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Litt om Drammen først 

• 65 000.sjeler 

• Regionshovedstad 
for 120-150.000 

• De siste 10 år har 
vi gitt oss selv en 
helt ny by 
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Hva er boligsoneparkering? 

• Boligsoneparkering er en spesiell parkerings-       
ordning for områder der parkering for beboere  
prioriteres foran andre grupper 

• Områder som kan være aktuelle for en slik regulering er:  
– områder hvor eiendommer ikke har nødvendig antall 

parkeringsplasser på egen eller leid grunn  
– områder hvor det er vanskelig for bosatte, besøkende og 

næringsdrivende å parkere i gata som følge av stort omfang av 
fremmedparkering (for eksempel arbeidsreiseparkering)  

– områder hvor fremmedtrafikk til og fra området, og i området på 
leting etter ledig parkeringsplass, reduserer trafikksikkerhet og 
miljø i området 
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Boligsoneparkering er et bomiljøtiltak! 
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Boligsoneparkering  
- også et bilbegrensende tiltak 

• I seg selv vil boligsoneparkering avvise mange som i 
har sin arbeidsplassparkering i sentrumsnære 
boligområder.  

• Boligsoneparkering er nødvendig for å begrense/hindre 
muligheten til gratis parkering nært sentrum for å få 
best mulig effekt ut av andre bilbegrensende tiltak som 
økte parkeringsavgifter, og for å få flest mulig 
bilreisende til å gå over til kollektiv, sykkel eller gange.  

• Det gir ikke mye effekt å øke p-avgift eller 
innkrevingstid i sentrum dersom det er lett tilgjengelige 
gratisplasser i kort gangavstand rett utenfor. 
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Hva er beboerparkering? 

• 2009 – Innført i Oslo, Tønsberg,…? 

• Regulerer gatestrekninger i stedet for 
større soner 

• Blander alminnelig avgiftsregulering 
med beboere 

• Spesielt egnet der andelen boliger er 
lavere og med større innslag av 
sentrumsfunksjoner 

• Gjerne i overgangen mellom 
sentrumsområdene og 
boligsoneområdene 
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08 - 18
(09 - 16)

maks 5 timer
mot avgift

Unntatt med beboerkort 
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Lang og kronglete historie…. 

1970-1980-tallet:De første norske byene innfører boligsoneparkering 

1999   Parkeringsstrategi for Drammen vedtas 

2001   Orientering i Bragernes og Strømsø bydelskomitéer 

2002   Benkeforslag i Formannskapet om Nybyen som første sone 

2003 Forslag til forskrifter, beboermøter, politiske møter,… 

Positive reaksjoner på Bragernes-siden 

Stor motstand blant beboerne i Nybyen 

Bystyrekomitéen avviser boligsoneparkering, ber om en enklere ordning 

2003-2007:  Flere lokale initiativ på Bragernes-siden 
    Mye lokal debatt 
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   … som lykkes til slutt 

2007 Arbeidet starter forsiktig opp igjen 

2008 Positive politiske signaler 

  Drammens Tidende etterlyser tiltak i boligområdene 

  Formannskapet orienteres - søknad til Belønningsordningen

 Bystyret vedtar innføring av boligsoneparkering 

2010 Første sone med boligsoneparkering innføres 

2011 Evaluering – flere soner innføres 

2012 Bystyret vedtar innføring av beboerparkering 

  Første område med beboerparkering innføres 
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Overskrift 

 

9 

Regulert 

 
Avgiftsparkering 
 
Tidsregulering 



Overskrift 
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Boligsone Beboer 

2010 190 

Sum 190 



Overskrift 
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2011 

Boligsone Beboer 

2010 190 

2011 400 

Sum 590 



Overskrift 
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2012 

Boligsone Beboer 

2010 190 

2011 400 

2012 40 80 

Sum 630 80 



Overskrift 
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2013 

Boligsone Beboer 

2010 190 

2011 400 

2012 40 80 

2013 100 40 

Sum 730 120 



Overskrift 

 

14 

? 
? 

? 

? ? 

? 

? 

? 

? 

Framtiden ? 

 
Vurderes ut i fra behov for regulering 
og lokale ønsker 
 



Priser - ulik filosofi 
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By 

Beboer, bil nr 1 
(pr mnd) 

Næringskort 
(pr mnd) 

Trondheim 400 1320 

Tønsberg 350 ? 

