
Vedlegg 3 

Bestemmelser for parkering i kommuneplanene 

Bestemmelser for parkering i kommuneplan for Stavanger 

kommune 

Bestemmelser og retningslinjer for parkering (pbl § 11.9 punkt 5) 

1.1.1 Bestemmelser for parkering 

1. For næringsbebyggelse skal det i arealplaner og bygge- og delesaker avsettes plass for 

biler og sykler i samsvar med tabell 3.  Det skal reguleres areal til overdekket/innelåst 

sykkelparkering på egen grunn. Ved etablering av besøks- eller arbeidsplassintensive 

virksomheter innenfor sone 3, gjelder parkeringskrav for sone 2.  

 

For området merket grønt i figur 3 avklares parkeringsnorm i egen kommunedelplan. 

Inntil kommuneplanens parkeringsbestemmelse blir avløst av ny plan, vil 

parkeringsbestemmelsene i gjeldende reguleringsplaner fortsatt gjelde. For nye 

reguleringsplaner frem til ny kommunedelplan er vedtatt, vil parkeringsbestemmelsene 

følge Regionalplan Jæren, dvs. 0,75 – 1 parkeringsplasser pr. 100 m2 BRA for den delen 

av Forus som ligger i kategori I. 

 

 

Figur 1: Område (merket grønt) unntatt §1.12.1 pkt. 1. 

 

2. For boligbebyggelse skal det i arealplaner og i bygge- og delesaker avsettes plass for 

biler og sykler i samsvar med Tabell 2 og Tabell 3, der det velges mellom individuell 

parkering eller fellesanlegg. Det skal reguleres areal til overdekket/innelåst 

sykkelparkering på egen grunn. Sykkelparkering som løses i fellesanlegg skal være løst 

med overdekning og låst adkomst. 5 % av plassene avsettes til gjesteparkering lokalisert 

nær inngang og med overdekning. 



3. For offentlig bebyggelse som skoler, barnehager, kirker, sykehjem og idrettsanlegg 

vurderes krav til parkering spesielt og fastsettes av kommunen i hvert enkelt tilfelle. 

Tilsvarende gjelder nærbutikker i sone 3. 

4. I alle parkeringsanlegg omfattet av pkt. 1 -3 skal det settes av min. 5% parkering for 

bevegelseshemmede og min. 5 % parkering for lading av elbil. Nærbutikker er unntatt 

krav om el-bil-parkering.  

5. I Stavanger sentrum med avgrensing vist på arealplankartet kan kommunen samtykke til 

frikjøp for all bilparkering. For næringsetablering kan det frikjøpes 0,9 

parkeringsplasser pr. 100 m² BRA. For boligbebyggelse kan det frikjøpes 0,9 

parkeringsplasser pr. boenhet.  

6. Ved planlegging av fellesanlegg og sambruk mellom bolig og næring, skal det tildeles 

færre parkeringsplasser for bil enn det som framgår av disse bestemmelsene. 

 

Tabell 1: Krav til parkeringsdekning for næringsbebyggelse 

 Antall parkeringsplasser pr 100 m2 BRA 

Sone 1 

Områder med høy 

arealutnyttelse, kfr. figur 

3  

Sone 2 

Øvrige influensområder 

for bystrukturerende 

kollektivtraseer kfr. figur 

3  

Sone 3 

Øvrige områder kfr. figur 

3 

Bil  Min 0,5 – Maks 0,9 

Ved frikjøp gjelder 

fastkrav 0,9. 

Min 0,9 - Maks 1,2 Min 1 

Sykkel Min 3 Min 2 Min 1,5 

 

Tabell 2 Krav til parkeringsdekning for bil for boligbebebyggelse 

 Antall parkeringsplasser pr boenhet 

Beboerparkering Gjesteparkering Sum 

Individuell parkering 1 1 2 

Boliger (4 boenheter eller 

mer) med felles parkering  

 Maks 1 0,2 Maks 1,2 

 

Tabell 3 Krav til parkeringsdekning for sykkel for boligbebyggelse 

 Antall parkeringsplasser pr boenhet 

Sentrum Utenfor sentrum 

Individuell parkering Min 3 Min 4 

Felles parkering (4 boenheter eller 

mer) 

Min 2 Min 3 

 

Krav til arealstørrelser for parkeringsplasser: I parkeringsanlegg skal hver plass være 

minimum 2,5x5 m. For individuell parkering skal det avsettes 3x6 m pr plass. 



Handicapparkering skal være minimum 4,5x6 m. Parkeringsplasser for sykkel skal være 

minimum 0,7x2 m pr plass. 

