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Forord 

Dette notatet er utarbeidet for Miljøverndepartement i forbindelse med Framtidens byer-prosjektet. 
Hensikten med notatet har vært å få oversikt over parkeringspraksis i Framtidens byer, og hvilke 
parkeringsnormer de enkelte byene har i sine kommuneplaner.  Arbeidet er basert på en 
gjennomgang av kommunenes planer samt bestemmelser, og ble gjennomført i løpet av høsten 
2012.  

I beskrivelsen av kommunenes normer og parkeringsstrategi har vi tatt utgangspunkt i at dagens 
praksis er gjeldende planer og bestemmelser. Der kommunene er i gang med en rullering og 
revidering av planene, og det foreligger høringsutkast, er dette nevnt i tabellen som ligger vedlagt. 
For å kvalitetssikre det vi har funnet i kommunenes planer og andre relevante dokumenter, har vi 
henvendt oss til kommunenes kontaktpersoner og bedt disse vurdere våre funn. Alle kommunene 
har besvart henvendelsen, og kvalitetssikret tekst vedrørende sin kommune. 

Dokumentet er utarbeidet av Tanja Loftsgarden og Alberte Ruud fra Urbanet Analyse. 
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1 Bakgrunn 

Det er et økende fokus på parkeringspolitikk som biltrafikkdempende virkemiddel i norske 
byområder, og flere av byene i Framtidens byer arbeider med ulike virkemiddel av 
parkeringsregulering. I dette dokumentet er det særlig lagt vekt på parkeringsnormer i de tretten 
framtidens byer. En kommunal parkeringsnorm er et juridisk virkemiddel som er hjemlet i plan og 
bygningsloven (§11-9). Parkeringsnormer benyttes i bygge- og reguleringssaker for å avklare antallet 
parkeringsplasser som skal etableres ved nybygging, ombygging og bruksendring, og skal sikre at 
behovet for parkering dekkes.  

I dette notatet er det gjort en kartlegging av kommunene i Framtidens byers bruk av 
parkeringsrestriksjoner som virkemidler i byområdene.  Hensikten med kartleggingen er todelt. For 
det første er det ønskelig å få en oversikt over praksis i kommunene, som grunnlag for å gjøre en 
sammenligning av byområdene. For det andre er det ønskelig å utarbeide forslag til noen felles 
prinsipper for parkering som kommunene kan vurdere å ta i bruk. Her vil vi fokusere på i hvilken grad 
parkeringsnormene brukes som aktivt transportpolitisk virkemiddel når det gjelder å redusere bilbruk 
og fremme miljøvennlig transport. 

I tillegg til gjennomgangen av parkeringsnormene er det en kort gjennomgang av dagens regelverk og 
forslag til ny lov om kommunalt pålegg om betalingsparkering (høringsutkast parkeringsloven av 28. 
juni 2012). Formålet med lovforslaget er å redusere biltrafikk og CO2-utslipp og annen 
luftforurensning, samt bedre fremkommeligheten for kollektivtrafikk, syklister og gående. 
Lovforslaget ble utarbeidet av Samferdselsdepartementet våren 2012, og har vært ute på høring.  
Det er imidlertid uklart hva som skjer med dette lovforslaget.  
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2 Dagens regelverk og forslag til ny lov om betalingsparkering  

I plan- og bygningsloven gis det regelverk for parkering i forbindelse med arealplaner og kommende 
utbyggingsområder.  Regelverk for offentlig parkering og avgiftsparkering er gitt i parkeringsforskrift 
til vegtrafikkloven (forskrift 1. oktober 1993). Det er nylig utarbeidet et lovforslag der man foreslår et 
kommunalt pålegg om betalingsparkering (høringsutkast til parkeringsloven av 28. juni 2012). Loven 
har vært på høring, og det er uvisst hva som skjer videre. Videre følger en kort beskrivelse av dagens 
regelverk samt forslag til ny lov om betalingsparkering.  

2.1 Gjeldende regelverk 

Plan- og bygningsloven  
I arealplaner etter lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og 
bygningsloven) fremgår blant annet hvilke arealer som er avsatt til parkering eller lovlig kan benyttes 
til parkering, jfr. plan- og bygningsloven § 11-7 nr. 2 og § 11-9 nr. 5 for kommuneplanens arealdel og 
§ 12-5 nr. 2 og § 12-7 nr. 7 for reguleringsplan. Arealplaner etter plan- og bygningsloven danner 
utgangspunktet for hvilke arealer som kan omfattes av kommunale vedtak om betalingsparkering 
etter lovforslaget.  

Vegtrafikkloven og parkeringsforskriften  
Med hjemmel i § 8 i vegtrafikkloven 18. juni 1965 nr. 4 er det i forskrift 1. oktober 1993 om offentlig 
parkeringsregulering og parkeringsavgift (parkeringsforskriften) gitt regler om kommunenes adgang 
til å innføre avgiftsparkering på nærmere angitte steder. Kommunen har etter forskriften ikke adgang 
til å innføre avgiftsparkering på privat grunn uten samtykke fra eier av veien. Kommunal 
avgiftsparkering på riksvei eller fylkesvei krever samtykke fra regionveikontoret. 

Igangværende regelverksarbeid – Felles parkeringsregulering  
I tillegg til dette utkastet til lov om kommunalt pålegg om betalingsparkering arbeider 
Samferdselsdepartementet med forslag til ny felles parkeringsregulering. Der legges det opp til en 
samlet regulering av drift og håndheving for alle allment tilgjengelige parkeringsplasser med 
vilkårsparkering, uansett om vilkårsparkering er etablert etter offentlig pålegg eller etter eget tiltak. 
Arbeidet med ny felles parkeringsregulering vil ikke direkte berøre kommunenes adgang til å vedta 
forskrift om betalingsparkering etter dette lovforslaget.  

Regler om drift og håndheving i ny felles parkeringsregulering vil være begrunnet i hensynet til 
beskyttelse av bilistene som den antatt svakere part overfor parkeringsselskaper og grunneiere. For 
parkering på områder avstengt for allmennheten anses at dette hensynet ikke gjør seg gjeldende i 
særlig grad. Dette foreslås derfor ikke regulert i forbindelse med forslaget til felles 
parkeringsregulering.  

