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1 FORORD 

Mariagerfjord Kommune har ud-
arbejdet en samlet plan for parke-
ring i kommunen.  
 
Planen sætter særlig fokus på par-
kering i midtbyerne i de fire større 
byer i kommunen:  
 

• Hobro 

• Hadsund 

• Mariager 
• Arden 

 
Derudover indeholder arbejdet 
generelle regler, målsætninger og 
bestemmelser mv. for den øvrige 
del af kommunen.  
 
Arbejdet med en samlet parke-
ringsplan omfatter følgende mate-
riale: 
 

• Et parkeringsregnskab 

• En parkeringsstrategi 

• En parkeringsnorm 

• En parkeringsfond 
 
 
 
 
 

BAGGRUNDSRAPPORTER 

Parkeringsplanen anvender data 
fra følgende baggrundsrapporter: 
 
 

• Parkeringsregnskab 

• Parkeringsstrategi 

• Parkeringsnorm 

• Parkeringsfond 
 

 

• Midtbyplan for Hobro, 2009 

• Tilgængelighedsplan, 2008 

• Trafiksikkerhedsplan, 2008 

• Bekendtgørelse om stands-
ning og parkering i Maria-
gerfjord Kommune, 2008 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biltrafikken og bilejerskabet har 
været stigende i Danmark – også i 
Mariagerfjord Kommune. Bile-
jerskabet i kommunen er i perio-
den fra 2007 til 2009 steget med 
13 %.  
I perioden fra 1993 til 2007 har 
Hobro og Hadsund oplevet en 
stigning i bilejerskabet på 18 %, 
mens stigningen i Mariager og 
Arden har været på hhv. 14 % og 
15 %. 
 
Udviklingen har skabt et øget be-
hov for parkering og en øget par-
keringssøgende trafik, hvilket giver 
nye problemstillinger i midtbyom-
råderne. Der skal være parke-
ringsmuligheder nok til at dække 
behovet og samtidig skal trafik-
kens miljøgener såsom støj, os, 
dårligere trafiksikkerhed og utryg-
hed for bløde trafikanter i midtby-
erne minimeres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Handelslivet lever af, at der er go-
de parkeringsfaciliteter i umiddel-
bar nærhed og borgerne ønsker 
ikke længere gåafstande eller be-
grænsninger i deres parkerings-
muligheder og brugerbetaling, 
men Kommunen skal også forhol-
de sig til gademiljø, sikkerhed og 
tryghed, fysisk indretning og ikke 
mindst klima. 
 
Der er således mange interesser 
og holdninger, der skal forenes. 
 
Med Mariagerfjord Kommunes 
parkeringsplan sættes der fokus 
på de næste mange års udvikling 
af parkeringsfaciliteterne i de fire 
større byer samt i kommunen som 
helhed. 
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2 INDLEDNING 

Mariagerfjord Kommune ønsker 
med en samlet parkeringsplan at 
koordinere planlægningen for det 
fremtidige parkeringsbehov med 
et sikrere og tryggere gade- og 
handelsmiljø og mindske trafik-
kens øvrige miljøgener. 
 
Kommunen ønsker at sikre stor 
tilgængelighed til de eksisterende 
og fremtidige parkeringsanlæg i 
midtbyområderne i de fire større 
byer og herfra til fods til handels-
gaderne. 
 
Kommunen ønsker at underbyg-
ge parkeringsbehovet i midtbyer-
ne og sikre at midtbyerne service-
res med tilstrækkelige parke-
ringsmuligheder. Det er vigtigt, at 
der sker optimering af antal og 
placering af parkeringsfaciliteter, 
således at parkeringsarealerne 
ikke spredes ud over midtbyom-
råderne, men samles i større en-
heder. Hermed mindskes søgetra-
fikken. 
 
Kommunen vil arbejde hen i mod 
en balance mellem antallet af 
parkeringsanlæg, den bedst mu-
lige placering og det faktiske be-
hov i de enkelte områder af 
midtbyerne. 

Kommunen ønsker at indarbejde 
trafiksikkerhed og tryghed i plan-
lægningen for den fremtidige 
parkering i midtbyområderne. 
Dvs. at kommunen sætter større 
krav til egen planlægning, hvad 
angår lokalisering, krav til ud-
formning og indretning af parke-
ringsanlæg samt parkeringsan-
læggenes æstetiske fremtoning, 
hvorfor arbejdet med parkering 
indeholder fastlæggelse af en 
parkeringsnorm gældende for 
hele Mariagerfjord kommune. 
Desuden vil kommunen skabe et 
bedre overblik for parkanter over 
parkeringsanlæggene og de gæl-
dende regler på parkeringsområ-
det i den enkelte midtby.  
 
Kommunen ønsker at indarbejde 
overordnede klimainitiativer i 
planlægningen af parkeringsfaci-
liteterne. Dvs. at der ved hjælp af 
udbud og placering af parkering 
samt understøtning af bæredyg-
tige transportformer søges mod 
en CO

2
-reduktion fra de parke-

ringssøgende bilister samt bedre 
forhold for bløde trafikanter – 
både til fods og på cykel.  
 
Kommunen ønsker at skabe klar-
hed over parkeringskravet til for-

skellige byfunktioner og i denne 
forbindelse klarhed over eventu-
elle private udgifter i forbindelse 
med parkering, der ikke kan 
etableres på privat område, hvor-
for arbejdet med parkering inde-
holder vedtagelse af vedtægter 
for en kommunal parkeringsfond. 
 
Parkeringsplanen skal udmunde i 
en handlingsplan, når arbejdets 
omfang er vurderet og prioriteret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formålet med parkeringsplanen 
er følgende: 
 

• Skabe overblik over par-
keringsanlæggene i de fi-
re større byer i kommu-
nen og kommunens par-
keringspolitik generelt 

• Sikre at midtbyernes par-
keringsfaciliteter i videst 
mulige omfang samles i 
større parkeringsanlæg 
med god tilgængelighed 
for parkanter samt ad-
gang til handelsgaderne 

• Optimere parkeringsud-
buddet i forhold til par-
keringsbehovet i de en-
kelte delområder af 
midtbyerne 

• Indarbejde klimainitiati-
ver i den fremtidige plan-
lægning for parkering 

 
 
Parkeringsplanen skal være det 
overordnede værktøj for kom-
munens byråd og kommunens 
teknikere som anvendes, når ind-
retningen af parkeringsfaciliteter-
ne i kommunen skal planlægges. 
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 3 MÅLSÆTNINGER 

Mariagerfjord Kommunes mål-
sætninger på parkeringsområdet 
er fortrinsvis med øje på parke-
ringsudviklingen i midtbyerne i de 
fire større byer i kommunen. Mål-
sætningerne for de fire større 
byer er dog forskellige, da der er 
forskel i parkeringsudbud og par-
keringsbehov fra Hobro og Had-
sund til Mariager og Arden. 
 
Målsætningerne har til hensigt at 
udstikke overordnede retningsli-
nier for det fremtidige arbejde.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mariagerfjord Kommune vil arbejde for at understøtte parkeringsbehovet, således at der 
i det enkelte dækningsområde højst er en belægningsgrad på 85 % i den normale 
spidstime. 
 
Mariagerfjord Kommune vil arbejde for, at parkering primært sker på større parkerings-
anlæg - eksisterende eller fremtidige anlæg - og de diffuse og spredte parkeringsmulig-
heder fjernes til fordel for et bedre og et mere sikkert gademiljø samt som understøt-
ning af mere bæredygtige transportformer. 
 
Mariagerfjord Kommune vil arbejde for, at der findes og udbygges parkeringsanlæg i 
midtbyranden, og der etableres gode forbindelse fra disse parkeringsanlæg til handels-
gaderne.  
 
