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0 Forord 
Dette dokumentet redegjør for det faglige grunnlaget og vurderingene som ligger bak forslaget til 

parkeringsstrategi med parkeringsnorm for Drammen kommune.  

Det faglige grunnlaget følger samme oppbygning som parkeringsstrategi med parkeringsnorm, slik at 

det skal være enkelt å gå inn i det faglige grunnlaget for å finne ut hva som ligger til grunn for det 

som er foreslått i strategien og normen. Hovedkapitlene er likt nummerert og har samme overskrift i 

de to dokumentene, men det er naturligvis flere underkapitler i dette faglige grunnlaget. 

Som parkeringsstrategien med parkeringsnorm har dette dokumentet to hoveddeler: 

1. Parkeringsstrategi. Parkeringsstrategien beskriver hvordan Drammen kommune ønsker å 

bruke regulering av parkering til å videreutvikle kommunen. I strategien presenteres de 

parkeringspolitiske målene, hovedgrep i virkemiddelbruken og begrunnelsene for dem. 

Detaljene i parkeringspolitikken utformes løpende. 

2. Parkeringsnorm. Normen gir konkrete bestemmelser og retningslinjer om parkering ved 

nybygging og omregulering.  

 

Formannskapet førstegangsbehandlet forslaget til parkeringsstrategi med parkeringsnorm 

29.11.2022, og fattet følgende vedtak: 

1. Parkeringsstrategi med parkeringsnorm, høringsutgave datert 01.11.2022, sendes på høring og legges 

ut til offentlig ettersyn. 

2. Høring og offentlig ettersyn samordnes med høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel. 

3. Fortsette ordningen med gratis parkering i de kommunale parkeringshusene i Drammen sentrum 

hverdager etter kl. 16, lørdag etter kl. 12 og hele søndag. Pengene tas innenfor ramme P16. 

Kapittel 1.7 Parkering i Drammen sentrum er med bakgrunn i dette justert og supplert med 

informasjon om formannskapets vedtak. 

For øvrig er to unødvendige under-overskrifter fjernet i det samme kapitlet. 
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1 Del 1: Parkeringsstrategi 
 

1.1 Innledning 
Parkering er et tema som berører mange aktører og mange områder i samfunnet. Parkering handler 

om innbyggernes hverdag, om arbeidsreiser og fritidsreiser, og om valg av reisemåte, og kanskje om 

valg av arbeidsplass. Parkering kan også være med på å styre hvor man velger å handle eller utøve 

fritidsaktiviteter. Parkering handler om prioritering av ulike reisemidler, buss, bil, sykkel og gange. 

Videre handler det om varelevering, og om tilgjengelighet for de som har redusert bevegelighet. 

Parkering handler også om fremkommelighet, om skilting, håndheving og betaling. Figuren nedenfor 

illustrerer noen av områdene som berøres av parkering. 

 

Figur 1 Parkering berører mange områder 

Med bakgrunn i dette ser vi at parkering er et virkemiddel for å styre i hvilken retning Drammen 

kommune skal utvikle seg, både med hensyn til samferdsel, miljø og dagligliv. I de fleste tilfeller er 

det ikke et gitt fasitsvar, man må veie ulike hensyn mot hverandre.  

Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2040, vedtatt av kommunestyret 13.12.2021, har som et av 

sine hovedmål at «Drammen skal bli Norges grønneste kommune – et sirkulært og klimarobust 

lavutslippssamfunn der det er naturlig å velge miljøvennlig». Et av delmålene under dette 

hovedmålet er at «Drammen skal redusere klimagassutslippene.» Blant strategiene for å oppnå dette 

inngår blant annet at kommunen «Legger til rette for økt bruk av gange, sykkel og kollektivtransport 

og ikke økt privatbiltransport.» Samfunnsdelens klimamål føres videre gjennom en egen 

klimastrategi (del 1.0 vedtatt 13.12.2021, del 2.0 forventes vedtatt i 2023).  

Samarbeidet Buskerudbyen, der Drammen er med, er ett av byområdene som omfattes av 

nullvekstmålet for persontransport med bil, satt blant annet i Nasjonal Transportplan 2022-2033. 

Nullvekstmålet innebærer at veksten i persontransport skal tas med kollektivtransport, sykling og 

gange, ikke med bil. Oppnåelse av nullvekstmålet er blant annet en forutsetning for å få 

byvekstavtale med staten. 

Parkeringsstrategien balanserer behovet for å begrense biltrafikken med hensynet til å sikre 

befolkningens mobilitet. 

 

Bolig og bil Arbeidsplass og bil
Tilgjengelighet til byen 

med bil
Fremkommelighet for 

kollektivtrafikk og sykkel

Elbilparkering, 
Hydrogenbilparkering –

lading/påfylling 

Pendlerparkering, 
innfartsparkering, 

knutepunktsparkering

Parkeringsanvisning, 
skilting, oppmerking, 

parkeringskommunikasjon

Parkering i hus, på plasser 
og i gater

Parkeringstider og 
parkeringsavgifter

Varelevering

HC-parkering, MC-
Parkering, Sykkelparkering

Hente- og bringeplasser Park & Ride Bildeling Betalingssystemer
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1.2 Rammebetingelser for kommunens parkeringspolitikk 
Kommunen kan utforme sin egen parkeringspolitikk, men står ikke helt fritt. En rekke lover, 

forskrifter og regler gir stramme rammebetingelser for hvordan parkering skal utøves, og disse må 

følges. Figuren nedenfor illustrerer det omfattende regelverket. 

 

Figur 2 Lover, forskrifter og regler som angår parkering 

Disse rammebetingelsene er lagt til grunn for parkeringsstrategien: 

• Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer 

(parkeringsforskriften) 

• Forskrift om offentlig parkeringsgebyr 

• Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 

• Forskrift om gebyr for parkeringsvirksomhet og opplæringstilbydere (gebyrforskriften) 

• Forskrift om brukerfinansiering av Parkeringsklagenemnda 

• Lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven) 

• Forskrift om kjørende og gående trafikk (trafikkregler) 

• Forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (skiltforskriften) 

• Forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften) 

• Lov om tjenestevirksomhet (tjenesteloven) 

• Konkurranseregler i norsk lovgivning og i EØS-avtalen 

 

1.3 Organisering av kommunens parkeringstilbud 
Parkeringsforskriften skiller mellom parkering på offentlig ferdselsåre, som kommunen har enerett 

på å tilby, og parkering kommunen tilbyr i et marked i konkurranse med private parkeringstilbydere. 

Bakgrunnen for dette er tjenesteloven og EØS-avtalen, som skiller mellom «ikke-økonomisk 

aktivitet» og «økonomisk aktivitet».   

For å etterleve parkeringsforskriften, tjenesteloven og EØS-avtalen, er Drammen kommunes 

parkeringstilbud organisert i to enheter. Den «ikke-økonomiske aktiviteten» er plassert i kommunens 

basisorganisasjon som Virksomhet Parkering, mens den «økonomiske aktiviteten» er lagt til det 

kommunalt heleide selskapet Dpark AS. 
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Organiseringen er i tråd med vedtak i Fellesnemnda for Nye Drammen 08.12.2018:  

Myndighetsoppgaver og ikke-økonomisk aktivitet knyttet til kommunal parkering organiseres 

i Nye Drammens egen driftsorganisasjon. D-park AS fortsetter med ansvar for økonomisk 

aktivitet innen parkering. 

Vedtaket innebar at tidligere Drammen kommunes kommunale foretak Drammen Parkering KF ble 

avviklet ved kommunesammenslåingen og oppgavene og personellet til det tidligere kommunale 

foretaket ble flyttet til kommunens basisorganisasjon som Virksomhet Parkering. 

 

1.3.1 Parkeringstilbud innenfor kommunens enerettsområde 
Kommunen har enerett på å tilby vilkårsparkering på offentlig ferdselsåre. Offentlige ferdselsårer er i 

parkeringsforskriften definert som ferdselsdelen av offentlig veg, beregnet for trafikk med 

motorvogn, med integrerte arealer for kantsteinsparkering og lignende. I henhold til tjenesteloven og 

EØS-avtalen er dette ikke «økonomisk aktivitet». I Drammen kommune er forvaltningen av denne 

delen av kommunens parkeringstilbud lagt i kommunens basisorganisasjon til Virksomhet Parkering. 

Virksomhet Parkering er den operative parkeringsmyndigheten til Drammen kommune og innehar 
fagkompetanse innen parkeringstjenester, parkeringsreguleringer og parkeringsteknologi. 
Virksomheten ivaretar også myndigheten kommunen har fått delegert fra Vegdirektoratet til å 
kontrollere og håndheve Vegtrafikklovens bestemmelser, herunder trafikkreglenes § 17 (som 
omhandler stans og parkering), forskrift om offentlig parkeringsgebyr, parkeringsforskriften, 
skiltforskriften og forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede.   
 
Virksomhet Parkering ivaretar videre kommunens delegerte skiltmyndighet for 
parkeringsregulerende skilt på kommunale veier i Drammen kommune (nærmere omtalt i kapittel 
1.19).  
 
Parkering langs offentlig ferdselsåre er skiltet med hvit P på blå bakgrunn. Vilkårsregulering av 

parkeringen kan dreie seg om hvor lenge man kan parkere, når på døgnet parkeringsreguleringene 

gjelder, reservasjon av parkeringsplasser (for eksempel for forflytningshemmede) og krav om bruk av 

parkeringsskive. Det kan også dreie seg om betaling for å parkere. Parkering mot avgift langs gatene i 

Drammen sentrum, på Tinghustomta og på den kommunale parkeringsplassen ved Drammen vgs. 

inngår i det kommunale enerettsområdet. 

Virksomhet Parkering leverer også betalte parkeringstjenester til Dpark AS som drifter kommunes 

parkering utenfor enerettsområdet.  

All parkering på offentlige ferdselsårer skal reguleres med skiltforskriftskilt.  

 

Figur 3 Eksempler på skiltforskriftskilt som regulerer stans og parkering 
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1.3.2 Kommunalt parkeringstilbud i konkurranse med private aktører 
Kommunens parkeringstilbud utenfor enerettsområdet utøves i konkurranse med private aktører, og 

er i henhold til tjenesteloven og EØS-avtalen «økonomisk aktivitet», og må skilles fra den «ikke-

økonomiske aktiviteten» på kommunens enerettsområde. 

I Drammen kommune ivaretas denne delen av kommunens parkeringstilbud av aksjeselskapet Dpark 

AS, som er 100 % eid av kommunen. Dpark AS er etablert som et kommunalt utvidet egenregiselskap 

og leier parkeringshus og parkeringsområder fra Drammen Eiendom KF, og administrative tjenester 

og parkeringstjenester fra Virksomhet Parkering, til markedsmessige betingelser.  

Dpark AS ble opprettet som følge av vedtak i bystyret i tidligere Drammen kommune 05.04.2016. 

Bakgrunnen var en endring i parkeringsforskriften som da var under utarbeidelse.  

Dpark AS er underlagt aksjeloven og ledes av et styre. 

I praksis har Dpark AS ansvaret for drift av følgende av kommunens parkeringstilbud: 

• Blichs gate parkeringshus, 336 plasser 

• Thams gate parkeringshus, 536 plasser 

• Grev Wedel parkeringshus, 273 plasser 

• Waagaardsløkka (ved Drammen sykehus), 178 plasser 

• Marienlyst-området/Drammensbadet, 277 plasser 

Dpark AS har også driftsavtale med kommunale virksomheter som har behov for 

parkeringsregulering tilknyttet virksomhetene.  

Det understrekes at Dparks utleieplasser driftes etter markedsmessige prinsipper og at styret i Dpark 

AS skal vedta endringer i avgiftstakster og leiepriser for de parkeringsplasser de drifter. Dpark driftes 

etter aksjeloven og har særregnskap. Styret forholder seg til overordnede føringer gitt av kommunen, 

også gjennom parkeringsstrategien, men drift, økonomi og årsbudsjett vedtas av styret i selskapet og 

disponering av resultat vedtas av generalforsamlingen.  

Følgende er viktig med hensyn til driften av Dpark AS: 

• Dpark AS drifter den delen av kommunens parkeringstilbud som ikke ligger innenfor 

kommunens enerettsområde 

• Parkeringsdrift utenfor enerettsområdet er økonomisk aktivitet, og påvirkes av tjenesteloven 

og EØS-avtalen 

• Drift av parkering utenfor enerettsområdet er å forstå som privat/kommersiell virksomhet, 

både for områder som eies av private og av kommunen/fylket/staten 

• Drift av slik parkering skal konkurranseutsettes eller driftes som utvidet egenregiselskap for å 

unngå subsidiering 

• Dpark AS har særbudsjett som ikke inngår i kommunens handlings- og økonomiplan, og det 

er styret i selskapet som vedtar parkeringstakster og -tider  

• Dpark AS har ingen ansatte, parkeringsfaglige tjenester leies fra Virksomhet Parkering 

• Parkeringshus og -plasser leies til markedsvilkår fra Drammen Eiendom KF 

• Kommunen kan kjøpe driftstjenester fra eller selge driftstjenester til et eventuelt selskap for 

drift utenfor enerettsområdet etter prinsippet for «utvidet egenregi» 
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Alle områder hvor det tilbys parkering for allmennheten utenfor kommunens enerettsområde 

skal reguleres med «vedlegg 1- skilt» i henhold til parkeringsforskriften. 

 

Figur 4 Eksempler på parkeringsforskriftens "vedlegg 1-skilt" som regulerer stans og parkering 

Den nye parkeringsstrategien skiller tydeligere enn tidligere mellom Dpark AS, som skal drive på 

markedsmessige betingelser i konkurranse med andre parkeringsaktører, og kommunens Virksomhet 

Parkering, som driver parkeringsplassene kommunen har enerett på å drive. 

 

1.4 Parkeringsstrategien i den løpende parkeringsforvaltningen 
Parkeringsstrategien gir de overordnede målene og hovedgrepene i parkeringspolitikken. Den 

løpende parkeringsforvaltningen skal skje innenfor disse rammene. Parkeringstilbudet kan justeres 

for å sikre at det fungerer i tråd med intensjonene i parkeringsstrategien. Større endringer av 

prissystem eller prinsipper for parkeringsregulering skal behandles politisk. 

I parkeringsstrategien foreslås det tydeliggjort at endringer i følgende forhold krever politisk 

behandling:  

• Innføring eller avvikling av avgiftsparkering (eksempelvis innføring av avgiftsparkering i Mjøndalen 

sentrum og/eller Svelvik sentrum) 

• Større endring av takster og tider innen kommunens enerettsområde 

• Endring i soner for beboerparkering og boligsoneparkering 

• Endring i parkeringsnormer 

Videre foreslås det tydeliggjort at innenfor det kommunale enerettsområdet kan følgende gjøres 

uten politisk behandling:  

• Justeringer av skiltreguleringer innenfor kommunens enerettsområde for å bidra til måloppnåelse, 

innenfor rammen av parkeringsstrategien 

• Fastsette ulike satser på ulike områder/gater dersom dette er nødvendig for å oppnå målsetningene i 

parkeringsstrategien 

Dpark AS driver sin virksomhet i konkurranse med private parkeringstilbydere. Dpark AS skal legge 

parkeringsstrategien til grunn for sin virksomhet, men parkeringsstrategien bør tydeliggjøre at Dpark 

AS innenfor føringene i strategien skal operere som en markedsaktør.  

I tråd med dette bør parkeringsstrategien tydeliggjøre at styret for Dpark AS kan: 

• Vedta satser og innkrevingstider i kommunens parkeringshus og på flateparkeringer, med 
formål om å utnytte hvert parkeringshus og hver parkeringsplass best mulig innenfor 
parkeringsstrategiens rammer   

• Sette/endre maksimalsatser for dag, helg og langtidsleie i parkeringshusene ut fra 
markedssituasjonen   

• På linje med private tilbydere av parkeringsplasser vurdere, og eventuelt innføre, betaling for 
parkering også på søndager   
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1.5 Samlet antall allment tilgjengelige parkeringsplasser holdes om lag uendret 
 

1.5.1 Parkeringsbelegg 
Ved ca. 80 % belegg (80 % av parkeringsplassene opptatt) opplever den som skal finne en 

parkeringsplass at det er «fullt» på parkeringen, i betydningen at man må lete etter en 

parkeringsplass og kan oppleve det som vanskelig å finne en ledig plass. 

Figuren nedenfor viser belegget på hverdager på kantsteinsplasser i indre sone på Bragernes i uke 24 

(midt i juni) 2022.  

 

Figur 5 Beleggsprosent på kantsteinsplasser i indre sone på Bragernes i uke 24 i 2022 

Vi ser at belegget er oppe i rundt 80 %, altså slik at det oppleves som «fullt», rundt kl. 10, og at det er 

vedvarende høyt belegg fram til ettermiddagen, da belegget går nedover. På kvelden øker belegget 

igjen. Dette kan være knyttet til aktiviteter i sentrum, og til at man ønsker å sikre seg en plass før 

avgiftsinnkrevingen avsluttes kl. 20. 

Neste figur viser utviklingen i beleggsprosent i perioden 2014-2022 (men uten korona-årene 2020 og 

2021).  



11 
 

 

Figur 6 Utviklingene i beleggsprosent for kantsteinsplasser i indre sone Bragernes 2014-2022 

Vi ser en klar tendens til økende belegg på plassene i årene 2014-2018, til et nivå der belegget var 

over 80 % stor deler av dagen. Så høyt belegg gjør at de som trenger parkeringsplass opplever at det 

er fullt, og at tilgjengeligheten er dårlig. I desember 2018 vedtok bystyret i daværende Drammen 

kommune ny parkeringsstrategi, som begynte å gjelde fra 1. februar 2019. Et av grepene i denne 

strategien var å prise kantsteinsparkering tydelig høyere enn parkering i parkeringshus, samt at det 

ble innført 3 timers tidsbegrensning på kantsteinsplassene (mot tidligere 5 timer), samtidig som det 

ikke er noen tidsbegrensning i parkeringshusene. Belegget på kantsteinsplassene i 2019 tyder på at 

denne strategien virket. Beleggsprosenten på kantsteinsplassene gikk ned, og dermed ble 

tilgjengeligheten bedre.  

Vi ser imidlertid at belegget i 2022 klart har økt siden 2019, og nå nærmer seg nivået fra før 

gjeldende parkeringsstrategi for tidligere Drammen kommune trådte i kraft. I 2019 var takstene 25,- 

kr/time i p-husene og 40,- kr/time for kantsteinsparkering. Dette var en tydelig prisforskjell som ga et 

klart budskap til de parkerende. Siden den gang er det besluttet politisk å øke begge takster med 5 

kr, slik at prisen i 2022 er 30,- kr/time i p-hus og 45,- kr/time for kantsteinsparkering. Det er fortsatt 

en tydelig forskjell i pris, men den prosentvise prisforskjellen har blitt noe mindre. I 2019 utgjorde 

prisen i p-hus 62,5 % av prisen for kantsteinsparkering, mens tilsvarende tall i 2022 er 66,7 %. I tillegg 

er det slik at man betaler full pris (30,- kr/time) for å parkere elbil i parkeringshus, men halv pris 

(22,50 kr/time) for å parkere elbil på kantsteinsparkering. (Les mer om parkering for elbiler i kapittel 

1.11.) 

Ser vi på lørdag, er bildet litt annerledes. Beleggsprosenten passerer 80 % senere på dagen, først kl. 

12, men til gjengjeld holder den seg høy til lengre utpå ettermiddagen. På lørdag avsluttes 

avgiftsinnkrevingen kl. 18. Figuren nedenfor viser beleggsprosenten på kantsteinsplassene i indre 

sone på Bragernes lørdag i uke 24 i 2022.  
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Figur 7 Beleggsprosent på kantsteinsplasser i indre sone på Bragernes på lørdag i uke 24 i 2022 

Ser vi på utviklingen i belegg på lørdager i perioden 2014-2022, ser vi at parkeringsstrategien som 

gjaldt fra 2019 også reduserte belegget på lørdager noe, men virkningen var ikke like sterk som på 

hverdager. En mulig forklaring på dette kan være at tidsbegrensningen på tre timer fjernet en del 

arbeidsparkering på hverdager, mens arbeidsplassparkeringen utgjorde en mindre andel av 

parkeringene på lørdagen, og at lørdagsparkeringen derfor ikke ble like mye påvirket. I 2022 ser vi 

også et høyt belegg på kantsteinsparkeringsplassene på lørdag. 

 

Figur 8 Beleggsprosent på lørdager på kantsteinsplasser i indre sone på Bragernes i perioden 2014-2022 

Kartleggingen av belegg i indre sone på Bragernes tilsier at kort tidsbegrensning (3 timer) og tydelig 

prisforskjell mellom kantsteinsplasser og parkeringshus gir bedre tilgjengelighet på 

kantsteinsplassene. Begge disse grepene foreslås derfor videreført. 

Det er ikke gjort tilsvarende registreringer for andre deler av kommunens parkeringstilbud. Man må 

derfor være varsom med å trekke for sterke konklusjoner, men registreringene på Bragernes 

indikerer at presset på parkeringsplassene er økende. 



13 
 

 

1.5.2 Uendret antall kantsteinsplasser vs. andre hensyn 
I parkeringsstrategien for tidligere Drammen kommune vedtatt 18.12.2018 er det lagt til grunn at 

antall allment tilgjengelige parkeringsplasser skal holdes om lag uendret.  

Gateparkeringsplassene (kantsteinsplassene) kan sies å være de mest verdifulle parkeringsplassene. I 

2018 var det 870 allment tilgjengelige gateparkeringsplasser i Drammen sentrum. Ved årsslutt i 2021 

var dette tallet redusert til 834 plasser, en nedgang på 36 plasser, som tilsvarer 4,1 %. Dette er 

plasser som har blitt fjernet til fordel for sykkelvei, kollektivtrafikk og gateaktiviteter. Det er ikke 

kommet til nye gateparkeringsplasser i Drammen sentrum i perioden.  Det er viktig at kommunen 

gjennomfører tiltak som bygger opp om overordnede strategier og vedtatte mål for redusert 

privatbiltransport, men samtidig må man ta hensyn til tilgjengelighet og parkeringstilbud med 

betydning for sentrumsnære aktører.  

Kommuneplanens samfunnsdel har som strategi at det skal legges til rette for økt bruk av gange, 

sykkel og kollektivtransport, og ikke økt privatbiltransport. Videre er det en strategi i samfunnsdelen 

at man skal fortette arealene i sentrumsområdene, langs kollektivårer og ved knutepunkter. Disse 

strategiene vil bidra til å begrense etterspørselen etter parkering. Samtidig er bilen et viktig 

transportmiddel for mange.  

De ulike målene og hensynene må veies mot hverandre. Forslaget til parkeringsstrategi legger til 

grunn at samlet antall allment tilgjengelige parkeringsplasser holdes om lag på dagens nivå framover, 

selv om innbyggertallet øker. Dette begrunnes dels i at en viss begrensning i parkeringsmulighetene 

vil bidra til at andelen av reisene som gjøres med bil går ned, noe som er nødvendig for å oppfylle 

nullvekstmålet for personbiltrafikk. Videre begrunnes det med at begrensning av biltrafikk vil gi 

bedre by- og nærmiljøer i form av mindre støy og bedre luftkvalitet, samt lavere klimagassutslipp.  

At antall allment tilgjengelige parkeringsplasser holdes på om lag samme nivå skal imidlertid ikke 

være til hinder for prioritering av gående, syklende, kollektivtransport og deleordninger. Generelt 

skal disse formålene prioriteres foran parkering for privatbiler.  

Samtidig må man ta med i betraktningen at fjerning av kantsteinsparkeringsplasser også gjør det 

vanskeligere for varelevering, budbiler, taxinæringen, forflytningshemmede og andre innbyggere 

som er avhengige av å parkere nær målpunktet sitt. Fjerning av kantsteinsparkeringsplasser kan også 

påvirke trafikksikkerheten og fremkommeligheten fordi varelevering og stopp da kan måtte 

gjennomføres på en slik måte at kjørefelt, fortau eller sykkelfelt helt eller delvis sperres. Det må 

derfor ligge til grunn en helhetlig vurdering før kantsteinsplasser fjernes. 

 

1.5.3 Behov for å kompensere for parkeringsplasser som blir borte?  
En reduksjon av parkeringsplasser ved byfornyelse, nybygg og ved tilrettelegging for kollektiv, sykkel 

og gange vil gå ut over tilgjengeligheten til sentrale områder med bil. En reduksjon av bilbruk er en 

del av overordnet målsetting. Samtidig øker bilholdet i Drammen kommune. 

Tabellen nedenfor viser utviklingen i bilhold i Drammen kommune i perioden 2016 – 2021 (for årene 

før kommunesammenslåingen gjelder tallene summen for de tre tidligere kommunene). 
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Tabell 1 Antall personbiler i Drammen kommune fordelt på type drivstoff. Kilde: Statistisk sentralbyrå  

   År  

Drivstoff  2016  2017  2018  2019  2020  2021  

Bensin  25 472  23 830  22 193  21 100  19 437  18 328  

Diesel  21 596  21 133  20 435  20 180  19 416  18 397  

Annet drivstoff 
(hovedsakelig hybrid)  

11 832  15 291  19 894  22 788  24 899  28 081  

Elbil  1 465  2 081  2 879  3 804  5 125  7 562  

Gass  0  1  1  1  2  2  

SUM  60 365  62 336  65 402  67 873  68 879  72 370  

  
Figuren under illustrerer det samme visuelt.   