1.1.2   Retningslinjer for parkering 

1. Ved all reguleringsplanlegging bør parkering planlegges samlet og primært være løst 

i fellesanlegg. Parkeringsanlegg bør i størst mulig grad plasseres slik at gangavstand 

fra bebyggelse til kollektivholdeplass er kortere eller like lang som avstanden mellom 

bebyggelse og parkeringsanlegg. 

2.  Ved utbygging av nye områder bør parkering primært være løst i fellesanlegg som 

legger til rette for sambruk. Fellesanleggene bør vurderes lagt under bakken. 

3. Utendørs parkeringsareal bør gis en estetisk god utforming gjennom bruk av 

grøntarealer og vegetasjon. Ramper bør løses i bebyggelsen. 

 

Figur 2: Parkeringssoner - virksomheter 

 

 



Bestemmelser for parkering i kommuneplan for Sandnes 

Kommune 

1.15 PARKERING 
1.15.1. Fellesbestemmelser for alle parkeringssoner(pbl § 11-9, pkt. 5) 

Plassering og fordeling mellom plasser for biler og sykler skal vises på egen parkeringsplan, 

som skal følge planforslag og søknad om tiltak. 

 

Sykkelparkeringsplasser skal etableres i tilknytning til inngangspartiet og være opparbeidet 

før bygget tas i bruk. Det skal reguleres areal til overdekket og innelåst sykkelparkering på 

egen grunn.  

Ved beregning av krav om antall parkeringsplasser skal beregningsresultatene alltid rundes 

opp til nærmeste hele plass. 

 

I alle parkeringsanlegg skal 5 % av parkeringsplassene være opparbeidet og tilrettelagt for 

bevegelseshemmede. I tillegg skal 10 % av parkeringsplassene i parkeringsanlegg 

opparbeides og tilrettelegges for lading av elbil. 

 

For bygninger der det forventes hyppige besøk av personer med nedsatt bevegelsesevne 

(sykehus, NAV osv.) og for tilgjengelige boliger, skal behovet for tilrettelagte plasser 

vurderes særskilt.  
 

 

Retningslinje – fellesbestemmelser for alle parkeringssoner 

Det bør etableres parkeringsplass for bil og sykkel (park og ride) ved enkelte kollektivholdeplasser utenfor 

sentrum. 

 

 

1.15.2. Parkeringskrav i soner (pbl § 11-9, pkt. 5) 

1.15.2.1. Boligbebyggelse (jfr temakart - parkering) 

For boligbebyggelse skal det avsettes plass for biler og sykler i samsvar med tabellene og 

temakart parkeringssoner. Ved regulering i sone 2 skal parkering planlegges samlet og 

primært være løst i fellesanlegg. 

 

  Antall bilparkeringsplasser per boenhet  

 Sone 2 Sone 3 

Beboere parkering 1,0 Min 1,0  

Areal til parkeringsformål skal begrenses. 

Gjesteparkering:   

- Felles  0,2 0,2 

- Individuell 1,0 1,0 

Sum   

Med fellesløsning 1,2 Min 1,2 

Med individuell løsning 2,0 Min 2,0 

 

 



  Antall sykkelparkeringsplasser per boenhet  

 Sone 2 Sone 3 

Individuell parkering              Min 4,0 Min 4,0 

Felles parkering Min. 3,0 Min. 3,0 

 

 

1.15.2.2. Næring – og handelsvirksomhet1 (jfr temakart - parkering)  

For næringsbebyggelse- og handelsvirksomhet skal det avsettes plass for biler og sykler i 

samsvar med tabellene og sonekart parkering.  
 

 Antall parkeringsplasser per 100m2 BRA 

 Sone 2 Sone 3 

Bilparkering Maks 1,2  

 

Min 1,0 

Sykkelparkering Min 2,0 Min 1,5 

 

Ved regulering i sone 2 skal parkering planlegges samlet og primært være løst i fellesanlegg.  

I sone 3 skal areal til parkeringsformål begrenses. 

 

For området merket sone Forus- Lura i Temakart parkeringssoner avklares 

parkeringsbestemmelser i egen plan. Inntil parkeringsbestemmelsen blir avløst av ny plan, 

gjelder parkeringsbestemmelsene i gjeldende reguleringsplaner. For nye reguleringsplaner 

frem til ny plan er vedtatt, vil parkeringsbestemmelsene følge Regionalplan Jæren, dvs. 0,75 

– 1 parkeringsplasser pr. 100 m2 BRA for den delen av Forus som ligger i kategori I. 
 