Mariagerfjord Kommune vil arbejde for, at forbedre de eksisterende parkeringsanlæg 
mht. afmærkning, belægning, udenomsarealer, forhold for lette trafikanter og det ge-
nerelle æstetiske billede af parkeringsanlæggene. 
 
Mariagerfjord Kommune vil arbejde for, at der skabes overblik over parkeringsudbuddet 
i den enkelte midtby ved hjælp af parkeringsvejvisning og ensartede tidsbegrænsninger 
og reserveringer. 
 
Mariagerfjord Kommune vil arbejde for at sikre de bedste parkeringsbåse til handicap-
pede og bæredygtige transportformer. 
 
Mariagerfjord Kommune vil arbejde for, at parkering planlægges som understøtning for 
klimainitiativer. 
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4 PARKERINGSREGNSKAB  

Mariagerfjord Kommune har gen-
nemført en status på parkerings-
området ved at registrere eksiste-
rende parkeringsfaciliteter i de fire 
midtbyer Hobro, Hadsund, Maria-
ger og Arden samt den daglige 
belægningsgrad på alle anlæg i de 
fire midtbyer. 
 
Resultaterne af parkeringsregn-
skabet findes i baggrundsrappor-
ten af samme navn. 
 
 

4.1 Registrering af par-
keringsanlæg 

Registreringen viser følgende eksi-
sterende parkeringsforhold:  
 

Figur 1 viser belægningsgraden i 
de fire midtbyer opgjort som en 
procentdel af udnyttelsen af alle 
registrerede parkeringsanlæg, 
mens figur 2 viser et billede af 
parkeringsbehovet i de fire midt-

byer ved antal biler registreret på 
parkeringsanlæggene. 
 

Figur 1 � 
Den registrerede maksimale be-
lægning i de fire midtbyer. 

 
Registreringen viser, at den største 
belastning på parkeringsanlægge-
ne findes i Hobro og Hadsund, 
men at der overordnet set ikke er 
kapacitetsproblemer med parke-
ring i midtbyerne. 
 
Der er generelt en ledig kapacitet 
på de eksisterende parkeringsan-
læg på godt 40 % eller derover.  
  

Figur 2 � 
Det registrerede maksimale par-
keringsbehov i de fire midtbyer. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Hobro Hadsund Mariager Arden 
Antal parkeringsanlæg 61 43 31 21 
Antal parkeringsbåse  ~ 1.700 ~ 900 ~ 650 ~ 350 
Andel kantstensparkeringsanlæg ~5 % ~ 6 % ~ 5 % ~ 9 % 
Andel parkeringsanlæg <11 båse ~ 5 % ~ 4 % ~ 10 % ~ 15 % 
Andel parkeringsanlæg < 21 båse ~ 12 % ~ 17 % ~ 24 % ~ 27 % 
Andel parkeringsanlæg > 20 båse ~ 78 % ~ 73 % ~ 61 % ~ 49 % 
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4.2 Dækningsområder 

Midtbyernes parkeringsanlæg ind-
deles i såkaldte dækningsområder 
(se figur 3). Belægningen indenfor 
dækningsområdet må ikke over-
stige målsætningen om en 85 % 
belægningsgrad. Hensigten med 
denne opdeling af midtbyerne er 
følgende: 
 

• Der gives mulighed for at 
etablere aflastningsanlæg 
for parkering i samme 
dækningsområde. 

• Parkeringsbehovet over-
vurderes ikke, da de cen-
trale parkeringsanlæg 
sammenholdes med af-
lastningsanlæggene, 
hvilket dermed ikke giver 
unødige omkostninger 
for Kommunen. 

 
Inddelingen i dækningsområder 
giver belægningsgrader som vist i 
tabel 1. 
 
 

Tabel 1 � 
Belægning opdelt i dæk-
ningsområder i de fire 
midtbyer. 

 
 
 
 

Som tabellen viser, er der ingen 
dækningsområder, der har pro-
blemer med belægningen i for-
hold til målsætningen.  
 
 

4.3 Problemlokaliteter i 
forhold til belæg-
ning 

Registreringen af parkeringsan-
læggene og belægningen på disse 
viser, at koncentrerede områder 
og enkelte parkeringsanlæg i de 
fire midtbyer har uacceptable be-
lastningsgrader; dvs. en belæg-
ningsgrad over 85 % og dermed 
mulige kapacitetsproblemer. 
 
Den maksimale timebelastning på 
de ti mest belastede lokaliteter er 

vist på bilag 1. 
 
I Hobro drejer det sig om lokalite-
terne: 

• Området omkring Nytorv 
(dækningsområde 1) 

• Området omkring Brotorv 
(dækningsområde 1) 

• Apotekerstien (dæk-
ningsområde 3) 

 
 
I Hadsund drejer det sig om loka-
liteterne: 

• Området omkring Brug-
sens p-anlæg på Him-
merlandsgade, Jens-Erik 
Bech Vej og Lindalsvej 
(dækningsområde 1) 

• Området øst for gågade 
ved Tinggade og Skole-
gade (dækningsområde 
2) 

• Hornbechsvej (dæk-
ningsområde 1) 

 
 
I Mariager drejer det sig om loka-
liteterne: 

• Torvet (dækningsområde 
1) 

• Havnegade (dæknings-
område 1) 

• Maren Finds Dalen (dæk-
ningsområde 1) 

 
 
I Arden drejer det sig om lokalite-
terne: 
 

• Østergade ved kommu-
nens bygninger (dæk-
ningsområde 3) 

• Vestergade og omkring 
Bytorvet (dækningsom-
råde 1) 

 
 

4.4 Fremtidigt behov 
for parkering 

Mariagerfjord Kommune vil vurde-
re de eksisterende mindre parke-
ringsanlæg og kantstensanlæg 
med henblik på nedlæggelse, da 
disse giver et diffust og æstetisk 
dårligt billede af midtbyerne og 

Dækningsområde 1 2 3 4 

Formiddag 46 % 55 % 50 % 19 % 

Eftermiddag 56 % 61 % 61 % 19 % HOBRO 

Aften 39 % 41 % 47 % 22 % 

Formiddag 49 % 41 % 19 % 38 % 

Eftermiddag 73 % 56 % 31 % 44 % HADSUND 

Aften 45 % 44 % 26 % 35 % 

Formiddag 70 % 45 % 26 % 41 % 

Eftermiddag 73 % 48 % 27 % 46 % MARIAGER 

Aften 44 % 14 % 5 % 52 % 

Formiddag 42 % 25 % 52 %  - 

Eftermiddag 45 % 31 % 57 %  - ARDEN 

Aften 39 % 21 % 35 %  - 
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øger søgetrafikken til disse anlæg. 
Desuden medvirker de mindre 
anlæg til øget utryghed for de 
lette trafikanter. I stedet vil Maria-
gerfjord Kommune forsøge at gø-
re plads til større parkeringsanlæg 
i randen af midtbyerne, sikre gode 
adgangsforhold fra disse større 
parkeringsanlæg og desuden sikre 
serviceniveauet på de eksisterende 
større parkeringsanlæg. 
 
Mariagerfjord Kommune skal dog 
også tage hensyn til at enkelte 
centralt beliggende lokaliteter har 
et større behov for parkering end 
de eksisterende anlæg kan rum-
me.  
 
Selvom parkeringsfaciliteterne ge-
nerelt er tilfredsstillende i de fire 
midtbyer i forhold til målsætnin-
gen om en maksimal belægnings-
grad på 85 %, så bør serviceni-
veauet på de mest belastede loka-
liteter af midtbyerne hæves.  
 