  

  
Figur 4 Antall personbiler i Drammen fordelt på drivstofftype  

 

Vi ser at det totale antallet personbiler i Drammen økte fra 60 365 til 72 370 i perioden 2016-2021. 

Det tilsvarer en økning på 12 005 kjøretøy, eller 19,9 %, i denne perioden. Mens antallet bensin- og 

dieselbiler har gått ned i perioden, har antallet hybridbiler gått kraftig opp. Det er først de siste årene 

at antallet elbiler har økt sterkt, og ved utgangen av 2021 utgjorde elbilene 10,4 % av personbilene i 

Drammen. På landsbasis er 76 % av personbilene solgt i perioden fra januar til medio oktober 2022 

elbiler1.  

Bilsalget tilsier at bilen fortsatt vil være en del av samfunnet, selv om bruken søkes redusert. Det økte 

antallet biler kan være en del av forklaringen på det økte presset på parkeringsplassene omtalt over. 

Dersom en prioritering av eksempelvis sykkel, deleordninger og byliv fører til en tydelig nedgang i 

antall parkeringsplasser, kan det bli behov for å se på om noen av parkeringsplassene bør erstattes. 

Da vil det være behov for en samlet strategi for hvor eventuelle nye parkeringsplasser skal etableres. 

 
1 Se statens vegvesens «Oppdatert status på nullutsleppskøyretøy», 
https://www.vegvesen.no/nn/fag/fokusomrade/miljovennlig-transport/nullutsleppsmala/, for løpende 
oppdatert statistikk. 

https://www.vegvesen.no/nn/fag/fokusomrade/miljovennlig-transport/nullutsleppsmala/
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Mulige plasseringer kan være ved kollektivknutepunkter, nær butikker og kulturinstitusjoner eller 

andre sentrumsnære funksjoner. Det kan også være aktuelt å vurdere alternativ parkering i ytterkant 

av byfunksjoner i form av innfartsparkering, parkeringshus, parkeringskjellere eller parkeringshubber.  

I tråd med de tydelige føringene i kommuneplanens samfunnsdel om at det skal legges til rette for 

økt bruk av gange, sykkel og kollektivtransport, og ikke økt privatbiltransport, er arbeid for å 

kompensere for parkeringsplasser som måtte bli borte ikke tatt med i den foreslåtte 

parkeringsstrategien.  

 

1.6 Parkeringstiltak som særlig påvirker arbeidsreiser 
Som hovedregel ønsker Drammen kommune å sette inn tiltak som gjør det mindre attraktivt å 

benytte bil til jobb, mens man vil være mer forsiktig med å sette inn tiltak mot handle- og 

fritidsreiser.  

Dette har flere begrunnelser. Reiser til og fra arbeid foretas i stor grad i rushtiden, da veisystemet er 

mest belastet, mens handle- og fritidsreiser fordeler seg mer utover døgnet. Gevinstene i form av 

mindre kø ved å redusere arbeidsreiser er derfor større enn gevinsten ved å redusere 

handlereiser/fritidsreiser. Kollektivtilbudet er også best i rushtiden, noe som gir større mulighet for å 

velge et annet reisemiddel enn bil.  

Biler som brukes til jobb står ofte parkert hele arbeidsdagen, noe som bidrar til lite sirkulasjon på 

parkeringsplassene. Biler som benyttes til handlereiser står som regel parkert et kort tidsrom. 

Parkering i forbindelse med handlereiser gir således mer sirkulasjon, slik at parkeringsplassene 

kommer til nytte for flere personer enn plasser som benyttes i forbindelse med arbeidsreiser.  

Erfaringsmessig endres handlereisene lettere enn arbeidsreisene dersom det blir vanskeligere å 

bruke privatbil. De handlende kan velge å handle et annet sted dersom tilgjengeligheten med bil blir 

for vanskelig. Å endre arbeidssted er en mye større beslutning enn å bytte handlested. Kommunen 

bør derfor være mer forsiktig med å iverksette parkeringstiltak mot handlereiser, fordi man ikke 

ønsker å innføre parkeringsbegrensninger som går utover handelen i kommunens ulike sentra. 

Samtidig kan redusert antall biler gjøre sentrumsområder mer attraktive for opphold og handel. Å 

omprioritere gateareal fra bilparkering til arealer for gående og syklende kan derfor være tiltak som 

gjør sentrum mer attraktivt og øker byliv og handel.  

I arbeidet med parkeringsstrategi for tidligere Drammen kommune ble det i februar 2018 

gjennomført en spørreundersøkelse om parkering og byliv. Den viste at litt i underkant av en 

fjerdedel (23 %) av de som bruker Drammen sentrum kom dit med bil. I forbindelse med 

behandlingen av merknader som kom inn i høringen/det offentlige ettersynet av 

parkeringsstrategien ble det sett nærmere på reisemiddelfordelingen spesielt for de som reiste til 

byen med formål varehandel, handel av personlige tjenester (frisør, lege, tannlege etc.), servering 

(kafé, pub, restaurant etc.) og kulturopplevelse (kino, konsert, utstilling etc.). Figuren nedenfor viser 

resultatene. 
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Figur 9 Reisemiddelfordeling for de som besøkte Drammen sentrum med reiseformål varehandel, handel av personlige 
tjenester (frisør, lege, tannlege etc.), servering (kafé, pub, restaurant etc.) og kulturopplevelse (kino, konsert, utstilling etc.). 
Tall fra spørreundersøkelse gjennomført i februar 2018 

Også i denne gruppen benytter rett i underkant av en fjerdedel (24 %) bil til reisen, enten som sjåfør 

eller passasjer. I gruppen med disse reiseformålene utgjorde de kollektivreisende ca. 30 % og de som 

spaserte hele veien ca. 42 %. Videre viste undersøkelsen at kunder som reiser med bil, kollektiv og 

går på månedsbasis legger igjen omtrent samme handlesum i Drammen sentrum. Undersøkelsen 

indikerer dermed at bedre tilgjengelighet med buss og tilrettelegging for gående vil treffe større 

kundegrupper enn tilrettelegging for bil. (Siden undersøkelsen ble gjort i februar, var ikke sykkel med 

blant reisemidlene.)  

Det er ikke gjort tilsvarende undersøkelser i kommunens øvrige sentrumsområder.  
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1.7 Parkering i Drammen sentrum 
 

Avgiftssatsene er et effektivt virkemiddel for å regulere bruken av parkeringsplasser. Drammen 

sentrum har relativt høye satser, sammenlignet med andre norske byer. Tabellen nedenfor gir en 

sammenligning av parkeringsavgifter og innkrevingstider i noen norske byer i mai 2022. 

Tabell 1 Sammenligning av parkeringsavgift og innkrevingstider i norske byer i mai 2022 

 

 

  

Kommune Avg.tider Takst Makstid Avgift el-bil 

Oslo 09 – 20 Kjerne (Rådhuspl.): progr.     77,-/104,-  
Sentr.utenf. kjerne: progr.    50,-/54,-/105,-       261,-/døgn 
Grunerløkka:  Progressiv       50,-/54,- 

2 timer 
7 døgn 
2 timer 

Gratis 
15,-/t 

15,-/t> 31,-/2t 

Bergen 08 – 23 Expressplasser i kjernen:       55,-/t 
Sentrumskjerne:                     41,-/t 
Utenfor kjerne:                       28,-/t 

1 time 
2 timer 
2 timer 

Full pris 
Full pris 
Full pris 

Stavanger 08 – 20(16) 
08 – 18(16) 

Sentrumskjerne:  progr.        26,-/34,-/52,- 
Sentrum utenf. kjerne:          21,-/t 
Sentrum utenf. kjerne:          17,-/t 

3 timer 
2 timer 
2 timer 

½ pris 
½ pris 
½ pris 

Sandnes 09 – 19(15) Kjerne:                                      21,- 
Kjerne: progressiv                  15,-/21,-/32,- 
Utenfor sentrum:                   15,- /t 

1 time 
3 timer 

- 

½ pris 
½ pris 
½ pris 

Trondheim 08 – 20(15) Sentralstasjon:                        46,-/ ½ time 
Kjerne: progressiv                  46,-/55,-/66,- 
Ytre sentrum:                          38,-/ t  

½ time 
3 timer 

- 

Full pris 
Full pris 
Full pris 

Porsgrunn 08 – 17 2 timer gratis deretter           26,-/t - Gratis 

Skien 08 – 17                                                    10,-/t 3 timer ½ pris 

Kristiansand 08 – 22(22) 
08 – 19 

Kjerne:   progressiv                 27,-/32,-/39,- 
Sentrumsnært:                        19,-/t 

3 timer 
- 

Full pris 
Full pris 

Ålesund 08 – 16(16) Sentrum:    progressiv            20,-/30,- 2 timer Full pris 

Tønsberg 09 – 20(20) Kjerne:  progressiv                  21,-/33,-/33,- Minimumsbetaling 10,- 
Utenfor kjerne:                        13,-/t    63,-/døgn  Minimumsbetaling 8,- 

3 timer 
- 

Full pris 
Full pris 

Fredrikstad 08 – 21 alle 
08 – 21 alle 
08 – 18(15)  

Kjerne:                                       52,-/t 
Sentrumsnært: progr              42,-/44,-/46,- 
Utenfor kjerne:                        26,-/t 

2 timer 
2 timer 

- 

Full pris 
Full pris 

Full pris/gratis 

Sarpsborg 08 – 16(16) 
08 - 14 

Kjerne:   progressiv                 32,-/35,-/38,- deretter 40,-/t 
Langtidsplasser:                       25,-/t    105,-/døgn     

- 
- 

Full pris 
Gratis 

Moss 08 – 18(18) Kjerne:                                       30,-/t 4 timer ½ pris 

Sandefjord 08 – 18(16) Kantstein kjerne:                     Gratis 1 time  

Sarpsborg 08 – 16(16) 
08 - 14 

Kjerne:   progressiv                 32,-/35,-/38,- deretter 40,-/t 
Langtidsplasser:                       25,-/t    105,-/døgn     

- 
- 

Full pris 
Gratis 

Moss 08 – 18(18) Kjerne:                                       30,-/t 4 timer ½ pris 

Sandefjord 08 – 18(16) Kantstein kjerne:                     Gratis 
Plasser:                                      14,- til 17,- pr. time 

1 time 
1 til 4 timer 

 
½ pris 

Haugesund 08 – 15(12) Sentrum:                                   16,-/t 2 timer Full pris 

Bodø 08 – 18(18) 
08 – 18(18) 

Kjerne:   progressiv                 31,-/37,- deretter 47,-/t 
Utenfor sentrum:                    22,-/t      857,-/måned 

- 
- 

Full pris 
Full pris 

Tromsø 08 – 17(15) Gateparkering:                        32,-/t 2 timer Full pris 

Arendal 08 – 16(15) 
08 – 16(15) 
08 – 16(15) 

Kjerne:                                      35,-/t 
Sentrum:                                  25,-/t 
utenfor sentrum:                    25,-/t 

1 time 
2 timer 

- 

Gratis 
Gratis 
Gratis 

Hamar 09 – 17(15) 
09 – 17(15) 

Kjerne:                                      31,-/t 
Utenfor kjerne:                       31,-/t 

3 timer 
- 

½ pris 
½ pris 

Larvik 08 – 17(14) Enkelte plasser:                      25,-/t 
Kantstein:                                Gratis, tidsbegrensed med skive 

- 
1–2 t. gratis 

Full pris 

Halden 08 – 17 Kjerne:      progressiv             23,-/25,-/30,- deretter 40,-/t 
Utenfor kjerne:                       25,-/t   minimum 1 time (25,-) 

- 
- 

Full pris 
Full pris 

Kongsberg 08 – 18(16) Kjerne:   progressiv                Gratis 1 time deretter 25,-/50,- 3 timer Full pris 

Bærum 08 – 17(15) 
08 – 17(15) 

Kjerne:                                      35,-/t 
Utenfor kjerne:                       14,-/t 

1 time 
2 t. og 12 t. 

Gratis 
Gratis 

Asker 07 – 19(16) Sentrumskjerner:                   40,-/t 3 timer ½ pris 
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Tabellen nedenfor viser tidsbegrensning og priser i 2022 for parkeringsplasser innenfor det 

kommunale enerettsområdet (kantsteinsparkering, Tinghustomta, den kommunale 

parkeringsplassen ved Drammen vgs.). 

Tabell 2 Tidsbegrensning og priser for parkering på kommunalt enerettsområde i Drammen sentrum i 2022 

Indre avgiftssone  

Maksimal parkeringstid kantsteinsplasser, timer 3 

Maksimal parkeringstid, Tinghustomta, timer 5 

Pris, kr/time 45 

  

Ytre avgiftssone  

Maksimal parkeringstid kantsteinsplasser, timer 3/5 

Pris, kr/time 30 

  

Parkeringsavgift elbil og hydrogenbil  

Kantsteinsparkering, Tinghustomta og kommunal parkering ved Drammen vgs. Halv takst 

 

Neste tabell viser takster og tidsbegrensning på plassene drevet av Dpark AS i 2022. 

Tabell 3 Tidsbegrensning og priser på parkeringsplasser som drives av Dpark AS i 2022 

Ytre avgiftssone  

Maksimal parkeringstid Marienlyst/Drammensbadet, Waagaardsløkka 5 

Pris, kr/time 30 

  

Kommunale parkeringshus  

Maksimal parkeringstid Ingen 

Pris, kr/time (felles for alle kommunale p-hus) 30 

Maksimalpris, kr/døgn (felles for alle kommunale p-hus) 160 

  

Parkeringsavgift elbil og hydrogenbil  

Flateparkering og kommunale parkeringshus Ordinær takst 
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Figuren nedenfor viser prisen for parkering i sentrumssonen for time en og to i ulike norske byer. Rød 

strek indikerer prisnivået i Drammen. 

 

 

Figur 10 Priser for parkering i sentrumssonen for første og andre time i større norske byer. Rød strek indikerer prisnivået i 
Drammen 

For sammenligningens skyld kan det også være interessant å se på prisene som private aktører tilbyr 

allmennheten i Drammen. Disse prisene varierer mye. I parkeringshuset til Torget Vest er prisen 26,- 

kr/time. I Kinogarasjen må man betale 48,- kr/time, og i parkeringskjelleren på Union brygge koster 

det 62,- kr/time. 

Vi ser at Oslo, Bergen og Trondheim har de høyeste parkeringsavgiftene. De er også landets største 

byer. Blant de noe mindre byene, ser vi at Fredrikstad har relativt høye parkeringsavgifter, mens 

Drammen kan sies å ligge nesten på samme nivå. Asker, Stavanger, Kristiansand, Arendal og 

Sarpsborg har noe lavere parkeringsavgifter enn Drammen. (Direkte sammenligning kompliseres ved 

at byene har ulike takstmodeller, der noen har flat takst, og andre har progressive takster der man 

betaler mer per time jo lenger man står parkert.) 

Tatt i betraktning at parkeringsavgiften i Drammen er blant de høyere i Norge, vurderes det ikke å 

være grunnlag for en stor endring i prisen nå. En årlig prisjustering omtrent i tråd med den generelle 

prisveksten synes å være den mest hensiktsmessige løsningen for de kommende årene. Samtidig er 

det viktig at kantsteinsparkeringen fortsatt prises klart høyere enn parkering i parkeringshus, slik at 

det fortsatt motiveres til å bruke parkeringshusene og kantsteinsplassene blir mest mulig 

tilgjengelige for de som trenger plassene mest.  

Økning av parkeringsavgifter er også den muligheten Virksomhet Parkering har til å hente inn årlig 

kostnadsøkning (deflator). Dette har i sin tur innvirkning på kommunens inntekt fra 

parkeringsvirksomheten. En årlig deflatorøkning vil bidra til at prisnivået for parkering gradvis økes i 

takt med generell prisstigning. 

Som vist tidligere i rapporten, er belegget på kantsteinsplassene i Drammen sentrum høyt. Derfor 

vurderes det ikke som hensiktsmessig å sette ned prisene for gateparkering. Den mest sannsynlige 
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konsekvensen av det vil være at parkeringsplassene fylles enda mer opp. Da blir det vanskeligere å 

finne en parkeringsplass, og tilgjengeligheten går ned. Det vil særlig ramme grupper som er 

avhengige av å parkere nær målpunktet sitt, eksempelvis av helsemessige grunner eller fordi de skal 

frakte store og/eller tunge gjenstander. Redusert tilgjengelighet kan også gå utover næringslivet i 

sentrum. 

 

Figur 11 Blichs gate parkeringshus 

Bystyret i tidligere Drammen kommune vedtok 30.10.2018 at det skal være gratis å parkere i de 

kommunale parkeringshusene mandag-fredag kl. 16-24, lørdag fra kl. 12 og hele søndag. Formålet 

med ordningen var å gjøre sentrum attraktivt på kveldstid og i helgene. Parkeringshusene driftes av 

Dpark AS. Dpark AS skal i utgangspunktet driftes etter markedsmessige betingelser. Når de 

markedsmessige betingelsene bortfaller gjennom politiske vedtak, betales det derfor kompensasjon 

til Dpark AS. Kommunen har derfor siden bystyrevedtaket i 2018 årlig kompensert 

parkeringshusdriften for bortfall av leieinntekter for å tilby gratis parkering på kveldstid, lørdager og 

søndager. I 2022 er kompensasjonen på ca. 1,4 millioner kr. Fordi gratisparkeringen ble innført som 

et virkemiddel for å stimulere folkeliv og næringsliv i sentrum, har kostnaden vært belastet 

kommunens næringsbudsjett. 

Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt 13.12.2021 tydeliggjør at det ikke skal legges til rette for økt 

privatbiltransport. Subsidiering av privatbilbruk gjennom å tilby gratis parkering vurderes ikke å være 

i tråd med dette målet i kommuneplanens samfunnsdel. Derfor ble det i forslaget til 

parkeringsstrategi som ble lagt fram for førstegangsbehandling i november 2022 foreslått å oppheve 

ordningen med kompensasjon for å tilby gratis parkering i de kommunale parkeringshusene på 

hverdager fra kl. 16, lørdag fra kl. 12 og søndag.  Det ble videre pekt på at kommuneplanens 

samfunnsdel også har et mål om at Drammen skal bli et næringssentrum, og at en mulig løsning 

kunne være at midler som frigjøres på næringsbudsjettet ved at det ikke lenger tilbys gratis 

parkering, omdisponeres til tiltak som fremmer folkeliv, næringsliv og grønn mobilitet i og rundt 

Drammen sentrum. Beslutning om en eventuell alternativ bruk av disse midlene inngår ikke i 

parkeringsstrategien, men ble pekt på som et aktuelt tema i forbindelse med kommunens strategiske 

næringsplan, som skal omfatte strategier og tiltak for å fremme bærekraftig vekst og utvikling i 

Drammen. 
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I forbindelse med førstegangsbehandling av parkeringsstrategi med parkeringsnorm 29.11.2022 

vedtok formannskapet at ordningen med gratis parkering i de kommunale parkeringshusene i 

Drammen sentrum hverdager etter kl. 16, lørdager etter kl. 12 og hele søndag skal fortsette. 

Forslaget til parkeringsstrategi er derfor revidert i tråd med dette vedtaket. 

 

1.8 Parkering i Mjøndalen sentrum 
I Mjøndalen sentrum er det gratis å parkere, men det er tidsbegrensning på 1 og 2 timer for 

kantsteinsparkering alle dager unntatt søndag. Tabellen nedenfor angir tider med tidsbegrensning. 

Tabell 4 Tider på døgnet med tidsbegrensning for parkering i Mjøndalen sentrum 

Tider på døgnet med tidsbegrensning for parkering i Mjøndalen sentrum 

 
Ukedag 

Mandag - fredag Lørdag Søndag 

Kantsteinsplasser Kl. 08-17 Kl. 08-15 Ingen 
tidsbegrensning 

 

I Mjøndalen sentrum benyttes parkeringsskive, der tidspunkt for ankomst til parkeringsplassen angis. 

Parkeringsskive kan fås gratis av Drammen kommune (Virksomhet Parkering) og i forretninger i 

Mjøndalen sentrum, eller kjøpes i bilrekvisitaforretninger. Har man ikke parkeringsskive tilgjengelig, 

kan man skrive ankomsttidspunktet på en lapp som legges i bilens frontrute. 

Per i dag vurderes det ikke som lønnsomt å innføre avgiftsparkering i Mjøndalen sentrum. Det er 

kostbart å sette opp og drifte parkeringsautomater. Innføring av avgiftsparkering kan medføre større 

utgifter enn inntekter.  

Dersom presset på parkeringsplasser i Mjøndalen øker over tid, kan det være aktuelt å innføre 

parkeringsavgift for å motivere de som har mulighet til å velge andre transportmidler enn bil. En 

eventuell innføring av parkeringsavgift i Mjøndalen må behandles politisk. 

I dag er det kommunalt eide parkeringsområder i Mjøndalen sentrum, ved Samfunnshuset og ved 

Wildenveys plass, som er uregulerte. For å gi et mer enhetlig kommunalt parkeringstilbud i 

Mjøndalen sentrum, bør det settes i gang arbeid med å vilkårsregulere disse plassene (med 

vilkårsregulering menes at det settes vilkår for bruk av parkeringsplassene, eksempelvis 

tidsbegrensning). Parkeringsområdet ved Wildenveys plass bør vilkårsreguleres med hensyn til 

handel og service i Mjøndalen sentrum, mens parkeringsområdet ved Samfunnshuset bør 

vilkårsreguleres slik at parkering for besøkende til Samfunnshuset prioriteres.  

 

1.9 Parkering i Svelvik sentrum 
I Svelvik sentrum er det gratis å parkere, men tidsbegrensning på noen plasser. (Det benyttes ikke 

parkeringsskive i Svelvik.) 

Tilsvarende som i Mjøndalen, vil en innføring av parkeringsavgift i Svelvik kunne føre til større 

utgifter knyttet til oppsetting og drift av automater enn inntekt i form av parkeringsavgifter.  

Dersom presset på parkeringsplasser i Svelvik sentrum øker over tid, kan det være aktuelt å innføre 

tiltak for at bilene ikke skal stå parkert så lenge og at de som har mulighet motiveres til å bruke andre 
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transportmidler enn bil. Et aktuelt tiltak kan være tidsbegrensning på noen parkeringsplasser. En 

eventuell innføring av avgiftsparkering i Svelvik sentrum må behandles politisk. 

 

1.10 Parkering for forflytningshemmede 
Parkeringen for forflytningshemmede er regulert i parkeringsforskriften, men kravene i 

parkeringsforskriften gjelder kun for vilkårsparkeringsplasser som er åpne for allmennheten. Tildeling 

av parkeringstillatelse er regulert i egen forskrift, Forskrift om parkeringstillatelse for 

forflytningshemmede. Drammen kommune skal etterleve de normer og krav som til enhver tid er 

forskriftsbestemt.  

I gjeldende parkeringsforskrift (med ikrafttredelse 01.01.2018) § 61 står det at det skal «avsettes et 

tilstrekkelig antall plasser for forflytningshemmede med parkeringstillatelse. Med tilstrekkelig antall 

menes at det i alminnelighet til enhver tid er en ledig reservert plass.»  

For å gjøre dette kravet mer konkret og for at det skal gjelde også for parkering som ikke faller inn 

under parkeringsforskriften (som kun gjelder vilkårsparkeringsplasser som er åpne for 

allmennheten), har Drammen kommune satt tallfestede krav til antall plasser som skal reserveres til 

forflytningshemmede, avhengig av parkeringsanleggets størrelse. Dessuten er det et minstekrav om 

én parkeringsplass for forflytningshemmede selv om vanlige avrundingsregler tilsier at antallet 

avrundes ned til null. (I tilfeller der det ikke etableres noen parkeringsplasser, er det heller ikke krav 

om parkering for forflytningshemmede). Kravene fremgår av parkeringsnormen (del 2 av 

parkeringsstrategi med parkeringsnorm).  

Det er også verdt å merke seg at forflytningshemmede med parkeringstillatelse  i tråd med 

parkeringsforskriften § 64 kan stå inntil dobbel tid på ordinære parkeringsplasser der 

tidsbegrensningen er 30 minutter eller mer. Eksempelvis vil man da kunne stå inntil 4 timer på en 

ordinær parkeringsplass der tidsbegrensningen for øvrige bilister er 2 timer. For å sikre god 

tilgjengelighet for forflytningshemmede er det derfor viktig å sørge for at belegget ikke er for høyt på 

ordinære kantsteinsplasser, slik at forflytningshemmede lettere har mulighet for å finne en 

parkeringsplass.  

Det vises til parkeringsforskriften (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-260) §§ 61-

64 for krav til tilrettelegging for forflytningshemmede. 

  

     
          over 3 timer

 

     mellom 08 - 20 

  

     
          over 3 timer

 

     mellom 08 - 18 

 

Tabell 5 Eksempler på skilting av parkeringsplasser reservert for forflytningshemmede med tilhørende tidsreguleringer 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-260
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1.11 Parkering for elbiler og hydrogenbiler 
 

1.11.1 Elbil 
Parkeringsstrategien skal bidra til miljøvennlig omlegging av transport i Drammen. Klimautslippene 

skal ned, og bruken av privatbil skal ikke øke. Innfasing av elbiler har skjedd langt raskere enn man 

trodde da statlig virkemiddelbruk med avgiftsfritak for elbiler ble vedtatt. Elbiler gir ikke CO2-utslipp 

ved bruk, men skaper like mye kø, beslaglegger like mye parkeringsareal, gir samme 

trafikksikkerhetsutfordringer og medfører lokal luftforurensning i form av svevestøv som andre biler.  

