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1 Indledning 
Aabenraa Kommune ønsker at få udarbejdet en samlet parkeringsstrategi for 
Aabenraa midtby. Strategien skal være med til at løfte spørgsmålet om 
parkering fra enkeltprojekter til byudviklingen som helhed med særlig fokus 
på at understøtte handel, erhverv og aktiviteter/events i campusområdet. 
 
I den forbindelse har Aabenraa Kommune anmodet Via Trafik om at udarbejde 
en ny parkeringsstrategi for Aabenraa midtby og i forbindelse med 
strategiarbejdet gennemføre en detaljeret analyse af parkeringsforholdene i 
Aabenraa midtby. 
 
Nærværende notat indeholder resultatet af analysen af parkeringsforholdene 
og omfatter følgende: 
 

- Parkeringsundersøgelse 
- Kortlægning af gangafstande til parkeringspladser 
- Oplandsanalyse 
- Spørgeskemaundersøgelser 
- Analyse af parkeringshenvisning 

 
I tillæg til nærværende notat er der udarbejdet bilagsmateriale bestående af 
oversigtskort, der understøtter de enkelte afsnit. 
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2 Parkeringsundersøgelse  
Der er gennemført registreringer af parkeringsforholdene i Aabenraa midtby. 
Registreringerne er gennemført torsdag d. 10. marts fra kl. 7-19 samt lørdag 
d. 12. marts fra kl. 9-16 i uge 10 i 2016. Det er valgt at registrere om 
torsdagen, da det Via Trafiks erfaring, at registreringer om torsdagen 
gengiver det bedste billede af parkeringssituationen i et byområde. 
 
Registreringerne er gennemført ved at registrere antallet af parkerede biler på 
de enkelte parkeringspladser med en times interval.  
 
Herudover er der i samråd med Aabenraa Kommune udvalgt fem 
parkeringspladser, hvor holdetider for de enkelte parkanter er registreret. De 
fem udvalgte parkeringspladser er: 
 

• ID101 – P-hus (2 timer begrænsning) 
• ID31 – P-hus (Uden tidsbegrænsning)  
• ID2 - P-plads (Uden tidsbegrænsning) 
• ID27 – P-plads Sønderjyllandshallen (Uden tidsbegrænsning) 
• ID12 – P-plads ved Fakta (Uden tidsbegrænsning) 

 
Disse registreringer er udført ved at registrere nummerplader hver time og ud 
fra dette fastlægge, hvor længe de enkelte køretøjer har holdt på pladsen. 
Parkeringer, som er påbegyndt før første registrering eller afsluttet efter 
sidste registrering, er undladt fra analysen af opholdstider. 
 
Der blev ikke afholdt særlige arrangementer i midtbyen på de dage, hvor 
registreringen blev gennemført. Det vurderes således, at registreringen 
gengiver en normal parkeringssituation i midtbyen.  

2.1 Parkeringsudbud 
Parkeringen i Aabenraa midtby består af en række større og mindre 
parkeringsanlæg samt kantstensparkering. Det største enkeltstående 
parkeringsanlæg er ”Skolevænget Syd”, der omfatter 298 pladser. Dette 
anlæg er placeret ved Campus/UC syd i den sydvestlige del af midtbyen. 
 
Af mere centralt beliggende parkeringsanlæg, er P-huset v. 
Madevej/Skrænten det største med 200 pladser. Tælles pladserne på P-husets 
øverste dæk med udgør P-huset i alt 296 parkeringspladser. 
 
I alt omfatter undersøgelsen 3.006 offentlige tilgængelige parkeringspladser. 
 
Af det samlede parkeringsudbud, som danner grundlag for analysen, udgør 
offentlige administrerede pladser lidt over 80 %. Aabenraa Kommune har 
mulighed for at påvirke brugen af de offentlige administrerede pladser 
gennem tidsbegrænsninger. Samme mulighed foreligger ikke for de private 
administrerede parkeringspladser. 
 
Ud over de offentlige tilgængelige parkeringspladser forefindes der i bymidten 
et ikke opgjort antal private parkeringspladser i form af afspærrede 
parkeringspladser og parkering på privat grund i forbindelse med bolig. Disse 
parkeringspladser indgår ikke i undersøgelsen. 
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Handicappladser indgår i opgørelsen af de 3.006 parkeringspladser. 
Handicappladerne er generelt fordelt jævnt over midtbyen og etableres på 
forespørgsel. 
 
På figur 1 og i bilag 1 er vist en oversigt over de parkeringspladser, der indgår 
i undersøgelsen og deres ejerforhold. 
 