Dette kan enten gøres ved udlæg 
af nye arealer til parkering, ”stab-
le” bilerne i p-huse eller p-kældre 
eller forbedre vejvisningen til al-
ternative parkeringsanlæg og her-
under forbedre serviceniveauet på 
disse alternative lokaliteter. 
 
Planlægningen af dette fremgår af 
kapitel 8. 
 
 

Figur 3 � 
Eksempel på inddeling af parke-
ringsanlæggene i dækningsom-
råder i Hobro. 
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 5 PARKERINGSSTRATEGI  

Mariagerfjord Kommunes mål-
sætninger på parkeringsområdet 
er gengivet i indledningen til den-
ne parkeringsplan, men er uddy-
bet nærmere i baggrundsrappor-
ten Parkeringsstrategi.  
 
 

5.1 Virkemidler 

Mariagerfjord Kommune ønsker at 
styre den fremtidige parkering ved 
følgende virkemidler: 
 

• Tidsrestriktioner på parke-
ring på de centrale parke-
ringsanlæg. 

• Nedbringe antallet af 
kantstensparkeringsanlæg 
og nedbringe antallet af 
mindre anlæg med 10 bå-
se eller færre til fordel for 
bedre byrum eller alterna-
tive anvendelser. 

• Yderligere reservering af 
parkeringsbåse til handi-
cappede og på sigt klima-
venlige transportformer 
herunder cykelparkering. 

• Optimering af eksisteren-
de og ny parkeringsvejvis-
ning fra de overordnede 
indfaldsveje. 

• Forbedret serviceniveau 
på aflastningsparkerings-
anlæggene og anlæg 
længere fra den centrale 
midtby. 

• Øget og forbedret parke-
ringskontrol. 

 
Mariagerfjord Kommune ønsker 
på nuværende tidspunkt ikke at 
anvende betalingsparkering som 
virkemiddel til ændret parkerings-
adfærd eller som udjævning af 
parkeringsbelastningen.  
 
Kommunen vil forsøge at finde 
plads til nye parkeringsanlæg i 
randen af midtbyområderne.  
 
 

5.2 Den fremtidige 
parkeringsstruktur 

I den fremtidige parkeringsstruktur 
skal parkeringsbehovet understøt-
tes generelt i dækningsområder-
ne, mens der mere lokalt skal ta-
ges hensyn til særlige parkerings-
krav.  
 
Parkeringsstrukturen skal bygges 
op omkring større anlæg, anlæg, 
der ligger tæt på de overordnede 
indfaldsveje og anlæg i randen af 

bymidten. I den forbindelse skal 
tilgængeligheden til de større par-
keringsanlæg prioriteres både for 
parkanter ved gode, overskuelige 
og sikre veje samt for lette trafi-
kanter i form af sikre, trygge, 
overskuelige og logiske adgangs-
veje til handelsgaden/ indkøbsste-
det. 
 
I den fremtidige parkeringsstruktur 
skal reserverede parkeringsbåse 
opprioriteres. Bl.a. skal normerne 
for handicapparkering overholdes. 
 
Det skal gøres plads til nye parke-
ringsanlæg enten ved nye udlæg 
eller ved at eksisterende anlæg 
udvides enten arealmæssigt, i ud-
nyttelsen eller ved byggeri af p-
hus/ p-kælder. 
 
Der skal planlægges med cykel-
parkeringsanlæg i højere grad end 
i dag. Mariagerfjord Kommune vil 
have flere til at cykle – også i for-
bindelse med indkøb, hvorfor der 
skal gøres plads til cyklen i de cen-
trale dele af byerne. 
 
I den fremtidige parkeringsstruktur 
sættes der krav til parkeringsan-
læggenes udformning, indretning, 
placering og størrelse.  
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 6 PARKERINGSNORM 

Mariagerfjord Kommune fastlæg-
ger med parkeringsplanen nye 
parkeringsnormer. Dvs. krav til 
antallet af parkeringsbåse, der skal 
anlægges ved ombygninger med 
væsentlig anden udnyttelse af 
grunden, udvidelser af eksisteren-
de byggeri eller nybyggeri opdelt 
på funktionen som parkeringsan-
lægget skal servicere samt belig-
genheden i kommunen. 
 
Parkeringsudbudet skal dække 
behovet, men samtidig sættes i 
realistisk forhold til arealet parke-
ringsanlægget dækker.  
 
Med parkeringsnormen indføres 
en standardnorm samt en klima-
politik, der giver mulighed for at 
reducere i normtallet mod i stedet 
at indbetale til den kommunale 
parkeringsfond. Midlerne fra den-
ne indbetaling skal anvendes til 
udbygning af det manglende antal 
parkeringsbåse på nærmeste stør-
re parkeringsanlæg i randen af 
bymidten.  
 
Normen er generelt et udtryk for 
minimumsantallet af parkerings-
båse, der skal etableres.  
 

Ved ansøgning fra en grundejer 
om dispensation fra kravet om 
antal parkeringsbåse mod indbeta-
ling til kommunens parkerings-
fond skal standardværdierne i par-
keringsnormen tages i anvendelse, 
hvis ikke Mariagerfjord Kommune 
og grundejer i fællesskab når til 
enighed om at tage udgangspunkt 
i Klimapolitikken. Beslutningen 
sker ved godkendelse af dispensa-
tion. 
 
Parkeringsnormen fastsætter også 
normer for cykelparkering. Dette 
har ikke tidligere været en del af 
planlægningsgrundlaget i Maria-
gerfjord kommune, men der vil i 
den fremtidige planlægning af 
byggeri og kollektiv transport blive 
fastlagt retningslinier for etable-
ring af cykelparkering jf. normen. 
 
Parkeringsnormen vil blive evalue-
ret mindst hvert andet år. 
 
Parkeringsnormen fastlægger des-
uden krav til udformning og ind-
retning af parkeringsanlæggene, 
der i bund og grund betyder større 
krav til Mariagerfjord Kommunes 
egen planlægning og projektering 
af parkeringsanlæg. 

De nye krav til udformning af par-
keringsanlæg i Mariagerfjord 
kommune betyder bl.a., at der 
skal etableres flere reserverede 
parkeringsbåse til handicappede 
på de eksisterende større parke-
ringsanlæg. Desuden vil der blive 
anlagt motorcykelanlæg på de 
eksisterende parkeringsanlæg lige-
som der vil blive gjort plads til 
større og bedre cykelparkeringsan-
læg. 
 
Indretningen af parkeringsanlæg 
medfører også øgede krav til par-
keringsanlæggenes æstetik og 
trafiksikkerhed. Det betyder bedre 
forhold for de lette trafikanter 
samt bedre og synligere regulerin-
ger.  
 
Med parkeringsnormen vil Maria-
gerfjord Kommune også signalere 
forbedret service på kommunens 
større parkeringsanlæg overfor 
specielt ikke stedkendte trafikan-
ter. Alle større parkeringsanlæg vil 
blive forsynet med såkaldte op-
holds- og fordelingsrum, der er 
logisk placerede arealer med 
bænke og bykort, der kan guide 
ikke stedkendte parkanter videre 
fra parkeringsanlægget til byens 

funktioner og fx handelsgaden. 
 
I baggrundsrapporten Parkerings-
norm er de fastlagte krav listet og 
illustreret. 
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 7 PARKERINGSFOND 

Med Parkeringsplanen vedtages 
Mariagerfjord Kommunes vedtægt 
for en kommunal parkeringsfond. 
 