Drammen kommune har per 2022 halv pris for kantsteinsparkering av elbiler i Drammen sentrum, 

samt for parkering på Tinghustomta og den kommunale parkeringsplassen ved Drammen 

videregående skole. Kommunale parkeringshus, parkeringsplassene på Marienlyst/Drammensbadet 

og Waagaardsløkka (ved sykehuset) har full pris for elbiler.  

Bakgrunnen for dette for denne prisingen er at regjeringen i 2018 sendte et lovforslag til Stortinget 

om at elbiler og hydrogenbiler ikke skal betale mer enn 50 prosent av ordinær takst der kommunen 

har enerett på å drive parkering (primært langs kommunale gater). Lovendringen er imidlertid ikke 

fulgt opp i parkeringsforskriften, og dermed ikke gjort gjeldende. Et stort antall norske kommuner (39 

stk.) tar derfor full parkeringsavgift for elbiler2. (Se nærmere redegjørelse for disse forholdene i 

kapittel 1.11.2 nedenfor.) 

Ordningen fra tidligere Drammen kommune er fram til og med 2022 videreført i den nye kommunen. 

Samtidig ser vi at elbiler er helt dominerende i nybilsalget. Videre øker bilholdet, blant annet som 

følge av de gunstige elbilordningene. I Drammen sentrum er det en strategi at parkering i 

parkeringshus skal prises lavere enn kantsteinsparkering langs gatene, for å få flere til å benytte 

parkeringshusene. Denne strategien svekkes når elbiler betaler halv takst for kantsteinsparkering 

(22,50 kr/time), men full takst i parkeringshusene (30,- kr/time). 

Ved utgangen av 2021 var 10,4 % av personbilene i Drammen elektriske. Figuren nedenfor viser 

utviklingen av andel elbiler på offentlige avgiftsplasser3 fra desember 2020 til juli 2022. 

 
2 En oversikt over priser for elbilparkering i ulike kommuner kan ses på nettsiden til Norsk elbilforening: 
https://elbil.no/elbil-fordeler/parkering/.  
3 Med offentlige avgiftsplasser menes parkeringsplasser innenfor kommunens enerettsområde. Konkret vil 
dette si kantsteinsparkering, samt Tinghustomta og de kommunale plassene ved Drammen videregående skole. 

https://elbil.no/elbil-fordeler/parkering/
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Figur 12 Andel elbiler på offentlige avgiftsplasser i Drammen i perioden desember 2020 - juli 2022 

Vi ser at elbilene nå utgjør ca. 26 % av kjøretøyene parkert på disse plassene. Figuren nedenfor angir 

elbilenes andel av totalt antall parkerte biler i indre parkeringssone på Bragernes til ulike tider på 

døgnet og for flere år fra 2014 frem til 2022 (2020 og 2021 ble ikke undersøkt på grunn av 

koronapandemien).  

 
Figur 13 Andelene elbil av totalt antall parkerte biler i indre sone Bragernes for ulike tider på døgnet, utvikling 2014-2022 

Fram til og med 2018 var det gratis å parkere elbil på disse parkeringsplassene. Vi ser at andelen 

parkerte elbiler økte jevnt i årene 2014-2018. 1. februar 2019 ble det innført halv pris for parkering 



25 
 

av elbiler på plasser innenfor kommunalt enerettsområde, samt at maksimaltiden ble endret fra 5 til 

3 timer. Dette gjorde at andelen elbilene utgjorde av det totale antallet parkerte biler gikk tydelig 

ned i 2019. I 2022 ser vi at elbilene igjen utgjør en stor andel av de parkerte bilene. På ettermiddagen 

ligger elbilandelen på 30-40 % av de parkerte bilene langs gata i indre sone på Bragernes. Det er en 

vesentlig større andel enn de 10,4 % elbilene utgjorde av personbilparken ved utgangen av 2021. 

Tallene tyder på at halv pris for å parkere elbil på gateparkeringsplassene oppmuntrer til å parkere 

elbilen på gata i stedet for i parkeringshus. Dette bidrar til høyt belegg på kantsteinsplassene, og 

dermed dårligere tilgjengelighet. 

Virksomhet Parkering har sett nærmere på hvor lenge henholdsvis fossilbiler og elbiler sto parkert på 

kommunale enerettsplasser i Drammen sentrum i september 2022. Blant de som betalte på automat 

sto fossilbilene i gjennomsnitt parkert i 60 minutter, mens elbilene i gjennomsnitt sto parkert i 71 

minutter. Blant de som betalte elektronisk (Easypark) sto fossilbilene i gjennomsnitt 48 minutter, 

mens elbilene sto i 58 minutter. Det er stor variasjon mellom de enkelte områdene, men i 

gjennomsnitt er det, som vi ser, en tendens til at elbilene står parkert noe lenger enn fossilbilene. 

Halv pris for parkering av elbiler kan være forklaringen på dette. 

Kommuneplanens samfunnsdel er tydelig på at kommunen skal legge til rette for økt bruk av gange, 

sykkel og kollektivtransport, og ikke økt privatbiltransport. Med bakgrunn i dette vurderes det ikke 

riktig at kommunen subsidierer privatbiltransport gjennom billigere parkering4, selv om det er snakk 

om elbiler. 

Med bakgrunn i dette anbefales det at ordningen med halv pris for parkering av elbiler avsluttes, og 

ordinær takst innføres.  

 

1.11.2 Nærmere om grunnlaget for at kommunen kan ta 100% betaling for parkering 

av elbiler 
I forbindelse med statsbudsjettforhandlingene i 2017, ble Høyre, Frp, KrF og Venstre enige om at 

elbiler ikke skal betale mer enn 50 % av fossil takst for bom, ferjer og parkering. Hensikten med 

lovendringsforslaget var blant annet å sikre at elektriske og hydrogendrevne kjøretøy 

(nullutslippsmotorvogner) ikke skulle betale mer enn halv pris for parkering, sammenliknet med 

bensin- og dieseldrevne kjøretøy, på avgiftsbelagte kommunale parkeringsplasser (enerettsområdet). 

Tidligere Drammen kommune innførte avgiftsparkering for elbiler gjennom parkeringsstrategi med 

parkeringsveileder, vedtatt 18.12.2018, med ikrafttredelse 01.02.2019. Kommunen forholdt seg da til 

50 % avgiftstakst, som var varslet gjennom høringsforslag og skulle fremmes for Stortinget og videre 

følges opp i departement og hos fagmyndighet.  

Saken ble fremmet for Stortinget, som i møte 5. desember 2018 fattet følgende vedtak og endring i 

vegtrafikkloven: 

I lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk gjøres følgende endringer: § 8 første ledd bokstav g skal lyde: 

g) rett til å tilby betalingsfritak for elektrisk og hydrogendrevet motorvogn 

på avgiftsbelagte kommunale parkeringsplasser og plikt til å tilby lademulighet for strøm. Det kan også 

gis regler om at avgift for elektrisk og hydrogendrevet motorvogn på alle eller visse avgiftsbelagte 

 
4 Kommunen har i 2022 et inntektstap på ca. 3,5 mill. kr (uten mva.) som følge av halv pris for parkering av 
elbiler på det kommunale enerettsområdet. Elbilandelen er økende, og med det vil også det årlige 
inntektsbortfallet ved å opprettholde halv pris for parkering av elbiler øke. 
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kommunale parkeringsplasser ikke skal overstige halvparten av den laveste taksten på det aktuelle 

parkeringsområdet for bensin- eller dieseldrevet motorvogn, 

Dette vedtaket ble dermed lagt til grunn da daværende Drammen kommune 1. februar 2019 innførte 

halv avgift for elbiler for parkering på kommunale plasser (enerettsområdet), der elbiler tidligere 

hadde kunnet parkere gratis. Kommunens behov for at også elbiler skulle betale avgift hadde sin 

hovedårsak i at gratis elbilparkering førte til at parkeringsplassene ble fylt opp med langtidsparkerte 

elbiler som begrenset sirkulasjon og tilgjengelighet. Det har siden stortingsvedtaket i 2018 vært 

forventet at Samferdselsdepartementet skal følge opp med nødvendige endringer i 

parkeringsforskriften. Dette har ikke blitt gjort.  

Drammen kommune ved Virksomhet parkering har hatt jevnlig kontakt med Norpark (Norges 

Parkeringsforening) for å høre når det kan forventes at Samferdselsdepartementet vil endre 

parkeringsforskriften. Tilbakemeldingene fra Norpark har vært at de ikke har lykkes i å få noe konkret 

svar fra Samferdselsdepartementet på dette. Derfor er det den enkelte kommune som gjennom 

parkeringsforskriften selv kan beslutte parkeringstakster for elbil. 

 § 34 i Forskrift om vilkårsparkering for allmenheten og håndheving av private parkeringsreguleringer 

(parkeringsforskriften) lyder slik: 

§ 34. Betalingsfritak for elektrisk og hydrogendrevne motorvogner.   

Kommuner kan innføre betalingsfritak for elektrisk og hydrogendrevet motorvogn på avgiftsbelagte 

kommunale parkeringsplasser. 

 

Ved dialog med Norpark i mars 2022 ble det bemerket at mange av landets kommuner har innført 

100 % avgiftsbetaling for elbiler, og at dette er gjennomført i henhold til gjeldene parkeringsforskrift. 

Norpark antar at myndighetene mener at kommunene selv er best rustet for å gjøre lokale 

parkeringsvurderinger og gjennomføre tiltak som bygger opp om kommunens parkeringspolitikk, og 

at en forskriftsendring derfor har blitt liggende. En høy elbilandel er positivt i et klimaperspektiv, men 

i Drammen ser vi samtidig at elbilene står parkert noe lenger enn biler som betaler 100 % avgift. 

Dette kan tyde på at rimelig elbilparkering begrenser sirkulasjonen på parkeringsplasser og indirekte 

motvirker overordnede mål i parkeringspolitikken.  

I henhold til oversikt på nettsidene til Elbilforeningen er det i dag 39 kommuner som tar full betaling 

for elbiler, deriblant Trondheim, Bergen, Tromsø, Kristiansand og Fredrikstad. 13 kommuner, inklusiv 

Drammen, tar betalt inntil 50 %. Oslo har 30 % takst for elbiler. 4 kommuner, inklusiv Bærum, har 

oppgitt at de har gratis parkering for elbiler. 

Regjeringen la 6. oktober 2022 frem sitt forslag til statsbudsjett for 2023. Et av punktene i 

budsjettforslaget er at kommunene selv kan fastsette pris på parkering for elbiler på 

parkeringsplasser på kommunalt enerettsområde. 

Disse forholdene bygger opp om forslaget om at ordningen med halv pris for parkering av elbiler 

avsluttes, og ordinær takst innføres. 

 

1.11.3 Elbilparkering i bolig- og beboersoner 
Det foreslås samtidig at det innføres samme takst for elbiler som for øvrige biler, i beboer- og 

boligsoner. Beboere med elbil har til nå ikke betalt avgift for ordningen. Ved årsslutt 2021 utgjorde 

elbilene 21% av tildelte boligsonekort. Ved 1. tertial 2022 utgjorde elbilene 23%. Vi ser dermed at 
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elbilene utgjør en klart høyere andel av kjøretøyene med parkeringsbevis i beboer- eller boligsone 

enn de 10,4 % av personbilparken elbilene utgjorde ved utgangen av 2021. 

I parkeringsøyemed er en bil en bil, uavhengig av energikilde. En elbil tar opp like mye plass i 

boligsonen eller sonen med beboerparkering som en fossildrevet bil. 

Beboer- og boligsoneparkering er avtaleparkering som kun kommer beboere innenfor et område til 

gode. Det avgjørende er om man er beboer eller ikke, og ikke hvilken biltype man har.  

I vurderingen er det også viktig å skille mellom ordinær avgiftsparkering og særskilt avtaleparkering, 

som boligsone og beboerparkering er. Soneavgiftene er ment å dekke administrative og 

driftstekniske kostnader for ordningen. Med økende antall elbilister som benytter en gratisordning, 

vil den økonomiske belastningen på øvrige beboere med boligsonetillatelse øke, og medføre en 

subsidiering av naboens boligparkering. I dette er det også et visst sosialt element, siden de med best 

økonomi i større grad har byttet til elbil, mens de som har dårligere økonomi i større grad kjører 

eldre fossildrevne biler. 

 

1.11.4 Hydrogenbiler 
Det foreslås at hydrogenbiler følger samme parkeringstakster, også innen bolig- og beboersoner, som 

elbiler. I parkeringsøyemed er en bil en bil, uavhengig av drivstoff. Særordninger som avviker fra 

parkeringsstandarder er utfordrende å kommunisere overfor publikum og skaper misforståelser og 

administrative unntaksbehandlinger. Gjennom mer enn de 10 siste årene med særordning (gratis 

parkering) for hydrogendrevne biler har ikke denne drivstofftypen fått noe gjennomslag i markedet. 

Tvert imot har energistasjonene redusert sin satsing på dette drivstoffet. Det er derfor ikke noe som 

tilsier at gratis parkering for hydrogenbiler er noen sterk driver for større utbredelse av denne 

teknologien. 

 

1.11.5 Elbillading 
Drammen kommune tilbyr i dag elbillading på følgende steder: 

• 4 plasser nederst på Tinghustomta i Drammen 

• 2 plasser i Jernbanegata i Drammen 

• 5 plasser på Høytorget i Drammen 

• 10 plasser i Griffenfelds gate i Drammen 

• 4 plasser ved Mjøndalen stasjon 

• 4 plasser ved Svelvik kirke 

I tillegg tilbyr det kommunalt heleide selskapet Dpark AS lading på følgende steder: 

• 4 plasser på Waagaardsløkka (ved Drammen sykehus) 

• 4 plasser på Marienlyst parkeringsplass (utenfor Drammenshallen) 

• 21 plasser i Blichs gate parkeringshus på plan U1 og plan 1 

• 19 plasser i Grev Wedel parkeringshus på plan 2 og i kjelleren 

• 25 plasser i Thams gate parkeringshus på plan 1 og plan 4 

Til sammen utgjør dette 102 ladeplasser, fordelt med 29 på kommunens Virksomhet Parkering og 73 

på Dpark AS. 
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Kommunestyret vedtok 16.06.2020, i forbindelse med sak om 1. tertial 2020, at det skulle legges opp 

til innkreving av avgift for lading av elbiler, og at det skulle tilrettelegges for betaling per kWh 

(kilowattime) for lading av elbil på kommunens plasser. Denne praksisen er innført og står ved lag.  

Det ble også vedtatt å tilrettelegge for lading i tilknytning til boligsoner. Kommunen opprettet 
ladeplasser på Høytorget, som ligger i sone BA03 med beboerparkering, og ladeplasser i Griffenfelds 
gate, tett på boligsone S01. Nye ladeplasser ble åpnet i april 2021, og betaling per kWh ble innført.  
 
Tabellen nedenfor viser bruk av kommunens ladeplasser i Drammen gjennom 2022 til og med 

september. 

Tabell 6 Bruk av kommunens ladeplasser på kommunalt enerettsområde i Drammen i 2022 til og med september 

 
 
Vi ser at bruken av ladeplassene generelt har økt gjennom 2022. En sannsynlig forklaring på det er at 
strømprisen på kommunens ladeplasser har vært konstant (2,- kr/kWh), mens de generelle 
strømprisene har økt kraftig. På tross av denne økningen er bruken av ladetilbudet ganske lav. Vi 
bruker september som eksempel: 

• På de 10 ladepunktene i Griffenfelds gate ble det i løpet av september foretatt 170 ladinger, det vil si 
gjennomsnittlig 17 ladinger per ladepunkt i løpet av måneden. Dette tilsvarer at hvert ladepunkt her 
var i bruk litt oftere enn annethvert døgn. 

• På de 5 ladepunktene på Høytorget ble det i løpet av september foretatt 176 ladinger, det vil si ca. 35 
ladinger per ladepunkt i løpet av måneden. Dette tilsvarer at hvert ladepunkt var i bruk litt over en 
gang i døgnet i gjennomsnitt. 

• På de 4 ladepunktene på Tinghustomta ble det i løpet av september foretatt 184 ladinger, det vil si 46 
ladinger per ladepunkt i løpet av måneden. Dette tilsvarer at hvert ladepunkt var i bruk ca. en og en 
halv gang per døgn i gjennomsnitt. 

• På de to ladepunktene i Jernbanegata ble det i løpet av september foretatt 89 ladinger, det vil si ca. 45 
ladinger per punkt i løpet av måneden. Dette tilsvarer at hvert ladepunkt var i bruk ca. en og en halv 
gang per døgn i gjennomsnitt. 
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Neste tabell viser bruk av kommunens ladeplasser i Svelvik og Mjøndalen i 2022 til og med 
september. 
 
Tabell 7 Bruk av kommunens ladeplasser i Svelvik og Mjøndalen i 2022 til og med september 

 
 
Vi ser også i Svelvik at bruken av ladetilbudet har økt gjennom sesongen. I Mjøndalen har det vært 
varierende bruk. På tross av denne økningen er bruken av ladetilbudet ganske lav. Vi bruker 
september som eksempel også her: 

• På de 4 ladepunktene ved Svelvik kirke ble det i løpet av september foretatt 64 ladinger, det vil si 16 
ladinger per ladepunkt i løpet av måneden. Dette tilsvarer at hvert ladepunkt her var i bruk omtrent 
annethvert døgn i september. Det er imidlertid også verdt å merke seg toppmåneden juli, med 170 
ladinger. Det tilsvarer ca. 43 ladinger per ladepunkt, dvs. at hvert ladepunkt var i bruk omtrent en og 
an halv gang per døgn i gjennomsnitt i juli. 

• På de 4 ladepunktene ved Mjøndalen stasjon ble det i løpet av september foretatt 49 ladinger, det vil 
si ca. 12 ladinger per ladepunkt i løpet av måneden. Dette tilsvarer at hvert ladepunkt var i bruk litt 
sjeldnere enn annenhver dag. Toppmåneden så langt i 2022 er januar, med 82 ladinger, som tilsvarer 
ca. 21 ladiner per punkt, altså at hvert punkt var i bruk omtrent to av tre dager gjennom måneden. 

 
Til tross at det generelt har vært en økning i bruken av ladetilbudet og at ladingen er svært moderat 
priset, ser vi at ladetilbudet har kapasitet til å ta imot langt flere enn de som bruker tilbudet i dag. 
Virksomhet Parkering erfarer at dersom det ikke er gratis å lade, foretrekker elbilistene i stor grad 
hjemmelading eller hurtigladestasjoner. Samtidig må vi ta med i betraktningen at antall elbiler vil øke 
sterkt de kommende årene. 
 
Lav bruk av ladestasjonene og lav pris for ladingen gjør at kommunens inntekter fra ladestasjonene 
ikke på langt nær dekker kostnadene til investering i ladestasjoner og drift av stasjonene (både drift 
av det tekniske og annen drift som strøing og brøyting).  
 
Behovet for et ladetilbud i tilknytning til parkeringsplasser der det er lagt til rette for at man kan stå i 

lengre tidsrom, som i de kommunalt eide parkeringshusene, tilpasses etterspørselen og vurderes 

løpende av Dpark AS. 

Kommunens strategi for lading av elbiler vil bli nærmere behandlet i en egen politisk sak som 

forventes fremmet tidlig i 2023. 
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1.12 Bildeling 
Bildeling er arealbesparende fordi flere kan benytte samme bil, slik at behovet for private biler som 

står parkert reduseres. Bildeling er også et godt klimatiltak fordi bildeling gjør at det blir behov for 

færre kjøretøyer, slik at klimagassutslippene knyttet til kjøretøyproduksjonen blir mindre. 

Kommunen bør være positive til å tilrettelegge for bildelingsordninger. Det må legges til grunn for 

vurderingene at bildeling tilbys av kommersielle selskaper som skal tjene penger på 

bildelingsordningene. Det bør derfor betales parkeringsavgift eller langtidsleie til markedspris for 

plasser som tilbys slike ordninger. 

Dpark AS har fullmakt til å leie ut parkeringsplasser forbeholdt bildelingsordninger i de kommunale 

parkeringshusene og på de kommunale parkeringsplassene Dpark AS drifter. Bildelingsordninger bør 

gis prioritering ved utleie av plasser. Prioriteringen kan både dreie seg om antall biloppstillingsplasser 

og hvor disse er lokalisert på de aktuelle parkeringsplassene og i parkeringshusene. 

Samtidig som bildeling skal gi enkel adgang til kjøretøy når man trenger det, er det et mål at 

kjøretøyene er i bruk (få delekjøretøy som er mye i bruk fremfor mange privateide kjøretøy som står 

parkert det meste av tiden). Når kjøretøyene er i bruk, betyr det parkeringsplasser som står tomme. 

Ubenyttede bildelingsplasser som befinner seg i tilknytning til annen vilkårsparkering vil da trolig bli 

benyttet av andre som søker parkeringsplass. Det vil medføre merarbeid i form av håndheving og 

eventuell fjerning av kjøretøy. Biler som er feilparkert på plasser reservert for delebiler kan føre til 

utfordringer med å finne plass til delebilen når kjøreturen er over. Denne problemstillingen må være 

med når man vurderer hvor det er mest hensiktsmessig å legge til rette for parkering av delebiler. 

Det kan være mest hensiktsmessig å plassere bildelingsordninger i parkeringshus og i bolig-

/beboersoner, eventuelt på særskilte parkeringsområder (eksempelvis Ordfører Ingebrigtsens gate).  

Bildelingsordninger tilrettelegger for at man kan få tilgang til ulike typer kjøretøy tilpasset behov. 

Eksempelvis kan det dreie seg om varebiler, større personbiler til helgeturbruk og lignende. Slike 

delebiler kan det være en fordel å parkere andre steder enn mindre elbiler.    

Bildelingsordninger finnes i ulike varianter, fra etablerte bilutleiefirma til løsninger der man kan leie 

noen andres privatbil gjennom en app. Oslo kommune har i sin «Forskrift om prøveordning om 

parkeringstillatelser for bildeling» funnet det hensiktsmessig å sette noen vilkår for godkjenning av 

hvilke foretak som kan være med i forsøksordningen: 

 

Det anbefales at tilsvarende krav stilles i Drammen kommune. Punkt d i Oslo kommunes vilkår kan 

gjøre bildelingsordningene mindre attraktive. Dersom aktørene kan tilby at kjøretøy hentes og 
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leveres på ulike steder, kan det bli enklere for brukerne. Derfor foreslås det at Drammen kommune 

ikke stiller dette vilkåret. 

Følgende krav foreslås for at en bildelingsordning skal kunne søke Drammen kommune om 

reserverte parkeringsplasser: 

• Foretaket må gjennom eie eller leie disponere kjøretøy som utelukkende benyttes til 

bildeling 

• Kjøretøyene må være registrert i Det sentrale motorvognregisteret, og foretaket må ta 

ansvar for at kjøretøyene er i forskriftsmessig stand 

• Bildelingsordningen må være åpen for alle og markedsføres mot et bredt publikum 

 

1.13 Varelevering 
Smidig varelevering er viktig for handelsvirksomheter i sentrumsområdene. Det må tilrettelegges for 

et tilstrekkelig antall plasser for varelevering på ulike steder i sentrum. Tilretteleggingen kan være 

tidsbegrenset, eksempelvis som kombinasjonsregulering (varelevering til bestemte tider, 

korttidsparkering til andre tider for å ivareta kunders behov for av- og pålessing). Plassering av slike 

plasser bestemmes av Virksomhet Parkering, etter kontakt med de næringsdrivende i området. Der 

det vurderes å fjerne kantsteinsparkeringsplasser, eksempelvis for å legge til rette for sykkeltraseer, 

skal hensynet til varelevering inngå i vurderingen.  

Kommunens vei- og gatenorm gir nærmere krav knyttet til bylogistikk, både varelevering og 

pakkeautomater. 

 

1.14 Bobilparkering 
Drammen kommune har ingen bobilparkering i kommunal regi.  

Tilbudet til bobiler er de private campingplassene i kommunen: 

• Drammen camping, ca. 4,5 km fra Drammen sentrum  

• Homannsberget camping, ca. 1 km fra Svelvik sentrum 

Bobilbrukere har pekt på at en bobilparkering nær Drammen sentrum vil kunne tiltrekke turister og gi 

økonomisk aktivitet og byliv i sommermånedene. Potensialet for å trekke flere turister til Drammen 

sentrum dersom man tilbyr sentrumsnær bobilparkering er imidlertid usikkert. Kommunen har ikke 

noen gjestehavn der man kunne ha utvidet tilbudet til også å omfatte bobiler. Opprettelse av et 

tilbud til bobiler i kommunal regi ville medført både investerings- og driftskostnader for kommunen. 

Bobilparkering vil på den andre siden også gi inntekter gjennom at brukerne betaler for plassen. 

Netto virkning for kommunens økonomi er ikke kjent, men sannsynligvis vil det innebære en netto 

utgift. 

Ut fra dagens situasjon er det ikke grunnlag for at Drammen kommune oppretter og driver et tilbud 

til bobilturister.  

