P-anlæg, sikrer man at kunder til byens
butikker prioriteres.
Tidsbegrænsninger
er den mest anvendte form for regulering af parkering. Fordelingen på kort- og langtidsparkering
styrer hvilke grupper, der benytter pladsen. En
omdannelse fra langtids- til korttidspladser vil
begrænse pendlernes brug af pladserne og give
plads til ærinde- og kundeparkering. Dette vil
dog samtidig give en større trafikbelastning i området, da der vil være en større udskiftning på
pladserne. Langtidsparkering rettet mod pendlere
kan med fordel placeres i større anlæg i periferien
af bymidten og i forbindelse med Parker og Rejs
anlæg ved stationerne.
Køge har i dag differentierede tidsrestriktioner på
parkeringen – noget der kan være vanskeligt at
overskue for byens kunder. Betalingsparkering vil
være en fordel, da det vil blive lettere at finde en
P-plads, især hvis det kombineres med koordineret henvisningssystem. Betalings- og stramme
tidsrestriktioner i og omkring bymidten vil påvirke
Parker og Rejs parkanterne ved Køge Station. I
forbindelse med anlæg af station ved Køge Nord,
kan antallet af Parker og Rejs pladser ved Køge
Station begrænses.
Betalingsparkering
anvendes hvor det er ønsket at styre efterspørgslen efter parkering eller begrænse den tid, den
enkelte bilist benytter pladsen. Parkeringsafgifter
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kan få bilister til at vælge bilen fra og benytte
kollektiv trafik eller gang/cykel. Men høje afgifter
kan også betyde, at kunderne søger andre sted
hen, hvor parkeringen er gratis. Fastlæggelse af
afgiftsniveauet må derfor altid afspejle de lokale
forhold. Indførelse af betalingsparkering kan
medføre, at opholdstiden på den enkelte P-plads
forlænges i forhold til en eksisterende to-timers
begrænsning. Derved reduceres udbuddet af Ppladser. Indførelse af henvisningssystem kan til
en vis grad kompensere for dette.
På særligt efterspurgte P-pladser i bymidten, kan
betalingsparkering kombineres med tidsbegrænsning for at undgå uhensigtsmæssig P-søgning.
Køge har ikke i dag ikke betalingsparkering på de
offentlige P-pladser. Betalingsparkering vil betyde,
at pladserne frigøres til byens kunder, men også
at trafikken i bymidten vil stige, da langtidsparkering erstattes af parkanter med kortere ophold.
Koordineret henvisning til parkeringspladser
kan begrænse den parkeringssøgende trafik ved
at gøre det let for trafikanterne at finde frem til
en ledig parkeringsplads. Parkeringshenvisningen
kan være dynamisk, så der udover selve vejvisningen er en angivelse af hvor, der aktuelt er
ledige parkeringspladser. Et dynamisk parkeringshenvisningssystem giver mulighed for en bedre
udnyttelse af P-anlæggene, men forudsætter at
parkeringsanlæggene er af en vis størrelse.
Køge har den fordel, at de fleste P-pladser i bymidten allerede i dag er samlet i større og mindre
pladser. Det gør det enkelt og rationelt at etablere
P-henvisning. P-henvisningssystemer vil i et vist
omfang mindske effekten af den øgede trafik som
følge af større udskiftning på P-pladserne ved ændring fra langtidsparkering til korttidsparkering,
samtidig med at P-pladserne kan udnyttes bedre.
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Parkeringsnormer
fastlægger hvor mange parkeringspladser, der
skal være i et givet område afhængig af områdets udnyttelse og byfunktioner. Normalt er der
tale om minimumsnormer, som en bygherre skal
opfylde for at sikre, at der er tilstrækkelig parkeringskapacitet i området. Maksimumsnormer, hvor
der sættes et loft over antallet af parkeringspladser, er ved at vinde indpas i parkeringsstrategier i
ind- og udland, da det er et effektivt middel til at
påvirke pendlernes valg af transportmiddel. Samtidig begrænses arealudlægget til detnødvendige
og arealerne kan i stedet frigives til byggeri eller
grønne arealer.
For at understøtte den kollektive trafik kan der i
områder som ligger stationsnært, fastsættes en
lavere minimums-P-norm end i de øvrige byområder.
Køge har hidtil fastlagt ét sæt P-normer for de
centrale byområder, uden hensyn til stationsnærhed.
En justering af P-normerne for ny- og ombyggerier i umiddelbar nærhed af stationen, således
at P-normerne sættes lavere, vil være helt i tråd
med praksis i andre større byer i hovedstadsområdet, og indgår i strategien.
I strategien indgår ikke maksimumnormer, idet
det er vurderet, at bystrukturen udgør den nødvendige begrænsning for etablering af flere Ppladser end påkrævet.