Både dette lovutkastet og utkastet til felles parkeringsregulering inneholder tilsynsordninger. Disse to 
tilsynsordningene gjelder ulike deler av virksomheten. I tillegg har de ulike begrunnelser og 
lovhjemmel. Likevel vil det være berøringspunkter blant annet når det gjelder håndheving.   
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2.2 Lov om kommunalt pålegg om betalingsparkering (parkeringsloven) 
høringsutkast 28.06.2012  

Parkeringsregulering er et sentralt virkemiddel for å redusere personbiltrafikken og annen trafikk 
med motorvogn. Samferdselsdepartementet har derfor utarbeidet et lovforslag som utvider 
kommunenes adgang til å innføre betalingsparkering. Forslaget omfatter i utgangspunktet all fast 
eiendom, både offentlig og privat.  Høringsutkastet er utarbeidet med bakgrunn i Nasjonal 
Transportplan (2010-2019) og utredning i en interdepartemental arbeidsgruppe bestående av 
Miljøverndepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Samferdselsdepartementet. 
Utredningen finnes på departementets hjemmesider www.samferdselsdepartementet.no. 

Formålet med lovforslaget er å redusere trafikk med motorvogn. Dette er viktig blant annet for å 
bedre det lokale bymiljøet og for å redusere utslipp av CO2 og annen luftforurensning. Forslaget vil 
også bedre fremkommeligheten for kollektivtrafikk, syklister og gående. Det legges opp til at 
parkeringsregulering skal virke sammen med andre virkemidler som for eksempel køprising. Forslaget 
er først og fremst et bypolitisk virkemiddel.  

Lovforslaget har følgende hovedpunkter:  

• Kommunene vil gis adgang til å vedta at det innenfor et nærmere avgrenset område bare 
kan tilbys parkering mot betaling. Slikt kommunalt pålegg skal etter forslaget imidlertid ikke 
kunne begrense grunneiere eller andres adgang til å utnytte et parkeringsareal økonomisk så 
lenge minimumskravene i kommunens parkeringspålegg oppfylles. Bakgrunnen for dette er 
at rådigheten over en eiendom etter departementets syn ikke bør begrenses i lovforslaget 
utover det som kan begrunnes i trafikk- og miljømessige hensyn.  
 

• Kommunalt pålegg om innføring av betalingsplikt skal som hovedregel gjelde alle private og 
offentlige arealer som lovlig brukes til parkering. Pålegget skal imidlertid ikke kunne omfatte 
parkering på bolig- eller fritidseiendom, parkering i forbindelse med levering av motorvogn til 
reparasjon, vedlikehold, undersøkelse eller lignende, parkering på bensinstasjon, parkering 
på eiendom med ti parkeringsplasser eller mindre, parkering på virksomhetens eiendom eller 
der hvor arbeidet utføres, dersom motorvognen er nødvendig for utførelsen av arbeidet, 
parkering for funksjonshemmede og parkering for elbiler og hydrogenbiler. Lovforslaget vil 
heller ikke være til hinder for innføring eller videreføring av ordninger med 
boligsoneparkering. 
 

• Kommunale parkeringsvedtak kan både omfatte arealer som er allment tilgjengelige for 
parkering og arealer hvor parkering tilbys en nærmere angitt personkrets. Et typisk eksempel 
på det første er parkeringsanlegg i tilknytning til et kjøpesenter, mens et typisk eksempel på 
det siste er parkeringsplasser som en arbeidsgiver tilbyr de ansatte.  
 

• Parkeringspålegget skal etter høringsutkastet fastsette parkeringsavgiftens minste 
størrelse. I tillegg kan pålegget inneholde bestemmelser om øvre grense for gratis 
parkeringstid, øvre grense for total parkeringstid, minimumskrav for tidspunkt, ukedager og 
dato for betalingsparkering og lignende bestemmelser. Forskriften kan ikke regulere antall 
parkeringsplasser som kan tilbys.  
 

• Kommunalt parkeringspålegg kan bare vedtas dersom dette er egnet til å redusere trafikk 
med motorvogn. Vedtaket kan heller ikke være mer inngripende enn det som er nødvendig 

http://www.samferdselsdepartementet.no/
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for å ivareta dette hensynet. Videre må vedtakets geografiske virkeområde avgrenses slik at 
hensynet til å redusere trafikk med motorvogn ivaretas i samsvar med lovens formål.  

 

For å hindre omgåelse av kommunale parkeringsvedtak, foreslås også et generelt forbud mot å 
refundere betalt parkeringsavgift ved direkte utbetaling, rabatter, verdikuponger eller på annen 
måte.  

Det foreslås videre at kommunen skal kunne føre tilsyn med at ingen tilbyr parkering i strid med 
kommunalt vedtak og at ingen refunderer betalt parkeringsavgift i strid med loven. Ved slike 
overtredelser skal kommunen kunne ilegge tvangsmulkt og overtredelsesgebyr. Kommunale vedtak 
om overtredelsesgebyr og tvangsmulkt skal kunne påklages til fylkesmannen. Utkastet inneholder 
også bestemmelser om definisjoner, forskriftshjemler for departementet og ikrafttredelse. Utkastet 
inneholder ikke overgangsbestemmelser. Lovforslaget får ikke virkning for fordelingen av inntekter 
og utgifter ved drift og håndheving av betalingsparkering.  

Lovforslaget har vært ute på høring med frist til 15.09.2012. Det har kommet mange innspill til 
forslaget fra både kommuner og fylkeskommuner. Videre behandling av lovforslaget og hva som blir 
endelig vedtak er uvisst.   
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3 Parkeringsnormer i Framtidens byer  

3.1 Kort om parkeringsnormer 

En kommunal parkeringsnorm er et juridisk virkemiddel som er hjemlet i plan og bygningsloven (§11-
9).  Parkeringsnormene utarbeides som bestemmelser i kommune(del)planene, og gir føringer for 
fremtidig etablering av parkeringsplasser i forbindelse med nybygg. Normen forholder seg ofte til 
ulike formål, der man i hovedsak skiller mellom bolig og næring (evt øvrige formål), samt 
underkategorier av disse igjen (handel, kontor,  industri osv). Parkeringsnormene knyttes også ofte 
opp til ulike områder eller soner, som f.eks : sentrum, utenfor sentrum, indre sone, ytre sone m.m.  

Normene kan utformes på ulike måter, men innebærer som regel minimumsnorm, 
fastnorm/absoluttnorm, maksimumsnorm, eller en kombinasjon av maksimumsnorm og 
minimumsnorm (intervall). Måleenheten som benyttes er knyttet til areal, enhet (boenhet) eller 
antall rom. For bolig er det vanlig at enheten er parkeringsplass per boenhet. For næring benyttes i 
hovedsak parkeringsplass per 100 eller 1000 kvm BRA. I tillegg gis det i hovedsak parkeringsnormer 
både til parkering for bil og parkering for sykkel.  