Dersom en annen aktør ønsker å legge til rette for bobilparkering, bør kommunen møte et slikt 

initiativ på en positiv måte. 
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1.15 Parkering for turbusser 
Drammen kommune ønsker at kommunen skal være tilgjengelig for besøkende som kommer med 

turbuss. Det er særlig i Drammen sentrum det kan være utfordrende å finne parkering til turbusser. I 

dag er det parkeringsplasser for denne typen busser ved Tinghuset, ved Drammens museum og i 

Jernbanegata. Ved behov bør kommunen vurdere ytterligere tilrettelegging for turbusser i tillegg til 

tilbudet som finnes i dag. 

 

1.16 Parkering for sykler 
Drammen kommune har mål om en sterk økning i andelen som sykler. I kommunens Sykkelplan 

2021-2031, vedtatt av kommunestyret 28.09.2021, inngår følgende visjon for sykkelsatsingen fram 

mot 2031: «Drammen skal være Norges beste sykkelkommune, med god tilrettelegging for sykling i 

og mellom alle kommunedelene.» Videre inneholder planen mål om at sykkelandelen i 

sentrumsområdene i Drammen og Mjøndalen skal være 20 %, og at sykkelandelen i de øvrige delene 

av kommunen skal være minimum 8 %, i 2031.  

 

Skal disse målene nås, krever det flere sykkelruter, sykkelfelt, sykkelveier og sykkelparkeringsplasser. 

I tillegg til tilstrekkelig antall sykkelparkeringsplasser, er det viktig at sykkelparkeringen fremstår som 

attraktiv. 

 

For å oppnå sykkel-målene må areal for sykkelformål prioriteres, og vil kunne gå på bekostning av 

gateareal eller annet areal til biltrafikk og parkering.   

Det stilles egne krav til sykkelparkering ved nybygg og omregulering. Parkeringsnormen (del 2 av 

parkeringsstrategi med parkeringsnorm) har både krav til antall sykkelparkeringsplasser og til 

kvaliteten på sykkelparkeringsplassene.  

Behovet for allment tilgjengelige sykkelparkeringsplasser på offentlig grunn ved ulike målpunkt i 

kommunen vurderes løpende. Det kan vurderes om gateareal som benyttes til parkering av biler skal 

benyttes til sykkelparkering. Utformingen av plassene tilpasses stedlige forhold.  

Mulighetene for å legge til rette for tyverisikker parkering som gjør det attraktivt å benytte dyrere 

sykler, deriblant elsykler, til ærend, må vurderes. Etter hvert som stadig flere har skaffet seg elsykkel 

og andre kostbare sykler, har betydningen av en sikker sykkelparkering økt. Det bør også vurderes 

om det kan tilbys lademulighet for elsykler i tilknytning til parkeringen. 

 

1.17 Parkering for mikromobilitet 
De senere årene har nye mikromobilitetstilbud, særlig elsparkesykler, hatt en eksplosiv vekst. 

Erfaringene viser at utviklingen kan skje svært fort. Den største utfordringen knyttet til delt 

mikromobilitet (elsparkesykler) har vært parkeringen.  

Følgende prinsipper foreslås lagt til grunn for Drammen kommunes tilrettelegging for mikromobilitet: 

• Kommunen skal ha en positiv holdning til ny mikromobilitet, og særlig til deleløsninger 

• Samtidig som kommunen bidrar til å legge til rette for mikromobilitet og deleløsninger, skal 

kommunen arbeide for at brukerne av det offentlige rom påføres minst mulig ulemper. Dette kan 

blant annet innebære å sette av egne parkeringsarealer til mikromobilitet, men også regulering av 

parkering og gebyrileggelse ved feilparkering 



33 
 

• Kommunen skal etterstrebe god dialog med aktører, andre kommuner, forskningsmiljøer med mer for 

å bidra til at innbyggerne gis et best mulig tilbud og parkeringsatferden blir så god som mulig 

• Kommunens arbeid med mikromobilitet skal ha som mål å redusere bruken av privatbil 

 

1.18 Boligsone- og beboerparkering 
 

1.18.1 Formålet med boligsone- og beboerparkering. 
Boligsoneparkering og beboerparkering er parkeringsreguleringer som kan brukes for å prioritere 

gateparkering for de som bor i ei gata eller et nærområde. 

I områder med bebyggelse som ble oppført før bilen ble allemannseie, er det ofte mangel på 

parkeringsplasser, og mange har ikke parkeringsmulighet på egen grunn. De er henvist til å parkere 

på gata. Dersom gateparkeringen er åpen for allmennheten, kan det bli vanskelig for beboerne å 

finne parkeringsplass nær boligen. Dette vil særlig være utfordringer som oppstår i eldre 

boligområder i og nær sentrum.  

Formålet med boligsone- og beboerparkering er å prioritere parkering for de som bor i gata eller 

nærområdet og ikke har andre parkeringsmuligheter enn i gata. En slik prioritering av beboerne i 

området gjør det ikke bare lettere for dem å finne parkeringsplass, men kan også redusere både 

letekjøring og trafikk generelt i området, og derigjennom bedre bomiljøet. Parkeringsreguleringen 

kan også gjøre det mer attraktivt å bo sentrumsnært. 

Boligsone- og beboerparkering er ikke ment å legge til rette for at man ved nybygg skal kunne basere 

seg på at beboerne skal parkere på gata. Ved nybygg skal parkeringen som hovedregel dekkes på 

egen grunn. Beboere i nye bygg skal i utgangspunktet ikke få parkeringstillatelse i boligsone eller 

sone med beboerparkering.  

Både boligsone og beboerparkering innebærer at de som har parkeringstillatelse betaler et årlig 

gebyr til kommunen (i 2022 er gebyret på 3480 kr i året for bil nr. 1, høyere pris for bil nr. 2 og 3). 

Dette gebyret dekker at kommunen administrerer og håndhever ordningen. Et parkeringsbevis gir 

tillatelse til å parkere i en sone, men det gir ingen reservert plass eller rettighet til å kunne parkere i 

sonen dersom alle plasser i sonen er opptatt. 

 

1.18.2 Forskjellen mellom boligsone- og beboerparkering 
 

Selv om boligsoneparkering og beboerparkering begge er parkeringsreguleringer for å prioritere 

gateparkering for de som bor i gata eller nærområdet, har de to ordningene noe ulike egenskaper.  
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1.18.2.1 Boligsoneparkering 

Boligsoneparkering egner seg godt for større sammenhengende områder 

som domineres av boligbebyggelse. Innenfor en definert sone vil beboere 

med gyldig tillatelse fritt kunne parkere hvor som helst i sonen. I tillegg vil 

andre grupper med særskilt behov kunne få utstedt tillatelse til å parkere 

innenfor sonen. 

Ordningen med boligsoneparkering krever at maksimalt 25 % av de 

tilgjengelige plassene kan ha «avvikende regulering» (annen 

parkeringsregulering enn hovedreguleringen i boligsonen). Dette innebærer 

i praksis at avgiftsparkering og parkering forbudt kun kan brukes i begrenset 

grad innenfor en boligsone. Boligsoneparkering egner seg derfor ikke i 

områder som har et større innslag av næringsdrivende og 

sentrumsfunksjoner. 

1.18.2.2 Beboerparkering 

Beboerparkering er en ordning der man regulerer gatestrekninger i stedet for 

større soner. Denne ordningen er spesielt egnet der andelen boliger er lavere 

og det er et større innslag av sentrumsfunksjoner. Med en slik regulering vil 

man både kunne sikre beboerne rett til parkering og samtidig legge til rette for 

alminnelig avgiftsparkering som kan betjene sentrumshandelen og andre 

sentrumsfunksjoner.  

Tilsvarende som boligsoneparkering gir beboerparkering bileiere som bor i et 

avgrenset område anledning til å søke om beboerkort. Innenfor et område 

med beboerparkering finnes imidlertid også ordinære avgiftsplasser hvor 

parkerende uten beboerkort må betale på vanlig måte. Med innvilget 

beboerkort kan man i dette området parkere uten avgift døgnet rundt – hele 

uken - også utover maksimal avgiftsparkeringstid. Kortet gir ikke rett til egen 

parkeringsplass. Gater med beboerparkering er skiltet spesielt for dette, og 

beboere med beboerkort må følge parkeringsreglene og oppsatte skilt.  

Med beboerparkering vil man i likhet med boligsoneparkering bidra til en reduksjon av antall 

fremmedparkerte biler. Samtidig gis beboere som ikke har tilgang til parkeringsplass på egen tomt en 

mulighet for parkering i tilknytning av boligen. En slik ordning vil dermed kunne ivareta de 

sentrumsnære beboeres interesser, samtidig som de avgiftsbelagte korttidsparkeringsplassene gir 

parkeringsmuligheter som ivaretar hensynet til næringsliv, handel og besøkende. 

 

1.18.3 Dagens boligsoner og områder med beboerparkering i Drammen 
Det er kun i og nær Drammen sentrum det er boligsoneparkering og beboerparkering i Drammen 

kommune. Kartet nedenfor viser dagens område for avgiftsparkering (lilla), beboerparkering (brunt) 

og boligsoneparkering (rødt). I tillegg vises et større område på Strømsø med oransje. I denne sonen 

vedtok bystyret i tidligere Drammen kommune som en del av Parkeringsstrategi med 

parkeringsveileder 18.12.2018 at det skulle gjøres en nærmere vurdering av om boligsone, 

beboerparkering eller annen parkeringsregulering som begrenser/forhindrer fremmedparkering er 

det beste virkemiddelet i de aktuelle områdene. Med fremmedparkering menes biler som er parkert i 

ei gate uten at den som har parkert har noen tilknytning til eller ærend i gata. Eksempel på 

fremmedparkering kan være biler som er parkert i ei boliggate mens eieren er på jobb et annet sted i 

08 - 18

(09 - 16)

maks 5 timer

mot avgift

Unntatt med beboerkort 

Sone S03

Figur 14 Eksempel på skilting 
av boligsone 

Figur 15 Eksempel på skilting 
av beboerparkering. Merk at 
beboerkort gir unntak fra 
avgift og tidsbegrensning 
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nærheten. Fremmedparkerte biler kan blant annet gjøre det vanskelig for beboere i gata å finne en 

parkeringsplass nær hjemmet sitt, eller de kan gjøre det vanskelig for kunder å finne parkering nær 

butikken de skal hente varer i. 

 

Figur 16 Dagens soner for avgiftsparkering, boligsoneparkering og beboerparkering, samt vurderingsområdet bystyret i 
tidligere Drammen kommune vedtok i forbindelse med parkeringsstrategien 18.12.2018 
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Prisene for å parkere i boligsone eller sone med beboerparkering fastsettes av kommunestyret i 

økonomiplanen. I 2022 er prisene som det fremgår av tabellen under. 

Tabell 8 Takster for parkering i boligsone og område med beboerparkering i 2022 

Kategori 
Tidsperiode 

Per år Per måned Per uke Per dag 

Parkeringstillatelse for beboere:     
1. bil 3 480,- 290,- - - 
2. bil 4 140,- 345,- - - 
3. bil 4800,- 400,- - - 

Midlertidig parkeringstillatelse for beboere - - 320,- 82,- 

Parkeringstillatelse for næringsdrivende - 795,- - - 

 

1.18.4 Undersøkelse av fremmedparkering i 2019 

1.18.4.1 Bakgrunn for undersøkelsen 

Som redegjort for over, ble det i parkeringsstrategien for tidligere Drammen kommune 18.12.2018 

vedtatt et vurderingsområde der man skulle se nærmere på parkeringsregulering for å 

begrense/hindre fremmedparkering.  

Til møte i bystyret i tidligere Drammen kommune 21.05.2019 ble det fremmet en interpellasjon om 

utviding av boligsoneparkering i Drammen (interpellasjon nr. 16 (2019)). Bystyret vedtok at saken 

skulle oversendes Nye Drammen. I interpellasjonen er det omtalt flere områder der 

boligsoneparkering bør vurderes. 

Med bakgrunn i vedtatt vurderingssone, interpellasjonen i Bystyret, samt erfaringer fra Virksomhet 

Parkering (tidligere Drammen Parkering KF) om hvor det er mange henvendelser knyttet til 

fremmedparkering, ble det valgt ut 74 gatestrekninger for nærmere undersøkelse av omfanget av 

fremmedparkering.  

1.18.4.2 Metode for registrering og analyse av fremmedparkerte biler 

Registreringene av parkerte biler i de 74 gatene ble gjort automatisk med en bil utstyrt med 

kameraer og programvare som kan lese registreringsnummer. Det ble kjørt i alt seks 

registreringsrunder over to dager, morgen, formiddag og ettermiddag, slik tabellen under viser. 

Tabell 9: Tidspunkt for registrering av nummerskilt 

Dag Registreringstidspunkt 

Morgen Formiddag Ettermiddag 

Onsdag 18.09.2019 Kl. 06:07-08:30 Kl. 09:50-12:14 Kl. 15:11-17:12 

Torsdag 19.09.2019 Kl. 06:15-08:32 Kl. 09:53-11:47 Kl. 14:47-16:42 
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Figur 17: Registreringsbil 

Utstyret i bilen registrerte: 

• Hvilken gate/vei det parkerte kjøretøyet sto i 

• Tidspunkt for registreringen 

• Bilnummer på parkerte biler 

Enkelte kjøretøy som ble registrert hadde bilnummer fra et annet land. Disse finnes ikke i det norske 

kjøretøyregisteret, og ble derfor utelatt fra den videre analysen. Ei liste med alle registrerte norske 

bilnummer ble deretter sendt til Vegdirektoratet, som koblet bilnummerne opp mot 

kjøretøyregisteret, slik at vi fikk eiers hjemmeadresse for hver enkelt bil.  

Lista som ble sendt til Vegdirektoratet inneholdt 3608 unike norske bilnummer (flere av disse ble 

registrert på mer enn en av de seks registreringsrundene, derfor er samlet antall registreringer langt 

høyere). Av disse 3608 var det 76 kjøretøy (2,1 %) som ikke ble funnet i kjøretøyregisteret. Vi vet ikke 

hvorfor disse ikke ble funnet i registeret, men en sannsynlig forklaring er at programvaren som leste 

skiltene kan ha lest feil. (Programvaren må tolke bildet av skiltet og gjøre det om til bokstaver og tall.) 

Skilt kan være skadet, være svært skitne eller av andre grunner utydelige slik at de ikke ble avlest 

korrekt. Disse 76 kjøretøyene var det derfor ikke mulig å knytte til noen adresse, og de måtte 

utelates fra den videre analysen. Antallet unike norske kjøretøy som utgjør datagrunnlaget er 

dermed 3 532. 

Med grunnlag i lista over hjemmeadressene til eiere av kjøretøyene ble det gjort en analyse med 

geografiske informasjonssystemer (GIS) der følgende ble lagt til grunn: 

• Et kjøretøy regnes som tilhørende i gata dersom eiers adresse ligger i samme grunnkrets som gata 

eller innenfor en buffer på 20 m fra denne grunnkretsen. I noen tilfeller ligger ei gate i mer enn én 

grunnkrets. Da er kjøretøy tilhørende i gata de som hører til i en av de aktuelle grunnkretsene + 20 m 

buffer. 

• Fremmedparkerte kjøretøy er kjøretøy der eiers adresse ligger mer enn 20 m fra en grunnkrets som 

den aktuelle gata berører. 
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Figur 18: Eksempel på gate og grunnkrets - Stibolts gate 
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Figur 19: Eksempel der grensa mellom to grunnkretser går i ei gate, her Vestfoldveien. I dette tilfellet vil biler der eier har 
adresse i en av de to grunnkretsene regnes som lokale. På grunn av bufferen på 20 m vil biler med hjemmeadresse på begge 
sider av Austadgata også bli telt som lokale, selv om vestsiden av Austadgata tilhører en tredje grunnkrets. 

Det er viktig å være klar over at denne metoden vil registrere følgende tilfeller som 

fremmedparkering: 

• Kjøretøy tilhørende personer som ikke har noe ærend i gata, kun bruker den for å parkere. (Gruppa 

vi først og fremst ønsker å registrere.) 

• Kunder til virksomheter som ligger i gata. (Der det er relevant.) 

• Firmabiler tilhørende virksomheter i gata. (Der det er relevant.) 

• Håndverkerbiler som sto i gata fordi de hadde oppdrag der på registreringstidspunktet. 

• Firmabiler som disponeres av beboere i gata, men som er registrert på et firma med adresse et annet 

sted. 

• Leie-/leasingbiler som disponeres av beboere i gata, men er registrert på utleiefirmaets adresse. 

• Kjøretøy som beboere i gata ikke eier, men låner av eksempelvis familie eller venner med 

bostedsadresse et annet sted. (Datter/sønn disponerer bil som eies av foreldrene og lignende.) 

• Kjøretøy tilhørende besøkende til beboere i gata (eller nærliggende gate). 

Dette gjør at en andel på 0 % «fremmedparkerte» biler sjelden vil oppstå, og heller ikke er noe mål. 

Kjøretøy som lokale beboere disponerer, men som er registrert på en annen adresse, kjøretøy 

tilhørende besøkende eller kunder og kjøretøy tilhørende håndverkere med oppdrag i gata vil det 

vanligvis være ønske om at kan parkere i gata.  
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1.18.4.3 Resultater fra undersøkelsen og vurdering av hvert område 

Figuren på neste side viser de 74 registrerte veiene/gatene sortert etter andel fremmedparkerte midt 

på dagen (gjennomsnittet av registreringene midt på dagen de to undersøkelsesdagene). 

Registreringene midt på dagen er valgt fordi dette er tiden da det er mest fremmedparkering knyttet 

til jobbreiser. 

Som beskrevet over, gjør metoden som er benyttet at en del parkerte biler som har lokal tilknytning 

eller har «noe i gata å gjøre», blir registrert som fremmedparkerte. Dette gjør at det ikke er noe mål 

at fremmedparkeringen skal ned i en veldig lav andel. Det er ønskelig at biler som tilhører besøkende 

til de som bor i gata, biler som er leiet/leaset av de som bor i gata, firmabiler som benyttes av de som 

bor i gata, håndverkerbiler som er på oppdrag i gata og lignende, skal kunne parkere der. Med en 

metode der man knytter registreringsnummer mot eiers adresse, vil imidlertid slike tilfeller bli 

registrert som fremmedparkering, slik det er redegjort for. 

Med bakgrunn i dette er gatene delt inn i følgende kategorier: 

• Grønn: Andel fremmedparkerte biler er under 40 %. I disse gatene anses ikke fremmedparkering å 

være noe problem. 

• Gul: Andel fremmedparkerte biler er fra og med 40 % opp til 60 %. I disse gatene er sannsynligvis 

heller ikke fremmedparkering noe problem av betydning. 

• Oransje: Andel fremmedparkerte biler er fra 60 % opp til 80 %. I disse gatene kan fremmedparkering 

være et problem. 

• Rød: Andel fremmedparkerte biler er 80 % eller mer. I disse gatene er det sannsynlig at 

fremmedparkering utgjør et problem. 
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Figur 20 Andel fremmedparkerte biler registrert 18. og 19. september 2019 i ulike gater, sortert etter andelen 
fremmedparkerte 
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På kartene nedenfor vises de ulike områdene som ble undersøkt, og de undersøkte gatene er 

markert med farge som viser andelen fremmedparkerte biler, etter samme skala som på figuren 

over. Videre er det gjort en vurdering av hvert område. 

1.18.4.3.1 Strømsø vest/Danvik 

 

Figur 21 Registreringer Strømsø vest/Danvik 

Oversikt over registrerte gater i dette området: 

1. 1. Strøm terrasse mellom Konnerudgata og Fagerlibakken 

2. Skolegata mellom Bekkegata og Fagerlibakken 

3. 2. Strøm terrasse mellom Konnerudgata og Fagerlibakken 

4. 3. Strøm terrasse mellom Konnerudgata og 2. Strøm terrasse 

5. Styrmoes vei mellom 2. Strøm terrasse og Harald Hårfagres gate 

6. Møllerbakken mellom 1. Strøm terrasse og 2. Strøm terrasse 

7. Bekkegata mellom 1. Strøm terrasse og 2. Strøm terrasse 

8. Danvikbakken mellom undergang jernbanen og 2. Strøm terrasse 

9. Anne Margrethe Knudsens gate fra 1. Strøm terrasse til Skolegata 

10. Inge Thuns vei fra Harald Hårfagres gate (blindvei) 

11. Sverres gate fra Harald Hårfagres gate (blindvei) 

12. Olav Tryggvasons gate fra Styrmoes vei og østover (blindgate) 
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Vurdering av dette området: 

Området har flere gater der det ble registrert høy andel av fremmedparkerte biler, men det er verdt 

å se nærmere på detaljene i registreringene: 

• I 1. Strøm terrasse (nr. 1 på kartet) er det høy andel fremmedparkering, men ser man nærmere på 

observasjonene, er det registrert svært få fremmedparkeringer vest for krysset med Bekkegata. I 1. 

Strøm terrasse ved Danvik skole, mellom Danvikbakken og Bekkegata, er det allerede regulert med 

korttidsparkering (inntil 30 minutter) for å levere/hente barn. Denne reguleringen vurderes det som 

hensiktsmessig å beholde uendret.  

• Skolegata (2) mellom Bekkegata og Fagerlibakken har høy andel fremmedparkering. I denne gata er 

det også flere boliger uten parkeringsmulighet på egen grunn. 

• I Bekkegata (7) er det lav andel fremmedparkering, og vurderes ikke å være behov for tiltak. 

• Danvikbakken (8) vises med en høy andel fremmedparkering, men her var antall registrerte parkerte 

kjøretøy lavt (midt på dagen ble det registrert 5 parkerte biler første registreringsdag, 7 parkerte biler 

andre registreringsdag). Forbi Danvik skole er Danvikbakken enveiskjørt og det er lagt til rette for 

korttidsparkering (inntil 30 minutter) for å levere/hente barn kl. 08-16. Utover dette er det ikke 

parkeringsmulighet i denne delen av gata.  

• I Anne Margrethe Knudsens gate (9) ble det også gjort relativt få registreringer (7 parkerte biler midt 

på dagen begge registreringsdager, av disse ble henholdsvis 5 og 4 registrert som fremmedparkerte). 

Deler av gata har parkeringsforbud.  

• Både 2. Strøm terrasse (3) og 4. Strøm terrasse (4) er fylkesveier. Begge kom ut med en høy 

prosentandel fremmedparkerte biler, men her vil det være opp til fylkeskommunen som veieier å 

vurdere om parkeringen medfører problemer.  

• Styrmoes vei (5) har få parkerte biler og lav andel fremmedparkerte. 

• De tre blindveiene Inge Thuns gate (10), Sverres gate (11) og Olav Tryggvasons gate (12) kommer ut 

med veldig ulike prosenttall for fremmedparkerte biler. Her må en imidlertid være oppmerksom på at 

antallet parkerte biler i disse gatene var svært lavt (1-3 biler per gate), slik at tilfeldigheter kan slå 

svært mye ut på prosentandelen. Med så lavt antall parkerte biler vurderes det ikke å være behov for 

tiltak mot fremmedparkering i disse gatene. 

Med bakgrunn i disse forholdene anbefales det ikke å sette i gang en prosess der boligsone eller 

beboerparkering vurderes for dette området. Det vurderes som mer hensiktsmessig å fortsette 

dagens tilnærming i området, der skilting med parkeringsforbud eller tidsbegrenset parkering 

benyttes for å oppnå tilstrekkelig ryddighet og tilgjengelighet til parkering i området. 
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1.18.4.3.2 Strømsø øst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 22 Registreringer Strømsø øst 

Oversikt over registrerte gater i dette området: 

13. Hermanstorffs gate fra Schwartz gate til den blir gang- og sykkelvei mot vest ved Strømsø bo- og 

servicesenter og fra Austadgata mot vest (blindvei) 

14. Austadgata fra Bjørnstjerne Bjørnsons gate til Vestfoldveien 

34 
33 

32 
31 

30 

29 

28 

27 

26 

24 

23 

22 

21 
20 

14 

13 

13 

Avgiftssone 

15 
16 

19 

17 

25 

18 



45 
 

15. Folkestads gate fra Vestfoldveien til C.O. Lunds gate 

16. Linveverstredet fra Vestfoldveien til C.O. Lunds gate 

17. Vestfoldveien fra Austadgata til Colletts gate (blindvei) 

18. Professor Daaes gate fra Elsters gate til Vestfoldveien 

19. Elsters gate fra Colletts gate til Vestfoldveien (enveiskjørt) 

20. Langes gate fra Bjørnstjerne Bjørnsons gate til Schulz gate 

21. Mallinggata fra Bjørnstjerne Bjørnsons gate til Tordenskiolds gate (blindvei) 

22. Rektor Olsens gate fra Tordenskiolds gate til Tollbugata 

23. Knoffs gate fra Bjørnstjerne Bjørnsons gate til Tordenskiolds gate 

24. Ryddinggangen fra Tordenskiolds gate til Doktor Hansteins gate 

25. Hesselbergs gate fra Tordenskiolds gate til Tollbugata 

26. Tollbugata fra Langes gate til Gyldenløves plass 

27. Austadgangen fra Tollbugata (blindvei) 

28. Tordenskiolds gate fra Knoffs gate til Bruparken 

29. Stibolts gate fra Telthusgata til Neumanns gate 

30. Lærums gate fra Austadgangen til Treschows gate 

31. Austadgangen fra Tordenskiolds gate til den ender mot sør (blindvei) 

32. Treschows gate fra Tollbugata til den ender (blindvei) 

33. Neumanns gate fra Tollbugata til den ender (blindvei) 

34. Bromannsgangen fra Tollbugata til den ender (blindvei) 

 

Vurdering av dette området: 

• Tordenskiolds gate (28) er fylkesvei. Her vil det være opp til fylkeskommunen som veieier å vurdere 

om parkeringen medfører problemer.  