                                                

1 Unntak for nærbutikk jfr 3.4 annen bebyggelse. 



 
 

1.15.3. Parkeringskrav for annen bebyggelse (pbl § 11-9, pkt 5) 

Parkeringskrav for skoler, barnehager, kirker/andre forsamlingslokaler, kulturbygg, 

museumsanlegg, sykehjem, omsorgsboliger med heldøgnsbemanning, nærbutikk og 

idrettsanlegg skal vurderes i mobilitetsplanen og fastsettes av Sandnes kommune. 

Retningslinjer - parkering 

Ved planlegging av felles anlegg for sambruk mellom bolig og næring, bør det vurderes lavere 

parkeringsdekning enn normen for bolig og næring sammen.  

 

Felles parkeringsanlegg bør plasseres i områder som har fortettingspotensial/større utbygginger. 

I videre arbeid med organisering og etablering av felles parkeringsanlegg og frikjøpsordning legges følgende 

retningslinje til grunn: Det må tilstrebes lik eller større avstand mellom arbeidssted og parkeringsanlegg som 

mellom arbeidssted og kollektivholdeplass. 

 

 

 

 



Bestemmelser for parkering i kommuneplan for Randaberg 

kommune. 

Parkeringsnorm i kommuneplanen 2009-2022 

Vedtatt i kommunestyret (KST) 12.11.2009, sak 85/09. 

 

Det faste utvalg for plansaker kan kreve at det etableres felles parkeringsplasser i 

boligområder. Det kan også kreves høyere parkeringsdekning enn parkeringsnorm i 

særskilte tilfeller. 
 

Anbefalt antall bilplasser for boliger, inklusiv besøksparkering. 

Bebyggelsestype: Plasser pr. boligenhet: 

Småhus 2,5 

Rekkehus 2,0 

Blokker 1,5 

Hybler 1,0 

 

Anbefalt antall personbilplasser ved bebyggelse for næringsvirksomhet og offentlige formål. 

Virksomhet: Enhet: P-plasser per enhet: 

Kirker Sitteplasser 0,2 

Kino/teater Sitteplasser / ansatte 0,3 / 0,3 

Restaurant Sitteplasser / ansatte 0,3 / 0,3 

Hotell Rom / ansatte 0,7 / 0,5 

Idrettsanlegg Tilskuere / ansatte 0,3 / 0,3 

Skoler Ansatte / elever over 18 år 0,8 / 0,2 

Alders-/sykehjem Senger 0,8 

Kontorer 100 m2 1,5 

Forretning, detalj. 100 m2 2,5 

Forretning, senter 100 m2 3,5 

Produksjon, lager, service 100 m2 1,5 

 

Endring av bilparkeringen i planer de siste årene: 

I flere nyere sentrumsplaner i Randaberg er parkeringsdekningen justert i tråd med 

Regionalplan for Jæren. Tabellen nedenfor viser hvordan parkeringsnormen/-bestemmelsene 

for bil har blitt redusert de siste årene. 

Plan Kommunepla

n 

OPL Sentrum DPL S5 OPL SØ 

År vedtatt 2009 2013 2016 2017 

Bolig (senterområder) 1,0-2,5 1,0 * 1,0 * 1,0 * 

Bolig (rent boligområde) 1,0-2,5   1,2 / 2,0 ** 

Næring per 100 m2 

(Kontor) 

1,5 2,1-2,5 1,2-1,5 0,5 *** 

Næring per 100 m2 

(Detaljhandel) 

2,5 2,4 1,2-1,5  

Næring per 100 m2 

(Kjøpesenter) 

3,5 2,9   

Næring (Hotell) 0,7 / 0,5   0,7 / 0,5 

* Næringsparkering fungerer som gjesteparkering. 

** Boligparkering i eksisterende småhusområder. 



*** Per arbeidsplass (kontor/service). 

 

OPL Sentrum = Områderegulering for Randaberg sentrum 

DPL S5 = Detaljreguleringsplan for Randaberg sentrum delfelt S5 

OPL SØ = Områderegulering for Randaberg sentrum øst 

 

Bestemmelser for parkering i kommuneplan for Sola kommune 

(skal revideres for KP 2019-2035). 

3.5  Parkering 

Ved planlegging av fellesanlegg (parkering) for sambruk mellom bolig og næring, skal  

det vurderes lavere parkeringsdekning enn normene for bolig og næring tilsier sammen.  

Disse fellesanleggene for parkering skal vurderes lagt under bakken.  

Parkeringsanlegg skal i størst mulig grad plasseres slik at gangavstanden fra bebyggelse til 

kollektivholdeplass er kortere eller like lang som avstanden mellom bebyggelse og 

parkeringsanlegg. 

 

Felles parkeringsanlegg plasseres i områder som har fortettingspotensial/større 

utbygginger. 

3.5.1 Bolig- og næringsområder 

Se tabell under pkt. 3.6.3.1 og 3.6.3.2. 