 
Figur 1. Parkeringspladsernes placering i Aabenraa midtby, se også bilag 1. Numrene 
på pladserne henviser til pladsID og pladsens kapacitet, fx 8-292 oplyser, at pladsen 
har ID nr. 8, og der er 292 parkeringspladser. 
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2.2 Tidsrestriktioner  
For at regulere parkeringen i midtbyen, således at det ikke er alle pladserne i 
umiddelbar nærhed til butikker, lægeklinikker eller lignende, som optages af 
langtidsparkanter, kan kommunen regulere dette ved at differentiere 
tidsbegrænsningerne for hvor længe, det er tilladt at parkere på de enkelte 
pladser. 
 
Aabenraa Kommune opererer med fem forskellige tidsbegrænsninger, fra 15 
minutter til fire timer. Derudover er der en række parkeringspladser uden 
tidsbegrænsning. I tabel 1 er antallet af parkeringspladser fordelt på længden 
af tidsbegrænsningen. Hvor de enkelte tidsbegrænsede pladser er placeret, er 
indtegnet på kortet, som fremgår af figur 2.  
 

Tidsbegrænsning  Antal Parkeringspladser 

Uden tidsbegrænsning 1750 

Med tidsbegrænsning 1256 

4 timer 184 

2 timer 870 

1 time 29 

30 min 147 

15 min 26 

Tabel 1. Fordeling af midtbyens 3.006 parkeringspladser på med- og uden 
tidsbegrænsning. Pladserne med tidsbegrænsning er opdelt på længden af 
tidsbegrænsningen. 
 
Tendensen er, at jo tættere på hot-spot parkeringspladsen er placeret, jo 
kortere er tidsbegrænsningen. Der er enkelte undtagelser med 
tidsubegrænsede pladser tæt på og pladser med relativ kort tidsbegrænsning 
noget længere væk fra centrum, fx foran DR og arresthuset/biblioteket. 
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Figur 2. Fordelingen af tidsbegrænsninger på parkeringspladser i midtbyen. Cirklen markerer ”Hot-
spot” udpeget af Aabenraa kommune, se også bilag 2. 
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2.3 Afstand til parkeringspladserne 
I forbindelse med at fastslå hvorledes parkeringspladserne er placeret i 
forhold til gågadens forretningsliv, er der lavet en opgørelse over hvor langt 
der er fra de enkelte parkeringsområder til et udvalgt sted i gågaden, et 
såkaldt ”Hot-spot”.  
 
”Hot-spot” er udpeget af Aabenraa Kommune, og placeret, hvor gågaden 
skifter navn fra Ramsherred til Storegade (fra nordlig retning). Det er 
umiddelbart ved Mutter Stalbohms Plads med sti til Sct. Nicolai Kirke. 
 
Som det fremgår at spørgeskemaundersøgelsen, så mener 4 ud af 10 
parkanter, at en gangafstand på op til 500 m er acceptabel, mens 8 ud af 10 
mener, at en gangafstand på op til 250 meter er acceptabelt. 
 
I tabel 2 er opgjort hvor mange pladser, som ligger inden for 250, 500 og 
1.000 meter fra ”hot-spot”, og hvor mange pladser som ligger mere end 
1.000 meter derfra. På figur 3 er vist med farvekode, hvilken afstandskategori 
de enkelte pladser tilhører. 
 
Afstand Gangtid Antal Total 

0-249 m 1-3 min 675 675 (22%) 
250-499 m 4-6 min 1.235 1910 (64%) 
500-999 m 7-12 min 942 2852 (95%) 
1.000+ m Over 12 min 154 3.006 (100 %) 

Tabel 2. Fordeling af parkeringspladser i forhold til det fastsatte "hot-spot". 
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Figur 3. Afstanden fra "hot-spot" til de enkelte parkeringsområder, se også bilag 3. 
 
Kortet viser bl.a., at de store parkeringsområder mellem Skrænten og 
Madevej ligger inden for 250 m fra ”hot-spot”. 
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2.4 Samlet belægning 
Den største samlede parkeringsbelægning er registreret torsdag i tidsrummet 
11-12, hvor 70 % af parkeringspladserne er benyttede. 
 
På det mest belastede tidspunkt er der således ca. 900 ledige 
parkeringspladser i bymidten. 
 
Om lørdagen er den største samlede belægning registreret i tidsrummet 11-
13, hvor belægningsgraden er 33 %.  
 
Figur 4 viser den samlede belægning fordelt over tidsrummet 7-19 på 
hverdage og 9-16 på lørdage. 
 