• Langes gate (20), Mallinggata (21), Rektor Olsens gate (22), Ryddinggangen (24) og Tollbugata (26) 

mellom Langes gate og Gyldenløves plass har alle høy andel fremmedparkerte biler. Dette er 

sentrumsgater som ligger nær dagens avgiftssone og mange målpunkt og arbeidsplasser. Avstanden til 

Drammen stasjon er heller ikke så lang.  

• Hesselbergs gate (25) ligger i samme område, men har en mye lavere andel fremmedparkering. 

Antallet parkerte biler registrert i Hesselbergs gate var imidlertid meget lavt (kun 2 biler registrert på 

dagtid begge registreringsdager), så tilfeldigheter gir store utslag på prosentandelen 

fremmedparkerte. Hesselbergs gate er ei smal gate stengt for gjennomkjøring. For å forhindre økt 

fremmedparkering i Hesselbergs gate dersom det innføres tiltak mot fremmedparkering i de 

nærliggende gatene, bør Hesselbergs gate få samme tiltak som i nabogatene. 

• Knoffs gate (23) ble registrert med høy andel fremmedparkerte biler i 2019. Gata er siden bygget om, 

antallet parkeringsplasser er redusert og parkeringen er regulert. Knoffs gate er en viktig busstrasé. 

• På østsiden av Telthusgata ble det også registrert en høy andel fremmedparkerte biler i Austadgangen 

(27) fra Tollbugata (blindvei).  

• De øvrige kommunale gatene på østsiden av Telthusgata, det vil si Stibolts gate (29), Lærums gate (30), 

Austadgangen (31) sør for Tordenskiolds gate og Treschows gate (32) har alle en relativt høy andel 

fremmedparkerte biler, men ikke så høy andel som på vestsiden av Telthusgata.  

• Neumanns gate (33) og Bromannsgangen (34) har lavere andel fremmedparkerte biler enn de øvrige 

gatene i området. Likevel vurderes det som hensiktsmessig å se disse to gatene i sammenheng med 

øvrige gater i området. Da får man en felles regulering av parkeringen fram til Bruparken, som er et 

naturlig skille. Dersom Neumanns gate og Bromannsgangen ikke reguleres på samme måte som de 

nærliggende gatene, kan man risikere at fremmedparkeringen øker betydelig i disse gatene. 

• På sørsiden av Bjørnstjerne Bjørnsons gate er det to gater som har særlig høy andel fremmedparkerte 

biler. I Hermanstorffs gate (13) ser man at det særlig er besøksparkeringen ved Strømsø bo- og 

servicesenter som trekker opp andelen fremmedparkerte. Denne plassen er jo ment for besøkende, og 

det vurderes ikke å være behov for tiltak for å regulere antall fremmedparkerte biler i Hermanstorffs 
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gate. Den andre gata som utmerker seg med særlig høy andel fremmedparkerte biler, er 

Linveverstredet (16). Her var det imidlertid få observasjoner (6 midt på dagen første registreringsdag, 

8 andre registreringsdag). Videre er gata i et næringsområde, der det ikke vurderes å være behov for 

tiltak mot fremmedparkering. Samlet anbefales det ikke nye parkeringsreguleringer i området som er 

undersøkt sør for Bjørnstjerne Bjørnsons gate. 

 

Med bakgrunn i det ovenforstående og at kommunen over tid har fått mange henvendelser om at 

det er krevende for beboere å finne parkering i dette området, anbefales det å sette i gang en 

prosess med medvirkning for å vurdere tiltak mot fremmedparkering i området avgrenset av 

elva/jernbanen i nord, Bruparken/Motorveibrua i øst, Bjørnstjerne Bjørnsons gate i sør og dagens 

avgiftssone/Langes gate i vest. Både boligsone, beboerparkering og annen skilting (parkeringsforbud, 

tidsbegrensning m.m.) skal være med i vurderingen.  
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Figur 23 Eksisterende og anbefalt ny parkeringsregulering Strømsø øst 

 

 

 

Figur 24 Blå ramme viser området Strømsø øst der det foreslås å sette i gang en prosess for regulering av parkeringen  
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1.18.4.3.3 Gulskogen (Stasjonsgata) 

 

Figur 25 Registrert gate på Gulskogen: Stasjonsgata 

Registrert gate i dette området:  

35. Godsetgata fra Gulskogen stasjon til den ender i nord (blindvei) 

Vurdering: 

• Antall observerte parkeringer i Godsetgata er begrenset (henholdsvis 13 midt på dagen første 

registreringsdag og 15 andre registreingsdag).  

• Ved nærmere undersøkelse, ser man at noen av de fremmedparkerte bilene er registrert helt inn mot 

stasjonen, der det er tilrettelagt parkering. Videre er det stort sett registrert fremmeparkerte biler på 

strekningen mellom stasjonen og tilknytningen til Baker Thoens allé. På denne strekningen er det 

allerede skiltet parkering forbudt på den ene siden av Godsetgata, og på deler av den andre siden. På 

den aktuelle strekningen ligger det to bolighus, og begge har parkering på egen grunn. 

• Dersom det er problemer med fremmedparkering i den gjenstående delen av gata, anbefales det 

heller å skilte parkering forbudt enn å innføre boligsone/beboerparkering.  

 

35 
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1.18.4.3.4 Bragernes vest 

 

Figur 26 Registrerte gater Bragernes vest 

Oversikt over registrerte gater i dette området: 

36. Sanatorieveien fra Hans Hansens vei i vest til Hans Hansens vei i øst 

37. Hans Hansens vei fra Heiaterrassen til Bergstien 

38. Heiaterrassen fra Hans Hansens vei til Hotvetveien 

39. Rebbansbakken fra Sanatorieveien til Hotvetveien 

40. Wildhagens vei fra Hans Hansens vei til Heyerdahls gate 

41. Heyerdahls gate fra Wildhagens vei til Hauges gate 

42. Hotvetveien fra Henrik Ibsens gate til Rebbansbakken 

43. Hauges gate fra Rebbansbakken til Rosenkrantzgata 

44. Nordahl Bruns gate fra Hotvetveien til Rosenkrantzgata, samt arm inn i boligområdet (blindvei) 

45. Ole Bulls gate fra Rosenkrantzgata til Per Sivles gate 

46. Per Sivles gate fra Øvre Storgate til Hotvetveien 

47. Falsens gate fra Rosenkrantzgata til Hotvetveien 

48. Kaptein Finnes gate fra Hamborggata til den slutter i nord (blindvei) 

49. Dietrichs gate fra Hamborggata til Hotvetveien 

50. Strømsgata fra Øvre Storgate til Hauges gate 

51. Øvre Sund fra Øvre Storgate til elva (blindvei) 

52. Hamborggata fra Per Sivles gate til Strømsgata 

53. Øvre Storgate fra rundkjøringen ved Øvre Sund bru til Hotvetalleen  
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Vurdering i dette området: 

• Kartet viser at det er i områdene nærmest sentrum at det er størst utfordringer knyttet til 

fremmedparkering.  

• Øvre Storgate (53) vest for Øvre Sund bru er fylkesvei. Registreringene viser høy andel 

fremmedparkerte biler i gata, men fylkeskommunen har nylig gjennomført en egen reguleringsprosess 

for å legge bedre til rette for syklende. Når dette tiltaket blir gjennomført, vil det gi et redusert antall 

parkeringsplasser i gata. Kommunen har fått en innbyggerhenvendelse om at reduksjon av antall 

parkeringsplasser langs Øvre Storgate vil føre til økt press på parkeringen i området, og at det derfor 

er ønskelig å innføre parkeringsreguleringer som prioriterer beboerne i området.  

• Rosenkrantzgata er også fylkesvei, og har ikke gateparkering. Den er derfor holdt utenfor 

registreringen. 

• Hans Hansens vei (37) er lang, og de fleste fremmedparkerte bilene ble registrert på strekningen fram 

til krysset med Rebbansbakken.  

• I Wildhagens vei (40) ble det registrert forholdsvis få parkerte kjøretøy, men en svært høy andel av 

disse var fremmedparkert.  

• Heyerdahls gate (41) har også en høy andel fremmedparkerte biler, og ligger tett opptil avgiftssonen.  

• Hauges gate (43) mellom Rebbansbakken og Rosenkrantzgata har svært høy andel fremmedparkerte 

biler. Videre vestover fortsetter denne gata som Hotvetveien (42). I denne viser registreringene mange 

fremmedparkerte biler omtrent fram til Hotvet gård.  

• Tverrgatene Per Sivles gate (46), Falsens gate (47), Dietrichs gate (49) og Strømsgata (50) har alle en 

svært høy andel fremmedparkerte biler. Kaptein Finnes gate (48) skiller seg ut med en lav andel 

fremmedparkerte biler. For å unngå at belastningen på denne gata øker, bør den likevel vurderes 

sammen med nabogatene. På sørsiden av Rosenkrantzgata ser vi at Hamborgggata (52) har høy andel 

fremmedparkerte biler.  

• I Sanatorieveien (36), Heiaterrassen (38), Rebbansbakken (39), Nordahl Bruns gate (44) og Ole Bulls 

gate (45) ble det registrert relativt lav andel fremmedparkerte biler.  

 

Dagens parkeringssituasjon i deler av dette området er preget av nærheten sykehuset, som er en stor 

arbeidsplass og målpunkt for mange reiser. Sykehuset flytter til Brakerøya i 2025. Arbeidet med 

parkeringsreguleringen i området må ses i sammenheng med planene for området etter at sykehuset 

har flyttet. 

I området som er avgrenset på kartet nedenfor anbefales det å sette i gang en prosess med 

medvirkning for å vurdere tiltak mot fremmedparkering. Både boligsone, beboerparkering og annen 

skilting (parkeringsforbud, tidsbegrensning m.m.) skal være med i vurderingen, og virkemidlene må 

ses i sammenheng med fremtidig bruk av dagens sykehusområde etter at sykehuset har flyttet.  
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Figur 27 Blå ramme viser området Bragernes vest der det foreslås å sette i gang en prosess for regulering av parkeringen 
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1.18.4.3.5 Bragernes øst 

 

 

 

 

 

Figur 28 Registrerte gater Bragernes øst 

Oversikt over registrerte gater i dette området: 

54. Micheletbakken fra Prins Oscars gate til den ender i nord (blindvei) 

55. Prins Oscars gate fra Engene til Solbakken 

56. Hans Dahms vei fra Prins Oscars gate til Solbakken 

57. Nedre Storgate fra Losjeplassen til Brandtenborggata 

58. Bragerhagen fra Brandtenborggata til Fayegata 

59. Tomtegata fra Losjeplassen til Prins Oscars gate 

60. Losjeplassen fra Nedre Strandgate til Engene 

61. Søren Lemmichs gate fra Engene til den den ender i sør (blindvei) 

62. Sankt Halvards gate fra Engene til den blir gang-/sykkelvei i sør 

63. Omstedgata fra Engene til Tomtegata 

64. Brandtenborggata fra Engene til Tomtegata 

65. Sagveien fra Bragerhagen til Tomtegata 

66. Holmens gate fra Bragerhagen til Tomtegata 

67. Hofgaards gate fra Engene til Tomtegata 

68. Fayegata fra Bragerhagen til den ender i nord (blindvei)  

69. Solbakken fra Engene til Tomineborgveien 

70. Toppenhaugveien fra Solbakken til Løkkebergveien 

71. Ilebergveien fra Tomineborgveien til Fjellheimgata 

72. Fjellheimgata fra Fagerlia til den ender mot Tomineborgveien i sør (blindvei) 
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73. Fagerlia fra Tomineborgveien til den ender i vest (blindvei) 

74. Tomineborgveien fra Fjellheim skole til Løkkebergveien 

Vurderinger i dette området: 

• Som det fremgår av kartet, ble det registrert stor eller svært stor andel fremmedparkerte biler i alle 

gatene som ble undersøkt på sørsiden av Engene, det vil si Losjeplassen (60), Søren Lemmichs gate 

(61), Sankt Halvards gate (62), Omstedgata (63), Brandtenborggata (64), Sagveien (65), Holmens gate 

(66), Hofgaards gate (67), Fayegata (68), Nedre Storgate (57), Bragerhagen (58), Tomtegata (59), 

Ilebergveien (71), Fjellheimgata (72) og Fagerlia (73). Den høye andelen fremmedparkering i disse 

gatene skyldes trolig både nærhet til sentrum (særlig i vestre del), nærhet til Brakerøya stasjon (særlig 

i østre del) og at det er en rekke arbeidsplasser i området.  

• I Micheletbakken (54), Hans Dahms vei (56), Solbakken (69) og Toppenhaugveien (70) ble det 

registrert en lavere andel fremmedparkerte biler.  

• I Prins Oscars gate (55) på oversiden av Engene ble det også registrert en del fremmedparkering. Ser 

man nærmere på observasjonene, er det på strekningen mellom Engene og Micheletbakken at 

fremmedparkeringen ble observert.  

• I Tomineborgveien (74) ble det også registrert ganske stor andel fremmedparkering, og ser man 

nærmere på registreringene, ser man at dette dreier seg om strekningen opp til krysset med 

Solbakken.  

Som vi ser, er det mange gater i dette området med stort innslag av fremmedparkering. Deler av 

området i øst har sannsynligvis et ekstra press på parkeringen som følge av nærheten til Brakerøya 

stasjon. Det må forventes at nytt sykehus og helsepark på Brakerøya vil kunne føre til økt press på 

gateparkeringen i området. Med bakgrunn i disse forholdene anbefales det å sette i gang en prosess 

med medvirkning for å vurdere tiltak mot fremmedparkering. Både boligsone, beboerparkering og 

annen skilting (parkeringsforbud, tidsbegrensning m.m.) skal være med i vurderingen, og 

virkemidlene må ses i sammenheng med fremtidig situasjon når nytt sykehus og helseparken er 

etablert. 
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Figur 29 Blå ramme viser området Bragernes øst der det foreslås å sette i gang en prosess for regulering av parkeringen 

 

1.18.5 Ønsker om boligsone/beboerparkering i gater som ikke var med i undersøkelsen 

i 2019 
 

Kommunen har fått innspill om parkeringsregulering som hindrer fremmedparkering i to veier som 

ikke var med i undersøkelsen i 2019, Odins vei på Rundtom og Skogliveien på Gulskogen. 

 

1.18.5.1 Odins vei 

Odins vei på Rundtom går mellom Gamle Kongevei og Maria Feghts gate. Med unntak av delen 

nærmest Maria Feghts gate, som har toveistrafikk, er Odins vei enveisregulert fra Gamle Kongevei 

mot Mari Feghts gate. Kobbervik borettslag og Langbakken borettslag har reserverte 

parkeringsplasser i området, hvorav noen ligger som skråparkering langs Odins vei. På den ene siden 

(vestsiden) av Odins vei er det offentlig tilgjengelig parkering langs veien. Kartet under viser 

situasjonen. 
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Figur 30 Odins vei og området rundt 

Kommunen har fått opplyst at beboerne opplever at det er mye fremmedparkering langs gata. Blant 

annet er det meldt om at pendlere som samkjører møtes med hver sin bil i dette området, parkerer 

en bil i Odins vei og kjører videre sammen i den andre bilen. Man kan lovlig stå gratis parkert i Odins 

vei hele dagen. 

Det er ikke boligsone eller beboerparkering i noen nærliggende områder. Dersom man innførte 

boligsone eller beboerparkering i Odins vei, ville det gjort at det ville koste beboerne i området 3480 

kr i året (2022-pris for bil nr. 1, høyere pris for bil nr. 2 og 3) å parkere på gata, og besøkende må 

enten benytte besøkskort (ved boligsone) eller betale for parkeringen (ved beboerparkering). Med en 

slik regulering er det sannsynlig at en del av parkeringen som i dag skjer i Odins vei vil forflytte seg til 

naboveier med gratis parkering. Dette kan skape nye problemer. 

I stedet for boligsone/beboerparkering anbefales det å tidsbegrense parkeringen i området på 

dagtid, eksempelvis med en maksimal parkeringstid på 5 timer i tidsrommet 08-17. Da vil beboere og 
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besøkende i området fortsatt kunne parkere i gata hele natta, men det vil ikke være anledning til å 

parkere hele arbeidsdagen. 

 

1.18.5.2 Skogliveien 

Jernbaneverkstedets Borettslag ligger i Skogliveien 38 til 56, og ble bygget rundt 1950. Borettslaget 

har et begrenset antall parkeringsplasser og garasjer for sine 40 andelseiere. Borettslaget melder at 

det tidligere har gått greit å parkere i Skogliveien for beboere som trenger det, men at dette de 

senere årene er endret. Aktiviteten på Sundland har endret seg, og Skogliveien benyttes nå til 

parkering for de som arbeider eller går på skole på Sundland.  Dette har gjort at det er svært 

vanskelig å finne parkeringsplass utenfor egen bolig for de som bor i Skogliveien. Borettslaget har 

derfor bedt kommunen om å vurdere en regulering av parkeringen i området for å gjøre det lettere 

for beboerne å få parkert. 

Kartet nedenfor viser området, og bygningene som tilhører Jernbaneverkstedets Borettslag er 

uthevet med sort ramme. 

 

Figur 31 Deler av Skogliveien med Jernbaneverkstedets Borettslag 

Det er parkeringsplass på Sundland, men denne er avgiftsbelagt. Dette kan være årsaken til at de 

som arbeider eller går på skole på Sundland velger å parkere i Skogliveien, der det er gratis å parkere. 

En parkeringsregulering i Skogliveien for å prioritere beboerne kan føre til at fremmedparkeringen 

forflytter seg til nærliggende områder. Parkeringsreguleringen må derfor dekke alle boligområdene 

som ligger så nær Sundland at mange vil anse det som en grei gangavstand mot at man slipper å 

betale for parkeringen. I dette tilfellet vurderes det å være Skogliveien fra krysset med Professor 

Smiths allé fram til krysset med Vintergata, inkludert forbindelse ned mot Professor Smiths allé. 

Dersom det innføres boligsone eller beboerparkering, vil det medføre at beboere må betale 3480 kr i 

året (2022-pris for bil nr. 1, høyere pris for bil nr. 2 og 3), for å få parkeringsbevis, mens besøkende 

må ha besøksbevis for å parkere (ved boligsone) eller betale parkeringsavgift (ved beboerparkering). 

Dette vil være en ekstra kostnad og ulempe, og bør være gjenstand for medvirkning før eventuell 

gjennomføring. 

Med bakgrunn i dette anbefales det å sette i gang en prosess med medvirkning for å vurdere tiltak 

mot fremmedparkering. Både boligsone, beboerparkering og annen skilting (parkeringsforbud, 

tidsbegrensning m.m.) skal være med i vurderingen. Kartet nedenfor viser området som anbefales 

vurdert i denne prosessen. 
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Figur 32 Blå ramme viser området i Skogliveien der det foreslås å sette i gang en prosess for regulering av parkeringen 

 

1.18.6 Forslag til områder med boligsone/beboerparkering 
Kartet nedenfor viser gjeldende avgiftssone (lilla), eksisterende boligsoner (røde), eksisterende 

områder med beboerparkering (brune) og de fire områdene der det anbefales å starte en prosess 

med medvirkning for å vurdere tiltak mot fremmedparkering. 

 

Figur 33 Eksisterende avgiftssone, boligsoner og soner med beboerparkering, samt de fire områdene der det anbefales å 
sette i gang prosesser for å vurdere tiltak mot fremmedparkering 

 

1.18.7 Boligsone/beboerparkering og frikjøpsordningen 
Frikjøp er en ordning som innebærer at utbygger kan oppfylle minimumskrav til parkering ved å 

betale et gitt beløp til kommunen. Frikjøpsbeløpet settes av kommunen i de årlige budsjettene og er 

for 2022 på 225 000 kroner per parkeringsplass for bil. 

Frikjøp kan bidra til at parkeringsbehovet dekkes ved større og mer kostnadseffektive løsninger enn 

om hver utbygger skulle bygget parkeringsplasser på egen tomt. Det er likevel ingen direkte kobling 
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mellom frikjøp og rettigheter til parkering. Frikjøp gir ikke beboere eller besøkende rettigheter til 

parkering i boligsone eller område med beboerparkering. Frikjøp forplikter heller ikke kommunen til 

å tilrettelegge for parkering for de som bor på eller skal besøke eiendommer der frikjøp er benyttet. 

Beløp innbetalt ved frikjøp settes på et eget fond, og midlene skal benyttes til parkeringstiltak, men 

det er opp til kommunen hvor og når slike tiltak skal gjennomføres. 

Formålet med boligsone/beboerparkering er å gjøre det lettere å finne parkeringsplass for de som 

bor i områder som ble utbygd før bilens tidsalder og som er avhengig av parkering på gata. Frikjøp er 

benyttet ved enkelte nyere utbygginger, og har gitt muligheter til å bygge ut uten å bygge 

parkeringsplasser i tråd med kommunens minimumskrav. Frikjøp gir ikke beboere eller besøkende 

rettigheter til parkering i boligsone eller områder med beboerparkering. Det skal derfor ikke gis 

parkeringstillatelse i boligsone/beboerparkering med begrunnelse i at frikjøpsordningen er benyttet. 

Frikjøp forplikter heller ikke kommunen til å tilrettelegge for parkering for de som bor på eller skal 

besøke eiendommer der frikjøp er benyttet. Beløp innbetalt ved frikjøp settes på et eget fond, og 

midlene skal benyttes til parkeringstiltak, men det er opp til kommunen hvor og når slike tiltak skal 

gjennomføres. (Se også kapittel 2.2.8 om frikjøpsordningen. Deler av dette kapitlet er gjengitt her.) 

 

1.18.8 Boligsone/beboerparkering og krav i reguleringsplaner  
Nyere reguleringsplaner har ofte krav om at «all parkering skal dekkes på egen grunn». Der det er 

stilt slikt krav i reguleringsplanen, har ikke beboerne krav på parkeringstillatelse i boligsone eller sone 

med beboerparkering.  

I ny parkeringsnorm (se parkeringsnormens kapittel 2.3.1 Lokalisering og utforming av 

parkeringsplasser for bil) presiseres det at for alle boliger der parkeringsløsningen er godkjent 

gjennom reguleringsplan eller byggesak etter at parkeringsnormen trer i kraft, er det krav om at all 

parkering skal dekkes på egen grunn. I tillegg gjelder dette kravet for alle boliger der det i eldre 

reguleringsplan er bestemmelser om at all parkering skal dekkes på egen grunn. 

Der det er krav om at all parkering skal dekkes på egen grunn, skal det altså ikke gis 

parkeringstillatelse i boligsone/sone med beboerparkering. 

I områder regulert i eldre reguleringsplaner der det ikke står eksplisitt at all parkering skal dekkes på 

egen grunn, gir ikke reguleringsplanen grunnlag for å avvise en søknad om parkeringstillatelse i 

boligsone/sone med beboerparkering. Da må søknaden vurderes ut fra kriteriene knyttet til 

boligsone/sone med beboerparkering. 

 

1.18.9 Forskrift om boligsone og forskrift om beboerparkering 
«Forskrift om boligsoneparkering, Drammen kommune, Buskerud» trådte i kraft 15.06.2010. 

Forskriftens formål (§ 1) er slik:  

Formålet med disse forskriftene er å sikre en best mulig tilgjengelighet for beboere til offentlige 

parkeringsplasser innen et avgrenset område. 

«Forskrift om beboerparkering, Drammen kommune, Buskerud» trådte i kraft 19.06.2012. Denne 

forskriftens formål (§ 1) er slik: 

Formålet med forskriften er å tilrettelegge for best mulig tilgjengelighet for beboere til offentlige 
parkeringsplasser innen et avgrenset område. 
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Beboerparkering kombinert med avgiftsparkering skal ivareta de sentrumsnære beboeres interesser, 
samtidig som de avgiftsbelagte korttidsparkeringsplassene gir parkeringsmuligheter som ivaretar 
hensynet til sentrumsfunksjoner. 

 

De to forskriftene ble vedtatt i tidligere Drammen kommune. Fordi forskriftene ble utarbeidet med 

to års mellomrom, ble erfaringer fra den første forskriften brukt i arbeidet med den andre 

forskriften, noe som ga litt ulik begrepsbruk. Det vil være en fordel å harmonisere begrepsbruken i de 

to forskriftene. Videre kan det være grunn til å gå gjennom forskriftene for eventuelt å oppdatere 

dem med hensyn til nye og tydeliggjorte overordnede mål knyttet til blant annet nullvekst i 

personbiltransporten. 

Prosessene som anbefales satt i gang i fire nye områder der boligsone, beboersone eller annen 

parkeringsregulering skal vurderes for å begrense fremmedparkering, kan medføre utvidelse av 

boligsone-/beboersone-ordningen. I anledning dette anbefales det også at de to forskriftene 

revideres. Revisjonsprosessen vil innebære at forskriftene behandles politisk i den nye kommunen. 

Som en del av dette arbeidet er det naturlig å vurdere om det er hensiktsmessig å ha en forskrift for 

boligsone og en for beboersone, eller om det heller bør være en felles forskrift. 

 

1.19 Skiltmyndighet og parkeringsreguleringer  
Drammen kommune ved Virksomhet Parkering har skiltmyndighet for parkeringsregulerende skilt i 

kommunen. Riktige reguleringer og korrekt skiltoppsett er en forutsetning for at 

parkeringsreguleringene kan håndheves. 