3.2 Dagens parkeringsnormer i Framtidens byer  

Alle byene har parkeringsnormer, men tidspunkt for vedtak varierer stort 
Alle byene har parkeringsnormer (som bestemmelser til kommune(del)planene). Det er flere av 
byene som har parkeringsstrategi/veileder eller parkeringsvedtekter. Noen av byene har 
parkeringsnormer, strategier eller veiledere som nylig er vedtatt, eller er under rullering/revidering 
(Skien, Porsgrunn, Bergen, Sandnes, Trondheim, Kristiansand). Andre byer har normer som er over 10 
år gamle.  

De fleste kontaktene fra byene har informert om at parkeringsnormer er et dagsaktuelt tema som 
diskuteres jevnlig. Mange sier også at det arbeides med å innføre strengere normer, men at det i 
denne omgangen (rullering) ikke har vært mulig å få til. Tabellen under viser årstall for når 
kommunenes bestemmelser er utarbeidet, samt evt strategier/veiledere e.l. 

Tabell 1 Vedtatte bestemmelser for parkeringsnormer samt evt strategier/veileder e.l 

 Bestemmelser for parkeringsnorm (vedtatt) Strategi/veileder (vedtatt) 

Fredrikstad 2011  
Kristiansand  2011  
Stavanger  2011  
Sandnes  2011  
Bergen 2010 (innsigelse til behandling i MD) Parkeringsvedtekter (2006) 
Skien  2007 Felles parkeringspolitikk med Porsgrunn (2010) 
Trondheim 2007 (ny plan 2012-2024 ute på høring) Veileder til parkering (2007) 
Porsgrunn  2010 Felles parkeringspolitikk med Skien (2010) 
Drammen 2003  
Bærum 2004 Strategi (2004) 
Oslo 2002 (norm for næring revidert i 2004) Veileder (2003) 
Sarpsborg   2000 (revidert i 2006)  
Tromsø  1988  
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Utforming av normene varierer stort mellom byene  
Alle byene har definert ulike normer for bolig og næring. De fleste benytter ulik enhet for disse 
formålene; plass per boenhet for bolig og plass per kvm BRA for næring. Unntaket er Bergen som 
benytter plass per 100 kvm BRA for bolig, og plass for 1000 kvm BRA for næring.  Når det gjelder bruk 
av maks- eller min-krav er det stor variasjon mellom byene. De fleste byene praktiserer min-krav til 
bolig og maks-krav til næring. Porsgrunn og Skien praktiserer maks-krav til både næring -og 
boligformål så lenge det dreier seg om lokalisering i sentrumsområdet (sone A). Noen byer benytter 
en kombinasjon av maks, min og absolutt krav. 

Ser vi nærmere på soneinndelingen har de fleste byene inndelinger i sentrumssoner og soner utenfor 
sentrum. Oslo opererer f.eks med den tette by og den åpne by for boligformål, mens det for næring 
er sentrum, den tette by og den åpne by. Antall plasser innenfor de ulike sonene går i hovedsak fra 
lav norm i sentrumsområdene til høyere norm utenfor sentrumsområdene.  
 
Trondheim og Oslo har lavest parkeringsnorm på bolig i indre sone/tette by 
Ser vi nærmere på hvor mange plasser byene legger til rette for i sentrumsområdene varierer dette 
mellom byene. Når det gjelder bolig er det Trondheim og Oslo som har lavest norm i hhv indre 
sone/tette by. Trondheim har en norm på 0,5 plasser per boenhet eller 70 m2 BRA i indre sone. Oslo 
har en norm på 0,6 plass per boenhet i den tette by. Utenfor indre sone har Trondheim 1,0 og 1,5 i 
midte og ytre sone. Oslo har 0,9-2,0 avhengig av type bolig (boligkompleks-småhus).  

Det må nevnes at begge disse er min-krav, det vil si at det er mulig å etablere flere plasser enn 
normen tilsier. Siden dette dreier seg om boliger er det trolig greit å ha et minimumskrav for å sikre 
at det etableres noen parkeringsplasser i tilknytning til boligutbygging.  

De fleste andre byene har en norm på min 1,0 plass per boenhet for bolig. De fleste byene har i 
tillegg en egen norm for besøkende. For nærmere oversikt over normer for bolig, se tabell under: 
 

Tabell 2Parkeringsnorm for bolig i sentrumsområdet 

BIL 
 Bolig 

(minimum ant plasser pr boenhet) 

Trondheim 0,5 
Oslo 0,6 
Kristiansand  0,5 (min)-1,0 (maks) 
Porsgrunn  1,0 (maks) 
Drammen 1,0 
Sandnes  1,0 
Stavanger  1,0 (min)-1,2 (maks) 
Bærum 0,5-1,45 
Tromsø  0,5-1,0  
Fredrikstad 0,5-1,0 pr 100 m2 BRA 
Sarpsborg   0,7 pr 100 m2 BRA 
Bergen 1,0-1,2 pr 100 m2 BRA 
Skien  0,5 (min)-2,0 (maks) 
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Oslo og Bergen har lavest norm for næring i sentrumsområdet 
Bortsett fra Porsgrunn har alle byene en parkeringsnorm for næring. Oslo og Bergen skiller seg særlig 
ut med en lav norm for forretning og kontor i sentrumsområdet med 2 plasser per 1000 m2 BRA 
(maks.krav). Drammen har parkeringsnorm lik 0 på forretning og kontor, men dette er derimot et 
minimumskrav. De fleste andre byene har makskrav til næringsformål, bortsett fra nevnte Drammen, 
samt Fredrikstad, Sarpsborg og Skien som har min-krav. For nærmere oversikt, se tabell under. 

Tabell 3 Parkeringsnorm for næring i sentrumsområdet 
BIL 

 Forretning 
(plasser pr 1000 m2 BRA) 

Kontor (plasser per 1000 m2 BRA) 

Oslo 2 (maks) 2 (maks) 
Bergen 2 (maks) 2 (maks) 
Stavanger  9 (maks) 9(maks) 
Sandnes  10 (maks) 10 (maks) 
Kristiansand  10 (maks) 10 (maks) 
Tromsø  10 (maks) 10 (maks) 
Trondheim  20 (maks) 7,5 (maks) 
Bærum  20 (maks) 14 (maks) 
Drammen 0 (min) 0 (min) 
Skien  10 (min) 5 (min) 
Fredrikstad  15 (min) 10 (min) 
Sarpsborg   12-20 (min) 7 (min) 
Porsgrunn Ingen norm for næring Ingen norm for næring 

 
Nesten alle byene har norm for parkeringsplasser for sykkel  
Når det gjelder parkering for sykkel har de fleste en minimumsnorm for sykkelparkering. Dette 
gjelder ikke for byene Bærum, Sarpsborg og Tromsø som ikke har en norm for sykkelparkering i det 
hele tatt.  De fleste byene har en norm på min 1,0-2,0 i sentrumsområdene for bolig. Sandnes og 
Stavanger har høyest norm for sykkel med min 3 plasser per 100 m2 BRA.  
Når det gjelder næringsområder har Drammen høyest norm har (min 4 plasser per 100 m2 BRA) og 
Stavanger, Sandnes og Fredrikstad (min 3 plasser per 100 m2 BRA). Det er imidlertid flere som 
benytter annen enhet enn bruksareal (plass per boenhet), og hvem som har høyest norm vil derfor 
avhenge av hvor store en gjennomsnittlig boenhet er.  
 