Hensigten med den nye parke-
ringsfond er at sikre klare og en-
tydige regler for grundejere og 
mulige bidragsydere til parkerings-
fonden. Parkeringsfonden skal 
anvendes, når der skal etableres 
parkeringsbåse i forbindelse med 
privat byggeri, udvidelser af eksi-
sterende byggeri eller ændret an-
vendelse af eksisterende byggeri, 
hvor kravet til antallet af parke-
ringsbåse ændres, og hvor der 
ikke er plads til at opfylde kravet 
om parkering på den pågældende 
ejendoms grund og der derfor skal 
ansøges om dispensation hos 
kommunen. 
 
Vedtægten beskriver forudsæt-
ningerne og formålet for parke-
ringsfonden samt anvendelsesom-
rådet. Derudover fastsættes det 
kommunale ansvar for etablerin-
gen af fonden og der redegøres 
for forholdene for bidragsydere.    
 
I baggrundsrapporten Parkerings-
fond er der desuden som illustra-
tion givet et overblik over proce-
duren for sagsbehandling vedrø-

rende ansøgning om dispensation 
for kravet om anlæg af parke-
ringsbåse. Hermed er der sikret 
gennemsigtighed i fremgangsmå-
den ved behandling af fremtidige 
ansøgninger.  
 
Baggrundsrapporten indeholder 
også et takstblad for anlæg af 
parkeringsbåse som fladeparke-
ring eller parkeringsbåse etableret 
i parkeringshus/ parkeringskælder. 
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 8 KOMMUNENS FREMTIDIGE AKTIVITETER  

Parkeringsregnskabet og Parke-
ringsstrategien indeholder en 
grundig gennemgang af kom-
munens målsætninger på parke-
ringsområdet, af det registrerede 
parkeringsbehov i kommunens 
fire større midtbyer, samt de vir-
kemidler som kommunen vil an-
vende i forbindelse med arbejdet 
med parkering i kommunen. 
 
Parkeringsnormen udstikker krav 
til udformning, indretning og 
antallet af parkeringsanlæg og 
parkeringsbåse, som kommunen 
vil arbejde for at implementere i 
kommunens fremtidige arbejde 
på parkeringsområdet samt i de 
fysiske ændringer som kommer til 
at foregå på de fire midtbyers 
parkeringsanlæg.  
 
I de følgende afsnit konkretiseres 
arbejdet på parkeringsområdet 
ved en række handlinger som 
følger målsætningerne og Maria-
gerfjord Kommunes ønsker med 
parkeringen i de fire midtbyer. 
 
Handlingerne er illustreret på 
kortmaterialet i forbindelse med 
gennemgangen af hver midtby. 
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HOBRO 
HANDLING BESKRIVELSE KRAV FORDEL/ULEMPE FORUDSÆTNING 

Etablering af p-hus øst for Broga-
de (p-nr. 57) 

Den centrale del af Hobro specielt 
Brotorv er stærkt belastet det 
meste af hverdagen. Det giver 
øget søgetrafik og muligvis også 
visse kapacitetsproblemer på de 
brede tilkørselsarealer med dertil-
hørende utryghed for lette trafi-
kanter. Derfor bør p-anlægget 
aflastes med alternative p-
muligheder. Det eksisterende p-
anlæg øst for Brogade er kun 
maksimalt 50 % belagt i samme 
tidsrum. Dette skyldes dels den 
dårligere beliggenhed og dels et 
lavt serviceniveau på det eksiste-
rende anlæg. Da anlægget ligger 
helt ud til Brogade er der næppe 
grund til at tro, at parkanter ikke 
kender til anlægget. Parkanterne 
kan ikke overskue belægningen 
på Brotorv frem for øst for Bro-
gade, hvilket sandsynligvis også 
bærer en del af den ulige belæg-
ningsgrad. 

Etablering af et p-hus øst for Bro-
gade kræver bedre adgang til 
handelsgaden (Adelgade). Først 
og fremmest skal overgangen af 
Brogade sikres. Eventuelt med 
signalreguleret fodgængerover-
gang med fodgængerfelt og an-
meldertryk. Eventuelt med stibro 
direkte fra p-husets 1. etage.  
 
Dernæst skal der sikres gode for-
hold for lette trafikanter henover 
Brotorv med fortov, eventuelt 
hævet flade fra krydsningen af 
Brogade til parkeringsanlægget 
på Brotorv (p-nr. 45). Eventuelt 
kan den sydligste række af parke-
ringsbåse på dette anlæg ned-
lægges til fordel for fortov. 
 
Etablering af p-huset bør følges 
op af etablering af dynamisk par-
keringshenvisning, der informerer 
parkanterne om den ledige kapa-
citet i p-huset frem for på Brotorv 
(og Nytorv). 

P-huset kommer til at ligge på 
”den forkerte side” af Brogade, 
men attraktionen ved p-huset kan 
højnes ved en sikker vej til gåga-
den samt større besværlighed ved 
at komme til Brotorvets p-anlæg. 
Desuden er Brotorv omfattet af 2-
timers p-zonen. Det er p-huset 
ikke som dermed kan rumme 
langtidsparkering. 
 
Eventuelt kan p-huset på sigt 
finansieres ved at indføre beta-
lingsparkering på Brotorv (og 
Nytorv). 
 
Projektet kan være med til at høj-
ne æstetikken på Brotorv’s p-
anlæg samt give plads til større 
trafiksikkerhed og tryghed for de 
lette trafikanter til og fra gågaden 
mod busterminalen. 
 
Ved etablering af et 3-etagers p-
hus vil der kunne etableres cirka 
550 båse mod i dag 140 p-båse. 
Det er et plus på 410 parkerings-
båse, hvilket betyder at Hobro 
midtby kan bære nedlæggelse af 
p-båse på bl.a. Brotorv, Havnega-
de, Nytorv og Østergade.  

 

Etablering af 2-timers parkerings-
zone omkring den centrale midt-
by 

Zonen indføres for at etablere 
overskuelige retningslinier for 
tidsbegrænsningen i midtbyen 
omkring gågaden. 

Synlige tavler og synlig placering 
af tavler, så der ikke kan rejses 
tvivl hos parkanterne om, at de 
passerer en zonetavle.  
 
Intensiveret p-kontrol. 

P-zonetavler kan give anledning 
til tvivl eller manglende opfattelse 
af zonetavlen hos parkanter, hvil-
ket betyder at eventuelle afgifter 
kan følges af klager, der kræver 
meget øget administration. 
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HOBRO 
HANDLING BESKRIVELSE KRAV FORDEL/ULEMPE FORUDSÆTNING 

Intensiveret parkeringskontrol Der bør gennemføres intensiveret 
parkeringskontrol på de mest 
belastede lokaliteter i Hobro samt 
på de lokaliteter, hvor der i dag er 
tidsrestriktioner fx på Brotorv, H. 
I. Biers Gade, Nytorv og langs 
Østergade, Havnegade, Skibsga-
de, Lillegade og Adelgade. Parke-
ringskontrollen bør dog indledes 
af et forudgående studie af alle 
restriktioner, placering af tavler, 
afmærkede p-båse o. lign. for at 
undgå at parkanterne og øvrige 
kan sætte spørgsmålstegn ved 
eventuelle afgifter.  

Forudgående registrering og eva-
luering af restriktioner og kvalitet 
af skiltning og afmærkning. 
 
Eventuelt forudgående undervis-
ning og udarbejdelse af vejled-
ning til parkeringsvagter og det 
administrative personale. 

Bedre parkeringsadfærd på sigt. 
 
Øget administration. 

