
 

 

KØBENHAVNS KOMMUNE 
Teknik- og Miljøforvaltningen 

Byens Anvendelse 

P-Klager 
 
Islands Brygge 37 
Postboks 446 
2300 København S 
 
E-mail 
F89L@tmf.kk.dk 
 
EAN nummer 
5798009493149 

NOTAT 
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Regelforenkling i ny gul zone i Valby 
 
Teknik- og Miljøforvaltningen har i januar 2017 orienteret Teknik- og 
Miljøudvalget om status på implementeringen af ny gul betalingszone 
på ydre Østerbro, ydre Nørrebro og i Valby, som træder i kraft pr 1. 
marts 2017. 
 
Dette notat uddyber status på implementeringen af gul zone i Valby. 
 
Borgerkommunikation, p-automater og skiltning i Valby 

I uge 5 sender forvaltningen informationsbreve via e-boks til beboere i 
ny gul zone i Valby. Virksomhederne har modtaget informationsbreve 
allerede i uge 2.  
 
Forvaltningen har ligeledes færdiggjort etableringen af fundamenter 
for de nye p-automater og starter i Valby primo februar med opstilling 
af de første p-automater. Automaterne vil være tildækket frem til den 
1. marts 2017. Skiltningen af den nye zone er påbegyndt primo januar 
og vil løbende blive opsat frem til den 1. marts.  
 
Tidsbegrænsede parkeringspladser 

Det er forvaltningens forventning, at den nye gule betalingszone vil 
skabe det flow i parkeringspladserne, som diverse tidsbegrænsninger 
tidligere skulle bidrage til. Det er endvidere forvaltningens erfaring, at 
jo færre p-restriktioner der er i et givent område, jo lettere er det for 
borgerne at forstå. Forvaltningen har derfor gennemgået de nuværende 
lokale parkeringsrestriktioner i Valby med henblik på at sikre en 
ensartet praksis i forhold til det nuværende betalingsområde. 
 
I det nuværende betalingsområde er betalingsparkering kombineret 
med en ordning med ”prikkede gader” i Indre By og langs 
sammenhængende strækninger på for eksempel strøg-/handelsgader 
med en høj andel af butikker, jf. kort 1. Ordningen er indført for at 
mindske trængsel og skabe flow på parkeringspladserne på gader, som 
er særligt belastet af søgetrafik. 
 
På gader og strækninger markeret med disse prikker gælder 
beboerlicenser ikke på hverdage mellem kl. 10 og 17. Hvis man vil 
parkere på strækningen i dette tidsrum, skal man betale for parkering.  
 
Forvaltningen har vurderet at det vil være relevant at markere Valby 
Langgade og Toftegårds Plads med prikker som erstatning for den 
nuværende tidsbegrænsning, jf. kort 2. 
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I forhold til de øvrige mere spredte tidsbegrænsede parkeringspladser i 
Valby, så evalueres disse restriktioner i fase 2 umiddelbart efter 
implementeringen af ny gul zone, og såfremt der er behov for at 
beholde dem, så vil skiltningen blive konsekvensrettet, så det fremgår 
at øvrig tid er p-betalingszone. 
 
 
Jes Øksnebjerg 
Center for Parkering 
 
Kort 1 over det nuværende betalingsområde og ny gul zone 
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Kort 2 over prikkede gader i Valby 

 


