
PARKERING I NORDHAVN 
FRA DEN 4. JULI 2022
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RGS areal 
50.900 m2

Unicef
90.000 m2

Distributionscenter
100.000 m2

Containerterminal
137.000 m2

T4
41.100 m2

Tankanlæg

Nordhavnstunnelen

Tunnelfabrikken

Eksisterende Oceanvej
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P-kælder Kronløbsøen åbner den 4. juli 2022 med 1.000 nye parkeringspladser. Herefter 
vil parkering i Indre Nordhavn primært foregå i Kronløbsøens p-kælder og i P-hus Lüders 
indtil flere p-huse åbner – det første allerede i 2023. Det betyder samtidig, at en række 
midlertidige parkeringspladser lukkes. 
Få overblikket over parkeringsmulighederne her. 

SÅDAN BETALER DU FOR PARKERING
Parkeringskælderen er ligesom i P-hus Lüders udstyret 
med et kamerabaseret betalingssystem, der registrerer 
køretøjets nummerplade ved ind- og udkørsel af  
p-kælderen. 

Hvis du har et parkeringsabonnement hos PARKinCPH 
skal du ikke foretage dig yderligere.  

Er dit køretøj på visit har du tre muligheder for betaling:

- Betalingsautomat. Der står betalingsautomater på 
niveau 0. Da nummerpladen er registreret ved ankomst, 
skal du kun benytte betalingsautomaterne, når du  
forlader p-kælderen. Efter gennemført betaling skal 
p-kælderen forlades inden for 15 minutter. 

- EasyPark App. Hvis du allerede har aktiveret  
”automatisk kameraparkering” i din app, vil betalingen 
automatisk blive gennemført, når du forlader p-kælde-
ren. Hvis denne funktion ikke er slået til, skal du manuelt 
starte en parkering i appen inden p-kælderen forlades.

- Via hjemmeside. parkincph.dk/betaling.

Hvis du glemmer at betale for parkering, kan du gøre 
det via hjemmesiden i op til 48 timer, efter du har forladt 
p-kælderen. 

PARKERING PÅ SUNDMOLEN 
De midlertidige parkeringsarealer på Sundmolen lukker 
25. juli. Handicapparkering og elladepladser bevares 
samt et mindre antal parkeringspladser i gadeplan. 

Der er indkørsel til p-kælderen fra Helsinkigade i  
Århusgadekvarteret. En broforbindelse fører fra Kron- 
løbsøen til Sundmolen. Indtil den endelig bro står klar er 
der etableret en midlertidig gangbro.

KONTAKT
Har du spørgsmål til de nye parkeringsforhold kan du 
kontakte kundeservice på parkering@byoghavn.dk eller 
på telefon 3262 3323.
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Parkeringsareal mellem Pakhus 53 
og 54 nedlægges 25. juli 2022

Parkeringsareal i Pakhus 52  
nedlægges 25. juli 2022

P-plads Glückstadsvej ned-
lægges 30. september 2022

P-kælder Kronløbsøen åbner den 4. juli  
2022 med 1.000 nye parkeringspladser. 

P-plads Tromsøgade ned- 
lægges 31. august 2022

Ind- og udkørsel til  
P-kælder Kronløbsøen

P-hus Lüders - 485 p-pladser

Midlertidig gangbro til/fra 
P-kælder Kronløbsøen
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P-hus Orient Plads forven-
tes at åbne i 1. kvartal 2023
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