Tidligere Drammen kommune hadde parkeringsmyndighet, og det har gjennom en rekke år vært 

arbeidet målrettet med å få utarbeidet og satt opp hensiktsmessige parkeringsreguleringer i det 

sentrale Drammen. Tidligere Nedre Eiker kommune og tidligere Svelvik kommune hadde ikke 

parkeringsmyndighet og ikke egne parkeringsfaglige enheter. Det er behov for en omfattende 

gjennomgang av parkeringsvedtak, skiltoppsett og eventuelt nye reguleringer for å få enhetlig 

parkeringsregulering og skilting i nåværende kommune. Arbeidet pågår løpende med de ressurser 

som står til rådighet, og innebærer også samarbeid med Statens vegvesen, som har skiltmyndighet 

for fylkesveiene. 

Arbeidet med enhetlige reguleringer og samordning av parkeringsregulerende skilt i kommunen må 

videreføres. Forskjeller i behovet for parkeringsreguleringer tilsier at løsningene skal være 

stedstilpasset. Parkeringsreguleringene må gjøres med grunnlag i parkeringsfaglige vurderinger og 

gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. 

For å nå målet om enhetlige reguleringer har Virksomhet Parkering utarbeidet en samordnet oversikt 
over parkeringsregulerende skilt som skal benyttes i nye Drammen kommune. Nedenfor vises disse 
skiltene. (Skiltene for parkering for forflytningshemmede er ikke med her, siden de er vist i kapittel 
1.10 foran.) 
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Korttidsparkering 

        

Figur 34 Eksempler på parkeringsregulerende skilt som brukes for å regulere korttidsparkering, de to til høyre i områder med 
parkeringsskive 

Avgiftsparkering 

 

 

Figur 35 Eksempler på skilt som brukes ved avgiftsparkering. De to skiltene til høyre illustrerer skilting i sone med 
beboerparkering 
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Varelevering kombinert med korttidsparkering 

12 - 20

(09 - 18)
          Maks 

         3 timer

08 - 12

12 - 20

(09 - 18)
          Maks 

         2 timer

08 - 12

12 - 18

(09 - 16)

        over 1 time

08 - 12

 

Figur 36 Eksempler på skilt som brukes for å regulere parkering kombinert med varelevering. Her er det parkering forbudt kl. 
8-12 (da brukes plassen til varelevering), og parkering tillatt på gitte vilkår resten av døgnet 

Varelevering kombinert med avgiftsparkering 

12 - 20

(09 - 18)
Maks 3 timer

mot avgift

08 - 12

 

Figur 37 Eksempel på skilt som kombinerer varelevering med avgiftsparkering 
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1.20 Forvaltningen av inntektene fra kommunens parkeringstilbud 
Som ledd i kommunens årlige budsjettbehandling legges det til grunn anslag på forventede inntekter 

fra parkeringsvirksomheten samlet sett. Inntektsoverskuddet føres på denne måten inn i 

kommunekassen og den generelle kommuneøkonomien.  

Inntektene fra Dpark AS kommer i form av eierutbytte for kommunen som eneeier. Størrelsen på 

utbyttet fastsettes av generalforsamlingen i Dpark AS. Dpark AS genererer betydelige leieinntekter til 

Drammen Eiendom KF gjennom leie av parkeringshus og parkeringsområder. 

Drammen kommune kan vedta føringer for forvaltningen av inntektene fra parkeringsvirksomheten, 

etter utredning av mulige modeller for forvaltning.  

 

1.21 Parkering og kommuneplanens arealdel 
Parkering er et viktig virkemiddel for å oppnå ønsket arealbruk i Drammen.  

Forslaget til parkeringsstrategi med parkeringsnorm er derfor samordnet med kommuneplanens 

arealdel 2022-2040 og foreslås hjemlet i arealdelens bestemmelser. (Samme tilnærming benyttes for 

øvrig for kommunens vei- og gatenorm, som ble vedtatt av kommunestyret 24.05.2022, men som 

foreslås hjemlet i kommuneplanens arealdel.) 

Ved endringer i kommuneplanens arealdel må det vurderes om det er behov for justeringer av 

parkeringsstrategien og parkeringsnormen.  

Utviklingen innenfor transport og parkering går raskt, både med hensyn på teknologi, føringer og 

mål. Det kan derfor bli behov for å revidere parkeringsstrategien med parkeringsnorm før 

kommuneplanens arealdel revideres. Ny parkeringsstrategi med parkeringsnorm må da på høring og 

offentlig ettersyn og vedtas av kommunestyret. 
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2 Del 2: Parkeringsnorm 
 

2.1 Soner for parkeringskrav 
 

2.1.1.1 Soneinndeling 

Tidligere Nedre Eiker kommunes kommuneplanens arealdel har tre ulike soner med hensyn til 

parkeringskrav for boliger, to sentrumssoner (med ulik utnyttelsesgrad) og en sone for områder 

utenfor sentrum. For Mjøndalen sentrum erstattes kravene i kommuneplanens arealdel av krav i 

Områderegulering for Mjøndalen sentrum (2019). Tidligere Drammen kommune har tre soner for 

parkeringskrav, der den innerste er de mest sentrale områdene, den mellomste er sentrumsnære 

områder og den tredje er resten av kommunen. Tidligere Svelvik kommune har to soner, en for 

Svelvik sentrum og en for resten av kommunen. 

Hovedstrukturen foreslås beholdt ved å dele inn i tre soner i (nye) Drammen kommune: 

• Sone 1: De mest sentrale sentrumsområdene og sentrumsnære områdene, områder som ligger i 

gangavstand til sentrum og/eller kollektivknutepunkt. Foreslåtte områder i denne sonen: Mjøndalen 

sentrum, Gulskogen nær jernbanestasjonen, Drammen sentrum og Brakerøya. 

• Sone 2: Områder som ligger i noe større avstand fra sentrum eller kollektivknutepunkt enn sone 1, men 

fortsatt i sykkelavstand til sentrum, togstasjon og/eller et godt kollektivtilbud. Foreslåtte områder i denne 

sonen: De mest sentrale delene av Krokstadelva, områder nær Mjøndalen sentrum, områder nær 

Gulskogen stasjon, nær Drammen sentrum og nær Brakerøya stasjon, samt Konnerud sentrum og Svelvik 

sentrum. 

• Sone 3: Resten av kommunen. 

Som det fremgår over, foreslås Svelvik sentrum lagt i sone 2. Begrunnelsen for dette er at dette er et 

mindre sentrumsområde med begrenset kollektivtilbud, der det ikke synes rimelig å ha de laveste 

parkeringskravene. Med dette videreføres en todeling av parkeringssonene i tidligere Svelvik 

kommune (sone 2 og 3).  

Konnerud sentrum er lagt i sone 2 fordi kollektivdekningen er god. Dette innebærer en videreføring 

av soneinndelingen som ble vedtatt i tidligere Drammen kommune i 2018. 

Steinberg har togstasjon, men ikke sentrumsfunksjoner. Det vurderes rimelig at Steinberg tilhører 

sone 3, i likhet med for eksempel Solbergelva. 

Kartene nedenfor viser foreslåtte soner. Kun sone 1 og 2 er angitt på kartene. Der det ikke er angitt 

sone 1 eller 2, foreslås sone 3. 
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Figur 38 Foreslåtte parkeringssoner i Mjøndalen og Krokstadelva 

I Mjøndalen er det tatt utgangspunkt i arealet regulert som sentrumsformål i Områderegulering for 

Mjøndalen sentrum (vedtatt 19.06.2019) ved avgrensning av sone 1. I tillegg er området avgrenset av 

jernbanen, Drammensveien og Industrigata (angitt som «Kombinert bebyggelse og anleggsformål» i 

Områderegulering for Mjøndalen sentrum) tatt med i sone 1. Sone 2 rundt Mjøndalen sentrum 

omfatter sentrumsnære områder.   

I Krokstadelva foreslås det ikke områder i sone 1, men at de mest sentrale områdene inngår i sone 2. 

Dette er områder som i kommuneplanens arealdel for tidligere Nedre Eiker kommune er angitt som 

sentrumsformål, næringsformål og boligformål. 
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Figur 39 Foreslåtte parkeringssoner på Gulskogen, i og nær Drammen sentrum og på Konnerud (Sonene er de samme som i 
Parkeringsstrategi med parkeringsveileder for tidligere Drammen kommune, vedtatt i 2018) 

I tidligere Drammen kommune foreslås det å videreføre sonene vedtatt i Parkeringsstrategi med 

parkeringsveileder for tidligere Drammen kommune i 2018.  
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Figur 40 Foreslåtte parkeringssoner i Svelvik 

I tidligere Svelvik kommune foreslås sone 2 for områdene nærmest Svelvik sentrum. I sonen inngår 

både arealer til sentrumsformål, næring, boliger, kombinert bebyggelse og offentlig eller privat 

tjenesteyting. 

 

2.2 Krav til antall parkeringsplasser 
De tidligere kommunene Nedre Eiker, Drammen og Svelvik har dels hatt ulike krav til antall 

parkeringsplasser. Det har også vært ulikheter i hvilket beregningsgrunnlag som legges til grunn. 

 

2.2.1 Tidligere Nedre Eiker kommune 
Kravene til parkering i tidligere Nedre Eiker kommune er gitt i Kommuneplanens arealdel 2015-2026, 

vedtatt 07.10.2015, mindre endring vedtatt 28.06.2019. I planens kapittel 6.1 Vedlegg 1 til 

bestemmelser og retningslinjer angis kravene til parkering i tilknytning til boliger i tabell 2 med 

tilhørende tekst: 
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Tabell 10 "Tabell 2" fra tidligere Nedre Eiker kommunes Kommuneplanens arealdel, kapittel 6.1 Vedlegg 1 til bestemmelser 
og retningslinjer 

 

Kravet for oppstillingsplasser gjelder pr. boenhet, og omfatter også besøksparkering. 
Eneboliger er unntatt kravene til sykkel.  
 
* Disse kravene kan reduseres gjennom vedtak i kommunen. Utbygger må dokumentere evt. 

redusert behov. 

Bokstavene X og Y i tabellen angir ulike sentrumsformål, der X-områdene har høyere utnyttelsesgrad 

enn Y-områdene. A, B og U er områder med mer spredt boligbebyggelse. 

Parkeringskravene til annen arealbruk enn boliger er angitt i tabell 3 med tilhørende tekst: 

Tabell 11 "Tabell 3" fra tidligere Nedre Eiker kommunes Kommuneplanens arealdel, kapittel 6.1 Vedlegg 1 til bestemmelser 
og retningslinjer 

 

*Disse kravene kan reduseres gjennom vedtak i kommunen. Utbygger må 

dokumentere evt. redusert behov. 
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I Områderegulering for Mjøndalen sentrum, vedtatt av Nedre Eiker kommunestyre 19.06.2019, 

inngår andre krav for sentrumsområdet: 

Tabell 12 Parkeringskrav i Områderegulering for Mjøndalen sentrum, vedtatt 2019 
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2.2.2 Tidligere Drammen kommune 
Kravene til antall bilparkeringsplasser i tidligere Drammen kommune er gitt i Parkeringsstrategi med 

parkeringsveileder, vedtatt av bystyret 18.12.2018, og fremgår av tabell 4 i dette dokumentet: 

Tabell 13 "Tabell 4" fra Parkeringsstrategi med parkeringsveileder for tidligere Drammen kommune, vedtatt 2018 

Formål Beregningsgrunnlag Sone 1 Sone 2 Sone 3 

Bolig Bruksenhet eller 70 
m2 BRA  

Min 0,4 
 

Min 0,7 
 

Minimum 2 for første bruksenhet, 
deretter minimum 1 for hver neste 
bruksenhet  

Kontor 100 m2 BRA Maks 0,6 Min 0,2 
Maks 0,9 

Min 0,6 
Maks 1,4 

Forretning og 
service 

100 m2 BRA Maks 1,0 Min 0,7 
Maks 2,5  

Min 1,2 
Maks 3,5 

 

Kravene til antall sykkelparkeringsplasser er angitt i tabell 5 i samme dokument: 

Tabell 14 "Tabell 5" fra Parkeringsstrategi med parkeringsveileder for tidligere Drammen kommune, vedtatt 2018 

Formål Beregningsgrunnlag Krav til antall sykkel-
parkeringsplasser 

Bolig Bruksenhet eller 70 m2 BRA  Minimum 2,0 

Kontor 100 m2 BRA Minimum 2,0 

Forretning/service 100 m2 BRA Minimum 2,0 

 

I tillegg er det angitt krav til antall sykkelparkeringsplasser ved skoler og barnehager i tabell 6: 

Tabell 15 "Tabell 6" fra Parkeringsstrategi med parkeringsveileder for tidligere Drammen kommune, vedtatt 2018 

Formål Beregningsgrunnlag Krav til antall sykkelparkeringsplasser 

Ansatte Elever/barn 

Skole Ansatte og elever f.o.m. 4. trinn Minimum 0,5 Minimum 0,5 

Barnehage Ansatte og barnehagebarn Minimum 0,4 Minimum 0,1 
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2.2.3 Tidligere Svelvik kommune 
Kravene til antall parkeringsplasser i tidligere Svelvik kommune er angitt i Kommuneplanens arealdel 

2015-2017, planbestemmelser og retningslinjer, vedtatt 07.09.2015, mindre endring vedtatt 

11.04.2019.  

Krav til antall parkeringsplasser ved boligbygging er i kapittel 9.8 angitt slik: 

Ved boligutbygging avsettes det 2 parkeringsplasser pr boenhet over 90 m2, og 1 

parkeringsplass pr. boenhet under 90 m2. Arealer til gjesteparkering avklares ved regulering 

eller i byggesak.  

Minimumskrav til biloppstilling for enebolig: 2 biloppstillingsplasser. Tillegg pr. ekstra 

boenhet: 1 biloppstillingsplass pr. bolig. 

Kravet til sykkelparkering er angitt i kapittel 9.9: 

For nye boligbygg skal det avsettes arealer for minimum 2 sykkelplasser pr. boenhet. 

 

I tillegg setter kommuneplanen egne parkeringskrav knyttet til Svelvik sentrum (kommuneplanens 

kapittel 16.5): 

Boliger skal ha oppstillingsplass for egen bil på egen eiendom eller på fellesareal.  

Det skal være 1 biloppstillingsplass pr. boenhet samt 0,5 plass pr. boenhet til gjesteparkering. 

Næringsvirksomheter skal ha oppstillingsplass på egen eiendom eller fellesareal. Det skal i 

tillegg etableres besøksparkering. 

 

2.2.4 Eksempler fra noen andre kommuner 
I det følgende vises eksempler på parkeringsnormer i Asker, Kristiansand og Fredrikstad.  

Asker kommune er valgt som eksempel fordi kommunen er i prosess med ny kommuneplanens 

arealdel, men ligger litt foran Drammen i prosessen, kommunen har likhetstrekk med Drammen og 

ligger relativt nær Drammen.  

Kristiansand kommune er valgt som eksempel fordi kommunen er i prosess med ny 

kommuneplanens arealdel, men ligger litt foran Drammen i prosessen, og Kristiansand kommune 

ligner på Drammen i størrelse. Fra begge disse kommunene presenteres forslag til nye 

parkeringsnormer. 

Fredrikstad kommune er valgt som eksempel fordi kommunen har likhetstrekk med Drammen og 

fordi parkeringsnormene i Fredrikstad er relativt nye, vedtatt i 2020. 

2.2.4.1 Asker kommune 

Asker kommune er i prosess med ny kommuneplanens arealdel. Planen har vært på høring i 2022 og 

forventes vedtatt i løpet av 2023. 

I arbeidet med ny kommuneplanens arealdel er det også utarbeidet et forslag til ny parkeringsnorm, 

datert 20.01.2022. Asker kommune har definert en nullvekstlinje i sin arealplan, og har ulike 

parkeringskrav nord og sør for denne linjen. Nedenfor er et utdrag av foreslått parkeringsnorm i 

Asker. 
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Tabell 16 Utdrag fra foreslått ny parkeringsnorm i Asker kommune, datert 20.01.2022 

 

(Tabellen fortsetter på neste side.) 
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2.2.4.2 Kristiansand kommune 

Kristiansand kommune utarbeider ny kommuneplanens arealdel 2023-2034, inkludert 

parkeringsnormer. Denne planen ble førstegangsbehandlet i september 2022. Nedenfor angis 

foreslåtte parkeringsnormer fra bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens arealdel 2023-

2034, datert 30.08.2022. Forslaget innebærer, tilsvarende som i Drammen, inndeling av 

parkeringskravene i tre soner ut fra sentralitet: 

• Sone 1 – Kvadraturen (sentrumskjernen i Kristiansand) 

• Sone 2 – Sentrale områder rundt Kvadraturen og bydelssentrene 

• Sone 3 – Ytre sone: Øvrige deler av kommunen 
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Når man sammenligner kravene i Drammen og Kristiansand, må man ta med i betraktningen at sone 

1 er «strengere» definert i Kristiansand, mens den favner noe videre i Drammen kommune (både i 

Mjøndalen, på Gulskogen, nær Drammen sentrum og på Brakerøya). 

For boliger er følgende normer (venstre kolonne) og retningslinjer (høyre kolonne) foreslått i 

Kristiansand: 

 

Figur 41 Foreslåtte normer for parkering ved boligformål i Kristiansand kommunes nye kommuneplanens arealdel 2023-
2034, forslag datert 30.08.2022 

For arealkategoriene kontorarbeidsplasser/forretning og industri/logistikk/lager er følgende krav 

(venstre kolonne) og retningslinjer (høyre kolonne) foreslått i Kristiansand: 

 

Figur 42 Foreslåtte normer for parkering ved kontorarbeidsplasser/forretning og industri/logistikk/lager i Kristiansand 
kommunes nye kommuneplanens arealdel 2023-2034, forslag datert 30.08.2022 
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For arealkategoriene institusjoner/forsamlingslokaler/idrettsplasser/tjenesteyting, skoler og 

båthavner, samt for sykkel, er følgende krav (venstre kolonne) og retningslinjer (høyre kolonne) 

foreslått i Kristiansand: 

 

Figur 43 Foreslåtte normer for parkering ved institusjoner/forsamlingslokaler/idrettsplasser/tjenesteyting, skoler og 
båthavner, samt for sykkelparkering, i Kristiansand kommunes nye kommuneplanens arealdel 2023-2034, forslag datert 
30.08.2022 
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2.2.4.3 Fredrikstad kommune 

Også Fredrikstad kommune har satt i gang arbeidet med ny kommuneplanens arealdel, men inntil 

denne foreligger, gjelder kommuneplanens arealdel 2020 – 2032, vedtatt av bystyret i Fredrikstad 

18.06.2020. 

Parkeringskravene for bil i Fredrikstad er gitt i denne tabellen fra gjeldende kommuneplanens 

arealdel: 

Tabell 17 Krav til antall parkeringsplasser for bil ved ulike arealformål fra Kommuneplanens arealdel 2020-2032 for 
Fredrikstad kommune 
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Fredrikstad kommunes krav til antall parkeringsplasser for sykkel er som angitt i tabellen under: 

Tabell 18 Krav til antall parkeringsplasser for sykkel ved ulike arealformål fra Kommuneplanens arealdel 2020-2032 for 
Fredrikstad kommune 
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2.2.5 Forslag til nye krav til antall parkeringsplasser i Drammen kommune 
 

2.2.5.1 Beregningsgrunnlag for antall parkeringsplasser for bil ved boliger 

Tidligere Nedre Eiker kommune har delt inn i fire ulike boligkategorier etter størrelse, inntil 30 m2, 

inntil 55 m2, inntil 100 m2 og over 100 m2, og satt parkeringskrav ut fra dette. 

Tidligere Drammen kommune har gitt mulighet for å legge enten bruksenhet eller 70 m2 BRA 

(bruksareal5) til grunn som beregningsgrunnlag i de to mest sentrale sonene, mens bruksenhet skal 

brukes i den ytterste sonen. Tilsvarende har tidligere Nedre Eiker kommune lagt til grunn i 

Områderegulering for Mjøndalen sentrum. Dette betyr eksempelvis at dersom man bygger ut små 

leiligheter/hybler i sentrum/sentrumsnært, kan man benytte 70 m2 BRA som beregningsgrunnlag, og 

dermed blir kravet til antall parkeringsplasser lavere enn om man benytter bruksenhet som 

beregningsgrunnlag. Dermed oppnås en tilsvarende virkning som ved å stille egne parkeringskrav for 

små boliger, slik Nedre Eiker kommune har gjort i sin kommuneplanens arealdel. 

Tidligere Svelvik kommune har skilt mellom boenheter under og over 90 m2 i sine parkeringskrav, og 

dermed hatt to ulike kategorier. 

Det vurderes som uhensiktsmessig å ha ulike beregningsgrunnlag i ulike deler av den nye kommunen. 

Som hovedregel foreslås det å legge boenhet til grunn for beregningen av parkeringskravet. Det 

synes imidlertid hensiktsmessig å tillate et lavere antall parkeringsplasser per boenhet når 

boenhetene er små, slik alle de tre tidligere kommunene har hatt en mulighet for. Dette foreslås 

gjort på samme måte som i tidligere Drammen kommune og i Områderegulering for Mjøndalen 

sentrum, ved at man kan velge å legge til grunn 70 m2 BRA i stedet for antall boenheter som 

beregningsgrunnlag. Det er viktig å være klar over at der det stilles maksimalkrav, vil fleksibiliteten til 

å benytte 70 m2 BRA som beregningsgrunnlag slå ut i at man kan etablere flere parkeringsplasser hvis 

boenhetene er større enn 70 m2 BRA.  

Tidligere Svelvik kommune har brukt begrepet boenhet i sine krav, mens tidligere Drammen 

kommune har benyttet betegnelsen bruksenhet. Tidligere Nedre Eiker kommune har brukt boenhet i 

kommuneplanens arealdel og bruksenhet i Områderegulering for Mjøndalen. Det finnes ulike 

definisjoner av disse begrepene. Det er viktig å få fram i parkeringsnormen at for eksempel en 

enebolig med en utleiedel/hybel skal telle som to enheter med hensyn til parkeringskrav, en 

firemannsbolig skal telle som fire enheter osv. 

I den nye parkeringsnormen foreslås det å benytte begrepet boenhet, som også benyttes i den nye 

kommuneplanens arealdel. For å gjøre det så tydelig som mulig hva som legges i begrepet, foreslås 

det å både angi en definisjon og eksempler i parkeringsnormen.  

Definisjon av boenhet: En boenhet inneholder alle nødvendige hovedfunksjoner som oppholdsrom, 

soveplass, kjøkken og bad, og har egen inngang. Egen inngang kan være direkte fra det fri eller via 

felles rom for kommunikasjon, som vindfang eller trapperom. En boenhet kan ha intern forbindelse 

til øvrige boenheter. Definisjonen gjelder både for nybygg og eksisterende bygg. En boenhet kan 

enten være hovedboenhet eller sekundærboenhet.  

  

 
5 BRA (bruksareal) er bruttoarealet minus yttervegger, dvs. at bruksarealet er hele arealet av den innvendige 
delen av boligen, inkludert innvendige vegger.  
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Eksempler på boenhet: 

• Enebolig 

• Flermannsbolig består av flere boenheter. En tomannsbolig vil eksempelvis utgjøre to boenheter 

• Utleiedel/hybel som tilfredsstiller kravene til boenhet beskrevet ovenfor 

• Leilighet 

 

2.2.5.2 Beregningsgrunnlag for antall parkeringsplasser for bil ved annen arealbruk 

Både tidligere Nedre Eiker kommune og tidligere Drammen kommune har brukt 100 m2 BRA 

(bruksareal) som beregningsgrunnlag for antall parkeringsplasser ved annen arealbruk enn bolig. 

Tidligere Svelvik kommune har ikke hatt noe eget krav til antall parkeringsplasser ved slik arealbruk. 

Med bakgrunn i dette foreslås at 100 m2 bruksareal legges til grunn som beregningsgrunnlag. 

Hvor mange ansatte det er på 100 m2 avhenger mye av arealbruken. Man kan derfor argumentere 

for at det ville være mer hensiktsmessig å legge antall ansatte til grunn for kravene til antall 

parkeringsplasser enn antall kvadratmeter. Utfordringen med dette er at antall ansatte i de samme 

lokalene kan endres mye over tid, og det kan være uklart hvilket antall ansatte det er hensiktsmessig 

å legge til grunn. Antall kvadratmeter vil ikke endres uten at det medfører ny byggesaksbehandling 

og dermed ny vurdering av behovet for antall parkeringsplasser. For noen arealformål, eksempelvis 

lager, kan imidlertid et fast parkeringskrav knyttet til antall kvadratmeter gi lite hensiktsmessige 

utslag. Derfor foreslås det at ikke alle arealformål angis med krav til antall parkeringsplasser basert 

på areal, men at det åpnes for bruk av skjønn basert på et begrunnet anslag over behovet for antall 

parkeringsplasser, der antall ansatte/kunder/brukere i noen tilfeller kan være et mer hensiktsmessig 

beregningsgrunnlag enn areal. 

For kontorformål har staten en norm for arealbehov per arbeidsplass (Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet 2015). Normen tilsier 23 m2 BTA (bruttoareal) per kontorarbeidsplass 

(BTA angir det totale arealet av et bygg inkludert yttervegger, mens BRA (bruksareal) betegner 

boligens totale innvendige areal, inkludert innvendige vegger).  Statsbygg publiserte i 2018 (Statsbygg 

2018) en oversikt over statens lokaler. Der fant de at arealbruken per kontoransatt i statens lokaler i 

gjennomsnitt var 34 m2. Basert på statens norm og Statsbyggs funn kan en tommelfingerregel være 

at 100 m2 BRA kontorareal gir arbeidsplass til 3-4 personer. 