Parkeringskontrol ud fra forsig-
tighedsprincippet  

Udvidelse af fladeparkering på 
Korsgade 

Parkeringsanlægget er i store dele 
af butikkernes åbningstid fuldt 
optaget. Parkeringsanlægget lig-
ger i tilknytning til Kommunens 
bygninger, der huser Borgerser-
vice og jobcenteret, hvilket også 
kan betyde optagede båse med 
langtidsparkerede biler. P-
anlægget er i dag forbeholdt per-
sonbiler men har ingen restriktio-
ner. 

P-anlægget ligger en smule afsi-
des i forhold til indfaldsvejene og 
midtbyen/gågaden. Derfor kræver 
p-anlægget vejvisning eventuelt 
som dynamiske tavler, der viser 
ledighed måske i forhold til an-
læggene på Nytorv og Brotorv.  
 
På sigt vil parkeringsanlægget 
være en god aflastning for par-
kanter fra vest. 
 
Derudover kræver p-anlægget at 
adgangsvejen til gågaden opprio-
riteres for de lette trafikanter ad 
Korsgade og Lillegade ved at ned-
lægge de eksisterende kantstens-
parkeringsanlæg langs Lillegade 
helt frem til Adelgade.   

Parkeringsanlægget kan anlæg-
ges til langtidsparkering for midt-
byen, men da anlægget ligger 
uden større adgangsveje kan ud-
bygning og intensiveret vejvisning 
give uhensigtsmæssige store tra-
fikstrømme ad Markedsgade og 
Sønder Allé. 
 
P-anlægget har i dag 119 p-båse 
og kan cirka udvides med 120 
båse mere. Der nedlægges cirka 
18 kantstensparkeringsbåse langs 
Lillegade og samtidig højnes tra-
fiksikkerheden og trygheden for 
de lette trafikanter. Arealet i bun-
den af Lillegade kan eventuelt 
anvendes til cykelparkering, hvis 
det sikres at den ikke breder sig. 
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HOBRO 
HANDLING BESKRIVELSE KRAV FORDEL/ULEMPE FORUDSÆTNING 

Udvidelse eller etablering af p-hus 
på Apotekerstien 

Apotekerstien ligger centralt i 
forhold til betjeningen af midtby-
en fra nordvest. P-anlægget er i 
dag udpræget optaget det meste 
af dagen, men har dog ledig ka-
pacitet. Det kan overvejes, at ud-
vide Apotekerstiens p-anlæg, hvis 
der ønskes nedlagt yderligere p-
arealer i dækningsområde 3.  

Kræver tilsvarende nedlæggelse/ 
reserveringer af centrale anlæg, 
da behovet ikke er stort. 

Parkeringsanlægget ligger ud til 
søen og et større anlæg vil sand-
synligvis skæmme området be-
tragteligt. De overordnede ad-
gangsforhold til p-anlægget for 
parkanter og fra p-anlægget til 
og fra gågaden bør undersøges 
nærmere. 

P-anlægget er i dag offentligt 
tilgængeligt men ligger på privat 
område.  

Etablering af ankomst- og forde-
lingsrum på alle større p-anlæg. 

8 til 9 større parkeringsanlæg i 
Hobro bør ved lejlighed eller som 
en del af andet renoveringsarbej-
de have etableret bedre stivej-
visning og orienteringskort over 
Hobro midtby på særligt indrette-
de og logisk placerede opholds-
arealer. De større parkeringsan-
læg er kun placeret i dæknings-
område 1, 2 og 3.  

Ankomst- og fordelingsrum bør 
kun etableres på de parkeringsan-
læg, der vejvises mod og hvor det 
kan forventes, at ikke stedkendte 
trafikanter parkerer. 

Bedre orientering i Hobro for ikke 
stedkendte trafikanter. 
 
Pladskrævende i forhold til øvrigt 
parkeringsareal. 

 

Etablering af reservationer til 
handicappede på alle større p-
anlæg jf. p-norm  

Generelt er antallet af handicap 
parkeringsbåse mangelfuld i Ho-
bro midtby. Dette vil indenfor 
kort tid være en højt prioriteret 
opgave. 

Reservationerne af p-båse skal 
følge p-normen både mht. antal 
og indretning samt placering på 
parkeringsanlæggene. 
 
Med etablering af handicap par-
keringsbåse følger også bedre 
indretning af parkeringsanlægge-
ne, så de handicappede kan fær-
des trygt og sikkert og uden bar-
rierer til handelsgaden/ indkøbs-
stedet. Dette arbejde er nærmere 
beskrevet i kommunens Tilgæn-
gelighedsplan. 
 
Flere handicap p-båse bør følges 
af intensiveret parkeringskontrol. 

Bedre forhold for handicappede. 
Eventuelle reservationer, der flyt-
ter søgetrafik fra mindre anlæg fx 
kantstensanlæg nær gågaden. 
 
 

Det bør undersøges nærmere, 
hvad behovet for yderligere han-
dicap parkeringsbåse er på de 
mere perifere parkeringsanlæg er 
inden arbejdet iværksættes. Det 
er primært de centralt beliggende 
større anlæg, der bør udvides 
med handicap p-båse først. 
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HOBRO 
HANDLING BESKRIVELSE KRAV FORDEL/ULEMPE FORUDSÆTNING 

Etablering af motorcykel p-anlæg 
jf. p-norm 

De større p-anlæg mangler gene-
relt motorcykelanlæg. Dette ar-
bejde er dog sekundært, men bør 
være en del af reetableringer af 
de eksisterende p-anlæg og ny-
byggeri af p-arealer i øvrigt. 

Indretning jf. p-norm Bedre service på parkeringsan-
læggene i Hobro overfor denne 
trafikantgruppe. 

 

Etablering af cykelparkering Kommunen vil gerne udbygge 
parkeringsforhold for klimavenli-
ge transportmidler. Her er cyklen 
et vigtigt transportmiddel at til-
godese, så der skal findes eller 
skabes arealer til bedre cykelpar-
keringsanlæg omkring gågaden 
og ved større kollektive transport 
mål og stoppesteder.  

Cykelparkering har en tendens til 
at sprede sig mere end der an-
lægges areal til, hvilket giver 
uhensigtsmæssige gener for øvri-
ge trafikanter. Der bør sikres lo-
gisk indrettede og brugervenlige 
anlæg på lokaliteter nær gåga-
den, hvor der ikke umiddelbart er 
gennemgående gåtrafik eller 
smalle passager. 
 
Indretning jf. p-norm. 

På sigt kan cyklen blive et fore-
trukket transportmiddel på de 
korte ture, hvilket er en selvfor-
stærkende effekt overfor træng-
sel, søgetrafik og parkeringspro-
blemer. 

Godt udbygget stinet og trygge 
ruter til den centrale del af midt-
byen 

 
 



 
Mariagerfjord Kommune 

 
 
  

   
 
 
24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Parkeringsplan 

 
 

  
 
 

25 

HADSUND 
HANDLING BESKRIVELSE KRAV FORDEL/ULEMPE FORUDSÆTNING 

Etablering af mindre p-hus bag 
Brugsen/KIWI (på Lindalsvej) 

De eksisterende parkeringsanlæg 
omkring Brugsen og KIWI er 
stærkt belastet det meste af 
hverdagen. Det giver øget søge-
trafik og muligvis også visse ka-
pacitetsproblemer med dertilhø-
rende utryghed for lette trafikan-
ter. Derfor bør p-anlægget afla-
stes med alternative p-
muligheder.  
 
Ekstra p-båse kan etableres som 
et lille p-hus i to etager med til-
kørsel fra hhv. Lindalsvej og stik-
vej nord for Lindalsvej.  
 

Adgangsvejen til p-huset kommer 
til at ligge som en sidevej til 
Hornbechsvej, hvorfor p-huset 
kræver vejvisning fra Himmer-
landsvej eventuelt udformet som 
dynamisk vejvisning. 

