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Forord 

Som del av kommuneplanen skal Sandefjord utvikle en ny parkeringsstrategi. Et sentralt 
spørsmål er om det er behov for flere parkeringsplasser for besøkende til handel og service i 
sentrum. Denne utredningen dokumenterer dagens situasjon og illustrerer hvordan framtidig 
parkeringsbelegg vil kunne utvikle seg, gitt nye bruk av gater og plasser.  

Det er gjennomført registeringer av parkeringsbelegget i sentrum gjennom to lørdager og to 
virkedager våren 2018. Alle kommunale og private plasser som er åpne for publikum inngår i 
undersøkelsen; både på gategrunn, på avgrensede plasser og i p-garasjer. 

Det finnes også et antall reserverte plasser, både knyttet til boliger og næringsbygg, dessuten 
ved rådhuset. Reserverte plasser er holdt utenfor i denne undersøkelsen.  

Arbeidet med parkeringsanalysen er utført av sivilingeniør Bjørn Haakenaasen, Asplan Viak. En 
arbeidsgruppe i Sandefjord kommune har fulgt arbeidet: 

 Rolf Austad 

 Ebba Friis Eriksen 

 Ole Jakob Hansen 

 Philip Longva Karlsen 

 Tone Refsahl 

 Morten Lysheim (oppdragsansvarlig) 

 

 

Sandvika  

 

31. mai 2018 
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Vedlegg 1: Oversikt over plasstilbudet og parkeringsbelegget våren 2018 
 

Sentrale begreper 

Besøksparkering - Her brukt i betydning parkering på offentlig tilgjengelige plasser – både på 
privat og kommunal grunn 

Reservert parkering - Parkering for brukere med særlig tillatelse – etter privatrettslige regler*  

Parkeringskapasitet - Antall tilgjengelige plasser  

Hc-plasser - Reserverte plasser for bevegelseshemmede 

Parkeringshus - Overbygd garasjeanlegg, over eller under bakken, ev. i fjell 

Bakkeplasser - Parkeringsplasser i dagen, på tomter og åpne plasser (eks Tivolitomta) 

Kantsteinsparkering - Parkering i bygater – oftest langsgående biloppstilling 

Parkeringsbelegg - Antall parkerte biler på et gitt tidspunkt 

Beleggsprosent  - %-vis utnyttelse av parkeringskapasiteten 

Parkeringsavgift - Time- eller døgnsats for bruk av betalingsplasser 

Maks-tid - Lengste tillatte parkeringstid 

Maks-pris - Et «tak» for betaling, f eks 3 timers betaling gir full dag  

Progressiv takstprofil - Økende timepris, f eks fra andre og tredje time; motivasjon for korte p-tider 
(et alternativ til maks-tid) 

Sirkulasjon - Mye brukt uttrykk for utskifting /bevegelse i et parkeringsanlegg; 
sirkulasjonen stopper i praksis opp når belegget overstiger 85 %  

San Franscisco-
modellen 

- Prissetting ut fra målsatt øvre beleggsprosent; hensikten er å sørge for 
sirkulasjon og tilgjengelighet  

 

*) Privatrettslig parkering blir praktisert både på privat og offentlig grunn 
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Sammendrag 

Med mer enn 60 % av parkeringsplassene i Sandefjord sentrum er kommunen den domine-
rende parkeringsaktøren. Kommunen tilbyr et stort antall gratisplasser for korte og mellomlange 
besøk og i tillegg mange plasser med sterkt rabattert pris om oppholdstiden overstiger ca 3 
timer. Private aktører operer med timepriser på nivå med eller noe over det kommunen tar på 
sine avgiftsplasser, men dagsparkeringen er langt mindre rabattert. Tabellen under viser et 
samlet bilde av situasjonen om ettermiddagen de fire registreringsdagene. Det framgår at rundt 
halvparten av plassene i sentrum står ledige. Lørdagen i mai framstår med størst belegg (55 
%). Det viser at den økte handletrafikken på lørdag mer enn oppveier fraværet av arbeids-
parkering. Registreringene viser at tilbudet er skjevt utnyttet; med stedvis overbelastning i det 
kommunale systemet og langt lavere utnyttelse på private plasser. Det er uheldig at byens to 
største parkeringshus, Hvaltorvet og Aagaards plass, ikke utnyttes bedre. 

Samlet oversikt over beleggsprosent våren 2018 

Sted Kapasitet Beleggs-% mars Beleggs-% mai 

  Lørdag Onsdag* Lørdag Onsdag** 

Gratisplasser 1t 349 69 % 62 % 60 % 63 % 

Gratisplasser 2-3t 190 81 % 80 % 87 % 75 % 

Komm avg plasser 2-4t 130 51 % 22 % 39 % 50 % 

Komm avg plasser heldag 604 51 % 62 % 63 % 66 % 

Private avgiftsplasser 771 34 % 36 % 40 % 32 % 

Sum alle 2044 50 % 51 % 55 % 52 % 
 

*) Veiarbeid i Th Dahls gate, ca 25 pl fjernet /  **) Tivoli på grusplassen, ca 90 plasser fjernet 

