
Behov

Hvad er behovet for parkering og 
trafik. 

Undersøgelse af passagertrafik til og 
fra tog. 



Trafiksituationen generelt







• Trafik



Parkering i midtbyen

• Slide fra Trafikplan 



Passagerundersøgelse 

• Interviewundersøgelse på banegården, for at afdække hvordan 
togpassagerer kommer til og fra toget.

◦ 1.132 passagerer er interviewet 13. september 2018 
svarende til 24% af de rejsende på en dag.

◦ Tallene i de følgende slides skal betragtes som foreløbige.



Benyttet transportmiddel 
Andet
1%

Bilfører
6% Bilpassager

7%

Bus
28%

Cykel
11%

Gående
24%

Taxa
1%

Tog
22%



Parkering 

• På baggrund af undersøgelsen anslås det, at passagerer med 
behov for parkering udgør mellem 3,9% og 6,1 af de rejsende. 

• Det svarer til mellem 190 og 290 bilister dagligt. 

◦ Heraf har ca. 130 behov for langtidsparkering. 

◦ Langtidsparkering sker hovedsageligt på Museumspladsen.

◦ Korttidsparkering er mere spredt i området.



Parkering i konkurrenceområdet

• Museumspladsen rummer i dag 280 pladser med 
langtidsparkering.

• Godspakhuset rummer i dag 39 p-pladser med offentlig adgang 
(betaling i form af gyldig togbillet).

• Der planlægges omkring 40 p-pladser i Exnersgade ved 
Supercykelstibroen.

• Banegårdspladsen rummer kun af- og pålæsnings pladser og 
pladser med korttidsparkering. 



Fremtidigt behov for bilparkering

• Behovet for parkeringspladser til togrejsende forventes at stige 
med 50% i de kommende år. 

• Det svarer til, at der skal afsættes omkring 200-220 p-pladser 
til langtidsparkering til de rejsende, eller omkring 100 nye p-
pladser.



Parkering i konkurrenceområdet

• Museumspladsen rummer 280 pladser

• I dag anvendes 130 til togrejsende

• ”byen” anvender 150 pladser

• Fremtidigt behov

◦ 200-220 pladser til togrejsende.

◦ Pladser til den øvrige langtidsparkering estimeres i 
forbindelse med trafikplanen. 



Cykelparkering

• På baggrund af passagerundersøgelsen vurderes der at være 
et betydeligt behov for cykelparkering.

• I dag parkerer op mod 400 cyklister i mere end 5 timer ved 
Banegården, hovedparten parkerer ved den grå bygning. 