P-strategiens konkrete anbefalinger

Nye parkeringsanlæg
Byrådet ønsker at de 1256 P-pladser, som Køge
Kyst overtager ved den kommende byudvikling,
erstattes 1:1 ved anlæg af nye P-pladser. Den
kapacitets-rummelighed, som blev påvist ved
parkeringsanalysen i efteråret 2009, bliver dermed videreført, og erstatningsparkeringen berøres ikke af en ny og lavere P-norm for bymidten
eller af muligheden for dobbeltudnyttelse.

•
•
•

•
•

Til de 1256 P-pladser som erstattes kan evt.
lægges 35 P-pladser, som kan flyttes fra torvet
som led i omlægningen af dette, samt 7 P-pladser, som P-fonden har modtaget betaling for men
endnu ikke etableret. Samlet set drejer det sig
derfor om ca. 1300 P-pladser, som skal erstattes.
På baggrund af analysen fra 2009, er det vurderet at ca. 600 af parkanterne på de P-pladser,
som overtages af Køge Kyst, benyttes af pendlere, som tager videre med toget. Disse pladser
vil blive erstattet gennem et løbende samarbejde
med DSB, Køge Kyst og Køge Kommune, hvor
pendlere søges henvist til pladser ved andre stationer, ikke mindst Køge Nord og til erstatningspladser ved Værftsvej.
De øvrige 700 parkanter har mål i Køge by, heraf
ansatte knyttet til rådhuset. Disse henvises til
nye, offentlige P-pladser - i bymidten eller nær
ved - som etableres som terrænparkering, primært ved Kongsberg Allé, på et areal syd for
Collstropgrunden (hvor de 65 P-pladser knyttet
til rådhuset kan indarbejdes), samt ved den tidligere handelsskole på Pedersvej. Endelig frigives
der et større areal, når vandværket ved Sdr. Allé
nedlægges. Dette areal kan med fordel anvendes
til parkering.
En del af arealet syd for Collstrop-grunden anvendes i dag til lastbilparkering. I samarbejde
med Køge Havn vil denne søges placeret andet
steds, fx ved Værftsvej.
Sammenfattende bliver fordelingen af de pladser,
som erstattes, således:

Min. 400 pendler-parkeringspladser etableres
ved Køge Nord
Ca. 200 pendler parkeringspladser etableres
ved Værftsvej
Min. 140 off. parkeringspladser etableres syd
for Collstrop-grunden, heraf 65 P-pladser
knyttet til rådhuset
200 off. parkeringspladser etableres ved
Kongsberg Allé
Min 360 P-pladser etableres på forskellige lokaliteter, som vist på kortet s. 12.

Der er i den centrale del af Køge by flere muligheder for at etablere supplerende parkering.
Byrådet vil blandt andet arbejde videre med at
undersøge muligheden for underjordisk parkering
i området umiddelbart syd for rådhuset, herunder
muligheden for at etablere direkte adgang til torvet.
Det er en del af strategien, at antallet af parkeringspladser i bymidten, herunder også arealer
øst for banen, fremover kan øges yderligere ved
opførelse af P-huse, når behovet er til stede. Ligeledes vil byrådet fortsat se på etablering af offentlige parkeringspladser, når muligheden opstår.
Som supplement ved særlige lejligheder kan der
evt. træffes aftale om at benytte enkelte private
P-pladser og anlæg.
Det er også en del af målsætningen, at visse Panlæg, som primært anvendes i spidsbelastningsperioderne, kan bruges på en anden måde, fx til
rekreative formål, på andre tidspunkter.
I takt med at der opføres nye byggerier i udviklingsområdet, vil bygherre etablere nye P-pladser,
i overensstemmelse med P-normen. Pladserne
vil primært blive etableret i konstruktion. En væsentlig del vil blive tilgængelige for alle, da de
vil blive knyttet til den kommende detailhandel i
området. Sammenlagt forventes de nye byggerier
i byudviklingsområdet at udløse ca. 3.600 nye
P-pladser.
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1.

