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Parkeringsnormen i kommuneplanen legges til grunn for alt planarbeid. I vedtatte arealplaner som henviser til parkeringsnorm, 
gjelder kommuneplanens parkeringsnorm. 
I reguleringsplaner som definerer konkrete parkeringskrav, gjelder fortsatt disse.

Virksomhet Enhet

Antall bilplasser Merknader  
Gjelder både minimums- og 
maksimumskravMin Max

FRITTLIGGENDE  
SMÅHUSBEBYGGELSE
(Eneboliger/tomannsboliger) 

Parkering på egen tomt.

Hovedbruksenhet 3
Min. 2 plasser pr. hovedbruks-
enhet skal være garasjeplas-
ser.
Sekundærleilighet er leilighet 
(i enebolig) med BRA mindre 
enn 80 m2.

Sekundærleilighet 1

KONSENTRERT  
SMÅHUSBEBYGGELSE 
(Kjedet bolig, rekkehus, mv.)

Med parkering på egen tomt

3-roms leilighet 
og større

3  
(hvorav 1  

gjesteplass)

Min. 1 plass pr. leilighet skal 
være garasjeplass.
Ved gjesteparkering i felles-
anlegg kreves 0,5 P-plass pr 
leilighet. 
Min. 5 % av gjesteplassene 
skal reserveres forflytnings-
hemmede. 
2 sykkelplasser pr. leilighet.

1-2-roms leilighet
2  

(hvorav 1  
gjesteplass)

BLOKKER OG KONSENTRERT 
SMÅHUSBEBYGGELSE 
(Blokker, småhus, rekkehus o.l.)
Forutsetter felles parkerings-
anlegg.

3-roms leilighet 
og større

1,7  
(hvorav 0,2 
gjesteplass)

2,7  
(hvorav 0,2 
gjesteplass)

Min. 1 plass pr. leilighet skal 
være garasjeplass som ting-
lyses på den enkelte leilighet 
(3-roms og større). De øvrige 
parkeringsplassene, herunder 
gjesteplasser og plasser reser-
vert for forflytningshemmede, 
skal etableres som fellesareal.
Min. 5 % av de øvrige plassene 
skal reserveres forflytnings-
hemmede. 
2 sykkelplasser pr. leilighet.

1-2-roms leilighet
1,2  

(hvorav 0,2 
gjesteplass)

1,5  
(hvorav 0,2 
gjesteplass)

KOLLEKTIVNÆRE  
OMRÅDER MED BLOKKER OG 
KONSENTRERT SMÅHUSBE-
BYGGELSE 
(Blokker, småhus, rekkehus o.l.) 
Forutsetter felles parkerings-
anlegg.

3-roms leilighet 
og større

1,2  
(hvorav 0,2 
gjesteplass)

2,2  
(hvorav 0,2 
gjesteplass)

Min. 1 plass pr. leilighet skal 
være garasjeplass som tinglyses 
på den enkelte leilighet (3-roms 
og større). De øvrige parkerings-
plassene, herunder gjesteplasser 
og plasser reservert for forflyt-
ningshemmede, skal etableres 
som fellesareal. 
Min. 5 % av de øvrige plassene 
skal reserveres forflytningshem-
mede.
2 sykkelplasser pr. leilighet. 
Kollektivnære områder er de-
finert i Vedlegg 3 - Utdypende 
forklaringer Kollektivnærhet

1-2-roms leilighet
1,2  

(hvorav 0,2 
gjesteplass)

1,5  
(hvorav 0,2 
gjesteplass)
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Virksomhet Enhet

Antall bilplasser Merknader  
Gjelder både minimums- og 
maksimumskravMin Max

BOLIGER I ASKER SENTRUM, 
HEGGEDAL, HOLMEN, VOLLEN, 
NESBRU, DIKEMARK, 
samt Nedre Drengsrudvann, 
(felt VA8)

3-roms leilighet 
og større

1 1,5

Gjelder boliger innenfor 
definerte sentrumsområder 
(stiplet, brun linje på kommu-
neplankartet) i tillegg til felt 
på Nedre Drengsrudvann
Normalt skal min. 1 plass pr. 
leilighet skal være garasje-
plass som tinglyses på den 
enkelte leilighet (3-roms og 
større). De øvrige parkerings-
plassene, herunder plasser 
reservert for forflytningshem-
mede, skal etableres som 
fellesareal. 
Min. 5 % av de øvrige plassene 
skal reserveres forflytnings-
hemmede.
2 sykkelplasser pr. leilighet.

1-2-roms leilighet 0,5 0,5

SENTRUMSOMRÅDER 
(Asker sentrum, Heggedal, Hol-
men, Nesbru, Vollen, Dikemark)

30 m2 BRA 1

Gjelder alle arealformål innen-
for definerte sentrumsområder 
(stiplet, brun linje på kommu-
neplankartet), med unntak av 
bolig og kontor. 
Min. 5 % av plassene skal re-
serveres forflytningshemmede.
1 sykkelplass pr 100 m². Det 
skal avsettes plass til parke-
ring for sykkel og moped foran 
alle hovedinnganger.

