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Skårer syd - felt C1 og B2 - dispensasjon fra 
reguleringsplanens parkeringsnorm. 

Reguleringsplanen for området har krav om at det skal avsettes 1,25 
parkeringsplasser pr boenhet, uavhengig av størrelsen. Det søkes hermed om 
dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes krav til parkeringsplasser for boliger 
ved at det godkjennes at det avsettes 1 plass pr. boenhet på vilkår at det etableres 
gode ordninger for bilpool/ bildeling i anlegget. 
 
Søknaden gjelder i denne omgang for hus A, sak 17/4868 med parkeringskjeller, 
men tiltakshaver vil søke tilsvarende dispensasjoner for hele kvartalet (felt C1 og 
B2).  
 
Tilsvarende søknad er tidligere innsendt av JM Norge for felt B3, og det forventes 
at flere av utbyggerne i området vil gjøre det samme.  
 
Rammetillatelse for hus A ble godkjent 14/3-2018. Parkeringskjelleren dekker 
også delvis også hus B som kommer i etterfølgende byggetrinn.  
 

Bakgrunn 

De av utbyggerne i området som har kommet i gang med salg, har erfaring for at 
det ikke er etterspørsel etter et så stort antall parkeringsplasser og at de blir 
sittende igjen med et overskudd av parkeringsplasser. 
 
Det er selvfølgelig lite ønskelig at det blir bygget ut parkeringsplasser som ikke 
blir brukt, verken ut fra samfunnsmessige hensyn eller for kostnaden i det enkelte 
prosjekt.  
 
Også ut fra miljø- og transporthensyn er det ønskelig å begrense 
parkeringstilbudet, slik det bl.a. er nedfelt i statlige retningslinjer for areal- og 
transportplanlegging. 
 
Det er grunn til å reise spørsmålet om det i dagen situasjon er en noe for høy 
parkeringsnorm i reguleringsplanen for Skårer Syd.  
 
I dette notatet presenteres det et opplegg for hvordan bilpoolordning kan 
integreres i utbyggingen og danne grunnlag for en redusert parkeringsnorm. 
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Status i Skårer syd-området 

 

    Planlagt / bygget iht norm 
Felt Utbygger Antall boliger P i kjeller Gate-P Sum P 
A Sindre Eiend  Anslag      400  500   500  
B1 JM 103 112   112 
B2 USBL/ PEAB 64 80   80 
B3 JM 373 444   444 
B4  Stor-Oslo 192 240   240 
C1 USBL/ PEAB 316 370 25 395 
C2 Veidekke 89 112   112 
D2/BA  Bakke 193 223 18 241 
    1730     2124 

 

 
Oversikt utbygde og planlagte parkeringsplasser for boliger 

 
Ut fra de opplysninger vi har innhentet er salg av parkeringsplasser knyttet til 
boliger lagt opp slik at store leiligheter selges med en parkeringsplass mens 
mindre leiligheter i utgangspunktet selges uten, men med mulighet for kjøp av 
plass separat. 
 
JM (felt B1 og 3) opplyser at de så langt har solgt et antall plasser tilsvarende 
under 1 pr leilighet og vil kunne bli sittende igjen med opp mot 90 overskytende 
plasser. 
 
Stor-Oslo Eiendom (felt B4) regner også med de vil kunne selge ca. 1 plass pr 
leilighet slik at de sitter igjen med ca. 50 usolgte parkeringsplasser av totalt 240 
plasser.  
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Bakke AS (felt D2 og BA) har foreløpig solgt 56 leiligheter og 42 
parkeringsplasser. Dette tilsvarer 0,75 pr leilighet. Det antas at med større 
leiligheter i kommende salgstrinn vil salget av parkeringsplasser også ta seg opp, 
slik det endelige tallet blir høyere 0,75. Med salg av 0,9 pr leilighet vil de 
eksempelvis sitte igjen med et overskudd på ca. 50 plasser.  
 
