
 



1500 gratis p-pladser i Helsingør 

 Byens bedste Restaurant Altid åben (næsten) 

Café Olai  left in Elsinore for over 25 years and is now a part of the special Elsinore culture with old houses, low ceilings 

and good food at reasonable prices 

Members of Smiling Globe  and  Smiling Dinner   

Parkering i Helsingør 
Helsingør indre by er en smuk velbevaret bykerne med 
smalle gader. En del er gågader, andre er ensrettede gader 
med parkering langs kantstenen i gadernes ene side. For at 
mindske trafikken i selve bykernen, anbefaler Helsingør 
Kommune, at bilister først og fremmest benytter p-pladserne i 
bykernens udkant. 
 
Vil du vide mere 
Har du yderligere spørgsmål om reglerne for parkering i 
Helsingør Kommune, er du velkommen til at kontakte 
Helsingør Kommunes 
Parkeringsservice, 
Kongevejen 3A, 
3000 Helsingør, 
tlf. 49 28 20 01 
parkeringsservice@helsingor.dk 

Parkeringshus 
I parkeringshuset ved Trækbanen er parkering tilladt 12 timer 
på de to øverste parkeringsdæk (dæk 8 og 9). I resten af 
parkeringshuset er der tidsbegrænsning på 3 timer. 
Parkeringshuset er aflåst om natten på alle etager undtagen 
på plan 0 og +1. 
 
Åbningstider : 
Mandag-fredag kl. 6.00 - kl. 21.00. Lørdag lukkes kl. 18.00 
og der åbnes igen mandag morgen kl. 6.00. 
Lukket alle helligdage. Man kan købe et adgangskort til 
parkeringshusets plan +2 til +9, og således få adgang til 
at parkere på de dæk også om natten. Adgangskort koster 
1.300 kr. for ét år og 800 kr. halvårligt. Nærmere oplysninger 
fås hos Parkeringsservice tlf. 49 28 20 01 eller hos Helsingør 
Bycenters ejendomsinspektør på tlf. 49 26 10 60. 
Overalt i parkeringshuset er der en frihøjde på 2.05 m. 
Parkering i parkeringshuset er gratis i åbningstiden. 
 

Husk P-skiven 
Parkering i den indre by er tilladt i 1 time. I gågader med 
kørsel tilladt er parkering kun tilladt i de afmærkede båse. 
På de større p-pladser må man parkere 3 timer, på andre 24 
timer. Se skiltningen på den enkelte p-plads. 
Tidsbegrænsningerne på 1 og 3 timer gælder på hverdage 
mellem 8.00 og 18.00, på lørdage mellem 8.00 og 13.00. 
P-skive skal benyttes. P-skiver kan fås hos 
Parkeringsservice, Helsingør Turistbureau, på 
benzinstationer og i byens forretninger m.fl. 
 

Ta’ bussen, toget eller cyklen 
Bussen, cyklen eller toget er gode alternativer til privatbilen, 
når man skal til Helsingør bykerne. Det er altid muligt at finde 
en parkeringsplads til cyklen. Og så er det sundt at cykle og 
godt for miljøet i Helsingør. Lige overfor Helsingør Station 
ligger busterminalen, hvorfra der går busser til alle kanter af 
kommunen og videre ud af Helsingør Kommune. Helsingør 
Station er endestation og knudepunkt for forbindelser til og 
fra København, Hillerød, Hornbæk og Gilleleje. 
 

 
Open Monday to Friday 1030 – 2300 

Saturdays 10 – 23 
Sundays 12 - 23 

 
Restaurant Café Olai 

Sct Olaigade 19 
3000 Helsingør (Elsinore) 

Phone +45  49201607 