Bergen 250 650 

Kristiansand 170 360 

Drammen 150 700 

Stavanger 124 310 

Fredrikstad 83 125 

Oslo 25 - 



Svært arbeidskrevende 

• forberede ordningen politisk 
 

• forberede ordningen administrativt 
(forskrifter, sakssystemer, opplæring av mannskap,….) 

 

• planlegge de enkelte sonene  
 

• informere beboerne i nye soner 
 

• behandle søknader (og klager…) 
 

• fornye beboerkort 
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Beboerne er delte i sin mening 

Positivt 
• Bedre bomiljø, mindre letekjøring og fremmedparkering 
• Bedre sikkerheten for beboere, særlig for  
• Lett å finne parkeringsplass nær boligen 

 
• Sitat fra beboer: Veldig positiv til tiltaket.  Enkelte rene 

boliggater har vært sterkt utnyttet for fremmedparkering og 
er opparbeidet for parkering helt inn til boligers yttervegger. 
Kan disse på bakgrunn av ny parkeringsstrategi gjøres mer 
grønne og miljøskapende? 
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Beboerne er delte i sin mening 

Negativt 
• Feil å måtte betale for å parkere utenfor eget hus, 

urimelig å bli beskattet for å bo i sentrum 
• Parkeringsrestriksjonene vil kvele butikkene i sentrum 
• Tungvint / dyrt å ha gjester 

 
• Sitat fra beboer: Jeg synes dette er idiotisk, og mener 

kommunen kun gjør dette for å tjene penger. 1.800,- kr pr år 
er altfor mye. Systemet rundt gjesteparkering er også helt 
håpløst. Det burde vært satt opp parkeringsautomater med 
en maks tid. 
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Ingen er likegyldige 

Kilde: ”Oppfatninger om boligsoneparkering i nedre Bragernes”, NTNU, 12.09.2011 
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Hvem var ”de fremmede”? 
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Hvorfor parkerer de akkurat her? 
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Hvorfor parkerer de akkurat her? 
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Mennesket er et vanedyr… 
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Hvor vil du parkere når boligsonen 
innføres? 

• Finne ett annet sted med gratis parkering, hvor det nå 
måtte bli. Eller parkere på avgiftsbelagt område.  

• Har bare ikke peiling - Drammen er høl i huet....  

• Jeg er avhengig av å parkere i nærheten av min 
arbeidsplass. Jeg benytter bilen til og fra arbeidsstedet 
hele dagen  

• Så nær sentrum som mulig  

• Utenfor sonen 

• Vet ikke, derfor jeg søker om å få lov til å parkere i 
boligsonene.  
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• Derfor gjør dette at jeg sannsynligvis ender i NAV 
systemet- prøv deltidsjobb med levering av 3 barn i 
barnehage og i tillegg betale parkeringsplass !!! 
begriper ikke politikken .... gi meg en parkering utenfor 
sentrum da ...  

• Jeg har forsøkt å leie plass i Grev Wedel P-hus, men 
får ikke plass 
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Hvor vil du parkere når boligsonen 
innføres? 

  



• Derfor gjør dette at jeg sannsynligvis ender i NAV 
systemet- prøv deltidsjobb med levering av 3 barn i 
barnehage og i tillegg betale parkeringsplass !!! 
begriper ikke politikken .... gi meg en parkering utenfor 
sentrum da ...  

• Jeg har forsøkt å leie plass i Grev Wedel P-hus, men 
får ikke plass 

• Det er farlig å svare, for da gjør dere det umulig å 
parkere der og…  
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Hvor vil du parkere når boligsonen 
innføres? 

  



Drammen Parkering erfarer 

• Det er blitt god plass i gatene 

• Det parkeres ikke lenger på fortau, i kryss, på gangfelt,…  

• Antall parkeringsgebyr har gått vesentlig ned 

• Automatene for besøksparkering fungerer etter hensikten 
(de eneste av sitt slag i Norge) 

• Noe mer press på parkering i utkanten av sonene 
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Oppsummering 

• Stort lokalt engasjement, både positivt og negativt 

• Bilen er viktig for folk, derfor betyr parkering så mye 

• Politisk belastning å stå i stormen 

• Ordningen er (foreløpig) underfinansiert / subsidiert 

• Det er fortsatt mange parkeringsplasser i Drammen 
sentrum, men de er ikke lenger gratis 
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