 
Figur 4. Parkeringsbelægning i Aabenraa midtby fordelt på tidsrum. I alt 3.006 
parkeringspladser. 
 
Registreringerne viser, at på hverdage stiger belægningen frem til kl. 11, 
hvorefter den falder frem mod afslutningen af registreringen.  
 
På lørdage stiger belægningen ligeledes frem til kl. 11. Fra kl. 11-13 er 
belægningen uændret, hvorefter den falder til niveauet omkring de 15-20 %. 
 
Idet det mest belastede tidsrum er en hverdag fra kl. 11-12, hvor både 
ansatte og handlende parkerer, tyder det på, at ansattes parkering udgør en 
væsentlig del af parkeringsbelastningen. Dette understøttes ligeledes af den 
lave belægningsprocent om lørdagen. 
 
Tidlig morgen på hverdage, samt lørdag før kl. 9.00 og efter kl. 15.00 ligger 
belægningsprocenten mellem 15 og 18 %. Dette tyder på, at andelen af 
beboere, som parkerer på offentlig tilgængelige parkeringspladser ligger 
deromkring. 
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I bilag 4 og 5 er vist oversigtskort med parkeringsbelægningen for 
henholdsvis torsdag og lørdag. Bilag 6 viser antallet af ledige pladser i det 
mest belastede tidsrum. 
 
I bilag 7 ses en samlet oversigt over parkeringspladser med angivelse af 
kapacitet, restriktioner samt belægningsprocent torsdag og lørdag. 
 

2.4.1 Belægning opdelt på tidsrestriktion 
Samlet set er der et stort overskud af parkeringspladser i midtbyen.  
 
Undersøgelsen viser dog, at der er pres på flere af parkeringspladserne uden 
tidsbegrænsning. Det drejer sig især om parkeringspladserne ved campus, 
Social- og Sundhedsskole og parkeringshuset ved gågaden, hvor 
belægningsprocenten er tæt på 100 % på det mest belastede tidspunkt. 
 
Generelt viser undersøgelsen, at belægningsprocenten er højere for pladser 
uden tidsbegrænsning end pladser, hvor der er en tidsbegrænsning, se figur 
5. 

 
Figur 5. Belægningsprocent opdelt på pladser med- og uden tidsbegrænsning.  
 

2.5 Holdetid på udvalgte parkeringspladser 
For de fem udvalgte parkeringsområder er holdetid for de registrerede biler 
angivet på Figur 6 til Figur 15 
 
Der er ikke registreret opholdstider for parkerede biler om lørdagen. 
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2.5.1 Parkeringshus v. Madevej/Skrænten 2 timers begrænsning (ID 
101) 
 

 
Figur 6. Registreret opholdstid af 227 parkerede biler på P-husets øverste dæk, hvor 
der er 96 parkeringspladser med 2 timers tidsbegrænsning mellem kl 9 og 17 (lørdag 
9-14). 
 
Registreringen på pladsen viser, at: 

• 68 % parkerer i mindre end en time. 
• Tidsbegrænsningen på de 2 timer bliver overholdt (88 %). 

 
Registreringen tyder således på, at parkeringsområdet hovedsageligt benyttes 
af handlende. 
  

 
Figur 7. Belægningsprocent for Parkeringshuset v. Madevej/Skrænten 96 pladser med 
2 timers tidsbegrænsning. 
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Belægningsprocenten viser, at det primært er inden for butikkernes 
åbningstid, at parkeringspladsen benyttes. Især lørdag formiddag er der pres 
på. Mellem kl. 11 og 12 er samtlige parkeringsbåse optaget, og der er 
registreret ulovligt parkerede køretøjer på pladsen. 
 
Dette understøtter det som opholdstidsregistreringen antydede, at pladsen 
primært bliver benyttet af handlende. 

2.5.2 Parkeringshus v. Madevej/Skrænten uden tidsbegrænsning (ID 
31) 

 
Figur 8. Registrering af opholdstid af 266 biler på parkeringspladserne på P-husets to 
nederste dæk. Uden tidsbegrænsning. 
 
Registreringen på P-husets pladser uden tidsbegrænsning viser, at: 

• En fjerdedel af de parkerede biler parkerer mellem 8 og 9 timer. 
• Halvdelen af parkanterne holder på pladsen over 6 timer. 
• Næsten en femtedel af parkanterne (19 %) holder under to timer. 