P-huset vil kunne erstatte den 
eksisterende diffuse fladeparke-
ring i bunden af Lindalsvej. Area-
let kunne i stedet anvendes til 
cykelparkeringsanlæg og god 
adgangsvej til gågaden.   

 

Etablering af 2-timers parkerings-
zone omkring den centrale midt-
by 

Zonen indføres for at etablere 
overskuelige retningslinier for 
tidsbegrænsningen i midtbyen 
omkring gågaden. 

Synlige tavler og synlig placering 
af tavler, så der ikke kan rejses 
tvivl hos parkanterne om, at de 
passerer en zonetavle.  
 
Intensiveret p-kontrol. 

P-zonetavler kan give anledning 
til tvivl eller manglende opfattelse 
af zonetavlen hos parkanter, hvil-
ket betyder at eventuelle afgifter 
kan følges af klager, der kræver 
meget øget administration. 

 

Intensiveret parkeringskontrol Der bør gennemføres intensiveret 
parkeringskontrol på de mest 
belastede lokaliteter i Hadsund 
samt på de lokaliteter, hvor der i 
dag er tidsrestriktioner fx på 
Brugsens p-anlæg, på Mejeriga-
de, Korsgade samt ved Torvet. 
Parkeringskontrollen bør dog 
indledes af et forudgående studie 
af alle restriktioner, placering af 
tavler, afmærkede p-båse o. lign. 
for at undgå at parkanterne og 
øvrige kan sætte spørgsmålstegn 
ved eventuelle afgifter.  

Forudgående registrering og eva-
luering af restriktioner og kvalitet 
af skiltning og afmærkning. 
 
Eventuelt forudgående undervis-
ning og udarbejdelse af vejled-
ning til parkeringsvagter og det 
administrative personale. 

Bedre parkeringsadfærd på sigt. 
 
Øget administration. 

Parkeringskontrol ud fra forsig-
tighedsprincippet  
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HADSUND 
HANDLING BESKRIVELSE KRAV FORDEL/ULEMPE FORUDSÆTNING 

P-hus eller udvidelse af fladepar-
kering på Brogade og Havnevej 

Etablering af aflastningsparke-
ringsanlæg på det store græsareal 
langs Havnevej og Brogade kan 
bidrage med flere p-båse, så ned-
læggelse af de mere centrale p-
anlæg tæt på gågaden kan reser-
veres til anden udnyttelse: handi-
capparkering, cykelparkering eller 
pladsdannelse og afslapnings-
arealer.  

P-anlægget ligger en smule afsi-
des i forhold til gågaden, så der 
skal sikres gode adgangsforhold 
over Himmerlandsgade og eksi-
sterende parkeringsanlæg (nr. 
28).  
 
Anlægget kræver vejvisning even-
tuelt som dynamiske tavler, der 
viser ledighed måske i forhold til 
anlæggene på Himmerlandsgade 
ved Brugsen.  

Parkeringsanlægget kan anlæg-
ges til langtidsparkering for midt-
byen. 
 
De eksisterende mindre p-anlæg 
har i dag cirka 55 p-båse. Det kan 
udvides med op til 195 ekstra 
båse i et p-hus. Dvs. 250 båse.  

 

Etablering af cykelparkering Kommunen vil gerne udbygge 
parkeringsforhold for klimavenli-
ge transportmidler. Her er cyklen 
et vigtigt transportmiddel at til-
godese, så der skal findes eller 
skabes arealer til bedre cykelpar-
keringsanlæg omkring gågaden 
og ved større kollektive transport 
mål og stoppesteder.  

Cykelparkering har en tendens til 
at sprede sig mere end der an-
lægges areal til, hvilket giver 
uhensigtsmæssige gener for øvri-
ge trafikanter. Der bør sikres lo-
gisk indrettede og brugervenlige 
anlæg på lokaliteter nær gåga-
den, hvor der ikke umiddelbart er 
gennemgående gåtrafik eller 
smalle passager. 
 
Indretning jf. p-norm. 

På sigt kan cyklen blive et fore-
trukket transportmiddel på de 
korte ture, hvilket er en selvfor-
stærkende effekt overfor træng-
sel, søgetrafik og parkeringspro-
blemer. 

Godt udbygget stinet og trygge 
ruter til den centrale del af midt-
byen 

Etablering af ankomst- og forde-
lingsrum på alle større p-anlæg. 

4 større parkeringsanlæg i Had-
sund bør ved lejlighed eller som 
en del af andet renoveringsarbej-
de have etableret bedre stivej-
visning og orienteringskort over 
Hadsund midtby på særligt ind-
rettede og logisk placerede op-
holdsarealer. De større parke-
ringsanlæg er kun placeret i 
dækningsområde 1, 3 og 4.  

Ankomst- og fordelingsrum bør 
kun etableres på de parkeringsan-
læg, der vejvises mod og hvor det 
kan forventes at ikke stedkendte 
trafikanter parkerer. 

Bedre orientering i Hadsund for 
ikke stedkendte trafikanter. 
 
Pladskrævende i forhold til øvrigt 
parkeringsareal. 
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HADSUND 
HANDLING BESKRIVELSE KRAV FORDEL/ULEMPE FORUDSÆTNING 

Etablering af reservationer til 
handicappede på alle større p-
anlæg jf. p-norm  

Generelt er antallet af handicap 
parkeringsbåse mangelfuld i Had-
sund midtby. Dette vil indenfor 
kort tid være en højt prioriteret 
opgave. 

Reservationerne af p-båse skal 
følge p-normen både mht. antal 
og indretning samt placering på 
parkeringsanlæggene. 
 
Med etablering af handicap par-
keringsbåse følger også bedre 
indretning af parkeringsanlægge-
ne, så de handicappede kan fær-
des trygt og sikkert og uden bar-
rierer til handelsgaden/ indkøbs-
stedet. Dette arbejde er nærmere 
beskrevet i kommunens Tilgæn-
gelighedsplan. 
 
Flere handicap p-båse bør følges 
af intensiveret parkeringskontrol. 

Bedre forhold for handicappede. 
Eventuelle reservationer, der flyt-
ter søgetrafik fra mindre anlæg fx 
kantstensanlæg nær gågaden. 
 
 

Det bør undersøges nærmere, 
hvad behovet for yderligere han-
dicap parkeringsbåse på de mere 
perifere parkeringsanlæg er, in-
den arbejdet iværksættes. Det er 
primært de centralt beliggende 
større anlæg, der bør udvides 
med handicap p-båse først. 

Etablering af motorcykel p-anlæg 
jf. p-norm 

De større p-anlæg mangler gene-
relt motorcykelanlæg. Dette ar-
bejde er dog sekundært, men bør 
være en del af renoveringerne af 
de eksisterende p-anlæg og ny-
byggeri af p-arealer i øvrigt. 

Indretning jf. p-norm Bedre service på parkeringsan-
læggene i Hadsund overfor denne 
trafikantgruppe. 
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MARIAGER 
HANDLING BESKRIVELSE KRAV FORDEL/ULEMPE FORUDSÆTNING 

Etablering af fladeparkering in-
denfor midtbyen (placeringen er 
endnu ikke fastlagt). 

Det eksisterende parkeringsanlæg 
ved Østergade/Marie Finds Dalen 
og på Torvet er meget belastet og 
muligvis kan en fladeparkering 
aflaste eller erstatte disse anlæg. 

Da der mangler byrum til anlæg 
af parkering kræver placeringen 
en nærmere vurdering også af 
hensyn til adgangsveje for par-
kanter og for fodgængere til den 
centrale midtby. 
 