Tidligere Nedre Eiker kommune skilte mellom åtte ulike arealkategorier: kontor, forretning, 

kjøpesenter, industri, lager, offentlig og privat tjenesteyting, hotell/overnatting og bevertning. 

Tidligere Drammen kommune skilte bare mellom to formål: kontor, samt forretning og service. Nedre 

Eiker kommune hadde mange kategorier, og flere av dem hadde samme parkeringskrav. Det kan 

være en indikasjon på at det kan være hensiktsmessig å redusere antallet kategorier. Tidligere 

Drammen kommune hadde på sin side få kategorier, noe som har ført til noe usikkerhet om hva som 

inngår i kategoriene, og hva som må være gjenstand for en egen vurdering. 

Med bakgrunn i dette foreslås en inndeling som tar utgangspunkt i inndelingen i tidligere Nedre Eiker 

kommune, men slår sammen forretning og kjøpesenter, samt at lager og industri ikke tas med som 

egne kategorier: 

• Kontor 

• Forretning/kjøpesenter 

• Offentlig og privat tjenesteyting (f.eks. frisør, lege, tannlege) 

• Servering (mat og/eller drikke) 

• Overnatting (f.eks. hotell) 
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Lista er ikke uttømmende. Derfor foreslås en tilleggstekst om at for formål som ikke er særskilt nevnt, 

skal det utøves skjønn, og med noe veiledning knyttet til dette. Dette vil blant annet gjelde for lager 

og industri. Grunnen til at disse ikke er med som egne kategorier er, som omtalt over, at 

virksomhetens karakter kan variere veldig mye, slik at det er vanskelig å sette generelle 

parkeringskrav ut fra bruksareal. Ved utøvelse av skjønn vil ofte antall ansatte være et utgangspunkt 

for hvor mange parkeringsplasser som bør etableres. 

 

2.2.5.3 Beregningsgrunnlag for antall sykkelparkeringsplasser 

Tidligere Nedre Eiker kommune har skilt mellom de minste boligtypene (mindre enn 55 m2), som har 

hatt krav om én sykkelparkeringsplass per bolig, og øvrige boliger, med krav om 2 

sykkelparkeringplasser per bolig. For andre arealkategorier har Nedre Eiker kommune benyttet 100 

m2 bruksareal som beregningsgrunnlag, men skilt mellom ulike arealbrukskategorier tilsvarende som 

for bil, omtalt ovenfor. Parkeringskravene har variert fra 1 plass per 100 m2 (for lager) til 3 

sykkelparkeringsplasser for en rekke typer arealbruk (kontor, forretning, kjøpesenter, tjenesteyting 

og bevertning).  

Tidligere Drammen kommune har benyttet samme beregningsgrunnlag for sykkelparkering som for 

bilparkering, det vil si bruksenhet eller 70 m2 for bolig, og 100 m2 for annen arealbruk. Tidligere 

Drammen kommune har hatt krav om minimum 2 sykkelparkeringsplasser per beregningsenhet 

uavhengig av type arealbruk. I tillegg har kommunen hatt spesielle krav knyttet til antall 

parkeringsplasser ved skoler og barnehager. 

Tidligere Svelvik kommune har stilt krav om minimum 2 sykkelparkeringsplasser per boenhet. 

Det foreslås å presisere krav til antall sykkelparkeringsplasser for de samme kategoriene som for 

bilparkeringsplasser, det vil si: 

• Bolig, der boenhet eller 70 m2 BRA brukes som beregningsgrunnlag (70 m2 BRA kun i sone 1 og 2) 

• Kontor, der 100 m2 BRA brukes som beregningsgrunnlag 

• Forretning/kjøpesenter, der 100 m2 BRA brukes som beregningsgrunnlag 

• Offentlig og privat tjenesteyting (f.eks. frisør, lege, tannlege), der 100 m2 BRA brukes som 

beregningsgrunnlag 

• Servering (mat og/eller drikke), der 100 m2 BRA brukes som beregningsgrunnlag 

• Overnatting (f.eks. hotell), der 100 m2 BRA brukes som beregningsgrunnlag 

I tråd med kommunens målsetning om at minst 80 % av alle barn og unge skal gå eller sykle til skolen, 

foreslås i tillegg egne krav til antall sykkelparkeringsplasser ved barnehager og skoler. 

 

2.2.5.4 Foreslåtte krav til antall parkeringsplasser 

 

2.2.5.4.1 Bilparkering 

Et hovedmål i kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt av kommunestyret 13.12.2021, er at Drammen 

skal bli Norges grønneste kommune. Dette innebærer blant annet at klimagassutslippene skal 

reduseres, og at det skal legges til rette for at innbyggere i større grad skal velge gange, sykkel og 

kollektivtransport fremfor bil. Parkeringskravene er et virkemiddel i denne sammenheng.  
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2.2.5.4.1.1 Bilparkering ved bolig 

For høye krav til antall parkeringsplasser har vært pekt på som en årsak til at boligutbygging ikke blir 

realisert i Drammen kommune. For boliger foreslås i sone 1 et lavt minimumskrav på 0,2 

parkeringsplasser, og et lavt maksimumskrav på 0,6 parkeringsplasser per boenhet eller 70 m2 BRA6. 

Parkeringskravet inkluderer også gjesteparkering. Bakgrunnen for at det foreslås et minimumskrav i 

den mest sentrale sonen, er blant annet at det bør være et parkeringstilbud til personer som har 

redusert førlighet og er avhengige av bil. Samtidig er det satt et lavt maksimumskrav for å bygge opp 

under målet om at transporten i de mest sentrale områdene i kommunen løses med gange, sykkel og 

kollektiv fremfor privatbil.  

I sone 2 foreslås et krav om minimum 0,5 parkeringsplasser per bruksenhet eller per 70 m2 

bruksareal for boliger, mens det ikke foreslås noe maksimumskrav. Parkeringskravet inkluderer også 

gjesteparkering. Det vil si at i praksis betyr det for eksempel (når man legger boenhet til grunn for 

beregningen) at det minimum skal være én parkeringsplass for annenhver leilighet, besøksparkering 

inkludert, mens utbygger står fritt til å etablere et større antall parkeringsplasser dersom man mener 

det passer boligkjøperne. 

I sone 3, som utgjør det meste av kommunen, foreslås også kun minimumskrav til antall 

parkeringsplasser ved bolig. Det foreslås krav om minimum to parkeringsplasser for den første 

bruksenheten, deretter én parkeringsplass per bruksenhet, besøksparkering inkludert. Grunnen til at 

det er krav om minimum to plasser for den første bruksenheten, er at det ved eneboliger i denne 

sonen bør være minst to parkeringsplasser. Begrunnelsen for dette er at ny boligutbygging ikke skal 

belaste omkringliggende veier/gater med parkerte biler.  

At det ikke stilles maksimumskrav til antall bilparkeringsplasser ved boliger i sone 2 og 3 gir 

utbyggerne fleksibilitet til å tilpasse parkeringstilbudet til den kjøpergruppen de retter seg mot ved 

boligutbygging. Sjansen for at det skal bli bygget svært mange parkeringsplasser ved boliger når det 

ikke er noe maksimumskrav, vurderes som liten fordi det er kostbart å bygge parkeringsplasser, slik 

at utbyggere sannsynligvis ikke vil bygge flere parkeringsplasser enn de regner med at det er marked 

for.  

Det må også nevnes at forslaget til parkeringsnorm inneholder en bestemmelse om at all parkering 

som hovedregel skal dekkes på egen grunn. Alternativet er at parkeringen anlegges et annet sted i 

rimelig gangavstand, med tinglyst rettighet på minimum 20 år. Det er ikke anledning til å henvise 

parkering til offentlige gater eller allment tilgjengelige parkeringsplasser eller parkeringshus.  Denne 

regelen er viktig fordi det ikke er ønskelig at lave parkeringskrav i forbindelse med utbygginger skal 

føre til økt parkering på offentlige gater og veier. 

2.2.5.4.1.2 Bilparkering ved næring 

I sone 1 foreslås det ikke noe minimumskrav til antall parkeringsplasser i tilknytning til ulike typer 

næring. Bakgrunnen for dette er at i disse mest sentralt beliggende områdene er kollektivdekningen 

god, og mange kan nå sentralt beliggende områder til fots eller på sykkel. Det finnes også allment 

tilgjengelige parkeringsplasser (flateparkering, kantsteinsparkering, parkeringshus). I 

sentrumsområdene vil det da være mulig å etablere kontor, butikk, tjenesteyting og serveringssted 

uten at man må etablere nye parkeringsplasser. For å følge opp samfunnsdelens ambisjoner om at 

 
6 Da arbeidet med parkeringsstrategi og parkeringsnorm ble presentert for formannskapet 11.10.2022, ble det 
vist et forslag der parkeringskravet i sone 1 var maks 0,5 parkeringsplasser per bolig eller per 70 m2 BRA, uten 
noe minimumskrav. I etterkant av dette er det gjort videre vurderinger som har ført til at forslaget som legges 
fram er litt justert. 
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Drammen skal bli Norges grønneste kommune, er det foreslått maksimumskrav til antall 

parkeringsplasser for all næringsvirksomhet i sone 1. 

For næringsvirksomhet foreslås i hovedsak kun maksimumskrav også i sone 2, og disse foreslås 

høyere enn i sone 1. Unntaket er forretning/kjøpesenter, der det både foreslås minimumskrav og 

maksimumskrav. Minimumskravet er foreslått for at etablering av forretning/kjøpesenter ikke skal gi 

for store belastninger knyttet til parkering i nærmiljøet. Maksimumskravene er begrunnet i at antall 

parkeringsplasser ikke skal være så høyt at det oppfordrer ansatte til å bruke bil til jobb, og at det 

skal være et incitament for kunder til å reise på annen måte når det er mulig.  

For næringsvirksomhet foreslås det i sone 3 både minimumskrav og maksimumskrav for de fleste 

typer virksomhet. Minimumskravet har samme begrunnelse som minimumskrav for antall 

parkeringsplasser knyttet til bolig, mens maksimumskravet har samme begrunnelse som 

maksimumskravet i sone 2. Samtidig er maksimumskravet i sone 3 lagt høyere enn i sone 2 fordi sone 

3 omfatter områder med dårlig eller ingen kollektivdekning.  

I reguleringsplan kan man formulere andre krav til antall parkeringsplasser enn det som står i den 

generelle normen.  

2.2.5.4.1.3 Forslag til parkeringsnormer for bil 

Tabellen nedenfor viser de foreslåtte parkeringskravene. 

Tabell 19 Forslag til parkeringskrav for biler 

Arealformål Beregningsgrunnlag 
Krav til antall parkeringsplasser for bil 

Sone 1 Sone 2 Sone 3 

Bolig I sone 1 og 2 boenhet 
eller 70 m2 BRA  
I sone 3 boenhet 

Min 0,2 
Maks 0,6 

Min 0,5 Min 2 for første 
boenhet, 
deretter min 1 
for hver neste 
boenhet 

Kontor 100 m2 BRA Maks 0,5 Maks 0,7 Maks 1,0 

Forretning/kjøpesenter 100 m2 BRA Maks 1,0 Min 0,5 
Maks 2,0 

Min 1,0 
Maks 3,0 

Offentlig og privat 
tjenesteyting 

100 m2 BRA Maks 1,0 Maks 2,0 Min 1,0 
Maks 3,0 

Servering 100 m2 BRA Maks 1,0 Maks 2,0 Min 1,0 
Maks 3,0 

Overnatting 100 m2 BRA Maks 1,0 Maks 2,0 Min 1,0 
Maks 3,0 

 

Det er verdt å merke seg at muligheten til å velge 70 m2 BRA som beregningsgrunnlag for antall 

parkeringsplasser ved bolig i stedet for boenhet, slår ut ulikt ved minimumskrav og maksimumskrav. 

Ved minimumskrav slår denne fleksibiliteten ut i at man kan etablere færre parkeringsplasser hvis 

boenhetene er små (mindre enn 70 m2 BRA). Ved maksimumskrav slår fleksibiliteten ut i at man kan 

etablere flere parkeringsplasser hvis boenhetene er store (større enn 70 m2 BRA).  

I sone 1 er det både minimumskrav og maksimumskrav. Dersom man i sone 1 bygger leiligheter som 

er mindre enn 70 m2 BRA, vil fleksibiliteten gi mulighet til å bygge færre parkeringsplasser. 

Eksempelvis kan man tenke seg at man bygger ti mindre leiligheter med en gjennomsnittsstørrelse på 

35 m2 BRA. Legger man til grunn boenhet som beregningsgrunnlag, må man i sone 1 etablere 

minimum 2 parkeringsplasser i tilknytning til disse ti leilighetene. Legger man til grunn 70 m2 BRA 
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som beregningsgrunnlag, blir minimum antall parkeringsplasser [(10 x 35 m2)/70 m2] x 0,2 

parkeringsplasser = 1 parkeringsplass. 

Dersom man i sone 1 bygger boenheter som er større enn 70 m2 BRA, vil fleksibiliteten til å velge 

boenhet eller 70 m2 BRA som beregningsgrunnlag gi anledning til å etablere flere parkeringsplasser. 

Eksempelvis kan man tenke seg at man bygger ti store leiligheter med en gjennomsnittsstørrelse på 

120 m2 BRA. Legger man boenhet til grunn, vil man kunne etablere maks. 6 parkeringsplasser til disse 

10 leilighetene. Legger man 70 m2 BRA til grunn, vil man kunne etablere maksimalt [(10 x 120 m2)/70 

m2] x 0,6 parkeringsplasser = 10,3 parkeringsplasser, som blir avrundet til 10 parkeringsplasser. 

I sone 2 er det kun minimumskrav, og da vil anledningen til å benytte 70 m2 BRA som 

beregningsgrunnlag gi mulighet for å etablere færre parkeringsplasser hvis man bygger leiligheter 

som er mindre enn 70 m2 BRA. Eksempelvis kan man tenke seg at man bygger ti mindre leiligheter 

med en gjennomsnittsstørrelse på 35 m2 BRA. Legger man til grunn boenhet som 

beregningsgrunnlag, må man i sone 2 etablere minimum 5 parkeringsplasser i tilknytning til disse 

leilighetene. Legger man til grunn 70 m2 BRA som beregningsgrunnlag, blir minimum antall 

parkeringsplasser [(10 x 35 m2)/70 m2] x 0,5 parkeringsplasser = 2,5 parkeringsplasser, som blir 

avrundet til 3 parkeringsplasser. 

2.2.5.4.2 Sykkelparkering 

Sykkelplan 2021-2031, vedtatt av kommunestyret 28.09.2021, har som visjon at Drammen skal være 

Norges beste sykkelkommune. Hovedmålet i planen er at flere sykler, og alle sykler mer. Videre er 

det delmål om at sykkelandelen skal være 20 % i sentrumsområdene Drammen og Mjøndalen, og 

minst 8 % i de øvrige områdene av kommunen, i 2031. Det er også mål om at minst 80 % av barn og 

unge skal gå eller sykle til skolen. Reisevaneundersøkelsen i Buskerudbyen i 2018 viste at 

sykkelandelen var 5 % både i tidligere Nedre Eiker kommune og tidligere Drammen kommune. 

(Tidligere Svelvik kommune lå da i Vestfold, og inngikk ikke i undersøkelsen.) 

For å nå de ambisiøse målene i sykkelplanen, må det legges til rette for mer sykling på en rekke 

måter. Tilrettelegging for sykkelparkering er et bidrag. Basert på kravene i tidligere Nedre Eiker og 

Drammen kommuner, foreslås det et utgangspunkt på minimum 2 sykkelparkeringsplasser per enhet 

(boenhet/70 m2 BRA for boliger, 100 m2 BRA for næring), uavhengig av sone. Unntaket fra dette er 

kontor, der det foreslås et høyere krav til antall sykkelparkeringsplasser i sone 1 og sone 2. Det 

begrunnes i at det er viktig å legge til rette for sykling på de daglige arbeidsreisene. Med bakgrunn i 

dette foreslås krav til antall parkeringsplasser for sykkel som i tabellen under. Besøksparkering for 

sykler er inkludert i kravene. 

Tabell 20 Forslag til parkeringskrav for sykler 

Arealformål Beregningsgrunnlag 
Krav til antall parkeringsplasser for sykkel 

Sone 1 Sone 2 Sone 3 

Bolig I sone 1 og 2 boenhet 
eller 70 m2 BRA  
I sone 3 boenhet  

Min 2,0 Min 2,0 Min 2,0 

Kontor 100 m2 BRA Min 3,0 Min 2,5 Min 2,0 

Forretning/kjøpesenter 100 m2 BRA Min 2,0 Min 2,0 Min 2,0 

Offentlig og privat 
tjenesteyting 

100 m2 BRA Min 2,0 Min 2,0 Min 2,0 

Servering 100 m2 BRA Min 2,0 Min 2,0 Min 2,0 

Overnatting 100 m2 BRA Min 2,0 Min 2,0 Min 2,0 
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Tidligere Drammen kommune har hatt egne krav til antall sykkelparkeringsplasser ved skoler og 

barnehager. Dette kravet har vært begrunnet i målsetningen om at minst 80 % av skoleelevene skal 

gå eller sykle til skolen. Antallet elever som sykler vil være lavere i de yngste aldersgruppene. Det er 

derfor satt krav om at det skal være sykkelparkeringsplasser til halvparten av elevene fra 4. trinn og 

oppover og til halvparten av lærerne. Det betyr naturligvis ikke at yngre elever ikke kan sykle til 

skolen (gjerne i følge med foreldre). 

Noen foreldre har mulighet til å frakte barna til barnehagen med sykkel, og parkere sykkelen der for 

eksempelvis å ta bussen videre til jobb, evt. å parkere sykkeltilhengeren for å sykle videre til jobb. 

Derfor har tidligere Drammen kommune stilt minimumskrav til en sykkelparkeringsplass for hvert 

tiende barnehagebarn.  Videre stilles det krav til at det skal være sykkelparkeringsplass til minimum 

50 % av de barnehageansatte for å sikre at det er tilrettelagt for sykling til jobb. 

Kravene til sykkelparkering ved skoler og barnehager i tidligere Drammen kommune foreslås 

videreført i den nye kommunen. 

Tabell 21 Forslag til parkeringskrav for sykler ved skoler og barnehager 

Formål Beregningsgrunnlag 
Krav til antall sykkelparkeringsplasser 

Ansatte Elever/barn 

Skole Ansatte og elever f.o.m. 4. trinn Minimum 0,5 Minimum 0,5 

Barnehage Ansatte og barnehagebarn Minimum 0,4 Minimum 0,1 

 

 

2.2.6 Sammenligning av parkeringskrav 
I det følgende er det vist noen regneeksempler som sammenligner de omtalte parkeringskravene i de 

tidligere kommunene Nedre Eiker, Drammen og Svelvik med de omtalte kravene i Asker, Kristiansand 

og Fredrikstad, samt med foreslåtte krav for nye Drammen kommune, for henholdsvis bil og sykkel 

og for ulik arealbruk. 

2.2.6.1 Parkeringskrav for bil 

Tabellen nedenfor sammenligner parkeringskravene for bil ved bolig i de tidligere kommunene Nedre 

Eiker, Drammen og Svelvik med de omtalte kravene i Asker, Kristiansand og Fredrikstad, samt med 

foreslåtte krav for nye Drammen kommune for noen eksempler på boliger i ulike soner. 
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Tabell 22 Sammenligning av parkeringskrav for bil for noen boligeksempler 

Kommune Dokument med 
parkeringskrav 

Boligtype 

10 leiligheter á 
40 m2 i 
sentrum (sone 
1) 

10 leiligheter 
á 100 m2 i 
sentrum (sone 
1) 

10 
leiligheter á 
80 m2 sen-
trumsnært 
(sone 2) 

Én enebolig 
á 150 m2 i 
«resten av 
kommunen» 
(sone 3) 

Tidl. Nedre 
Eiker 
kommune 

Kommuneplanens 
arealdel (2015) 

Ikke relevant Ikke relevant Min. 20 Min. 2 

Områderegulering 
Mjøndalen 
sentrum (2019) 

Min. 8, maks. 
15 (basert på 
bruksenhet) 
eller min. 6, 
maks. 9 
(basert på 70 
m2) 

Min. 8, maks 
15 

Ikke relevant Ikke 
relevant 

Tidl. 
Drammen 
kommune 

Parkeringsstrategi 
med 
parkeringsveileder 
(2018) 

Min. 4 (basert 
på 
bruksenhet) 
Min. 2 (basert 
på 70 m2) 

Min. 4 Min. 7 Min. 2 

Tidl. Svelvik 
kommune 

Kommuneplanens 
arealdel (2015) 

Ikke relevant Ikke relevant 15 Min. 2 

Asker 
kommune 

FORSLAG ny 
kommuneplanens 
arealdel (2022) 

Maks. 10 (nord 

for null-
vekstlinjen) 

Maks. 15  
(sør for null-
vekstlinjen) 

Maks. 10  
(nord for 
nullvekstlinjen) 

Maks. 15  
(sør for 
nullvekstlinjen) 

I kollektiv-
nære 
områder: 
Min. 10, 
maks. 15 
(nord for 
nullvekst-
linjen) 
20 (sør for 

nullvekst-
linjen) 

Min. 2 

Kristiansand 
kommune 

FORSLAG ny 
kommuneplanens 
arealdel (2022) 

Maks. 5 Maks. 5 Maks. 12 Maks. 2  

Fredrikstad 
kommune 

Kommuneplanens 
arealdel (2020) 

Min. 1 HC-
plass, ellers 
ikke 
minimumskrav 
Maks. 12 

Min. 1 HC-
plass, ellers 
ikke 
minimumskrav 
Maks 12 

Min. 5, 
maks. 12 

Min. 1, 
maks. 2 

Drammen 
kommune 

FORSLAG ny 
parkeringsstrategi 
med 
parkeringsnorm 

Min. 2, maks. 
6 (basert på 
boenhet) 
Min. 1, maks 3 
(basert på 70 
m2) 
 

Min. 2, maks. 
6 (basert på 
boenhet) 
Min. 3, maks. 
9 (basert på 
70 m2) 
 

Min. 5 Min. 2 
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Tabellen nedenfor sammenligner parkeringskravene for bil i de tidligere kommunene Nedre Eiker, 

Drammen og Svelvik med de omtalte kravene i Asker, Kristiansand og Fredrikstad, samt med 

foreslåtte krav for nye Drammen kommune for 1000 m2 kontorlokaler i ulike soner. 

Tabell 23 Sammenligning av parkeringskrav for bil for 1000 m2 kontor i ulike soner 

Kommune Dokument med 
parkeringskrav 

Kontor 

1000 m2 kontor i 
sentrum (sone 1) 

1000 m2 kontor 
sentrumsnært 
(sone 2) 

1000 m2 kontor i 
«resten av kommu-
nen» (sone 3) 

Tidl. Nedre 
Eiker 
kommune 

Kommuneplanens 
arealdel (2015) 

Ikke relevant Min. 20 Min. 20 

Områderegulering 
Mjøndalen 
sentrum (2019) 

Min. 3, maks. 10 Ikke relevant Ikke relevant 

Tidl. 
Drammen 
kommune 

Parkeringsstrategi 
med 
parkeringsveileder 
(2018) 

Maks. 6 Min. 2, maks. 9 Min. 6, maks. 14 

Tidl. Svelvik 
kommune 

Kommuneplanens 
arealdel (2015) 

Oppstilling på egen 
eiendom eller 
fellesareal 

Oppstilling på 
egen eiendom 
eller fellesareal 

Oppstilling på egen 
eiendom eller 
fellesareal 

Asker 
kommune 

FORSLAG ny 
kommuneplanens 
arealdel (2022) 

Maks. 5 (nord for 
nullvekstlinjen) 
Maks. 20 (sør for 
nullvekstlinjen) 

I kollektivnære 
områder: 
Maks. 10 (nord 
for nullvekst-
linjen) 
Maks. 20 (sør for 
nullvekstlinjen) 

Maks. 10 (nord for 
nullvekstlinjen) 
Maks. 20 (sør for 
nullvekstlinjen) 

Kristiansand 
kommune 

FORSLAG ny 
kommuneplanens 
arealdel (2022) 

Maks. 3 Maks. 5 Maks. 10 

Fredrikstad 
kommune 

Kommuneplanens 
arealdel (2020) 

Maks. 20 Maks. 20 Maks. 20 

Drammen 
kommune 

FORSLAG ny 
parkeringsstrategi 
med 
parkeringsnorm 

Maks. 5 Maks. 7 Maks. 10 
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Tabellen nedenfor sammenligner parkeringskravene for bil i de tidligere kommunene Nedre Eiker, 

Drammen og Svelvik med de omtalte kravene i Asker, Kristiansand og Fredrikstad, samt med 

foreslåtte krav for nye Drammen kommune for 30 000 m2 forretning/kjøpesenter i ulike soner7. 