KONTOR 
90 m2 BRA 1

Min. 5 % av plassene skal re-
serveres forflytningshemmede. 
Sykkelparkering for minst 
30 % av de ansatte.

FORRETNING FOR  
PLASSKREVENDE VARER
(Jf. fylkesdelplan for handels-
virksomhet, service og senter-
struktur i Akershus fra 2001)

100 m² BRA 1 1,5

Min. 5 % av plassene skal re-
serveres forflytningshemmede.
Sykkelparkering for minst 
30 % av de ansatte. 

FORRETNING UTENOM  
SENTRUMSOMRÅDER

1 plass pr 30 m² 
BRA anbefales

Parkeringsbehov skal vurderes 
nærmere i hvert enkelt tilfelle (i 
forhold til kollektivnærhet).
Min. 5 % av plassene skal reser-
veres forflytningshemmede. 
1 sykkelplass pr 50 m² forret-
ningsareal.

INDUSTRI/LAGER 
Andre områder

100 m2 BRA 1

Min. 5 % av plassene skal re-
serveres forflytningshemmede. 
Sykkelparkering for minst 
30 % av de ansatte.
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Virksomhet Enhet

Antall bilplasser Merknader  
Gjelder både minimums- og 
maksimumskravMin Max

INSTITUSJONER 
(sykehjem, omsorgsboliger, 
bo- og service o.l.)

Senger + ansatte 0,8

For ansatte vurderes parkerings-
behov i forhold til kollektivnær-
het
Parkeringsbehov for besøkende 
kan vurderes nærmere i hvert 
enkelt tilfelle.
Min. 5 % av plassene skal reser-
veres forflytningshemmede. 
Sykkelparkering for minst 30 % 
av de ansatte

VIDEREGÅENDE SKOLE

Ansatte (årsverk) 0,3
For ansatte vurderes parke-
ringsbehov i forhold til kol-
lektivnærhet.
P-norm skal vurderes i 
forhold til trafikksikkerhet og 
tilgjengelig anlegg for myke 
trafikanter. Ved reduksjon av 
norm kan gs-anlegg kreves 
opparbeidet i som en del av 
skole-anlegget. 
Min. 5 % av plassene skal re-
serveres forflytningshemmede. 
Det skal etableres sykkel-
parkering for minst 30 % av 
ansatte og elever.
* Parkeringsplasser for moped 
og MC.

Elever 0,3*

BARNE- OG  
UNGDOMSSKOLE

Ansatte (årsverk) 0,6

For ansatte vurderes parke-
ringsbehov i forhold til kol-
lektivnærhet. 
P-norm skal vurderes i 
forhold til trafikksikkerhet og 
tilgjengelig anlegg for myke 
trafikanter. Ved reduksjon av 
norm kan gs-anlegg kreves 
opparbeidet i som en del av 
skole-anlegget. 
Min. 5 % av plassene skal re-
serveres forflytningshemmede. 
Det skal etableres sykkel-
parkering for minst 50 % av 
ansatte og elever som tillates 
å sykle til skolen.



Virksomhet Enhet

Antall bilplasser Merknader  
Gjelder både minimums- og 
maksimumskravMin Max

BARNEHAGER/ -PARKER Barn 0,3

For ansatte vurderes parke-
ringsbehov i forhold til kol-
lektivnærhet.
P-norm skal vurderes i 
forhold til trafikksikkerhet og 
tilgjengelig anlegg for myke 
trafikanter. Ved reduksjon av 
norm kan gs-anlegg kreves 
opparbeidet i som en del av 
skole-anlegget. 
Min. 5 % av plassene reserve-
res forflytningshemmede. 
Sykkelparkering for minst  
30 % av ansatte og barn. Det 
skal tilrettelegges for parke-
ring av sykkeltraller under tak.

IDRETTSANLEGG
Tilskuere, seter, 

samtidige brukere
0,3

Parkeringsbehov kan vurderes 
nærmere i hvert enkelt tilfelle. 
Min. 5 % av plassene reserve-
res forflytningshemmede.
Sykkelparkering for minst 30 % 
av antall tilskuere/ansatte/ 
antall samtidige brukere.

SMÅBÅTHAVNER
Båtplasser,

inkl. bøyeplasser
,

0,3

Min. 5 % av plassene reserve-
res forflytningshemmede.
Sykkelparkering for minst  
30 % av antall båtplasser.

HOTELL Gjesterom 0,8

Parkering for ansatte er inklu-
dert i tallene. 
Min. 5 % av plassene reser-
veres forflytningshemmede.
Sykkelparkering for minst  
30 % av de ansatte.

BEVERTNINGSSTEDER UTENFOR 
SENTRUMSOMRÅDER

Sitteplasser 0,3

Parkering for ansatte er inklu-
dert i tallene. 
Min. 5 % av plassene reserve-
res forflytningshemmede. 
Sykkelparkering for minst 30 
% av de ansatte + gjester.

FORSAMLINGSLOKALE, KIRKE Sitteplasser 0,2

Parkering for ansatte er  
inkludert i tallene.
Min. 5 % av plassene reser-
veres forflytningshemmede.
Sykkelparkering for minst 
30 % av antall sitteplasser.
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