Udvidelse af parkeringen i Maria-
ger kan aflaste den øvrige midtby 
for søgetrafik og give et bedre 
visuelt indtryk af den centrale 
midtby og samtidig give større 
trafiksikkerhed på de centrale 
gangarealer. 

Det skal undersøges nærmere, 
hvilke nuværende og fremtidige 
restriktioner, der ligger eller skal 
indføres på arealerne ved Marie 
Finds Dalen og Torvet. 

Etablering af ankomst- og forde-
lingsrum på alle større p-anlæg. 

4 større parkeringsanlæg i Maria-
ger bør ved lejlighed eller som en 
del af andet renoveringsarbejde 
have etableret bedre stivejvisning 
og orienteringskort over Mariager 
midtby og Havn på særligt indret-
tede og logisk placerede opholds-
arealer. De større parkeringsan-
læg er placeret i dækningsområ-
de 1, 2 og 3.  

Ankomst- og fordelingsrum bør 
kun etableres på de større parke-
ringsanlæg, hvor det kan forven-
tes at ikke stedkendte trafikanter 
parkerer. Dette er for Mariagers 
tilfælde primært omkring Havnen. 

Bedre orientering i Mariager for 
ikke stedkendte trafikanter. 
 
Pladskrævende i forhold til øvrigt 
parkeringsareal. 

 

Intensiveret parkeringskontrol Der bør gennemføres intensiveret 
parkeringskontrol på de mest 
belastede lokaliteter i Mariager fx 
på Torvet og Østergade herunder 
Marie Finds Dalen. Parkeringskon-
trollen bør dog indledes at et 
forudgående studie af alle even-
tuelle nye restriktioner, placering 
af tavler, afmærkede p-båse o. 
lign. for at undgå at parkanterne 
og øvrige kan sætte spørgsmåls-
tegn ved eventuelle afgifter.  

Forudgående registrering og eva-
luering af restriktioner og kvalitet 
af skiltning og afmærkning. 
 
Eventuelt forudgående undervis-
ning og udarbejdelse af vejled-
ning til parkeringsvagter og det 
administrative personale. 

Bedre parkeringsadfærd på sigt. 
 
Øget administration. 

Parkeringskontrol ud fra forsig-
tighedsprincippet  
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MARIAGER 
HANDLING BESKRIVELSE KRAV FORDEL/ULEMPE FORUDSÆTNING 

Etablering af reservationer til 
handicappede på alle større p-
anlæg jf. p-norm  

Generelt er antallet af handicap 
parkeringsbåse mangelfuld i Ma-
riager midtby. Dette vil indenfor 
kort tid være en højt prioriteret 
opgave. 
 
Opgaven rettes primært mod 
Brugsens/REMA1000 store parke-
ringsanlæg. 

Reservationerne af p-båse skal 
følge p-normen både mht. antal 
og indretning samt placering på 
parkeringsanlæggene. 
 
Med etablering af handicap par-
keringsbåse følger også bedre 
indretning af parkeringsanlægge-
ne, så de handicappede kan fær-
des trygt og sikkert og uden bar-
rierer til handelsgaden/ indkøbs-
stedet. Dette arbejde er nærmere 
beskrevet i kommunens Tilgæn-
gelighedsplan. 
 
Flere handicap p-båse bør følges 
af intensiveret parkeringskontrol. 

Bedre forhold for handicappede 
selvom Mariagers brosten ikke 
udpræget gør trafik for handi-
cappede let. Eventuelle reservati-
oner, der flytter søgetrafik fra 
mindre anlæg nær Torvet. 
 
 

Det bør undersøges nærmere, 
hvad behovet for yderligere han-
dicap parkeringsbåse på de cen-
ternære og mere perifere parke-
ringsanlæg er i Mariager inden 
arbejdet iværksættes. Det er først 
og fremmest de centralt belig-
gende større anlæg, der bør ud-
vides med handicap p-båse først, 
hvis et behov viser sig. 

Etablering af cykelparkering Kommunen vil gerne udbygge 
parkeringsforhold for klimavenli-
ge transportmidler. Her er cyklen 
et vigtigt transportmiddel at til-
godese, så der skal findes eller 
skabes arealer til bedre cykelpar-
keringsanlæg omkring Torvet og 
eventuelt havnen og ved større 
kollektive transport mål og stop-
pesteder.  

Cykelparkering har en tendens til 
at sprede sig mere end der an-
lægges areal til, hvilket giver 
uhensigtsmæssige gener for øvri-
ge trafikanter. Der bør sikres lo-
gisk indrettede og brugervenlige 
anlæg på lokaliteter nær gåga-
den, hvor der ikke umiddelbart er 
gennemgående gåtrafik eller 
smalle passager. 
 
Indretning jf. p-norm. 

På sigt kan cyklen blive et fore-
trukket transportmiddel på de 
korte ture, hvilket er en selvfor-
stærkende effekt overfor træng-
sel, søgetrafik og parkeringspro-
blemer. 

Godt udbygget stinet og trygge 
ruter til den centrale del af midt-
byen 

Etablering af motorcykel p-anlæg 
jf. p-norm 

De større p-anlæg mangler gene-
relt motorcykelanlæg. Dette ar-
bejde er dog sekundært, men bør 
være en del af reetableringer af 
de eksisterende p-anlæg og ny-
byggeri af p-arealer i øvrigt. 

Indretning jf. p-norm Bedre service på parkeringsan-
læggene i Mariager overfor den-
ne trafikantgruppe. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 Parkeringsplan 

 
 

  
 
 

31 

 
 
 
 
 

 



 
Mariagerfjord Kommune 

 
 
  

   
 
 
32 

ARDEN 
HANDLING BESKRIVELSE KRAV FORDEL/ULEMPE FORUDSÆTNING 

Reetablering af større parkerings-
areal for enden af Jernbanegade 
med asfaltbelægning, afmærkede 
båse og bedre service for parkan-
ter. 

Det eksisterende parkeringsanlæg 
for enden af Jernbanegade er i 
dag henlagt med grusbelægning 
og indgyder ikke den service for 
parkanter, som et større p-anlæg 
bør, hvis det ønskes at anlægget 
skal anvendes som aflastning for 
bl.a. Bytorvets parkeringsarealer. 

Asfaltbelægning og afmærkning 
samt fortov for lette trafikanter. 
 
Parkeringsanlægget bør betragtes 
som aflastning for Bytorvets par-
keringsanlæg. 

Parkeringsanlægget er beliggende 
”bagerst” i midtbyen uden en 
overordnet indfaldsvej. Det bør 
sikres at parkeringsanlægget ikke 
anvendes til langtidsparkering for 
togpassagerer, da anlægget der-
med hurtigt kan blive fyldt op.    

Det skal undersøges nærmere, 
hvilke restriktioner, der ligger på 
arealet. 

Etablering af ankomst- og forde-
lingsrum på alle større p-anlæg. 

Det større parkeringsanlæg for 
enden af Jernbanegade i Arden 
bør ved lejlighed eller som en del 
af andet renoveringsarbejde have 
etableret bedre stivejvisning og 
orienteringskort over Arden midt-
by på et særligt indrettet op-
holdsareal placeret ved adgangs-
vejen til Bytorvet.  

Ankomst- og fordelingsrum bør 
kun etableres på de større parke-
ringsanlæg, hvor det kan forven-
tes at ikke stedkendte trafikanter 
parkerer, og da Arden ikke ud-
præget har større anlæg og de 
mindre anlæg ligger omkring den 
centrale midtby er denne foran-
staltning/dette tiltag sekundært i 
forhold til kommunens arbejde på 
parkeringsområdet.  