 
Der er markant forskel på benyttelsen af P-husets pladser, alt afhængig af om 
der er tidsbegrænsning eller ej. Parkeringspladserne uden tidsbegrænsning 
benyttes primært som parkering i forbindelse med arbejde. Der er dog 
omkring en femtedel af parkanterne, som lige så godt kunne anvende 
parkeringspladser med 2 timers tidsbegrænsning. 
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Figur 9. Belægningsprocent for Parkeringshuset v. Madevej/Skrænten 200 pladser 
uden tidsbegrænsning. 
 
Belægningsprocenten viser, at i hverdagene inden for bl.a. kontorer m.fl. 
åbningstid, er kapaciteten næsten opbrugt, mens der om lørdagen højest 
benyttes en tredjedel af pladserne. Dette tyder på, at det især er ansatte, 
men også beboere, der benytter p-pladsen. 

2.5.3 Parkeringsplads v. Madevej uden tidsbegrænsning (ID2) 
 

 
Figur 10. Registrering af opholdstid af 92 biler på Parkeringsplads ved Madevej (kendt 
som markedspladsen). Ingen tidsbegrænsning 
 
Registreringen på parkeringspladsen ved Madevej, i daglig tale kaldet 
”Markedspladsen”, viser, at: 

• Der er stor udskiftning på parkeringspladsen. En tredjedel af 
parkanterne parkerer på pladsen i mindre end 1 time. 

• Halvdelen af parkanterne benytter pladsen i mere end 6 timer 
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Figur 11. Belægningsprocent for P-pladsen v. Madevej. 66 pladser uden 
tidsbegrænsning. Parkeringspladsen bliver ofte inddraget til marked om lørdagen, 
derfor er lørdagstællingen undladt her. 
 
Belægningsprocenten viser, at belægningen på pladsen er rimelig konstant. 
På hverdage mellem kl. 8 og 16 ligger belægningen omkring 80 %. Dvs. at 
der inden for normal arbejdstid er mellem 10 og 15 ledige parkeringspladser 
på dette område. 

2.5.4 Parkeringsplads Sønderjyllandshallen uden tidsbegrænsning 
(ID27) 
 

 
Figur 12. Registrering af opholdstid af 190 biler på Parkeringsplads ved 
Sønderjyllandshallen. Ingen tidsbegrænsning. 
 
Registreringen på parkeringspladsen ved Sønderjyllandshallen viser, at: 
 

• En tredjedel af parkanterne parkerer på pladsen i mindre end 1 time. 
• Omkring halvdelen af parkanterne benytter pladsen i mere end 6 

timer. 
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Figur 13. Belægningsprocent for parkeringspladsen ved Sønderjyllandshallen 114 
pladser uden tidsbegrænsning. 
 
Til forskel for de øvrige pladser er belægningsprocenten relativ høj sidst på 
eftermiddagen og om aftenen. Dette skyldes sandsynligvis, at 
Sønderjyllandshallen anvendes til forskellige fritidsaktiviteter og 
arrangementer om eftermiddagen. 

2.5.5 Parkeringsplads v. Fakta uden tidsbegrænsning (ID12) 

 
Figur 14. Registrering af opholdstid af 156 biler på parkeringspladsen ved Fakta. Uden 
tidsbegrænsning. 
 
Registreringen på pladsen viser, at: 

• Ca. halvdelen af de registrerede parkeringer er under to timer.  
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Registreringen viser endvidere, at der holder mange biler ved første 
registrering kl. 7 og ved sidste registrering kl. 19 om torsdagen. 
Sammenholdt med lørdagsregistreringen, hvor der også holder relativt mange 
biler ved første og sidste registrering, tyder det på, at pladsen benyttes af 
mange beboere til parkering.  
 
Herudover er det ud fra belægningsprocenten sandsynligt, at en del af 
parkeringspladserne bliver benyttet af studerende fra UC syd, som ligger 
umiddelbart ved siden af.  
 

 
Figur 15. Belægningsprocent for parkeringspladsen ved Fakta 83 pladser uden 
tidsbegrænsning. 
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3 Oplandsanalyse 
For at få et mere retvisende billede af hvor parkanterne i Aabenraa midtby 
kommer fra, er der udført en oplandsanalyse.  
 
Oplandsanalysen baserer sig på registrering af nummerpladser i tidsrummet 
kl. 11-12 om torsdagen. De registrerede nummerplader er efterfølgende 
sammenholdt med rigspolitiets registrering af motorkøretøjer, som har 
returneret det postnummer, hvor køretøjets registrerede ejer har adresse. 
 
På figur 16 ses det, at de postnumre, som er hjemsted for flest parkanter, er 
fra de omkringliggende kommuner.  
 

