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Parkeringsnormer  
som drivkraft for  

bæredygtig mobilitet?
Undersøgelser af parkeringsbehovet i flere kommuner viser, at parkeringsbehovet ofte er væsentligt 
lavere end de anvendte normer. Dette kan i værste fald stimulere til øget bilvækst. I artiklen kommer vi 
med et bud på, hvordan landets kommuner kan arbejde mere målrettet med parkeringsnormer, så de 
bliver forenelige med bæredygtige visioner.
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Stigende bilrådighed
På trods af de seneste års øget fokus på 

alternative transportmuligheder fortsætter 

antallet af biler med at vokse.

Alene sidste år er der kommet knap 

45.000 flere biler på vejene. I alt er der siden 

2007, hvor Danmarks Statistik begyndte 

at registrere familiernes bilrådighed, kom-

met ca. 450.000 flere biler på vejene sva-

rende til en vækst på ca. 22% (se figur 1). 

I samme periode har befolkningsvæksten 

været på ca. 6%.

Det er særligt familier, der anskaffer sig 

bil nr. 2, 3 eller 4, der er i vækst. I 2007 var 

der knap 340.000 familier, der havde to el-

ler flere biler. I 2018 var der 510.000 familier 

svarende til en vækst på ca. 50%.

Parkeringsbehov overvurderes
Den markante vækst i antallet af biler vil 

alt andet lige øge presset på parkering 

i byerne. Der er dog noget, der tyder på, 

at presset på parkering ikke nødvendigvis 

følger samme vækstkurve som antallet af 

biler.

Via Trafik har i 2018 udført flere parke-

ringsregistreringer, der viser, at antallet af 

biler pr. rækkehus/etagebolig typisk er la-

vere end parkeringsnormen for det pågæl-

dende område.

I Glostrup Kommune er der for tæt-lavt 

byggeri (rækkehuse) registreret 1-1,4 biler 

Figur 1. Antallet af personbiler i Danmark er steget med ca. 450.000 siden 2007 og er stadig 

stigende. Danmarks Statistik 2019.

Dette kan skyldes, at der i mange kom-

muner er og har været en praksis for at 

fastsætte parkeringsnormer ud fra betragt-

ning om, at der altid skulle være nok parke-

ringspladser. Der har således været udlagt 

flere parkeringspladser, end der reelt har 

været behov for, hvorfor der flere steder er 

en rumlighed til at optage væksten i biler.

pr. bolig, mens normen er 2 p-pladser pr. 

bolig. I Roskilde Kommune er der i samme 

type boligområder registreret 0,8-1,1 biler 

pr. bolig, mens normen er 1,5 p-plads pr. 

bolig.

For etagebebyggelse er der i Glostrup 

registreret 0,4-0,7 biler pr. lejlighed, mens 

normen er 1,5 p-plads pr. lejlighed. I Ros-
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Fokus på parkeringsnormer i 
det bæredygtige arbejde
I disse år oplever mange kommuner et 

paradigmeskift i form af en mere målrettet 

mobilitetsplanlægning, der er centreret om 

at skabe en mere bæredygtig transport. 

Det skyldes blandt andet et større fokus på 

klimaet og ønsker om at sikre plads til en 

Figur 2. Parkeringsnormer kan principielt inddeles i tre kategorier: lempelige, neutrale og 

restriktive. Hvilke normer, der er relevante at anvende afhænger af de politiske visioner og 

lokale forhold.

kilde er der registreret 0,9-1,1 biler pr. lejlig-

hed, mens normen er 1,5 p-plads pr. bolig.

I forbindelse med registreringerne er 

der endvidere konstateret et væsentligt 

lavere parkeringsbehov ved almennyttige 

boliger end ved øvrige etageboliger. I Ros-

kilde er der registreret maksimalt 0,4 biler 

pr. almennyttig bolig. Normen er dog fort-

sat 1,5 p-plads pr. bolig.

Billedet er det samme for detailhandel. 

I Roskilde er der ved dagligvarebutikker re-

gistreret 1 bil pr. 52-56 m2, mens normen 

er 1 plads pr. 25 m2 salgsareal + 1 pr. 50 

m2 i øvrigt.

I Glostrup er der ved større udvalgsva-

rebutikker registreret 1 bil pr. 66-117 m2, 

mens normen er 1 p-plads pr. 25 m2. 

Registreringerne viser således, at par-

keringsnormerne i flere tilfælde sættes, så 

de medfører en betydelig overkapacitet. 

Dette kan være et bevidst valg eller udtryk 

for, at normerne er sat uden aktuelt kend-

skab til parkeringsbehovet.