Felt Utbygger Ant 

boliger 
P-pl. bygget 
el. prosj 

Solgt/anslag 
på salg 

Usolgte p-
plasser 

B1/3 JM 476 556  466 90 
B4  Stor-Oslo 192 240  190 50 
D2/BA  Bakke 193 223 173 50 
 Sum   861  1019  829 190 
Pr bolig   1,18* 0,96 0,22 

* Avviket fra norm skyldes bla. at det også er tilgjengelig gateparkering 
 
Dersom man legger til grunn denne trenden, vil området samlet bli stående med 
380 usolgte parkeringsplasser 
 

Parkeringspolitikk i Oslo og Akershus 

I brev fra Fylkesmannen til kommunene om forventninger til kommunal 
planlegging (2017) heter det at planleggingen skal minimere transportbehovet og 
legge til rette for at veksten i persontrafikk tas med kollektivtrafikk, sykkel og 
gange. Fylkesmannen viser her til Statlig planretningslinje for bolig-, areal- og 
transportplanlegging og til Akershus fylkeskommunes Regional plan for areal og 
transport i Oslo og Akershus. 
 
I den regionale planen heter det at begrensninger på parkeringsplasser i byer og 
tettsteder i Akershus kan være ønskelig for å utvikle tettere og mer urbane steder 
der verdifulle sentrumsarealer ikke brukes til langtidsparkering. Det forventes at 
kommunene utarbeider en parkeringspolitikk i tråd med føringene i regional plan. 
 
Noen eksempler fra andre kommuner (blokkbebyggelse): 
 
Bærum, Gjønnes, minimum: 

- 4-rom - 1,25 pl/bolig 
- 3-rom - 1,05 pl/bolig 
- 2-rom - 0,80 pl/bolig 

 
Ski, Magasinparken (2017) maksimumstall:  

- 4-roms – 1,2 plasser  
- 3-roms – 1,1 plasser  
- 2-roms - 0,8 plasser 

Oppegård: Greverud senter (2016):  
- 0,8-1,2 

Oslo, utviklingsområder i ytre by (midlertidig praksis):  
- Maksimum 0,8 pl, minimum 0,4 plasser pr 100 m2. 

Skedsmo, kommuneplanbestemmelser:  
- Maks 0,7 i fortettingsområder 

Tendensen er at kravet til parkering i bymessig bebyggelse i Osloområdet er 
senket betydelig de senere årene og i at kravet i nyere planer under 1 plass pr. 
bolig. 
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Tendensen synes å gå i samme retning i Lørenskog. 
 
Kommuneplanbestemmelser for Lørenskog angir en norm i området 0,8-1,5 
plasser pr. bolig. Beliggenhet og kollektivdekning skal vektlegges ved vurdering 
av norm i den enkelte reguleringsplan.  
 
Eksempler på nylig behandlede reguleringsplaner i Lørenskog (vedtatt i 
kommunestyret 14. mars 2018): 
 
ØDEGÅRDEN FELT B2-3-5-14 (ved Lørenskog stasjon):  

- 0,8-1,25 pl/ bolig for leiligheter under 45 m2 BRA 
- 0,9-1,25 pl/ bolig for øvrige leiligheter 

 
SKÅRER VEST, DELOMRÅDE 3A, 3B, 4 OG 10: For hvert enkelt delfelt skal det 
totalt sett etableres parkering for bil tilsvarende minimum 0,7 plasser og 
maksimum 1,0 pr boenhet inkludert gjesteparkering. 
 
Begge disse saken er har satt krav til minimums- og maksimumsnivå, noe som gir 
rom for en vurdering i hver enkelt sak.  

Alternative transporttilbud 

Dersom det skal bygges ut ert redusert parkeringstilbud og man skal få ned 
bilbruken, må det finnes gode alternativer. 
 
Bane 
 
Skårer syd betjenes av buss langs Gamleveien og Skåresletta. Rute 110 og 415 går 
til og fra Oslo bussterminal. Rute 120 og 310 gir bl.a. forbindelse til 
jernbanestasjonene Lørenskog, Fjellhamar og Strømmen. Samlet gir disse 
området god kollektivbetjening. 
 

 
Bussholdeplasser i nærområdet 

Området er også godt tilrettelagt for sykkelbruk. 
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Sykkelruter i nærområdet 

Bilpoolordninger 

Generelt  
Bildelings- og bilkollektivordningene går ut på at et større antall biler er plassert 
ut sentralt i et område, slik at medlemmer av poolen/kollektivet kan dele på dem. 
Medlemmene kan da reservere og bruke bilene på times- eller døgnbasis - eller 
en hel helg (f.eks. Hertz, Bilkollektivet, Moveabout, Hyre, Biliblant).  
 
Biler er stasjonert på faste steder og det er gjerne et utvalg av ulike biltyper. 
 