 
Figur 16. Registrerede nummerplader i tidsrummet kl. 11-12 torsdag d. 10. marts 
2016 fordelt på den indregistrerede ejers postnummer, se også bilag 8.  
 
Hovedparten af parkanterne kommer fra Aabenraa, Rødekro og Haderslev. 
Tabel 3 viser de 25 postnumre, hvorfra der kommer flest parkanter. 
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 Postnummer By Antal parkanter 

1 6200 Aabenraa 727 

2 6230 Rødekro 252 

3 6100 Haderslev 135 

4 6400 Sønderborg 99 

5 6500 Vojens 56 

6 6360 Tinglev 52 

7 6340 Kruså 51 

8 6330 Padborg 45 

9 6300 Gråsten 43 

10 6270 Tønder 38 

11 6000 Kolding 35 

12 6372 Bylderup-Bov 33 

13 6392 Bolderslev 30 

14 6520 Toftlund 25 

15 6240 Løgumkloster 22 

16 6470 Sydals 20 

17 6440 Augustenborg 19 

18 6310 Broager 18 

19 6430 Nordborg 16 

20 6534 Agerskov 15 

21 6510 Gram 13 

22 6630 Rødding 13 

23 6780 Skærbæk 10 

24 6760 Ribe 9 

25 6560 Sommersted 8 

Tabel 3. De 25 postnumre, hvorfra der er registreret flest parkerede køretøjer i 
Aabenraa midtby. 
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4 Spørgeskemaundersøgelse – Parkanter 
I forbindelse med kortlægning af parkeringsanalysen er der gennemført en 
spørgeskemaundersøgelse blandt parkerende i midtbyen. Formålet er at 
undersøge, hvad brugerne af parkeringspladserne mener om forskellige 
parkeringsrelevante emner.  
 
For at få parkanterne til at besvare spørgeskemaet blev der udarbejdet en 
flyer, som blev placeret i de parkerede bilers forruder. Figur 17 viser den 
flyer, som blev uddelt til parkanterne. Flyers blev uddelt d. 15. marts i 
tidsrummet mellem kl. 13. og 16. 
 

 
Figur 17. Flyer uddelt til parkanter i Aabenraa midtby d. 15. marts 
 
Der blev uddelt omkring 1.250 flyers, hvilket resulterede i 253 unikke 
besvarelser af spørgeskemaet. Dette svarer til en svarprocent på ca. 20 %. 
 

4.1 Validitet 
Undersøgelsen viser, at parkanternes svar afhænger af, hvorvidt de fx er 
beboere, ansatte eller handlende, der skal parkere i midtbyen. Antallet af svar 
i de enkelte grupper medfører, at det ikke er muligt med statistisk sikkerhed 
at tolke de enkelte gruppers svar som repræsentative for fx alle beboere, 
ansatte eller handlende i midtbyen. 
 
Det er ikke muligt at beregne usikkerheden på svarene, da det vil kræve 
præcist kendskab til, hvor mange beboere, ansatte, handlende mv, der 
parkerer i midtbyen. 
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Flere svar i undersøgelsen er dog så entydige, at det alligevel vurderes muligt 
at anvende svarene. De resultater, der beskrives i den følgende gennemgang 
af spørgsmålene, er således resultater, der vurderes pålidelige. 

4.2 Beskrivelse af parkanterne 

4.2.1 Hvem er parkanterne? 
I alt har 253 parkanter svaret på spørgeskemaundersøgelsen. Det er primært 
ansatte, der har svaret på undersøgelsen.  
 
Det vides ikke om ansatte er overrepræsenteret i undersøgelsen, da der jf. 
afsnit 4.1 ikke kendes det samlede antal i midtbyen. 
Belægningsregistreringerne (kapitel 2) indikerer dog, at ansatte optager en 
væsentlig del af parkeringspladserne i midtbyen.  
 
Der er kun fem parkanter, der har svaret, at de har parkeret i forbindelse 
med uddannelse eller skole. Det vurderes, at parkanter, der parkerer i 
forbindelse med uddannelse reelt udgør en væsentligt større andel, end det 
fremgår af undersøgelsen.  
 
Det lave antal svar medfører, at ”skole” ikke behandles som en særskilt 
gruppe videre i undersøgelsen. 
 
Herudover medfører det lave antal svar for ”skole”, at undersøgelsens 
resultater primært skal refereres til området omkring gågaden og i mindre 
grad omkring campus. 
 
Kategorien ”andet” refererer hovedsageligt til lægebesøg.  
 

 
Figur 18. Fordeling af svar på formål med parkeringen. Spm. ”Hvad var den primære 
årsag til, at du parkerede?”. 
 