Tabell 4 Parkeringsnorm for sykkel i sentrumsområde 

SYKKEL 
 Bolig 

minimum ant plasser per 100 m2 BRA 
Næring (Forretning/kontor) 

minimum ant plasser per 100 m2 BRA 
Sandnes  3 3 
Stavanger  3 3 
Bergen 2  0,6/0,7 
Skien  2 2/1 
Drammen 1-3 pr boenhet 4 
Kristiansand  1 pr boenhet 1,5 
Porsgrunn  2 pr boenhet Ingen norm 
Trondheim 1,5 pr boenhet 2/1 
Oslo 1,6 pr boenhet 0,6/0,7 
Fredrikstad Ingen norm 3 
Sarpsborg   Ingen norm  Ingen norm 
Bærum Ingen norm  Ingen norm 
Tromsø Ingen norm  Ingen norm 
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Stort spenn mellom byene og dårlig sammenligningsgrunnlag   
Dette tilsier at det er et stort spenn mellom kommunenes normer. Dette gjelder både størrelsen på 
normen, enheten som benyttes samt om det er minimums eller maksimumskrav. Selv om de fleste 
kommunene opererer med minimumsnorm for boliger og maksimum for næring, varierer det i 
hvilken grad disse er delt inn i ulike områder(soner) og i ulike typer næringstyper. 

Dette fører til at det er vanskelig å sammenligne byene med tanke på parkeringsnorm. Dette er 
særlig vanskelig fordi de benytter ulike soneinndelinger, noe som er naturlig siden byene er ulike. 
Dette tilsier at sentrumssonene, indre og ytre soner ikke nødvendigvis er sammenlignbare i de ulike 
byene. Det er også vanskelig å sammenligne byområdene siden man benytter ulike enheter, ulike 
krav (min, maks,kombinasjon, min-maks osv) samt kombinasjoner av disse. Denne sammenligningen 
av normene i Framtidens byer er derfor et forsøk på å trekke ut noen hovedtrekk fra normene, og må 
ikke ses som en endelig konklusjon på hvilke byer som har lavest/høyest norm. 
 
Flere mulige årsaker til variasjon mellom kommunene 
En årsak til at det spriker i kommunenes bruk av normer kan være at noen kommuner har kommet 
lengre enn andre i dette arbeidet. Tidspunkt for utarbeidelse av parkeringsstrategi eller 
parkeringsnorm kan også være en årsak. Det er noen kommuner som har utarbeidet normer for 
parkering de siste to-tre årene (Sandnes, Stavanger, Bergen, Fredrikstad, Porsgrunn og Skien)), mens 
andre kommuner har strategier og normer som er eldre. Det er imidlertid flere av kommunene som 
er i gang med en revidering av parkeringsnormer i forbindelse med sentrumsplan, kommune(del)plan 
eller lignende planarbeid. Se tabell 1 for nærmere beskrivelse. 
 
Mulighet for felles retningslinjer i Framtidens byer? 
Det er vanskelig å se for seg at alle kommunene i Framtidens byer kan ha en felles norm for 
parkering. Dette fordi kommunene er svært ulike og vil ha ulike behov for parkering. Samtidig vil det 
være hensiktsmessig om kommunene hadde noen felles overordnede føringer eller retningslinjer for 
parkering. Dette ville sikre en tilnærmet lik praksis på tvers av kommunegrenser, og hindre at 
kommunene vegrer seg for å innføre parkeringsrestriksjoner pga ulik praksis i nabokommunen. Det 
vil også være viktig for å kunne forene nabokommuner til å utarbeide en regional parkeringspolitikk 
som vurderer parkeringsbehovet og begrensninger på tvers av kommunegrenser. Flere eksempler 
viser et behov for en slik regional politikk, der kommunene forplikter seg til å utøve like strenge 
parkeringsreguleringer. Forslag til slike felles retningslinjer foreslås i neste kapittel.  
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4 Forslag til felles retningslinjer for Framtidens byer 

4.1 Strategier for parkeringsrestriksjoner 

Det er vanskelig å se for seg at de tretten kommunene i Framtidens byer kan ha tilsvarende normer 
for parkering. Byområdene i kommunene vil variere mellom kommunene og varierer også internt i 
kommunen. Det er imidlertid mulig å se for seg at kommunene har overordnede felles retningslinjer 
for hvordan kommunene bør tilrettelegge for parkering i sentrumsområdene.   
 
Kommunene bør utarbeide parkeringsstrategi og parkeringsnormer 
For at kommunene skal ha mulighet til å styre parkeringsforholdene i byområdene synes det som 
sentralt at det utarbeides en parkeringsstrategi eller lignede plan for hvordan men ønsker å 
tilrettelegge for parkering. En overordnet strategi vil være viktig både for videre utvikling av mer 
konkrete parkeringsbestemmelser(normer) i kommune(del)planene, og vil også være viktig for å 
forankre strategien bredt politisk.  
 
Vurdering av norm i forhold til områdets kvaliteter 
Krav til parkeringsdekningen i en kommune bør ses i sammenheng med kollektivbetjeningen samt 
tilrettelegging for gange og sykkel. Dette tilsier at man må gjøre en vurdering av ulike områder eller 
soner i kommunene, og klassifisere disse ift tilgjengelighet med ulike transportmidler. Hvilken form 
for norm som benyttes (min eller maks) bør også vurderes i forhold til kvaliteter ved et område og 
rammebetingelsene for ulike transportmidler. Som et utgangspunkt bør minimumsnormer benyttes 
utenfor sentrumsområder eller i områder der tilgjengeligheten med andre transportmiddel enn bil er 
vanskelig. Dersom området vanskelig betjenes med kollektivtransport, gange- eller sykkel, vil bil være 
det eneste alternativet. Bruk av en maksnorm vil være naturlig i større byområder der 
tilgjengeligheten med kollektivtransport, gange og sykkel er god. I disse områdene er det ønskelig å 
minimere bilbruk og legge til rette for mer miljøvennlig transportformer.   
 