Tabell 24 Sammenligning av parkeringskrav for bil for 3000 m2 forretning/kjøpesenter i ulike soner 

Kommune Dokument med 
parkeringskrav 

Kontor 

30 000 m2 
kjøpesenter/ 
forretning i 
sentrum (sone 1) 

30 000 m2  
kjøpesenter/ 
forretning sen-
trumsnært (sone 
2) 

30 000 m2 
kjøpesenter/ 
forretning i «resten 
av kommunen» 
(sone 3) 

Tidl. Nedre 
Eiker 
kommune 

Kommuneplanens 
arealdel (2015) 

Ikke relevant Min. 600 
(forretning) 
Min. 450 
(kjøpesenter) 

Min. 600 
(forretning) 
Min. 450 
(kjøpesenter) 

Områderegulering 
Mjøndalen 
sentrum (2019) 

Min. 150, maks. 
450 

Ikke relevant Ikke relevant 

Tidl. 
Drammen 
kommune 

Parkeringsstrategi 
med 
parkeringsveileder 
(2018) 

Maks. 300 Min. 210, maks. 
750 

Min. 360, maks. 
1050 

Tidl. Svelvik 
kommune 

Kommuneplanens 
arealdel (2015) 

Ikke angitt krav Ikke angitt krav Ikke angitt krav 

Asker 
kommune 

FORSLAG ny 
kommuneplanens 
arealdel (2022) 

Maks. 900 Maks. 450 (nord 
for 
nullvekstlinjen) 
Maks. 900 (sør for 
nullvekstlinjen) 

Maks. 450 (nord 
for nullvekstlinjen) 
Maks 600 (sør for 
nullvekstlinjen) 

Kristiansand 
kommune 

FORSLAG ny 
kommuneplanens 
arealdel (2022) 

Maks. 90 Maks. 150 Maks. 300 

Fredrikstad 
kommune 

Kommuneplanens 
arealdel (2020) 

Maks. 600 
(forretning) 
Maks. 300 
(kjøpesenter) 

Maks. 600 
(forretning) 
Maks. 300 
(kjøpesenter) 

Maks. 600 
(forretning) 
Maks. 300 
(kjøpesenter) 

Drammen 
kommune 

FORSLAG ny 
parkeringsstrategi 
med 
parkeringsnorm 

Maks. 300 Min. 150, maks. 
600 

Min. 300, maks. 
900 

 

  

 
7 Til sammenligning er Gulskogen kjøpesenter på 55 000 m2, Buskerud Storsenter på 42 000 m2 og Magasinet 
på 21 000 m2. Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_norske_kj%C3%B8pesentre  

https://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_norske_kj%C3%B8pesentre
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2.2.6.2 Parkeringskrav for sykkel 

Tabellen nedenfor sammenligner parkeringskravene for sykkel i de tidligere kommunene Nedre 

Eiker, Drammen og Svelvik med de omtalte kravene i Asker, Kristiansand og Fredrikstad, samt med 

foreslåtte krav for nye Drammen kommune for noen eksempler på boliger i ulike soner. 

Tabell 25 Sammenligning av parkeringskrav for sykkel for noen boligeksempler 

Kommune Dokument med 
parkeringskrav 

Boligtype 

10 leiligheter 
á 40 m2 i 
sentrum 
(sone 1) 

10 
leiligheter á 
100 m2 i 
sentrum 
(sone 1) 

10 leiligheter á 
80 m2 sen-
trumsnært 
(sone 2) 

Én enebolig 
á 150 m2 i 
«resten av 
kommunen» 
(sone 3) 

Tidl. Nedre 
Eiker 
kommune 

Kommuneplanens 
arealdel (2015) 

Ikke relevant Ikke relevant Min. 20 Min. 2 

Områderegulering 
Mjøndalen 
sentrum (2019) 

Min. 20 Min. 20 Ikke relevant Ikke 
relevant 

Tidl. 
Drammen 
kommune 

Parkeringsstrategi 
med 
parkeringsveileder 
(2018) 

Min. 20 
(basert på 
bruksenhet). 
Min. 11 
(basert på 70 
m2) 

Min. 20 Min. 20 Min. 2 

Tidl. Svelvik 
kommune 

Kommuneplanens 
arealdel (2015) 

Min. 20 Min. 20 Min. 20 Min. 2 

Asker 
kommune 

FORSLAG ny 
kommuneplanens 
arealdel (2022) 

Min. 30 Min. 30 I kollektivnære 
områder: 
Min. 30 (nord 
for 
nullvekstlinjen) 
Min. 20 (sør 
for 
nullvekstlinjen) 

Ikke noe 
krav 

Kristiansand 
kommune 

FORSLAG ny 
kommuneplanens 
arealdel (2022) 

Min. 20 Min. 20 Min. 20 Min. 2 

Fredrikstad 
kommune 

Kommuneplanens 
arealdel (2020) 

Min. 10 Min. 20 Min. 20 Min. 2 

Drammen 
kommune 

FORSLAG ny 
parkeringsstrategi 
med 
parkeringsnorm 

Min. 20 
(basert på 
bruksenhet) 
Min. 11 
(basert på 70 
m2) 

Min. 20 Min. 20 Min. 2 
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Tabellen nedenfor sammenligner parkeringskravene for sykkel i de tidligere kommunene Nedre 

Eiker, Drammen og Svelvik med de omtalte kravene i Asker, Kristiansand og Fredrikstad, samt med 

foreslåtte krav for nye Drammen kommune for 1000 m2 kontorlokaler i ulike soner. 

Tabell 26 Sammenligning av parkeringskrav for sykkel for 1000 m2 kontor i ulike soner 

Kommune Dokument med 
parkeringskrav 

Kontor 

1000 m2 kontor i 
sentrum (sone 1) 

1000 m2 kontor 
sentrumsnært 
(sone 2) 

1000 m2 kontor i 
«resten av kommu-
nen» (sone 3) 

Tidl. Nedre 
Eiker 
kommune 

Kommuneplanens 
arealdel (2015) 

Ikke relevant Min. 30 Min. 30 

Områderegulering 
Mjøndalen 
sentrum (2019) 

30 Ikke relevant Ikke relevant 

Tidl. 
Drammen 
kommune 

Parkeringsstrategi 
med 
parkeringsveileder 
(2018) 

Min. 20 Min. 20 Min. 20 

Tidl. Svelvik 
kommune 

Kommuneplanens 
arealdel (2015) 

Ikke angitt krav Ikke angitt krav Ikke angitt krav 

Asker 
kommune 

FORSLAG ny 
kommuneplanens 
arealdel (2022) 

Min. 20 (nord for 
nullvekstlinjen) 
Min. 10 (sør for 
nullvekstlinjen) 

I kollektivnære 
områder: 
Min. 10  
 

Min. 10 

Kristiansand 
kommune 

FORSLAG ny 
kommuneplanens 
arealdel (2022) 

Min. 50 Min. 50 Min. 50 

Fredrikstad 
kommune 

Kommuneplanens 
arealdel (2020) 

Min. 30 Min. 30 Min. 30 

Drammen 
kommune 

FORSLAG ny 
parkeringsstrategi 
med 
parkeringsnorm 

Min. 30 Min. 25 Min. 20 
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Tabellen nedenfor sammenligner parkeringskravene for sykkel i de tidligere kommunene Nedre 

Eiker, Drammen og Svelvik med de omtalte kravene i Asker, Kristiansand og Fredrikstad, samt med 

foreslåtte krav for nye Drammen kommune for 30 000 m2 forretning/kjøpesenter i ulike soner. 

Tabell 27 Sammenligning av parkeringskrav for sykkel for 30000 m2 forretning/kjøpesenter i ulike soner 

Kommune Dokument med 
parkeringskrav 

Kontor 

30 000 m2 
kjøpesenter/ 
forretning i 
sentrum (sone 1) 

30 000 m2  
kjøpesenter/ 
forretning sen-
trumsnært (sone 
2) 

30 000 m2 
kjøpesenter/ 
forretning i «resten 
av kommunen» 
(sone 3) 

Tidl. Nedre 
Eiker 
kommune 

Kommuneplanens 
arealdel (2015) 

Ikke relevant Min. 900 Min. 900 

Områderegulering 
Mjøndalen 
sentrum (2019) 

Min. 900 Ikke relevant Ikke relevant 

Tidl. 
Drammen 
kommune 

Parkeringsstrategi 
med 
parkeringsveileder 
(2018) 

Min. 600 Min. 600 Min. 600 

Tidl. Svelvik 
kommune 

Kommuneplanens 
arealdel (2015) 

Ikke angitt krav Ikke angitt krav Ikke angitt krav 

Asker 
kommune 

FORSLAG ny 
kommuneplanens 
arealdel (2022) 

Min. 360 (nord for 
nullvekstlinjen) 
Min. 300 (sør for 
nullvekstlinjen) 

Min. 600 (nord 
for 
nullvekstlinjen) 
Min. 300 (sør for 
nullvekstlinjen) 

Min. 600 (nord for 
nullvekstlinjen) 
Min. 150 (sør for 
nullvekstlinjen) 

Kristiansand 
kommune 

FORSLAG ny 
kommuneplanens 
arealdel (2022) 

Min. 1500 Min. 1500 Min. 1500 

Fredrikstad 
kommune 

Kommuneplanens 
arealdel (2020) 

Min. 600 Min. 600 Min. 600 

Drammen 
kommune 

FORSLAG ny 
parkeringsstrategi 
med 
parkeringsnorm 

Min. 600 Min. 600 Min. 600 

 

2.2.7 Krav til antall parkeringsplasser for bil for forflytningshemmede  
Parkering for forflytningshemmede er omtalt i kapittel 1.10 foran i dette faglige grunnlaget. Disse 

konkrete kravene foreslås for antall parkeringsplasser for forflytningshemmede: 

Det skal settes av parkeringsplasser for bil for forflytningshemmede etter følgende regler: 

• Minimum 5 prosent av plassene i parkeringsanlegg inntil 200 plasser  

• Minimum 2 prosent av plassene i parkeringsanlegg med over 200 plasser 

 

Prosentandelen skal regnes av antallet parkeringsplasser som bygges. 

 

Vanlige avrundingsregler benyttes. For parkeringsanlegg med færre enn 10 plasser, skal det 

imidlertid alltid være minst én parkeringsplass tilrettelagt for forflytningshemmede.  
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Kravet om minst én parkeringsplass tilrettelagt for forflytningshemmede foreslås for å sikre at det er 

et tilbud til de som trenger en slik plass selv om antallet parkeringsplasser er så lavt at 

prosentberegningen ville resultert i avrunding ned til null.  

 

2.2.8 Frikjøpsordning 
Frikjøp er en ordning som innebærer at utbygger kan oppfylle minimumskrav til parkering ved bolig 

ved å betale et gitt beløp til kommunen. Frikjøpsbeløpet settes av kommunen i de årlige budsjettene 

og er for 2022 på 225 000 kroner per parkeringsplass for bil.  

Frikjøp kan bidra til at parkeringsbehovet dekkes ved større og mer kostnadseffektive løsninger enn 

om hver utbygger skulle bygget p-plasser på egen tomt. Det er likevel ingen direkte kobling mellom 

frikjøp og rettigheter til parkering. Frikjøp gir ikke beboere eller besøkende rettigheter til parkering i 

boligsone eller område med beboerparkering. Frikjøp forplikter heller ikke kommunen til å 

tilrettelegge for parkering for de som bor på eller skal besøke eiendommer der frikjøp er benyttet. 

Beløp innbetalt ved frikjøp settes på et eget fond, og midlene skal benyttes til parkeringstiltak, men 

det er opp til kommunen hvor og når slike tiltak skal gjennomføres. (Se kapittel 1.18.7 for mer om 

boligsone/beboerparkering og frikjøpsordningen.) 

Sone 3 omfatter områder der det er bedre plass, og frikjøp vurderes som lite aktuelt i disse 

områdene. Frikjøpsordningen gjelder dermed i sone 1 og 2. 

2.2.9 Sambruk av parkeringsplasser 
Sambruk innebærer at to eller flere virksomheter benytter de samme plassene fordi de brukes til 

ulike tider på døgnet. Det kan redusere behovet for parkeringsplasser, noe som sparer areal og 

kostnader.  

Det anbefales å åpne for å vurdere reduksjon i kravene til antall parkeringsplasser for bil der det 

legges opp til sambruk. Det anbefales krav om at det utarbeides en mobilitetsplan som grunnlag for 

vurderingen av om kravene til bilparkeringsplasser kan reduseres. 
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2.3 Krav til lokalisering og kvalitet for parkeringsplassene 
 

2.3.1 Lokalisering og utforming av parkeringsplasser for bil 
Forslaget til parkeringsnorm stiller flere krav til lokalisering og utforming av parkeringsplasser for bil.  

Et viktig hovedprinsipp er at all parkering skal dekkes på egen grunn. Dette kravet foreslås for å 

unngå at man ved utbygging baserer seg på parkering på offentlig gate/vei eller på allment 

tilgjengelige biloppstillingsplasser på åpne parkeringsplasser eller i parkeringshus. Økt parkering på 

offentlig gate eller allment tilgjengelige flateparkeringer eller i allment tilgjengelige parkeringshus gir 

redusert tilgjengelighet for besøkende (vanskeligere å finne parkeringsplass). Parkering på offentlig 

gate/vei gir også økte utfordringer ved drift av vei- og gatenett, særlig knyttet til brøyting og feiing. 

Videre er det vanskeligere å endre bruken av ei gate dersom mange som bor i området er 

«avhengige» av å parkere i gata. Eksempelvis er det vanskeligere å fjerne parkeringsplasser for å 

legge mer til rette for sykkel eller få et større innslag av grønt i gata eller reservere parkeringsplasser 

for bildelingsordninger dersom mange beboere er «avhengige» av å parkere i gata. 

I noen tilfeller er det uhensiktsmessig å dekke parkeringen på egen grunn. Det foreslås å åpne for at 

parkeringen kan anlegges i rimelig gangavstand, men at det da må foreligge en tinglyst rettighet på 

minimum 20 år, og etter disse 20 årene må det enten inngås ny avtale eller etableres 

biloppstillingsplasser. 

For øvrige bestemmelser som foreslås knyttet til lokalisering og utforming av parkeringsplasser for 

bil, vises det til kap. 2.3.1 i forslaget til parkeringsstrategi med parkeringsnorm. 

 

2.3.2 Utleie av parkeringsplasser for bil  
Det anbefales at parkeringsnormen presiserer at utleie av parkeringsplasser kan defineres som 

næringsvirksomhet eller som vesentlig endring av tidligere drift, og derfor er en søknadspliktig 

bruksendring. 

Det bør også fremgå at kommunen anbefaler at parkeringsanlegg i tett bebyggelse eies av 

boligsameier og borettslag og brukes i fellesskap, uten øremerkede plasser, da dette gir mest 

fleksibel bruk av plassene. 

 

2.3.3 Krav knyttet til lading av bil ved nye boligbygg 
Lov om burettslag (burettslagslova) § 5-11 a presiserer at en andelseier i et borettslag som 

disponerer egen parkeringsplass på eiendommen til borettslaget, med samtykke fra styret har rett til 

å sette opp ladepunkt for elbil og ladbar hybridbil. Videre slår loven fast at en andelseier som har rett 

til å parkere på eiendommen til borettslaget, med samtykke fra styret kan kreve at det blir satt opp 

ladepunkt for elbil og ladbar hybridbil. Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven) § 25 a sikrer 

beboere i sameier samme rettigheter. 

Det anbefales krav om at nye boligbygg skal ha nødvendig elektrisk infrastruktur for lading framført 

til hver parkeringsplass, og at kravet gjelder uavhengig av om parkeringsplassene er plassert i selve 

boligbygget, i et eget bygg eller utendørs. 
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Selve ladeboksen på hver enkelt elbilplass vurderes det ikke å være behov for å sette krav til, da 

dette ses som et individuelt gode som kan installeres etter hvert som behovet oppstår, og med 

begrenset kostnad.  

Videre foreslås det ikke å angi tekniske spesifikasjoner for ladetilretteleggingen i parkeringsnormen. 

Tekniske spesifikasjoner dekkes av annet regelverk. Dessuten viser erfaringen at ladeteknologien 

utvikles raskt og at det endrer seg over tid hva som er de beste tekniske løsningene. Det viktige er at 

parkeringsnormen tydeliggjør at det skal legges til rette for lading på alle parkeringsplasser tilknyttet 

nye boligbygg. 

 

2.3.4 Parkering for motoriserte tohjulinger 
Det anbefales en bestemmelse om at man bør planlegge og anlegge særskilte parkeringsplasser for 

motorsykkel, moped og scooter, og at disse plassene kommer i tillegg til parkeringsplasser for bil og 

sykkel.  

 

2.3.5 Varelevering og renovasjon 
Areal til varelevering og renovasjon inngår ikke i parkeringskravene. Derfor bør det presiseres at areal 

til dette kommer i tillegg til parkeringskravene. Utforming av løsninger for varelevering og renovasjon 

fremgår av kommunens vei- og gatenorm. 

 

2.3.6 Parkeringsplan 
Det anbefales at det stilles krav om at det skal utarbeides en parkeringsplan som viser 

parkeringsløsningen detaljert. Se forslaget til parkeringsstrategi med parkeringsnorm kap. 2.3.6 for 

foreslåtte detaljerte bestemmelser. 

 

2.3.7 Lokalisering og utforming av parkeringsplasser for sykkel 
For at kommunen skal nå de ambisiøse målsetningene i den vedtatte sykkelplanen, må det både 

være tilstrekkelig antall parkeringsplasser for sykler, og parkeringsplassene må fremstå som 

attraktive. Med bakgrunn i dette er det foreslått en rekke krav til kvalitet for 

sykkelparkeringsplassene. Det er skilt på krav knyttet til bolig, kontor, forretning/kjøpesenter og 

barnehage/skole. Grunnen til at det er skilt mellom disse typene arealbruk, er at bruken av 

sykkelparkeringsplassene er ulik mellom de ulike formålene. Eksempelvis vil et kjøpesenter normalt 

ha langt flere besøkende enn et kontor. Det er forskjell på parkeringsløsning for en sykkel som skal 

stå hele dagen og parkeringsløsning for en sykkel som skal stå et relativt kort tidsrom.  

Det er foreslått ulike krav ut fra antallet sykkelparkeringsplasser som skal etableres. Dette fordi det 

kan bli uforholdsmessig kostbart å tilrettelegge hvis antallet parkeringsplasser for sykkel er lavt. 

Eksempelvis slår kravet om dusj og garderobe for ansatte i tilknytning til sykkelparkeringen først inn 

hvis det er 20 sykkelparkeringsplasser eller mer. 

Parkeringsplassenes tilgjengelighet er viktig. Derfor er det stilt krav om at der man må passere dører 

med automatisk lukkemekanisme for å komme til sykkelparkeringen, skal det også være automatiske 

døråpnere. Der parkeringsplassene for sykkel ikke er på bakkeplan, er det stilt krav om heis eller 
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rampe. Videre er det stilt krav om å dimensjonere noen av parkeringsplassene for laste- og 

familiesykler. 

De detaljerte kravene som foreslås fremgår av kapittel 2.3.7 i Parkeringsstrategi med 

parkeringsnorm.  

 

2.4 Unntak fra parkeringskrav 
Parkeringskravene skal legges til grunn for utarbeidelsen av alle plan- og byggesaker.  

Plan- og bygningsloven § 31-2, fjerde ledd sier: 

Kommunen kan gi tillatelse til bruksendring og nødvendig ombygging og rehabilitering av 

eksisterende byggverk også når det ikke er mulig å tilpasse byggverket til tekniske krav uten 

uforholdsmessige kostnader, dersom bruksendringen eller ombyggingen er forsvarlig og 

nødvendig for å sikre hensiktsmessig bruk. Kommunen kan stille vilkår i tillatelsen. 

Departementet kan gi forskrifter som nærmere regulerer kommunens adgang til å gi tillatelse 

etter leddet her. 

I tilfeller som faller inn under denne paragrafen, kan det være hensiktsmessig at kommunen også kan 

vurdere om det er hensiktsmessig å gi unntak fra kravene til parkeringsdekning. Derfor er det 

foreslått en bestemmelse i parkeringsnormen som åpner for dette, samtidig som det påpekes at det 

skal legges vekt på kompenserende tiltak i vurderingen. 
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3 Kilder 
 

Arbeidstilsynet: Arealkrav til kontorarbeidsplasser: 

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/byggesak/veiledning-til-dokumentasjonskrav-ved-soknad-om-

arbeidstilsynets-samtykke/arealkrav-til-kontorarbeidsplasser/ 

Asker kommune 2022: Parkeringsnorm. Kommuneplanens arealdel 2022-2034, datert 20.01.2022 

(forslag): 

https://www.asker.kommune.no/contentassets/6fbcdcf0dac14102982b8231f62e8c52/kommunepla

nens-arealdel/hoveddokumenter/tillegg-2-til-bestemmelsene--parkeringsnorm-datert-20.01.22.pdf 

Drammen kommune: Normer for vei, gate og park i Drammen kommune: 

https://www.drammen.kommune.no/tjenester/vei-trafikk-parkering/veiarbeid/drift-og-vedlikehold-

av-vei/gatenorm/  

Drammen kommune 2010: Forskrift om boligsoneparkering: 

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2010-06-15-995 

Drammen kommune 2012: Forskrift om beboerparkering: 

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2012-06-19-614  

Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer 

(parkeringsforskriften): https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-260  

Forskrift om offentlig parkeringsgebyr: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-261  

Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede: 

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2016-03-18-264  

Forskrift om gebyr for parkeringsvirksomhet og opplæringstilbydere (gebyrforskriften): 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-06-1456  

Forskrift om brukerfinansiering av Parkeringsklagenemnda: 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-20-1787  

Forskrift om kjørende og gående trafikk (trafikkregler): 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1986-03-21-747  

Forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (skiltforskriften): 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-10-07-1219  

Forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften): 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-08-12-974  

Fredrikstad kommune 2020: Kommuneplanens arealdel 2020 – 2032. Planbeskrivelse. Bestemmelser 

og retningslinjer (vedtatt av bystyret 18.06.2020): 

https://www.fredrikstad.kommune.no/globalassets/dokumenter/planer/arealplan/kommuneplan_ar

ealdel_vedtatt_2020.pdf 

Kristiansand kommune 2022: Kommuneplanens arealdel 2023 – 2034. Bestemmelser og 

retningslinjer, datert 30.08.2022 (forslag): 

https://politiskagenda.kristiansand.kommune.no/vis/pdf/bilag/3e48e2ec-40ac-4267-85f4-

51298cb48868/?redirectDirectlyToPdf=false 

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/byggesak/veiledning-til-dokumentasjonskrav-ved-soknad-om-arbeidstilsynets-samtykke/arealkrav-til-kontorarbeidsplasser/
https://www.arbeidstilsynet.no/tema/byggesak/veiledning-til-dokumentasjonskrav-ved-soknad-om-arbeidstilsynets-samtykke/arealkrav-til-kontorarbeidsplasser/
https://www.asker.kommune.no/contentassets/6fbcdcf0dac14102982b8231f62e8c52/kommuneplanens-arealdel/hoveddokumenter/tillegg-2-til-bestemmelsene--parkeringsnorm-datert-20.01.22.pdf
https://www.asker.kommune.no/contentassets/6fbcdcf0dac14102982b8231f62e8c52/kommuneplanens-arealdel/hoveddokumenter/tillegg-2-til-bestemmelsene--parkeringsnorm-datert-20.01.22.pdf
https://www.drammen.kommune.no/tjenester/vei-trafikk-parkering/veiarbeid/drift-og-vedlikehold-av-vei/gatenorm/
https://www.drammen.kommune.no/tjenester/vei-trafikk-parkering/veiarbeid/drift-og-vedlikehold-av-vei/gatenorm/
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2010-06-15-995
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2012-06-19-614
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-260
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-261
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2016-03-18-264
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-06-1456
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-20-1787
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1986-03-21-747
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-10-07-1219
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-08-12-974
https://www.fredrikstad.kommune.no/globalassets/dokumenter/planer/arealplan/kommuneplan_arealdel_vedtatt_2020.pdf
https://www.fredrikstad.kommune.no/globalassets/dokumenter/planer/arealplan/kommuneplan_arealdel_vedtatt_2020.pdf
https://politiskagenda.kristiansand.kommune.no/vis/pdf/bilag/3e48e2ec-40ac-4267-85f4-51298cb48868/?redirectDirectlyToPdf=false
https://politiskagenda.kristiansand.kommune.no/vis/pdf/bilag/3e48e2ec-40ac-4267-85f4-51298cb48868/?redirectDirectlyToPdf=false
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2014: Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og 

måleregler, https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/boby/grad_av_utnytting.pdf 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2015: Rundskriv om normer for energi- og arealbruk 

for statlige bygg: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-om-normer-for-energi--og-

arealbruk-for-statlige-bygg/id2474498/ 

Lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven): https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1965-06-18-4 

Lov om burettslag (burettslaglova): https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-06-06-39  

Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven): https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-65  

Lov om tjenestevirksomhet (tjenesteloven): https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-103 

Norsk elbilforening: Parkering for elbil (sist oppdatert 06.01.2022): https://elbil.no/elbil-

fordeler/parkering/  

Oslo kommune 2019: Forskrift om prøveordning om parkeringstillatelser for bildeling, Oslo 

kommune: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2019-09-12-1228  

Statens vegvesen: Oppdatert status på nullutslippskjøretøy, 

https://www.vegvesen.no/nn/fag/fokusomrade/miljovennlig-transport/nullutsleppsmala/   

Statsbygg 2018: Statens lokaler 2018: https://dok.statsbygg.no/wp-

content/uploads/2019/10/statensLokaler2018.pdf 
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