4.2.2 Hvor bor de? 
60 % af parkanterne i undersøgelsen bor under 10 km fra parkeringspladsen. 
Det er særligt handlende og personer, der skal til en fritids- eller 
kulturaktivitet, der bor tæt på, mens ansatte primært bor over 10 km fra 
parkeringspladsen. 
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Figur 19. Afstand til parkeringsplads fra bolig. Spm. ”Hvor mange km er der ca. fra din 
bopæl til parkeringspladsen?”. 
 

4.2.3 Årsag til at vælge bilen 
Undersøgelsen viser, at de fleste vælger at køre til midtbyen, fordi det er 
hurtigst. For parkanter med under 2 km til parkeringspladsen er fragt af varer 
en væsentlig årsag til at vælge bilen. 
 

 
Figur 20. Årsag til at vælge bil fordelt på afstand til parkeringsplads. Spm. ”Hvorfor 
vælger du bilen?” og ” Hvor mange km er der ca. fra din bopæl til parkeringspladsen?”. 
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4.3 Brug af parkeringspladser 

4.3.1 Hvor ofte parkeres i midtbyen? 
Undersøgelsen viser, at hovedparten af parkanterne jævnligt kommer i 
midtbyen. Således tilkendegiver 91 %, at de parkerer i midtbyen mindst én 
gang om ugen.  
 

 
Figur 21. Hyppighed for parkering i midtbyen. Spm. ” Hvor ofte parkerer du generelt i 
midtbyen?”. 
 

4.3.2 Parkeringstid 
Undersøgelsen viser, at ansatte primært parkerer over fire timer, mens 
handlende primært parkerer under fire timer. Beboere parkerer typisk i mere 
end 10 timer. 
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Figur 22. Parkeringstid. Spm. ” Hvor lang tid har du ca. parkeret?”. 
 

4.3.3 Valg af parkeringsplads 
Undersøgelsen viser, at ansatte primært vælger parkeringspladser ud fra, at 
de ikke er underlagt en tidsbegrænsning. Omvendt indikerer undersøgelsen, 
at handlende primært vælger parkeringspladser ud fra deres beliggenhed. 

 
Figur 23. Valg af parkeringsplads. Spm. ” Hvad vægter du højst, når du skal vælge en 
parkeringsplads i midtbyen?” 
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4.3.4 Parkeringssøgning 
Undersøgelsen viser, at parkeringssøgningen i midtbyen er relativt 
begrænset. Således har 79 % tilkendegivet, at de holder på den plads, de 
helst vil holde på. Det indikerer, at det kun er et fåtal, der kører rundt for at 
finde en plads at parkere på. 
 

 
Figur 24. Hvorvidt den valgte parkeringsplads var 1. valg. Spm. ”Var denne 
parkeringsplads dit 1. valg eller ville du hellere have parkeret et andet sted?”. 
 

4.4 Parkeringsforhold 

4.4.1 Vurdering af parkeringsforhold 
Undersøgelsen viser, at der er meget delte meninger om, hvorvidt der er 
behov for flere parkeringspladser, eller om det nuværende antal er passende. 
Konkret viser undersøgelsen, at flertallet af ansatte efterspørger flere 
parkeringspladser. Af kommentarfeltet fremgår det, at det er pladser uden 
tidsbegrænsning, der efterspørges. 
 
Undersøgelsen er sammenholdt med spørgeskemaundersøgelsen til de 
erhvervsdrivende. Sammenligningen indikerer, at erhvervsdrivende ser et 
større behov end ansatte og handlende.  
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Figur 25. Vurdering af parkeringsforhold. Spm. ” Hvordan vurderer du 
parkeringsforholdene i midtbyen?”. 
 
 

4.4.2 Ledige parkeringspladser 
På trods af, at flertallet af parkanterne vurderer, at der er behov for flere 
parkeringspladser, så viser undersøgelsen, at flertallet af parkanterne 
vurderer muligheden for at finde en ledig parkeringsplads tilfredsstillende eller 
meget tilfredsstillende. 
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Figur 26. Muligheden for at finde en ledig parkeringsplads. Spm. ”Hvordan vurderer du 
muligheden for at finde en ledig parkeringsplads i midtbyen?”. 
 

4.5 Gangafstand 
Undersøgelsen viser, at en gangafstand på op til 250 m fra parkeringsplads til 
destinationen kan accepteres af hovedparten af parkanterne. Således kan ca. 
8 ud af 10 parkanter acceptere en gangafstand på op til 250 m.  
 
