
ROSKILDE ØST 
1.  Metalvej i vestsiden * 

2.  Søndre Mellemvej ml. Betonvej og Metalvej * 

3. Betonvej ml. Søndre Mellemvej og Industrivej  * 

4.  Trekroner Alle i lomme i sydlig vejside * 

5.  Navervænget i den nord-østlige ende * 

6.  Navervej i østsiden ud for nr. 27 * 

7.  Vestre Hedevej * 

8.  Lykkegårdsvej 

9.  Byleddet 

ROSKILDE NORD — HIMMELEV 
10.  Himmelev Bygade ud for nr. 70-72 

11. Herregårdsvej på p-pladsen syd for hallen 

 

ROSKILDE VEST 
12. Hyrdehøj Vestvej * 

 

ROSKILDE SYD 

13.  Østre Ringvej i lommer ved gangbro 

14.  Lindenborgvej’ 

 

SVOGERSLEV 
15. Industrileddet mod øst og vest 

VOR FRUE 
16. Vor Frue Hovedgade i den sydøstlige ende 

VINDINGE 
17.  Mørbjervænget v/ BC Beton 

JYLLINGE 
18.  Møllehaven ud for nr. 8 og nr. 16 

GUNDSØLILLE 

19. P-plads på Lindebjergskolen 

VIBY 
20. P-plads på Dåstrup Skole 

21.  Grønningen 

GADSTRUP 

22.  Erhvervsparken ud for nr. 9 

23.  Egegårdsej ud for Erhvervsparken nr. 7 

Her må lastbilerne parkere 

Nord 

Midt 

Syd 



 
 

Sådan siger bekendtgørelsen 

 

I medfør af færdselslovens §92 stk. 1 pkt. 1, bestemmes 

der herved med samtykke fra Politidirektøren i Midt- 

og Vestsjællands Politi, supplerende bestemmelser om 

standsning og parkering på gade, vej, plads herunder 

parkeringsplads og lignende, hvad enten den er privat 

eller offentlig, der er åben for almindelig færdsel i Ros-

kilde Kommune inden for de med byzonetavler (E 55 - 

Tættere bebygget område) afgrænsede områder: 

 

§1. 

Biler med tilladt totalvægt over 3500 kg (lastbiler, bus-

ser og lignende), påhængskøretøjer (herunder camping-

vogne), motorredskaber og traktorer må ikke parkeres i 

tidsrummet kl 19:00 - 07:00, medmindre en sådan par-

kering er tilladt på særligt afmærkede vejstrækninger 

eller pladser. Uden for de nævnte steder må påhængs-

køretøjer (herunder campingvogne) med tilladt total-

vægt på højst 2000 kg dog parkeres i indtil 24 timer. 

§2 

Overtrædelse af denne bekendtgørelse kan i medfør af 

færdselslovens §121 pålægges afgift. 

§3 

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2013. 

 

Roskilde Byråds Teknik- og Miljøudvalg, den 22. august 

2013. 

Roskilde Kommune 

By, Kultur og Miljø 

Veje og Grønne Områder 

Tlf.: 46 31 30 00 

Parkeringsregler i Roskilde. 
 

For at forbedre miljøet og trafiksikkerheden i boligom-

råderne i Roskildes Kommune er der indført parke-

ringsbegrænsninger for lastbiler og andre tunge køre-

tøjer. 

  

Hvilke køretøjer har begrænsede parkeringsmulig-
heder ?  

Store køretøjer med en totalvægt over 3500 kg 

(lastbiler, busser og lignende), samt anhængere.  

  

Hvornår gælder begrænsningerne i byzone ? 

Fra kl. 19.00 til kl. 7.00 alle ugens dage. I denne periode 

må tunge køretøjer og anhængere kun parkeres på 

særligt afmærkede pladser 

 

Hvordan finder man parkeringsområderne ? 

Listen og kortet i denne folder viser hvor du finder 

pladser til parkering af din lastbil.  

Ude på pladserne er der afmærket med særlig skilt-

ning, som også viser i hvilke tidsrum du må parkerer.  

 Hvor kan du sætte din anhænger ? 

På pladsen på Hyrdehøj Vestvej er det muligt at afsæt-

te din hænger i op til 24 timer  
 

Tvivlsspørgsmål kan rettes til Veje & Grønne Områder 

tlf. 46 31 30 00 eller Politiet tlf. 46 35 14 48  

  

* Lastbiler eller anhængere med kølekompressorer i funk-
tion henvises til særligt markerede pladser ved Metalvej, 
Sdr. Mellemvej, Betonvej, Trekroner Allé, Navervænget, 
Navervej, Vestre Hedevej og Hyrdehøj Vestvej. 

Lastbilparkering  
i Roskilde Kommune 