Forslag til prinsipper og retningslinjer 
For at kommunene skal ha mulighet for å styre fremtidig utvikling i byområdene, er det viktig at 
kommunene har klare retningslinjer og føringer. Når det gjelder etablering av nye boliger og 
næringsvirksomhet er det derfor sentralt at kommunene:  

• Utarbeider/oppdaterer en parkeringsstrategi som gir føringer for framtidig utvikling i 
kommunen 

• Utarbeide parkeringsnormer (som bestemmelser) i forbindelse med kommune(del)planene 
• Fastsette (lave) parkeringsnormer i sentrale byområder/sentrumsområdene  
• Maksimumsnormer for bilparkering  
• Minimumsnorm for sykkelparkering  

 
Dette synes å være sentrale prinsipper og retningslinjer som kommunene i Framtidens byer kan 
vurdere å implementere i forbindelse med kommuneplanarbeidet. 
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Andre virkemidler for å regulere dagens parkeringsplasser 
Når det gjelder parkeringsplasser som allerede er etablert, er det andre virkemidler kommunene kan 
ta i bruk for å regulere/begrense bruken av disse. Kommunene kan bl.a:  

• Innføre avgiftsbelagt parkering i sentrum, evt andre områder 
• Innføre tidsbegrensing  
• Redusere parkeringstilbudet ved å fjerne plasser evt omdisponere arealene 
• Etablere beboerparkering/boligsoneparkering i boligområder nær sentrum 
• Prioritere bosatte, service og handel framfor arbeidsplassparkering 
• Etablere noen større p-plasser i tilknytning til eller i utkanten av sentrum 
• Etablere pendlerparkering på rett sted 
• Hindre at pendelparkering benyttes til annet formål (handel, arbeidsplassparkering i sentrum 

m.v) ved avgiftsbelagt parkering 
• Legge til rette for gode parkeringsforhold for sykkel 

 

4.2 Parkering som virkemiddel bør ta i bruk flere tiltak på ulike nivåer 

Pyramiden på neste side oppsummerer hvilke virkemidler kommunene kan ta i bruk for å styre og 
begrense parkeringsbruken (og bilbruken) i byområdene. Dersom kommunene skal ha mulighet til å 
styre parkeringsforholdene i byområdene, vil det være sentral å bygge på en parkeringsstrategi i 
bunn. Strategien vil gi retningslinjer og føringer for framtidig utvikling i kommunen, og slik være 
sentral både for kommunenes egen fagetat samt utbyggere og annen næringsvirksomhet.  

Videre bør kommunen utarbeide parkeringsnormer i kommuneplanens arealdel. Dersom det er et 
mål å begrense bilbruken i sentrum, vil en lav maksimumsnorm for bil være hensiktsmessig. 
Tilsvarende vil et minimumskrav til sykkelparkering være viktig dersom man ønsker legge til rette for 
sykkel.  

I tillegg til å styre framtidig utvikling, er det mulig for kommunene å ta i bruk virkemiddel som 
regulerer dagens parkeringsplasser. Utover det å fysisk fjerne dagens parkeringsplasser, kan det å 
avgiftsbelegge parkeringsplasser som i dag er gratis være med på å redusere bruken.  Det er også en 
mulighet å avgrense bruken ved å innføre tidsbegrensinger. Disse reguleringene kan også 
kombineres, der man f.eks: innfører en times gratis parkering som deretter er avgiftsbelagt etter en 
time.  

En slik regulering av dagens plasser gir også mulighet for å styre parkeringens formål. Det vil si at 
man legger til rette for handel og service, men ikke for de som arbeider i sentrum. Dette vil være 
mest hensiktsmessig på gateparkering eller ved enkelt parkeringsplasser i sentrum. Dersom man 
ønsker at de som arbeider i sentrum skal ha mulighet til å parkere ved arbeidsplassen, bør disse 
samles på større egne parkeringsplasser i tilknytning til sentrum. Slike parkeringsplasser bør også 
avgiftsbelegges, men med mer rimelige priser og mulighet for lengre periodekort (f.eks månedlige 
avgifter).  En avgiftsbelegging av plassene vil ha en avstøtende effekt på de som bor i kort avstand fra 
jobben og kan gå eller sykle, samt sikre plass til de som bor lenger unna og som ikke har andre 
alternativer.  

Øverst på pyramiden er det et mål at parkering som må ligge i sentrumsområdene lokaliseres under 
bakken eller i parkeringshus over flere plan. Dette vil gi et mindre arealbehov slik at man ikke 
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benytter for store arealer i sentrum til parkering. Arealene i sentrum bør tas i bruk til mer 
samfunnsmessige formål enn parkering.  

 

Hva innebærer dette?        MÅL  

 

 

4.3 Regional parkeringspolitikk? 

Flere kommuner arbeider med å få på plass en felles parkeringspolitikk. Dette kan bidra til mer 
helhetlige vurderinger av parkeringsbehov og begrensninger på tvers av kommunegrenser. Det kan 
være vanskelig å få politikere til å vedta parkeringsrestriksjoner i sin egen kommune dersom 
nabokommunene ikke følger opp med tilsvarende restriksjoner. Dersom kommunene enes om en 
felles parkeringspolitikk og restriksjoner for parkering, kan dette hindre konkurranse mellom 
kommunene samt bekymring for handelslekkasje til nabokommunen. 

For å sikre et større regionalt samarbeid mellom flere kommuner kan det også være en mulighet å 
etablere regionale samarbeid og regionale planer for parkeringspolitikk i regionene. Disse bør være 
forpliktende slik at ikke kommunene trekker seg etter hvert og i de enkelte byggesakene.  

•Begrense arealbruken: Parkering lokaliseres under bakken eller i p-
hus 

Minimalisere 
behovet til 
parkering 

•Avgrense bruken: Avgiftsbelagt parkering, 
tidsbegrensing, andre differensieringer 

Regulere dagens 
parkeringsplasser 

•Vurdere norm mhp. områdets kvaliteter: f.eks 
lav norm og maks.krav i sentrumsområdene, 
eller i andre områder med god tilgjengelighet 
til et attraktivt kollektivtilbud 

•Maksimum for bilparkering 
•Minimum for sykkelparkering 

Styre framtidig utvikling ved å 
innføre parkeringsnormer i 

kommuneplanene 

•Forankring i politisk utvalg 
•Sikre argumenter for 

fagadministrasjon ved 
planbehandling 

•Sikre forutsigbarhet for 
utbyggere/næringsutvikling 

Omforent parkeringsstrategi i 
kommunene 
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4.4 Metodikk for vurdering av p-norm 

Som nevnt er det vanskelig å se for seg at kommunene kan ha en felles norm. Det er imidlertid mulig 
å utforme en felles metodikk som kan benyttes i kommunene for vurdering av parkeringsnormen. 
Metoden baserer seg på at det gjøres en beskrivelse og vurdering av ulike egenskaper ved området 
man skal vurdere parkeringsbehovet i. Tabellen under viser disse egenskapene samt hvorledes man 
kan klassifisere disse ift ulike formål og lokalisering.  