4 ud af 10 parkanter kan acceptere en gangafstand på op til 500 m, mens 
under 1 ud af 10 kan acceptere en gangafstand på over 500 m. 
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Figur 27. Respondenternes vurdering af acceptabel gangafstand fra parkeringsplads til 
destination. Spm. ”Hvad er acceptabel gangafstand for dig fra parkeringsplads til din 
destination?”. 

4.6 Parkeringshenvisning 
Spørgeskemaundersøgelsen viser, at den opsatte parkeringshenvisning kun 
anvendes i mindre grad. Under halvdelen har lagt mærke til vejvisningen og 
endnu færre benytter sig af vejvisningen. 
 
Der er generelt flere parkanter, der finder det let at finde rundt, end der er 
parkanter, der har svært ved at finde rundt.  
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5 Spørgeskema – Erhvervsdrivende 
I forbindelse med kortlægning af parkeringsanalysen er der gennemført en 
spørgeskemaundersøgelse blandt erhvervsdrivende i midtbyen. Formålet er at 
undersøge, hvad de erhvervsdrivende mener om forskellige 
parkeringsrelevante emner.  
 
Som invitation til at få de erhvervsdrivende til at besvare spørgeskemaet, 
udarbejdedes et informationsbrev til de erhvervsdrivende. Figur 28 viser den 
flyer, som blev uddelt til parkanterne. Flyers blev uddelt d. 15. marts i 
tidsrummet mellem kl. 13 og 16. 
 
 

 
Figur 28. Brev uddelt til erhvervsdrivende omkring gågaden i Aabenraa midtby d. 15. 
marts 
 
Der blev uddelt omkring 175 flyers, hvilket resulterede i 37 besvarelser af 
spørgeskemaet. Dette svarer til en svarprocent på ca. 21 %. 
 
Det lave antal svar medfører, at svarene som udgangspunkt ikke må tolkes 
som repræsentative for alle de erhvervsdrivende. Af den årsag er det fravalgt 
at foretage en detaljeret gennemgang af svarene.  
 
Der er dog en særlig tendens i svarene som vurderes også ville være til stede, 
såfremt der var flere, der havde svaret.  Generelt vurderer de 
erhvervsdrivende, at der er behov for flere pladser med mulighed for at 
parkere i længere tid end 2 timer. Det drejer sig både om pladser til ansatte 
og kunder. 
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6 Parkeringshenvisning i Aabenraa midtby. 
Parkeringshenvisningen i Aabenraa midtby er principielt inddelt i to. Den 
nordlige del af byen, hvor henvisningen til parkering er sparsom, og den 
sydlige del af midtbyen, hvor der er opsat tavler, som angiver retning og antal 
pladser. 
 
Beskrivelsen af parkeringshenvisningen er derfor ligeledes opdelt i to dele. 

6.1 Parkeringshenvisning i den nordlige del af midtbyen. 
I den nordlige del er der reelt to ruter i det følgende kaldet ”Centrum ruten” 
og ”Havneruten”. 
  

Figur 29. Parkeringshenvisning i den nordlige del af Aabenraa midtby. 
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6.1.1 Centrum ruten  
Der er ingen parkeringshenvisning på Løgumklostervej. I stedet henvises med 
F11 tavle (rød-hvid pilvejviser) mod centrum ad Jernbanegade. En portaltavle 
viser, at ligeud fører til havnen.  
 
Bilister, der vælger at kører mod centrum ad Jernbanegade, henvises videre 
ad Borgmester Finks Gade med en F11 tavle, hvorpå der er anført et P-
symbol.  
 
Ruten leder parkeringssøgende ind til en række mindre parkeringsområder. 
Derudover er der en enkelt større P-plads, som der ikke direkte henvises til 
fra vejen, men hvor P-tavlen umiddelbart kan ses fra vejen.  
 
Ruten ender i et parkeringsloop, hvor trafikanterne ledes tilbage ad samme 
vej de kom fra. 
 
Såfremt der ikke er ledige parkeringsplader i området, vil det være svært for 
ikke stedkendte trafikanter at finde hen til de øvrige parkeringspladser i 
midtbyen.  
 

6.1.2 Havneruten  
Der er ingen parkeringshenvisning på Haderslevvej. Trafikanter fra 
Haderslevvej og fra Løgumklostervej, der følger henvisningen mod Havnen, 
mødes i første omgang af en parkeringshenvisning mod parkeringsområdet 
ved Sønderjyllandshallen. Der er ingen oplysninger om, at der forefindes mere 
parkering ved at køre videre. 
 