Dette vil gi en flere fordeler: 
 

- reduserte bilbrukskostnader for den enkelt  
- redusert bilbruk generelt 
- redusert behov for å bygge ut parkeringsplasser/ parkeringsanlegg og 

dermed reduserte byggekostnader. 

Erfaringer 
I rapporten Nye kollektive mobilitetsløsninger – bildeling som case fra TØI i 2012 
er erfaringer fra bildelingsordninger internasjonalt og i Norge gjennomgått og 
oppsummert. 
 
Bildeling reduserer behov for privatbiler. I følge rapporten fra TØI tyder 
erfaringene på en delt bil kan erstatte 5-15 privatbiler. Nye intelligente mobilitets-
tjenester som gir enkel og fleksibel tilgang til bil, gjør at bildeling kan bli et 
betydelig alternativ til privatbilen, spesielt i byområder. Det vises også til at 
bildelere har en bilbruk som tilsvarer omtrent to tredeler av private bileiere. 
 
Bilkollektivet SA som er den største aktører på bildeling i Norge har erfaring for at 
deres brukere er mer effektive bilbrukere og samler opp flere ærend på hver tur, 
jf. artikkel av Ivar Thomson på FutureBuilts hjemmesider. 
(https://www.futurebuilt.no/Blogg#!/Blogg/Bildeling-byutvikling-og-felleskap ). 
Det opplyses også at Bilkollektivets biler i snitt betjener 15 husstander. 
 
I prosjektet HasleLinje i Oslo ville kommunen kun tillate svært lav 
parkeringsdekning. Utbygger valgte da etablere en bilpoolordning med 28 biler 
som kan brukes av beboere og leietagere. Med en slik størrelse og lokalisering 
området oppnås god fleksibilitet og tilgjengelighet. En kommunal leietager 

https://www.futurebuilt.no/Blogg#!/Blogg/Bildeling-byutvikling-og-felleskap
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(Bymiljøetaten) valgte å redusere sitt opprinnelig ønske fra 130 til 25 
parkeringsplasser som resultat av ordningen. 

Biliblant 
Biliblant er en bildelingsordning tilrettelagt spesielt for sameier og borettslag. 
Tjenesten tilbys av USBL og en større bilforhandler i samarbeid. Noe av ideen bak 
ordningen er at den skal ha så god tilgjengelighet og fleksibilitet som mulig. 
 
Kjøretøyene kan plasseres lokalt ved større boliganlegg og det er tilgjengelig et 
utvalg ulike typer kjøretøy, f.eks. el-bil, vanlig personbil og varebil. Bestilling av 
biler skjer via app på mobiltelefon. Bruker betaler for kun for kjørte km og 
bompenger. Andre kostnader som forsikring og drivstoff er inkludert. 
Kundeservice er tilgjengelig. 
 
Usbl vil tilby denne tjeneste for boligene de bygger ut i Skårer syd. De andre 
utbyggerne har sagt seg interessert i knytte seg til samme ordning så fremt dette 
kan gi grunnlag for reduksjon i krav til antall parkeringsplasser. 
 

Prinsipp for bilpoolordning 

Så langt har utbyggerne for feltene B1-4, C1-2 og D2 stilt seg positive til å knytte 
seg til en felles poolordning. Samlet representerer utbyggerne et 
utbyggingsvolum på rundt 1330 boliger og et krav etter gjeldende norm på 1625 
parkeringsplasser.  
 
Det foreslås som at parkeringskravet reduseres fra 1,25 til 1,0 pr bolig og at 
differansen erstattes av bilpoolordningen, dvs. at 20% av normkravet erstattes av 
bilpoolplasser. 
 
Ut fra erfaringene som er referert foran bør det være grunnlag for å kunne si at en 
bilpoolplass bør kunne telle for 8-10 ordinære plasser. 
 
Ut fra modellen som er skissert foran kan ca 400 av det totale antallet på 1625 
plasser dekkes av bilpool med 35-40 plasser samlet. De 35-40 plassene tenkes 
fordelt på 3-4 baser i de ulike prosjektene, men gjøres tilgjengelig for alle 
beboerne som er tilknyttet ordningen slik at muligheten til å få rett biltype til rett 
tidspunkt vil være stor. De kan plasseres slik at de også er tilgjengelige for 
eksterne brukere. 
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Skisse til lokalisering av bilgrupper i bilpool 

 

 

Med vennlig hilsen 

Spor Arkitekter AS 

Amund Vik  
Sivilarkitekt MNAL 
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