Kvickly
(100-200 i konstruktion)

7.

Posthuset
(200-400 på terræn/konkstruk tion)

2.

Torvet /syd for rådhuset
(Min. 175 i kælder)

8.

Handelsskolen
(80-195 på terræn/konstruktion)

3.

P-plads ved Blegdammen, Sdr. Allé 2,
Blegdammen 3 og vandværket
(210-480 på terræn/konstruktion)

9.

Lovparken ved Frændehus
(60 i kælder)

10.

Bjerggade
(100 i konstruktion)

11.

Syd for Collstrop
(140-300 på terræn/konstruktion)
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Ved Værftsvej
(200 på terræn)

4.

Kongsberg Allé
(200 på terræn)

5.

Politistationen
(200-500 på terræn/konstruktion)

6.

Blegdammen 29 og krematoriet
(50-300 på terræn)
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Betalingsparkering og koordineret henvisningssystem
Byrådet har besluttet at indføre betalingsparkering og koordineret henvisningssystem i bymidten
for at øge parkeringskapaciteten og for bedre at
kunne regulere parkeringen i bymidten i fremtiden.

Betalingsparkeringen vil som minimum omfatte
bymidtens ca. 500 eksisterende, offentlige Ppladser, som ligger uden for området ejet af Køge
Kyst. Pladserne er samlet i 5 større anlæg, i enkelte mindre anlæg og langs kantsten i bymidten.
Med tiden vil nogle af de nyetablerede, centrale
pladser i bymidten også komme til at indgå.

Erfaringer viser at der ved at etablere betalingsparkering i kombination med koordineret henvisningssystem, kan opnås en bedre udnyttelse
af de tilgængelige P-pladser. Samtidig vil en del
pendlere for at undgå afgiften søge andre løsninger og for eksempel benytte kollektiv trafik i stedet for bil. Dermed kan bymidtens P-pladser i højere grad bliver til gavn for kunder og besøgende.

Byrådet vil gå i dialog med private ejere og aktører med henblik på at aftale fælles principper
for betalingsparkeringen, henvisningssystemer
og tidsrestriktioner. Dette vil blive relevant ved
større, private anlæg i konstruktion som allerede
er, eller vil blive offentligt tilgængelige.

Indførelse af betalingsparkering er en anledning
til at forenkle reglerne og tidsrestriktionerne.

Det er vurderet, at der i dag er mellem 300 og
500 private P-pladser, som vil kunne omfattes
af betalingsparkering. (De ca. 160 P-pladser i Pkælderen under Torvebyen med offentlig adgang
er allerede i dag omfattet af betalingsparkering.)

Samtidig er det et incitament til private aktører
til at opføre og drive P-anlæg til gavn for hele bymidten.
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Zoneafgrænsning for P-afgift
Som følge af indførelse af betalingsparkering i bymidten ønsker byrådet, at der suppleres med en
”bufferzone”, med tidsbegrænsning i de omkringliggende boligområder.
Principperne i den geografiske opdeling er:

Zone 2
I de omkringliggende boligområder nord og syd
for den centrale bymidte arbejdes der med tidsbegrænsning på vejarealerne for at skabe en bufferzone, der forhindrer de omkringliggende boligområder i at bilve brugt af parkanter med ærinde
i bymidten og af pendlere. I denne zone vil der
blive mulighed for at købe beboer- og erhvervslicenser til et specifikt geografisk område.
Byrådet vil på et senere tidspunkt drøfte principperne for de forskellige former for licenser, herunder principper for beboer- og pendlerlicens.
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Zone 1
Det centrale byområde vil blive omfattet af betalingsparkering, som udgangspunkt i butikkernes
åbningstider. Det er her hovedparten af byens butikker og andre offentlige faciliteter ligger. Og her
findes gode og velbeliggende P-anlæg. Beboere
med bopæl indenfor betalingszonen skal fortsat
tilbydes at købe beboerlicens, da udbuddet af privat parkering er begrænset.