Tabell 5: Lokalisering av prosjekt og vurdering av ulike kvaliteter ved området  

Kvaliteter ved området som bør vurderes Prosjektets lokalisering (bolig/næring) 

Områdets funksjon Sentrum Spredt 
bebyggelse Ubebygd 

Avstand til nærmeste kollektivtilbud Kort Middels Langt 

Kollektivtilbud (frekvens) Godt Middels Dårlig 

Arbeidsplass-intensivitet/ 
befolkningstetthet  Høy Middels Lav 

 

I tabellen er det ikke definert hva som legges i de enkelte klassifiseringene. Vi har ikke forsøkt å sette 
opp krav ift til de ulike nivåene fordi dette vil variere stort fra byområde til byområde. Hva som 
legges i et godt kollektivtilbud og lang avstand til kollektivtilbudet vil variere byområdets størrelse. 
Det vil derfor være viktig at metodikken ses som en vurdering av  noen kriterier der kommunene selv 
kan tilpasse de ulike kriteriene ift sitt byområde.  

I tabellen er det lagt opp til et skille mellom næringsvirksomhet og boliger, noe som er vanlig i de 
fleste parkeringsnormer i dag. Det varierer imidlertid hvor fininndelt intervallene er – noen 
kommuner skiller kun mellom bolig og næring, mens andre inndeler bolig etter type og/eller 
størrelse og næring etter hvor besøks-/arbeidsplassintensiv virksomheten er lokalisert. Fordelen med 
mer fininndelte intervaller er at det i større grad blir mulig å bruke parkering som et målrettet 
virkemiddel.  

Ved å bruke tabellen som et utgangspunkt for vurdering av de ulike prosjektene og området 
prosjektet skal lokaliseres i, vil dette gi grunnlag for å beskrive områdets kvaliteter, samt behov for 
parkeringsdekning. 

Dette vil innebære at et leilighetsprosjekt som ligger nær sentrum, som har kort avstand til 
nærmeste kollektivtilbud, som har et godt kollektivtilbud og som ligger i et område med høy 
befolkningstetthet vil gi grunnlag for en lav parkeringsnorm. Et eneboligprosjekt som ligger usentralt, 
har dårlig kollektivtilbud og som ligger i et område med lav befolkningstetthet/ 
arbeidsplassintensivitet gir grunnlag for en høyere parkeringsnorm.  

Man kan dele inn i tre nivå av prosjekter når det gjelder krav om parkeringsplasser. Man kan for 
eksempel definere en streng parkeringsnorm for prosjekter med lav biltilgjengelighet, høy kollektiv-
/gange- og sykkeltilgjengelighet og høy arbeidsplassintensitet/befolkningstetthet. Disse kategoriseres 
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som prosjekttype A. Prosjekt som har høy biltilgjengelighet, lav kollektiv-/gange- og 
sykkeltilgjengelighet klassifiseres som prosjekttype C. Disse prosjektene tilsier et behov for 
parkeringsplasser og bør  derav ha en moderat parkeringsnorm. Prosjekter som ligger i områder midt 
i mellom de to andre prosjektene, klassifiseres som B, og bør ha en moderat parkeringsnorm. Mange 
områder er mer sammensatte enn denne forenklingen. Metodikken er derfor et utgangspunkt for å 
vurdere områder, der man må gjøre skjønnsmessige vurderinger.  

Tabell 6: Eksempel på kategorisering av ulike områder/prosjekttyper 

Prosjekttype Hovedprinsipp 
A Lav biltilgjengelighet – høy kollektiv-/gange-sykkeltilgjengelighet- høy 

arbeidsplass-intensivitet/befolkningstetthet 
B Middels biltilgjengelighet – middels kollektiv-/gange-sykkeltilgjengelighet-

middels arbeidsplass-intensivitet/befolkningstetthet 
C Høy biltilgjengelighet – lav kollektiv-/gange-sykkeltilgjengelighet-lav 

arbeidsplass-intensivitet/befolkningstetthet 
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By  P-norm/ 
p-strategi 

Maks-eller minkrav Enhet Soneinndeling 

Bergen Parkeringsvedtekter fra 
2006, samt nye 
bestemmelser i KPA fra 
2010. Innsigelse fra FM 
til norm for næring 
(markert med rødt). 
Saken ligger til 
avgjørelse hos MD. 
Formelt gjelder 
normene fra 2006 for 
byggesaker. For 
plansaker brukes de 
nye bestemmelsene 
(dette gjelder også i 
byggesaker der 
utbygger søker om disp. 
fra de gamle normene). 

Minkrav til bolig og 
sykkel. 
 
Ellers absolutte krav 
 
Maksnorm for næring 
i alle soner (bortsett 
fra intervall der 
laveste tall er minkrav 
og høyeste tall 
makskrav) 
 
  

Bolig:  
Plass pr.100m2BRA 
 

Sykkel 
2 
 

Bil P1 
1-1,2 
 

Bil P2 
1,2-1,4 
 

Bil P3 
1,2-1,6 
 

Bil P4 
1,4 
 

Næring: 
Plass pr.1000 m2 BRA 
 
Forretning/handel/ 
kjøpesenter  
Kontor 
Industri/verksted 
Lager/engros 

 
 
 
6 
 
7 
2 
2 
 
 
 
 

 
 
 
2 
 
2 
1 
1 

 
 
 
10 
 
4 
3 
2 

 
 
 
16 
 
6 
5 
3 

 
 
 
12-35 
 
5-15 
5-8 
3-6 

Bærum P-norm og strategi  
vedtatt i 2004 

Bolig: 
Kombinert norm 
(min.krav for bosatte 
og absolutt krav for 
besøkende. Disse 
summeres til en 
totalnorm) 
 
Næring: 
Kombinert norm 
(Makskrav for ansatte 
og absolutt krav for 
besøkende. Disse 
summeres til en 
totalnorm) 
 

Bolig:  
Plass per bolig 
(min) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Småhus, 
rekkehus: 
5 rom: 
4 rom:   
3 rom:   
2 rom:   
1 rom:   
Hybel:   
 
Blokk: 
5 rom: 
4 rom:   
3 rom:   
2 rom:   
1 rom:   
Hybel:   
 
Villa: 
 

Sandvika 
sentrum 
1,45 
1,25 
1,05 
0,80 
0,60 
0,50 
 
 
1,45 
1,25 
1,05 
0,80 
0,60 
0,50 
 
 
 

Fornebu 
 
1,7 
1,5 
1,2 
 
 
 