Næringsområder (Forus / Risavika / Sola sentrum sør):  

 

I arealplaner og i bygge- og delesaker skal det avsettes plass for biler og sykler.  Det skal 

være regulert inn plass til overdekket sykkelparkering på egen grunn. Parkering skal være 

innelåst der dette er mulig. 

3.5.2 Frikjøp av parkeringsplasser (§28-7) 

Det etableres en frikjøpsordning for Tananger og Sola sentrum, jfr. områdeplanavgrensning 

vist i kommuneplanen samt reguleringsplan for Risavika nord. 

 

For frikjøp pålegges innbetaling av det til enhver tid gjeldende frikjøpsbeløp fastsatt av 

Kommunestyret.   

3.5.3 Fellesbestemmelser for all parkering 

Sykkelparkeringsplasser skal etableres i tilknytting til inngangspartiet og være opparbeidet 

før bygg tas i bruk. Det skal være regulert inn plass til overdekket sykkelparkering på egen 

grunn.  Parkering skal være innelåst der dette er mulig. 

 



Alle utbyggingsprosjekter skal ha ladepunkter for elbil og sykkel. Disse skal utgjøre 

minimum 5% av oppstillingsplassene, og være tilrettelagt for sambruk mellom flere 

bruksformål ( f. eks bolig/ næring/ offentlig formål) . 

5 % av biloppstillingsplassene skal være opparbeidet og tilrettelagt for bevegelseshemmede. 

For bygninger der det forventes hyppige besøk av personer med nedsatt bevegelsesevne 

(sykehus, trygdekontor osv) og for tilgjengelige boliger skal behovet vurderes særskilt, 5-

10% skal være opparbeidet og  tilrettelagt for personer med nedsatt bevegelsesevne. 

Ved beregning av krav om antall parkeringsplasser skal beregningsresultatene alltid rundes 

opp til nærmeste hele plass. 

Det skal bygges parkeringsanlegg under bakken, på tak eller i p-hus når parkering på 

bakken ville dekket mer enn 30 % av tomten. 

Det må dokumenteres at nødvendig varelevering og serviceparkering etter bebyggelsens 

behov kan gjennomføres uten å være til hinder eller fare for andre trafikanter. 

Plassering og fordeling mellom plasser for biler og sykler skal vises på egen parkeringsplan 

som skal følge planforslag eller søknad om tiltak. 

Det skal etableres parkeringsplass for bil og sykkel (park and ride) ved endeholdeplass for 

bussvei. Det bør etableres parkeringsplass for bil og sykkel (park and ride) ved mindre 

sentrale kollektivknutepunkter. 

3.5.3.1 Boligbebyggelse - parkering 

For boligbebyggelse skal det avsettes plass for biler og sykler i samsvar med tabellene og 

temakart parkeringssoner.  

 

 

 Antall bilparkeringsplasser per boenhet 

 Sola sentrum Langs høyverdig 

kollektivakse og 

Tananger sentrum 

Øvrige områder 

Beboere parkering Håndteres særskilt i 

områdeplan for Sola 

sentrum 

1,0 1,0 

Gjesteparkering:  

Felles 

  

0,5 

 

0,5 

Individuell   1,0 

                Antall sykkelparkeringsplasser per boenhet  

Individuell parkering Min 3,0 Min 4,0 



 

 

 

3.5.3.2 Næring – og handelsvirksomhet - parkering  

For næringsbebyggelse- og handelsvirksomhet skal det avsettes plass for biler og sykler i 

samsvar med tabellen.  

 Antall parkeringsplasser per 100m2 BRA 

 Forus * Risavika 

Bilparkering Kfr. RP-Jæren Max 1,0 

Sykkelparkering Min 2,0 Min 1,5 

 

* For næringsområde på Forus avklares parkeringsbestemmelser i egen plan. Inntil 

parkeringsbestemmelsene blir avløst av ny plan, gjelder parkeringsbestemmelsene i 

gjeldende reguleringsplaner. For nye reguleringsplaner frem til ny plan er vedtatt, vil 

parkeringsbestemmelsene følge Regionalplan Jæren, dvs. 0,75-1 parkeringsplasser pr. 100 

m2 BRA for den delen av Forus som ligger i kategori I. 

 

1.1.1.1 Parkeringskrav for annen bebyggelse 

Parkeringskrav for skoler, barnehager, kirker/andre forsamlingslokaler, kulturbygg, 

museumsanlegg, sykehjem, omsorgsboliger med heldøgnsbemanning, nærbutikk og 

idrettsanlegg skal vurderes i mobilitetsplanen og fastsettes av Sola kommune. 

 

 

 

 

 

 

Felles parkering Min 2,0 Min. 2,0 