Fortsætter trafikanterne dog forbi krydset uden at køre mod hallen, kommer 
trafikanterne forbi en stor G14 tavle, som henviser til de store P-områder på 
østlige side (forsiden) af gågaden. 
 

6.2 Parkeringshenvisning i den sydlige del af midtbyen. 
I den sydlige del er der reelt to ruter i det følgende kaldet ”Forside ruten” og 
”Sydruten”. Begge ruter forgrener sig ud i flere ruter. 
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6.2.1 Forsideruten  
”Forsideruten” som henviser til de store P-områder på østlige side (forsiden) 
af gågaden. 
 
Der henvises med F11 tavle fra Skibbroen til Rådhusgade. Der er ingen 
henvisning fra Kystvej til parkeringsområdet, så det kræver reelt lokal 
kendskab at vide, at man ikke skal svinge ind ad Møllemærsk (Sydruten) for 
at komme til de centrale parkeringsområder. 
 
Fra ”Forsideruten” henvises der også til p-pladser ved Humlehaven samt 
videre ind på en ensrettet rute. 
 
Den ensrettede rute leder de parkeringssøgende ud på en længere ensrettet 
vej, som ender i den sydlige ende af centrum. Fra den ensrettede Rådhusgade 
og Storegade, ender den i Storetorv, hvor der er højresving forbudt. Drejes 
der af ved Skibbrogade er der forbud mod at dreje mod nord ad Skibbroen, og 
fortsættes der ligeud ad Søndergade har ruten sammenfatning med 
”Sydruten”. 
 

6.2.2 Sydruten 
Fra Kystvej henvises der til parkeringspladser ad Møllemærsk. Herefter 
henvises til parkeringspladser ad Sønderport. Vælges denne rute ledes 
bilisterne i sidste ende ned mod Skibbroen, hvorfra det kun er muligt at 

 

Sydruten 
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svinge til højre. Der oplyses ikke, at der forefindes parkeringspladser ved at 
fortsætte ligeud ad Møllemærsk. 
 
Fortsættes lige ud ledes bilisterne forbi parkeringsområderne langs 
Møllemærsk og videre mod nord ad Dronning Magrethes Vej. I krydset med 
Vestergade har bilisterne mulighed for at køre mod vest til 
parkeringspladserne ved campus (uddannelsesruten) eller mod øst til 
parkeringspladserne på ”bagsiden” af gågaden (bagsideruten). 
 
”Bagsideruten” henviser til en række mindre P-områder i beboelsesområde på 
den vestlige side af gågaden (bagsiden). Ruten går ad snævre og kringlede 
veje, som et enkelt sted minder om en sti. Ruten er vanskelig at finde rundt 
på, hvis man ikke er kendt i byen. Ikke stedkendte kan have vanskeligt ved at 
komme videre, hvis der er optaget på den plads, de ender på. 
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7 Sammenfatning 
Parkeringsundersøgelsen viser, at der generelt er et tilfredsstillende antal 
parkeringspladser i Aabenraa midtby. Ud af midtbyens ca. 3.000 pladser er 
der i det mest belastede tidsrum (torsdag kl. 11-12) ca. 900 ledige 
parkeringspladser, svarende til en maksimal belægning på 70 %. 
 
Undersøgelsen viser dog, at der er et stort pres på parkeringspladserne 
omkring campus, Social- og Sundhedsskolen samt på parkeringspladserne 
uden tidsbegrænsning tæt på gågaden. I det mest belastede tidsrum er der 
under 20 ledige pladser i de nævnte områder. 
 
Det kan således være svært for bilister med behov for langtidsparkering at 
finde en ledig parkeringsplads omkring campus, Social- og Sundhedsskolen og 
gågaden. Alternative parkeringspladser med ledig kapacitet og uden 
tidsbegrænsning er placeret længere væk ved Møllemærsk og Gasværksvej. 
 
Modsat er der gode muligheder for bilister, der maksimalt skal parkere i to 
timer, at finde en ledig parkeringsplads tæt på gågaden. Alene i området 
omkring Madevej og skrænten er der ca. 250 ledige pladser i det mest 
belastede tidsrum. Særligt i parkeringskælderen under føtex er der mange 
ledige pladser.  
 
Spørgeskemaundersøgelsen understøtter også belægningsregistreringens 
resultater. Således viser spørgeskemaundersøgelsen, at mange respondenter 
efterspørger flere parkeringspladser til langtidsparkering. Særligt ansatte 
vurderer, at der er behov for flere pladser til langtidsparkering. 
  
 
 
 
 
 