 
 
1,5 
1,3 
1,1 
0,9 
0,6 
0,6 
 
 
 

Lysaker 
 
2,0 
1,8 
1,6 
1,0 
1,0 
0,7 
 
 
1,8 
1,7 
1,5 
1,0 
1,0 
0,7 
 
2,0 
 

Bekkestua/S
tabekk 
2,0 
1,8 
1,6 
1,0 
1,0 
0,7 
 
 
1,8 
1,7 
1,5 
1,0 
1,0 
0,7 
 
2,0 
 

Øvrige 
Bærum 
2,0 
1,8 
1,6 
1,0 
1,0 
0,7 
 
 
1,8 
1,7 
1,5 
1,0 
1,0 
0,7 
 
2,0 
 

Næring: maks plass pr. 
1000 m2 

Kontor:  
Forretning: 

14 
20 

12,5 
33 

20 
33 

25 
33 

25 
50 
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Drammen 
 

P-norm og strategi vedtatt i 
hhv 2003 og 
1999 
(p-norm skal revideres ifm 
KPA, oppstart 2013, 
Nye prinsipper for 
avgiftsbetaling og innføring 
av boligsoneparkering / 
beboerparkering) 

Min Bolig: P-plass per bolig 
 
 
 
 
 
Næring: Plass pr. 100 m2 
 
Minimum 5 % av plassene 
til ansatte og besøkende 
(minimum 1 plass totalt) 
skal være tilpasset 
funksjonshemmede 

Str. boenhet Bil Sykkel  

 
1-2-rom 
3 rom 
4+rom 
 
Kontor 
Forretning 
Industri 
Offentlige 
bygninger 
Allmennyttige 
formål 

Sentrum 
1,0 
1,0 
1,0 
 
0 
0 
0 
0 
 
0 
 

Indre sone 
1,0 
1,0 
2,0 
 
1,5 
1,5 
0,75 
1,5 
 
1,5 

Ytre sone 
1,5 
2,0 
3,0 
 
2,0 
2,0 
1,0 
2,0 
 
2,0 

Alle soner 
1,0 
2,0 
3,0 
 
4 
4 
4 
4 
 
4 

Sarpsborg 
 

Vedtekter fra 2000, endret i 
2006.  
 
NB: Ny sentrumsplan er på 
høring. I denne gis det nye 
parkeringsnormer for 
sentrumsplanområdet, som 
er en kombinasjon av min 
og maks normer på bolig 
ellers minkrav.  
Utenfor sentrum er det 
minkrav.  
 

Min 
 
 
Kombinasjon 
av min og 
maks i ny 
sentrumsplan 

Plass pr. 1000 m2 BRA  
 
 
 
 
 
 

Innenfor sentrumsplanens område: 
Leilighetsprosjekter: 7 biler/1000 kvm BRA 
Eneboliger/småhus/rekkehus: 8 
biler/1000 kvm BRA 
 
 
 

Utenfor sentrumsplanens område: 
Leilighetsprosjekter: 10 biler/1000 kvm 
BRA 
Rekke/konsentrert bebyggelse: 14 
biler/1000 kvm BRA 
Eneboliger: 16 biler/1000 kvm BRA 

 
Næring Butikker: 12 biler/1000 kvm BRA 

Kjøpesentre: 20 biler/1000 kvm BRA 
Kontor: 7 biler/1000 kvm BRA 
Industri: 3 biler/1000 kvm BRA 
Lager: 1 biler/1000 kvm BRA 
 

Butikker: 30 biler/1000 kvm BRA 
Kjøpesentre: 50 biler/1000 kvm BRA 
Kontor: 17 biler/1000 kvm BRA 
Industri: 7 biler/1000 kvm BRA 
Lager: 4 biler/1000 kvm BRA 
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Stavanger Bestemmelser fra 2011 Kombinasjon Bolig: 
Plass per bolig 
 
 
 
 
 

Ingen soneinndeling på bolig 
Bil: Min 1,0 maks 1,2 (boliger med felles parkering) 
Individuell parkering: 2 
 
Sykkel:                           Innenfor sentrum                Utenfor sentrum 
Individuell parkering:  Min 3,0                                   Min 4,0 
Felles parkering            Min 2,0                                   Min 3,0 

Næring: 
Plass per 100 m2 BRA 

Sone 1 
Utvidet sentrumssone, 
Paradis og Jåttåvågen 
Bil: 0,9 
Sykkel Min 3,0 

Sone 2 Hovedakser for 
kollektrafikk, inkludert 
bydelssentra og 
universitet 
Bil: Maks 1,2 
Sykkel: Min 2,0 

Sone 3 Ytre 
Bil: Min 1,0 
Sykkel: Min 1,5 

Sandnes 
 

Bestemmelser fra 2011. 
Pågående 
kommunedelplanarbeid for 
Forus/Lura (anbefalt 
parkeringsnorm) 
Pågående arbeid med 
revidert regionalplan for 
langsiktig byutvikling på 
Jæren ute på høring 
(retningslinjer om at 
kommunene skal ha 
maksimumsnorm for 
bilparkering og 
minimumsnorm for 
sykkelparkering) 

Min, absolutt 
og maks 

Bolig:Plass per boenhet 
 
 
 
Øvrige formål: 
Plass per 100 m2 BRA (per 
byggeprosjekt) 
 
5 % av 
biloppstillingsplassene skal 
være tilrettelagt for 
personer med nedsatt 
bevegelsesevne 
 
Ved større 
utbyggingsprosjekter skal 
det tilrettelegges for 
ladestasjoner for elbil (min. 
5 % av plassene)  

Sone A – sentrum 
Bolig: 1,0  
 
 
Øvrige formål:1,0 plass 
per 100 m2 BRA (per 
byggeprosjekt). 
 
 
Sykkel: 
min 3 plasser/100m2 
BRA 

Sone B -langs 
hovedkollektivårene 
Bolig: 1,0  
 
Øvrige formål: Maks 1,2 
plass per 100 m2 BRA 
(per byggeprosjekt) 
uavhengig av formål. 
 
Sykkel: 
min 2 plasser/100m2 BRA 

Sone C – øvrige områder 
Bolig: Min 1,0  
 
 
Øvrige formål: Min. 1,0 plass 
per 100 m2 BRA * (per 
byggeprosjekt). 
 
