
Guide til parkering i Gladsaxe Kommune 

Er du nogle gange i tvivl om, hvor du må parkere og hvordan? Så er guiden her en god hjælp. Her kan du 

finde en oversigt over de mest almindelige parkeringstavler og deres betydning. 

Du kan desuden læse om de vigtigste regler, der gælder for parkering på fortov, cykelsti og vej i Gladsaxe 

Kommune. Kun et udpluk af lovens mest almindelige regler er beskrevet i denne guide. 

 

Hvad betyder tavlerne? 

 

 Standsning forbudt 

Her må du hverken standse eller parkere. 

 

 

 

 

 Parkering forbudt 

Her må du ikke parkere. Du må dog gerne standse i op til 3 

minutter. 

Af- og pålæsning af gods og af- og påstigning af passagerer er 

tilladt. 

 

  

 Zone med standsningsforbud og zone med parkeringsforbud 

Færdselstavlerne gælder for den vejstrækning, der er efter 

skiltestanderen og for begge vejsider. Benyttes ofte på ved 

vendepladser. 

 

 

 

 Før og efter 

Skiltet gælder både før og efter skiltestanderen. 

 

 Efter 

Skiltet gælder efter skiltestanderen. 

 

 Før 

Skiltet gælder før skiltestanderen. 

 

 

  
 

 Med sorte tal: Gælder mandag –fredag 

Med sorte tal i parentes: gælder lørdag 

Med røde tal: Gælder søn- og helligdage 

Bemærk: ”Øvrig tid” dækker perioden, der ikke er angivet på 

tavlen 

 

 
 

 Du må parkere op til 1 time i nedenstående tidsrum: 

Med hvide tal: Gælder mandag –fredag 

Med hvide tal i parentes: Gælder lørdag 

Med røde tal: Gælder søn- og helligdage 

 

 

 P-skive 

Ved tidsbegrænset parkering skal du bruge p-skive. Hvis 

parkeringen begynder før en periode med tidsbegrænsning og 

fortsætter ind i den skal viseren indstilles på det tidspunkt, 

tidsbegrænsningen begynder. 



 

Regler for standsning og parkering 

 

Generelt 

Ved standsning eller parkering må du ikke holde på en måde så dit køretøjet er til fare eller ulempe for 

færdslen. Parkering skal ske i længderetningen, med mindre andet er anvist. 

Parkering på fortov og cykelsti 

Du må ikke standse eller parkere helt eller delvist på fortov, cykelsti, gangsti, helleanlæg, rabat og lignende. 

Det er dog tilladt for køretøjer under 3.500 kg totalvægt at standse eller parkere delvist på fortov, såfremt 

køretøjet ikke er til fare eller ulempe for færdslen på fortovet. 

Fodgængerfelt 

Standsning eller parkering er ikke tilladt på fodgængerfelt eller indenfor 5 m før. 

Udkørsel fra cykelsti 

Standsning og parkering ud for en cykelstiudkørsel eller mindre end 5 m foran udkørslen. 

Spærrelinje 

Standsning eller parkering er ikke tilladt ved siden af spærrelinje, hvis afstanden mellem køretøjet og linjen 

er mindre end 3 m. 

Opmarchområde 

Standsning og parkering er ikke tilladt på en strækning før et vejkryds, hvor kørebanen er inddelt i 

vognbaner ved hjælp af spærrelinjer eller inden for 5 meter før begyndelsen af spærrelinjerne. 

”10 meter reglen” 

Du må ikke standse eller parkere i et vejkryds eller indenfor 10 meter fra den tværgående kørebanes eller 

cykelstis nærmeste kant. 

10 meter reglen gælder også ved ud- og indkørsel til beboelsesblokke, garageanlæg, private 

parkeringspladser, tankstationer m.m. 

Parkeringsbåse og parkeringspladser 

Hvis der er afmærkede parkeringsbåse på en parkeringsplads skal du parkere i dem. 

Parkeringsregler for tunge køretøjer 

Om aftenen og om natten i tidsrummet fra kl. 19.00 til kl. 07.00 må lastbilerne (totalvægt over 3500 kg) kun 

parkere på Turbinevej i Mørkhøj Erhvervskvarter i de dertil skiltede parkeringsbåse. 

Påhængskøretøjer, campingvogne og lignende med en tilladt totalvægt på højst 2.000 kg må dog parkeres i 

indtil 24 timer på offentlige og private fællesveje. 

 