Et hurtigt tjek af andre kommuners par-

keringsnormer viser, at mange af landets 

kommuner opererer med de samme krav 

til parkering ved nybyggeri på trods af, at 

bilrådighed og demografi varierer. Det er 

således noget, der tyder på, at flere normer 

er sat uden at kende det aktuelle parke-

ringsbehov.

bred vifte af funktioner. De høje ambitioner 

skal bidrage til at sikre bæredygtige byer 

med god mobilitet og plads til bedre byliv 

for byens borgere. Parkeringsnormer kan 
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i den henseende spille en væsentlig rolle. 

Flere undersøgelser peger på, at gode 

parkeringsmuligheder genererer mere bil-

trafik. Er det let at komme af med sin bil, er 

der flere, der vælger at køre i bil.

Der er således en risiko for, at parke-

ringsnormer, der genererer en overkapaci-

tet af parkeringspladser, er med til at øge 

biltrafikken.

På den baggrund mener vi, at der er 

behov for at rette fokus på, hvordan vi an-

vender og sætter vores parkeringsnormer, 

hvis vi skal sikre en bæredygtig udvikling.

Normer bør tilpasses de 
faktuelle forhold
Generelt viser erfaringer fra Vejdirektoratet 

og vores egne undersøgelser, at der er stor 

spredning på parkeringsbehovet. Behovet 

kan således adskille sig betydeligt fra om-

råde til område og fra kommune til kom-

mune.

Som nævnt i forrige afsnit vil en over-

vurdering af parkeringsbehovet kunne til-

skynde til større brug af bil. En konsekvens 

kan også være halvtomme parkeringsplad-

ser, der giver uinspirerede byrum.

Vi anbefaler derfor, at parkeringsnor-

mer så vidt muligt altid baseres på konkrete 

registreringer.

I Glostrup Kommune medførte parke-

ringsregistreringerne, at flere af normerne 

blev tilpasset registreringerne. Særligt for 

etageboliger blev der vedtaget en markant 

ændring, da normen blev sænket fra 1,5 til 

1 pr. bolig i det stationsnære område.

Pas på med minimumsnormer
Generelt arbejder vi med inddeling af nor-

mer i tre kategorier – lempelige, neutrale 

eller restriktive normer (se figur 2).

Normerne sættes typisk som mini-

mumsnormer eller maksimumsnormer.

Minimumsnormer stiller krav til byg-

herre om at etablere et minimum af par-

keringspladser. I praksis kan det dog være 

svært for den enkelte kommune at benytte 

minimumsnormer som et konkret værktøj 

i forhold til mobilitetsplanlægningen. Mini-

mumsnormer giver nemlig bygherre mulig-

hed for at etablere overkapacitet af parke-

ringspladser og dermed stimulere til øget 

biltrafik. 

Eksempelvis viser vores parkerings-

undersøgelse i Roskilde, at en kontorvirk-

somhed, der havde en minimumsnorm på 

1 p-plads pr. 50 m2, har lavet et udlæg på 

1 p-plads pr. 20 m2. I det aktuelle tilfælde 

var parkeringspladserne helt fyldt, men 

måske havde en maksimumsnorm, der 

begrænsede parkeringsudlægget, kunnet 

stimulere til at flere af bilisterne havde valgt 

andre transportmidler?

I stedet for at angive en minimumsnorm 

bør man således overveje at stille spe-

cifikke krav eller angive normen som en 

maksimumsnorm, da det giver bedre sty-

ringsmuligheder.

Hvordan gør vi så?
I disse tider, hvor mobilitetsplaner og am-

bitiøse byudviklingsprojekter er på dagsor-

denen, kan det være en fordel at lade par-

keringsnormer fylde en væsentlig større del 

af den strategiske planlægning, end det er 

tilfældet nu.

Overordnet set er der tre faktorer, som 

kan bidrage til at styrke beslutningstager i 

forhold normarbejdet; konkrete undersø-

gelser, tid til drøftelse og stillingtagen til 

fremtiden  (se figur 3).

Det er vigtigt, at embedsfolk såvel som 

det politiske niveau får drøftet konsekven-

serne ved normerne, så de afspejler de po-

litiske visioner og den ønskede udvikling.

█
Figur 3. Der er en række indsatser, som kan 

styrke parkeringsarbejde i mobilitetsplan-

lægningen; konkrete undersøgelser, tid til 

drøftelse og stillingtagen til fremtiden. Jo 

bedre kommunen kender den faktiske par-

keringssituation, jo bedre mulighed er der 

for at påvirke situationen fremadrettet.