 
Sykkel: 
min 1,5 plasser/100m2 BRA 
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Oslo Bestemmelser fra 2002 
Norm for næring revidert i 
2004 

Min for bolig 
 
Maks for 
næring 
 
 
 
 
 
 
 

  

Bolig: Plass per boenhet 
 
 
Bolig (boligkompleks snitt 
av 1-4 roms) 
 
Småhus (egen park) 
Småhus (fells park) 
 

Tette by 
Bil                   Sykkel 
 
 0, 6 (snitt)    1,6 (snitt) 
 
 
2,0                   Ingen norm for sykkel 
1,2 

Åpne by 
Bil                       Sykkel 
 
0,9 (snitt)            1,6 (snitt) 
 
 
2,0              Ingen norm for sykkel 
1,7 

Næring (plasser per 
1000m2) 

Forretning/detalj 
Kjøpesenter 
Kontor 

Sentrum (maks) 
Bil                Sykkel (min) 
2                         6 
2                         6 
1,6                      7 

Tette by (min-maks) 
Bil                 Sykkel (min) 
9-15                        6 
9-15                        6 
2-7                          7 

Åpne by (min-maks) 
Bil                      Sykkel (min) 
13-35                     4 
20-50                     4 
7-18                       5 

Trondheim Bestemmelser fra 2007 i 
gjeldende kommuneplan.  
 
Parkeringststrategi fra 
2008. 
 
Ny kommuneplan 2012-
2024 er ute på høring.  
I denne er det fortsatt 
minkrav for bolig og 
makskrav for næring. 
Normene er redusert, og 
det er også lagt inn egen 
norm for Midtbyen. Norm 
for sykkel er økt. 

Min for bolig 
 
Maks for 
næring 
 

Bolig: Plass per boenhet 
eller plass per 
70 m2 BRA  
 
 

Indre sone 
   Bil                  Sykkel 
Min 0,5         Min 1,5 
 
 

Midtre sone 
  Bil                  Sykkel 
Min 1            Min 1 
 
 

Ytre sone 
   Bil                      Sykkel 
Min 1,5             Min 2 
 
 

Næring: plass per 100 m² 
Kontor 
Forretning 
 
5 % skal være tilrettelagt 
for HC 
 

 
Maks 0,75    Min 1,0 
Maks 2,0      Min 2,0 

 
Maks 1,0      Min 0,7 
Maks 2,0      Min 1,0 

 
Min 1,5             Min 0,7 
Min-maks 2-4  Min 0,7 
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Kristiansand Bestemmelser fra 2011 Kombinasjon Bolig: Plass per boenhet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Næring: Plass per 100 m² 
Kontor  
 
 
Forretning 
 
 
Industri og lager  

        Sone sentrum 
Bil: Min 0,5, maks 1 pr 
boenhet 

 
Sykkel: Min 1,0, minst 
halvparten av arealet 
skal være overbygd 

 
 
 
Bil: Maks 1  
Sykkel: Min 1,5 
 
Bil: Maks 1  
Sykkel: Min 1,5 
 
1,0 for arealer ut over 
5000m2 

Mellom sone 
Bil: 1,0 
 
 
 
Sykkel: 
Min 2,0, 
minst halvparten av  
arealet skal være 
overbygd 
 
 
Bil: Maks 1  
Sykkel: Min 1,0 
 
Bil: 3-5  
Sykkel: 1,0 
 
Bil: Maks 1 pr 200 m2, 
dvs maks 0,5 pr 100 m2 

Ytre sone 
Bil: 2,0 på 
egen tomt eller 1,5 biler 
på felles parkeringsplass 
 
Sykkel: 
Min 2  
 
 
 
 
 
Bil: Maks 1  
Sykkel: Min 1,5 
 
Bil: 3-5  
Sykkel: 0,5 
 
Bil: 1 

Fredrikstad Bestemmelser i 
Kommunedelplan for 
Fredrikstad byområde 
2011-2023 
 
I byområdeplanen gjelder 
de p-normene som der er 
omtalt for de ulike sonene.  
Utenfor byområdet gjelder 
kommuneplanen. 

Min 
 

Plass per 100m2  
Forretning 
Kontor 
Restaurant 
Bolig over 80 m2(leilighet) 
Bolig mellom 40-80m 

Bolig under 40 m2 

Enebolig  
 

Sentrumsområde 
1,5 
1,0 
1,5 
1,0 
0,8 
0,5 
1,0 
 

Byområde  
2,0 
1,5 
2,0 
1,5 
1,0 
0,5 
1,0 

Gamlebyen 
0 
0,5 
1,0 
1,0 
0,8 
0,5 
1,0 

Sykkel: Forretning/Kontor: Krav om 3 plasser pr 100 kvm BRA 
Bolig: Krav om 1-4 plasser pr boenhet i flerbolighus. 

Porsgrunn 
 
 

Bestemmelser fra 2010 
 
Har utarbeidet felles 
parkeringspolitikk for 
Porsgrunn og Skien i 2010 
vedtatt i bystyret 
04.02.2010 

Maks Bolig: Plass per boligenhet 
 
Minst 5-10 % plasser skal i 
boligprosjekt være 
tilrettelagt for 
bevegelseshemmede 
 
Ingen norm for næring 

Boliger i senterområder 
 
Maks 1 plass, fortrinnsvis i 
parkeringsanlegg  
 
2 sykkelplasser 

Byggeområder for boliger 
 
1 garasje/plass fortrinnsvis i fellesanlegg  
0,5 gjesteparkering  
2 sykkelparkeringsplasser  
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Skien  Har utarbeidet felles 
parkeringspolitikk for 
Porsgrunn og Skien i 2010 
vedtatt i bystyret 
04.02.2010 

Bestemmelser fra 2007 

Min  Bolig: plass per boenhet 

 

 

 

 

 

 

Str boenhet: Lokal-/nær-
/grendesenter 

Sone 2 Sone 1 

Enebolig 

1-roms lei 

2-romslei 

3-roms og større leilighet 

2,0 

0,5 

0,75 

1,0 

 

3,0 

1,0 

1,0 

1,5 

4,0 

1,0 

1,5 

2,0 

Næring: plass per 100m2 

 

Industri/lager 

Forretning 

Kontor 

      Bil             Sykkel 

0,5                         1,0 

1,0                         2,0 

0,5                         1,0 

 

      Bil             Sykkel 

1,0                         1,0 

4,0                         2,0 

7,0                         1,0 

 

 

Tromsø Parkeringsvedtekter fra 
1988 
 
 
 
 
 

Maks 
 
 
 
 

Bolig:Plass per boenhet  
 

1 plass pr. bolig og 0,5 biloppstillingsplass pr. hybel 

Næring:  
Plass per 1000m2 
 

Område 1 
Inntil 2 biloppstillingsplasser for bygninger 
opptil 2.000 m² og 3 biloppstillingsplasser 
for bygninger over 2.000m² 

Område 2 
5 biloppstillingsplasser for bygninger 
opptil 2.000 m² og inntil 10 
biloppstillingsplasser for bygninger over 
2.000m² 
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