Der vil fortsat være behov for en del langtidsparkering til bilister, der skal videre med toget fra
Køge station. Dette behov søges imødekommet
ved Værftsvej.

Betalingszone, zone 1.
Bufferzone m. tidsbegrænsning, zone 2.

Parkeringsnormer for nybyggeri og ændret
anvendelse
Byrådet ønsker at justere P-normerne for nybyggeri og ændret anvendelse i bymidten, således
at P-normerne for boliger og erhverv sænkes for
at tilpasse den reelle efterspørgsel. Dermed vil
P-normerne afspejle den lette tilgængelighed til
offentlig transport og den dobbeltudnyttelse, der
erfaringsmæssigt vil ske, samtidig med at det
areal, der udlægges til parkering begrænses.

De normer der anbefales, er minimumsnormer
og er i overensstemmelse med Vejdirektoratets
anbefalinger.
For detailhandelen, herunder dagligvarehandelen,
fastholdes den nuværende P-norm, som fastsat
i Kommuneplan 2009-21, da det er vurderet, at
nærheden til offentlig trafik og dobbeltudnyttelse
ikke vil give anledning til sænkning af P-normen
for disse anvendelser.
Den nye P-norm vil komme til at gælde i hele det
kommende byudviklingsområde for Køge Kyst og
i den centrale del af Køge bymidte, som vist på
kortet.
Ny P-norm for bymidten og Køge Kyst:

Dobbeltudnyttelse
Ifølge Vejdirektoratets parkeringsanalyse fra
2009 og erfaringstal fra Ørestad og Århus Havn
kan dobbeltudnyttelse mellem bolig og erhverv
reducere det samlede behov for P-pladser med
op til 30 %. For Køge Kyst vil en reduktion på
15 % være realistisk.
Stationsnær lokalisering
Bymidten og Køge Kyst ligger inden for en radius
af 1200 meter fra Køge station. Det vil derfor
være i overensstemmelse med principperne i

Tæt-lav og etageboliger:

0,75 P-plads pr. bolig

Kontor- og serviceerhverv:

1 P-plads pr. 75 m2

Detailhandel:

1 P-plads pr. 40 m2

Dagligvarer over 1.500 m2:

1 P-plads pr. 20 m2

Kulturelle formål:

1 P-plads pr. 100 m2

Fingerplan 2007 at sænke P-normen for boliger
og erhverv pga. muligheden for pendling via stationen.
Observationer
Vejdirektoratets generelle observationer af byers parkeringsbehov begrunder – uafhængigt af
andre forhold som dobbeltudnyttelse og stationsnærhed - en markant nedsættelse af normen
for boliger og en mindre nedsættelse for kontorog serviceerhverv, men ikke for butikker.
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Parker og Rejs anlæg
Parker og Rejs dækker begrebet at kombinere bil
og kollektiv trafik. Bilen bruges på den del af rejsen, hvor bilen er mest hensigtsmæssig, og hvor
der er størst brug for den fleksibilitet bilen giver.
Derefter parkeres bilen, og der skiftes til bus eller tog, der bringer den rejsende hurtigt frem til
målet uden bekymringer om bilkøer og problemer
med at finde P-plads til bilen.
Ved at kombinere bilens fleksibilitet med den kollektive transports evne til effektiv og miljøvenlig transport af mange rejsende, forbedres det
samlede transportsystems effektivitet til gavn for
både den enkelte rejsende og samfundet som helhed.
Det er derfor væsentligt, at der i takt med at
Køge Kyst nedlægger pendlerparkeringspladserne
på Collstropgrunden tilvejebringes erstatningspladser med tilsvarende stationsnær beliggenhed.
De to store Parker og Rejs pladser i Køge Kommune ved Køge og Ølby stationer har tilsammen
cirka 1.200 pladser. Den stigende trængsel på
vejene og parkeringsproblemer i de tætte byområder, specielt i det indre København, forventes
at øge behovet for Parker og Rejs i de kommende
år. I forbindelse med udbygningen af KøbenhavnRingsted jernbanen er det forventningen, at der
etableres et større Parker og Rejs anlæg ved Køge
Nord Station. Der anlægges i den forbindelse nye
motorvejsramper, som bl.a. sikrer at der bliver
nem og direkte adgang til anlægget.
Køge Kommune og Køge Kyst har etableret et
løbende samarbejde om løsning af pendlerparkeringen i takt med at Køge Kyst udbygges. I dette
samarbejde vil muligheden for pendlerparkering
ved stationer syd for Køge, ved Værftsvej og ved
Køge Nord indgå.
Et relativt lavt antal P-pladser ved Køge Station
vil tilskynde flere pendlere til at køre til Køge Nord
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eller Ølby Station eller vælge en station på strækningen Østbanen eller Lille Syd, tættere på egen
bolig.
Gode P-forhold for cyklister
Hvis persontrafikken skal udvikles i en bæredygtig retning, skal der være et reelt alternativ til
privatbilismen. Derfor skal relativt lave P-normer
og andre reguleringer, som begrænser trafikbelastningen i bymidten, herunder fx tidsbegrænsning og betalingsparkering, følges op af gode muligheder for alternative transportformer.
Byrådet ønsker at fremme brugen af cyklen og
har derfor fokus på gode forhold for cykelparkeringen ved stationerne, ved kommende byggerier
og ved relevante destinationer i bymidten.
Siden vedtagelsen af Køge Kommunes Trafik og
Miljøplan 2008, hvor cykelparkeringen var et
vigtigt indsatsområde, er der sket væsentlige
forbedringer af forholdene både ved Køge og
Ølby Station. Således er antallet af cykelstativer
væsentligt øget, der er etableret overdækkede
cykelstativer og områderne er omfattende renoveret med bl.a. bedre belysning og muligheder
for at fastlåse cyklen.
I den fremtidige byudvikling i og omkring bymidten vil Køge Kommune i samarbejde med Køge
Kyst og andre relevante aktører, sikre at der fortsat tilbydes gode forhold for cyklisterne.

Eksempel på tidsplan for realisering af Pstrategien
Det er et mål at realiseringen af parkeringsstrategien skal gennemføres inden for det til enhver
tid gældende budget for Køge Kommune. Der er i
det vedtagne budget for 2011 afsat 7 mio. kr årligt til parkering i perioden fra 2012 til 2020.
2012

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2013

2014
2015
2016

2017
2018
2019 -

Et andet mål er at Køge Kommune skal etablere
erstatningspladserne i bymidten, før pladserne
nedlægges i Køge Kyst-projektet, således at der i
hele anlægsfasen opretholdes et parkeringsoverskud i Køge bymidte, som vist på principdiagrammet nederst på siden. En udbygningsplan kunne
eksempelvis se således ud:

130 off. tilgængelige P-pladser ved Torvebyen
30 P-pladser ved Blegdammen 3
50 P-pladser ved handelsskolen
30 P-pladser ved handelsskolen
30 P-pladser ved Sdr. Allé 2
40 P-pladser ved Kongsberg Allé
Nye cykel P-pladser, bl.a. ved stationerne (2013-2015)
160 P-pladser ved Kongsberg Allé
80 P-pladser ved posthuset
30 P-pladser ved vandværket
100 P-pladser ved vandværket
Etablering af nye lastbilsparkeringsmuligheder (2016-2018)
140 P-pladser syd for Collstropgrunden (2016-2018)
400 pendler P-pladser ved Køge Nord (2016-2018)
200 pendler P-pladser ved Værftsvej
Min. 175 P-pladser under Torvet/på et areal syd for rådhuset (Svogers gård)
100 P-pladser ved Bjerggade
Ydeligere tiltag i form af P-huse og lignende

3000
Eksisterende P-pladser
2500
P-pladser omfattet af Køge Kyst
2000
Øvrige nye P-pladser
1500
1000
500
0

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Diagram over udviklingen af off. tilgængelige P-pladser i bymidten vest for banen i perioden 2005-2020.
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