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Parkeringspolitik for Skive er udarbejdet af Skive Kommune, Teknisk Forvaltning i samarbejde med COWI A/S.
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Forslag til mål for parkeringspolitikken
tager udgangspunkt i Kommuneplanring samt status for parkering i Skive
Midtby.
Udover det ovennævnte mål er udgangspunktet for p-politikken tillige at:

antal parkeringspladser på egen grund,
mod at indbetale til kommunens parkeringsfond. Kommunen forpligter sig
dermed til at etablere erstatnings

for Skive bykerne om at styrke by-

pladser er stigende.
parkering og til at anlægge parkeringen. Alternativt skal de indbetalte be-

frem til en ledig parkeringsplads.
Sikre, at der ved ny bebyggelse eller
mere parkeringskrævende anvendelse af eksisterende bygninger udlægges parkeringsarealer efter parkeringsnormerne.

i bymidten samtidig med, at der
-

derækken sker en reduktion i antallet af p-pladser.

-

tiv at færdes i for beboere, kunder og
anvendelsen i dele af midtbyen.
planlægning reguleret parkeringsfor-

ringspolitik for Skive Midtby, der bl.a.
Endelig skal parkeringspolitikken tage
drift af p-anlæggene.





MÅL

Parkeringsudbudet

































































































































































































































































































være let for kunder til byens forretninringsplads. Samtidig skal der fortsat ar-

for kunder til byens forretninger og
ombygge mange af bymidtens pladser
gængelige parkeringspladser er samlet
at bymidten fortsat skal være attraktiv
at bo i.
til, at disse mål for Skive Midtby kan
opfyldes.
I 1995 var der i alt 3.100 p-pladser
offentlig tilgængelige. 1/3 af de offentlige tilgængelige p-pladser er private p-pladser.
Af offentlige p-pladser er der siden
kering i området ved Karolinegade).
-

parkeringsplads for bymidtens kunder.

(139 p-pladser).

læggene visuelt i det omgivende byrum.
kering ikke alene etableres som ter ræn-

(172 p-pladser).

p-dæk/p-kældre.

(119 p-pladser).

mange små parkeringspladser rundt
omkring i byen.
vis nye friarealer som et led i byfornyelsen.
Antallet af private men offentligt

adgang til parkeringspladser tæt på
minimum 120 nye p-pladser, når det
bygget i 2007.
I zone 2 er der nedlagt 14 pladser

anlæg er:

uden er der etableret 6 kantstensparke-

terringen), og

anlæg om, at de private, men offentligt
tilgængelige p-pladser også reguleres i
overensstemmelse med parkeringspolitikkens mål.
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skal være let for kunder til byens for-

lede parkering i midtbyen. Således er

parkeringsplads.

-

-

parkering.
p-pladser, der ligger i en kort afstand
fra gågaden.

mens kunder til midtbyens forretnin-

de får en fortrinsstilling, kan opnås ved
således 4-8 kunder i at få en p-plads tæt
for måske vælger andre butiksområder.
parkeringspladsernes udnyttelse, der

drer således kunder i at benytte pladserne.





zone 1 (se kortet side 7) kan der reserveres areal til af- og påstigning af pasristbusser kan ikke ske i zone 1.
særlig parkeringsordning.
-

senere, kan være at opkræve betaling
for parkering på udvalgte parkeringsringsmæssigt udskiftningen på p-plad-

ken sigter derfor også imod at forbed-

Skive bymidte.
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Zoneinddeling








































































































































Formålet med zonedelingen er at lette

være forskellige parkeringsbetingelser i
de enkelte zoner.
område nær gågaderne afgrænset af
-

dagsparkeringen skaber gener for beboere, vil der også i denne zone være
kantstensparkeringen.
-

Zonedelingen kan anvendes som
grundlag for en revision af kommuneringsnormer i de forskellige zoner.
En eventuel revision af parkerings-
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Ny parkering








































































































































































Formålet med at samle parkering på





 




 








 









vil dels være lettere at lede bilister via





































































* Der er dog kun indbetalt halvdelen af beløbet, da Skive Kommune har forudsat at de nye
p-pladser skal være offentlig tilgængelige. Det betyder at Skive Kommune skal investere et tilsvarende beløb, når p-pladserne anlægges.
Såfremt det besluttes, at ny parkering

.

.

I forbindelse med udpegningen er der

-

etablere parkering på de enkelte steder
I perioden 2001-2004 er der indbetalt i alt kr. 229.935 som bidrag til
etablering af 11 p-pladser. Ovenfor er
indbetalinger opdelt på år.
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relse vil kunne afdækkes gennem lokali-
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Vejvisning til parkering






















































































































































































































































-

områder i midtbyen og der næst på

terringen ad samme rute.
dene til enkelte p-pladser. For den en-

ses til, enten fordi de ligger dårligt i
står af et begræn set antal pladser.

elektronisk p-informationssystem, som
oplyser om det aktuelle antal ledige ppladser.
fentligt tilgængelige p-anlæg indgå i
stem, som omfatter alle offentlige tilgængelige p-pladser.
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Tidsrestriktioner

























































































































































































































Samtlige offentlige parkeringspladser i
zone 1 pålægges en tidsrestriktion på 2
kan dog efter en konkret vurdering af
etableres en anden tidsbegrænsning (f.
eks. 30 min.) for at fremme udskiftningen på p-pladserne.
Tidsbegrænsningen i zone 1 skal
de. Samtlige parkeringspladser pålægtion, og tidsrestriktionen gælder i samme tidsrum.
I zone 2 tidsbegrænses kantstensparkeringen og mindre p-anlæg i sam-

for at parkere uden tidsbegrænsning.
at opnå, at private parkeringsanlæg
med offentlig adgang pålæg ges tilsvarende restriktioner, som de offentlige
parkeringspladser.
som derved får begrænset deres mulig-
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offentlige p-pladser.
de tidsubegrænsede p-pladser i zone 2.
-

midtbyens parkeringspladser og give
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Beboerkort




































































































1 og 2 at parkere uden tidsbegrænsning
på kantstensparkeringspladser samt på
visse p-pladser.

for at opnå et beboerkort er, at man
skal være tilmeldt folkeregistret inden
for zone 1 eller 2 og være registreret

Kortet gælder for et kalenderår.

-
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Etapedeling

































































































































brugerne bliver informeret om ændrin-

af de foreslåede virkemidler, så
Endelig igangsættes en planlægning
kere.
midler og initiativer i parkeringspolitikken er realiseret indenfor en 5-års periode.

de foreslåede ændringer fungerer tilfredsstillende, er det vigtigt, at realiseringen af parkeringspolitikken sker i

mationskampagner, der skal sikre, at






































































































































































































 


























































































































































































































 































