Pladskrævende i forhold til øvrigt 
parkeringsareal. 

 

Intensiveret parkeringskontrol Der bør gennemføres intensiveret 
parkeringskontrol på de mest 
belastede lokaliteter i Arden, der 
er kantstensanlæggene og de 
mindre anlæg omkring Bytorvet. 
Parkeringskontrollen bør dog 
indledes at et forudgående studie 
af alle eventuelle nye restriktio-
ner, placering af tavler, afmærke-
de p-båse o. lign. for at undgå at 
parkanterne og øvrige kan sætte 
spørgsmålstegn ved eventuelle 
afgifter.  

Forudgående registrering og eva-
luering af restriktioner og kvalitet 
af skiltning og afmærkning. 
 
Eventuelt forudgående undervis-
ning og udarbejdelse af vejled-
ning til parkeringsvagter og det 
administrative personale. 

Bedre parkeringsadfærd på sigt. 
 
Øget administration. 

Parkeringskontrol ud fra forsig-
tighedsprincippet  
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ARDEN 
HANDLING BESKRIVELSE KRAV FORDEL/ULEMPE FORUDSÆTNING 

Etablering af reservationer til 
handicappede på alle større p-
anlæg jf. p-norm  

Generelt er antallet af handicap 
parkeringsbåse omkring Bytorvet i 
Arden midtby i orden. De eksiste-
rende handicapbåse vil dog alli-
gevel blive registreret og vurderet. 
 
 

Reservationerne af p-båse skal 
følge p-normen både mht. antal 
og indretning samt placering på 
parkeringsanlæggene. 
 
Med etablering af handicap par-
keringsbåse følger også bedre 
indretning af parkeringsanlægge-
ne, så de handicappede kan fær-
des trygt og sikkert og uden bar-
rierer til handelsgaden/ indkøbs-
stedet. Dette arbejde er nærmere 
beskrevet i kommunens Tilgæn-
gelighedsplan. 
 
Flere handicap p-båse bør følges 
af intensiveret parkeringskontrol. 

Bedre forhold for handicappede. 
 
 
 

Det bør undersøges nærmere, 
hvad behovet for yderligere han-
dicap parkeringsbåse på de mere 
perifere parkeringsanlæg er i Ar-
den inden arbejdet iværksættes. 
Det er først og fremmest de cen-
tralt beliggende større anlæg, der 
bør vurderes, hvorvidt p-normen 
er opfyldt med handicap p-båse. 

Etablering af cykelparkering Kommunen vil gerne udbygge 
parkeringsforhold for klimavenli-
ge transportmidler. I Arden er der 
gode forhold for cyklister primært 
ved Jernbanestationen, men yder-
ligere p-muligheder bør undersø-
ges. 

Cykelparkering har en tendens til 
at sprede sig mere end der an-
lægges areal til, hvilket giver 
uhensigtsmæssige gener for øvri-
ge trafikanter. Der bør sikres lo-
gisk indrettede og brugervenlige 
anlæg på lokaliteter nær Bytorvet, 
hvor der ikke umiddelbart er gen-
nemgående gåtrafik eller smalle 
passager. 
 
Indretning jf. p-norm. 

På sigt kan cyklen blive et fore-
trukket transportmiddel på de 
korte ture, hvilket er en selvfor-
stærkende effekt overfor træng-
sel, søgetrafik og parkeringspro-
blemer. 

Godt udbygget stinet og trygge 
ruter til den centrale del af midt-
byen 

Etablering af motorcykel p-anlæg 
jf. p-norm 

De større p-anlæg mangler gene-
relt motorcykelanlæg. Dette ar-
bejde er dog sekundært, men bør 
være en del af reetableringer af 
de eksisterende p-anlæg og ny-
byggeri af p-arealer i øvrigt. 

Indretning jf. p-norm Bedre service på parkeringsan-
læggene i Arden overfor denne 
trafikantgruppe. 
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 9 PARKERING OG KLIMA 

Ved omdannelser af centrale 
kantstensparkeringsanlæg og 
mindre parkeringsanlæg i Hobro 
midtby og Hadsund midtby samt 
etablering, udvidelse og opret-
holdelse af parkeringsmuligheder 
i randen af midtbyerne kan et 
CO

2
-reduktionspotentiale opnås. 

 
Til beregning af CO

2
-reduktions-

potentialet anvendes følgende 
forudsætninger: 
 
CO

2
-udledning fra en benzinbil: 

 

• En gennemsnitlig person 
arbejder 200 dage om 
året 

• En gennemsnitlig person 
kører 20.000 km om året 

• En gennemsnitlig person 
kører 20 km hver vej til 
arbejdet, dvs. 40 km i alt. 

• De variable omkostninger 
ved at køre i en bil er 
1,78 kr./liter 

• Benzinprisen er sat til 9,5 
kr. 

• En gennemsnitlig ben-
zinbil kører 13 km/liter. 

• En gennemsnitlig CO
2
-

udledning for en benzin-
bil er 0,204 kg CO

2
/km 

 

Antal husstande og biler i Maria-
gerfjord Kommune er pr. 1/9 
2008 opgjort til følgende: 
 

• 21.622 husstande 

• 1,25 biler per husstand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beregningseksempel 1 – Par-
kering i byranden frem for 
centernært 
 
En reduktion i biltrafikken kan 
opnås ved at flytte parkeringsan-
læg ½ kilometer fra bymidten, 
hvorved biltrafikarbejdet teoretisk 
set reduceres med 1 kilometer. 
 
Hvis det forudsættes, at det gen-
nemsnitlige antal bilture til midt-
byerne er hver 3. dag, dvs. 122 
dage om året og beregningen af 
CO

2
-reduktionspotentialet der-

med bygger på en besparelse af 
transportarbejdet med bil, vil der 
kunne opnås en reduktion i CO

2
-

udledningen for en bil per år på 
knap 25 kilo. For alle biler i Ma-
riagerfjord Kommune vil det give 
knap 675 tons CO

2
/år. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beregningseksempel 2 - Søge-
trafik 
 
 
Hvis det forudsættes, at der i tids-
rummet fra kl. 10 til kl. 16 er 
meget søgetrafik og hver parkan-
ter i gennemsnit kører ekstra 500 
meter (ikke indregnet tomgangs-
kørsel) indenfor midtbyen for at 
finde en parkeringsbås i stedet 
for at placere bilen på en aflast-
ningsplads i byranden 250 meter 
fra den centrale bymidte og den 
gennemsnitlige udskiftningsfre-
kvens på p-båsene er 1½ time 
kan der spares knap 150 kilo 
CO

2
/dag og dermed godt 50 tons 

CO
2
/år alene i Hobro og Had-

sund. 
 
Beregningsvariable: 
 

• Antal parkanter i tids-
rummet kl. 10-16: ~ 650 
(Hobro) og ~ 300 (Had-
sund) 

• Antal sparede kilometer: 
~ 700 kilometer per. dag 
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 10 BILAG 1 – DE MEST BELASTEDE LOKALITETER 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Den maksimale timebelastning 

for udvalgte parkeringsanlæg i Hobro 
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Nytorv 2 (nr. 38) Nytorv 3 (nr. 37) Adelgade 2 (nr. 20)

Christiansgade (nr. 7) Målsætning
 

Den maksimale timebelastning 

for udvalgte parkeringsanlæg i Mariager
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Den maksimale timebelastning 

for udvalgte parkeringsanlæg i Hadsund
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Den maksimale timebelastning 

for udvalgte parkeringsanlæg i Arden
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Mejerivej (nr. 2) Målsætning
 

 



 
Mariagerfjord Kommune 

 
 
  

   
 
 
38 

 


