Parkering i Silkeborg
In f o r m a t i o n

Parkering
i Silkeborg

Parkeringsforbudszone

Når du kommer til Silkeborg midt
by er der flere muligheder for par
kering. Der er dog visse regler, du
skal være opmærksom på.

Silkeborg midtby er en parkeringsforbudszone (P-zonen). Når man
som trafikant befinder sig inde i
P-zonen, er det ifølge færdselsloven
kun tilladt at parkere på afmærkede pladser.
P-zoneområdet er begrænset af
jernbanen, Toldbodgade, Silkeborg
Langsø og Remstrup Å, dog med
undtagelse af Åhavevej. Når du
kommer til P-zoneområdet vil du
passere en P-zonetavle, der angiver at du nu kører ind i P-zonen.
Hold derfor godt øje med P-zonetavlerne.
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Parkering med tidsbegrænsning

Rosenørns
Allé

Kommunale P-pladser

dog min. 30 dage og maks. 1 år.
Kortet kan købes i kommunens
information på rådhuset.

Parkeringskontrol
Silkeborg Kommune står for en del
af parkeringskontrollen.
Hvis du er så uheldig, at din parkeringsbillet er udløbet, eller du
har overset en færdselstavle eller
glemt de parkeringsregler, der er
gældende lige der, hvor bilen er
parkeret - vil der være risko for, at
du bliver præsenteret for en parkeringsafgift, når du vender tilbage
til din bil.
Hvis du mener, at afgiften er forkert
pålagt, har du mulighed for at rette
Betalt parkering
skiftlig henvendelse til Parkerings
På en del parkeringspladser i Silke kontrollen, som vil undersøge om
borg midtby skal der betales afgift. afgiften er korrekt. Ifølge færdselsDisse steder er der opstillet par loven er der ikke mulighed for at
komater, hvor der skal købes billet. klage over en parkeringsafgift til
Den gyldige parkomatbillet anbrin- højere administrativ myndighed.
ges synligt inden for bilens forrude. En billet er kun gyldig til den
P-plads, hvor den er købt.
Priserne for at parkere kan ses på
parkomaten. Som betalingsmidddel kan benyttes mønter. På alle
afgiftsbelagte pladser kan der parkeres så lang tid det ønskes.
Der kan købes et særligt parkeringskort, der giver adgang til fri
parkering på parkeringspladserne
vest for Rådhuset, Søgades P-plads
og på Bindslevs Plads. Kortet kan
udstedes for et vilkårligt antal dage,

Parkering for
handicappede
Der er afmærket invalide-båse
mange steder i midtbyen. Hvis du
ønsker yderligere oplysninger her
om kan du få en brochure i Teknisk
Afdeling.

Privat parkering
Der findes i Silkeborg også en del
private parkeringspladser. Her er
det vigtigt at orientere sig om skiltningen på stedet.

1 time

Genopfrisk reglerne og
undgå ubehagelige overraskelser
Gågade

Ærindekørsel
tilladet

De små undertavler

Skiltet betyder „Standsning
forbudt“

Skiltet gælder både fremad og
bagud i kørselsretningen.

Her må du ikke parkere

Skiltet gælder fremad i kørsels
retningen.
Skiltet gælder bagud i kørselsretningen.

„Parkering forbudt“. Du må
dog standse i op til 3 minutter.
Af- og pålæsning af gods og
af- og påstigning af passagerer
er tilladt.

Hvis ikke andet er angivet,
gælder skiltene om standsning
og parkerning til nærmeste
skilt eller vejkryds.

Her må du heller ikke
parkere
Zone

P
1 time
Gågade
Ærindekørsel
tilladet

Gågade

Her må du gerne parkere

Zone

På afgiftbelagte pladser med
tidsbegrænsning er det P-billetten der gælder, så her er
det ikke nødvendigt at stille
P-skiven.

Sorte eller hvide klokkeslet
uden parentes gælder mandag
- fredag. Klokkeslet i parentes
gælder lørdage. Røde klokkeslet gælder søn- og helligdage.
Hvis ikke andet er anført, gælder skiltene hele døgnet og på
alle ugedage.
Udenfor de angivne tidsrum
er der fri parkering.

Kun for gående
„Gågade“
Gaden er reserveret til gående.
Eventuelle kørselstilladelser
fremgår af skiltningen. Kørsel
i gågader må kun ske med
meget lav hastighed (15 km i
timen), og du skal være særligt
agtpågivende og hensynsfuld
over for de gående.
Parkering må kun finde sted
på særligt afmærkede plad
ser.

9-17
(9-13)
9-12

Teknik -og Miljøafdelingen
Søvej 1 · 8600 Silkeborg
Tlf.: 8970 1000

Hvornår gælder skiltene

10 meter reglen

„Parkering forbudt“ i hele zonen
uden for afmærkede pladser.

„Parkering“ Under skiltet er
ofte anført en tidsbegrænsning
af parkeringen, f.eks. 15 minutter, 1 time eller 2 timer. Ved
tidsbegrænset parkering skal
der bruges P-skive. P-skiven
stilles på ankomsttidspunktet.

9-17
(9-13)
9-12

Parkeringskontrollen
Søvej 1 · 8600 Silkeborg

10 m

Overalt i landet er parkering
tættere end 10 meter fra gadehjørner eller vejkryds ikke tilladt med mindre der er speciel
afmærkning.
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