 
Sandefjord har flere konkrete bymiljøprosjekter på gang, der en sikter mot ny bruk av gate-
grunn; fra trafikk og parkering til byrom med vekt på opphold og rekreasjon. Blant disse er 
Aagaards plass og Thor Dahls gate. Det er også ønsker om å skape bedre fotgjengerakser, 
alternativt gågater, som kan bidra til å knytte sammen byens plasser og byrom på en bedre 
måte. En beregning basert på inndragning av i alt 285 plasser viser at samlet kapasitet vil stige 
opp mot 58-59 % på en virkedag og til noe over 60 % på en lørdag med godt besøk (forutsatt 
samme bilbesøk som i dag). Fortsatt vil da mer enn hver tredje bilplass i sentrum vært ledig. Ut 
fra dette vurderes plasstilbudet som tilstrekkelig, og planer for nye parkeringsanlegg kan legges 
bort inntil videre.  
 
Dagens parkeringsregime har noen uheldige sider. Det mest påfallende er at eksisterende 
garasjeanlegg er dårlig utnyttet. Årsaken til dette finner en i kommunes prispolicy, som med 
gratisplasser og rabattert heldagsparkering konkurrerer ut private avgiftsplasser. Billig dags-
parkering er igjen et incitament til økt bilbruk til jobb. Problemstillingene som drøftes i rapporten, 
vil bli ytterligere aktualisert i kommunens klimaarbeid, der transport og reisevaner er tema.  

Parkeringsnormer hjemlet i PBL legger grunnlaget for parkeringsdekningen for ny bebyggelse. 
Det anbefales å fokusere sterkere på maksimumskrav for boliger i sentrum og for kontor-
arbeidsplasser mer generelt, da disse arealformålene er blant de viktigste driverne for vekst i 
biltrafikken. Når parkeringsplasser først er anlagt på lovlig vis, blir de værende.  
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1. BAKGRUNN / MÅL 

Det skal utarbeides en ny parkeringsstrategi parallelt med kommuneplanarbeidet. Strategien 
skal redegjøre for hvordan en best skal håndtere parkeringspolitikken framover, med hensyn til 
blant annet: 
 

 Lokalisering og dimensjonering av plasstilbudet 

 Avgiftsnivå og -profil 

 Behovsvurdering av nye p-hus i randsonen av sentrum 

 Bilfri sentrumskjerne, frigivelse av gatebredde til gående og syklende 

 Parkeringsnormer etter PBL 
 
(Planprogram for KP 2019-2031, vedtatt 24 apr 2018) 
 
Planarbeidet skal skje i samsvar med overordnede nasjonale og regionale planer, herunder 
Nasjonal transportplan (NTP) og Regional plan for transport (Vestfold fylkeskommune). I disse 
planene står reisevaner i byene sentralt, med fokus på tiltak som kan bidra til å fremme grønn 
mobilitet på bekostning av bilbruk. Parkeringspolitikken er framhevet som et viktig virkemiddel i 
denne sammenhengen. Parkeringspolitikken berører for øvrig ikke bare transportfeltet, men 
også folkehelse, miljø og klimaspørsmål, tilgjengelighet til handel og service og kommunal 
økonomi.  Ved utarbeidelse av strategien, bør en ha et sett av målsettinger å styre etter. 
Følgende kan være et utgangspunkt:  
 
Sandefjord kommune kan med sin parkeringspolitikk bidra til: 
 

Reisevaner/bilbruk 
 å snu trenden med stadig økt bilbruk (jf NTP, og Regional transportplan)  
 å bedre framkommeligheten for busstrafikken 
 å gjøre det mer attraktivt å sykle  

 
Parkeringstilbudet 

 å skape en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel 
 å utnytte tilgjengelig p-kapasitet/infrastruktur bedre 
 å sørge for god sirkulasjon på plassene 
 å skape flere plasser for trygg sykkelparkering 

 
Bymiljø, myke trafikanter 

 å redusere letetrafikken i bygatene 
 å omfordele areal, skape mer fotgjengervennlige gater, trivelige byrom og parker 
 å bedre trafikksikkerheten for syklister og gående   

 
Næringsliv 

 å gi tilgjengelighet til handel og service for alle trafikantgrupper 
 å bedre tilgjengeligheten for varelevering  
 å skape mer likeverdige konkurranseforhold mellom privat og offentlig parkering 
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Figur 1-1: Sandefjord sentrum – analyseområdet 
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2. PARKERINGSTILBUDET I SENTRUM 

2.1 Parkeringsplasser – type regulering, vilkår, kapasitet 

Parkeringstilbudet i Sandefjord er sammensatt av ulike typer plasser; kommunale og private 
plasser, plasser på bakkeplanet og i p-hus og plasser i ulike prisklasser. Med sine ca 920 
besøksplasser for publikum (seks av ti plasser) er kommunen er den klart største parkerings-
aktøren i sentrum. Kommunens policy for prising og tidsregulering legger følgelig rammevilkår 
for parkeringsmarkedet og i siste instans for bilbruken og parkeringsatferden i sentrum.  

 

Figur 2-1: Besøksplasser for bil - Plasstilbudet i sentrum 

Seks av ti besøksplasser er kommunalt driftet, de fleste på gategrunn eller på store åpne 
tomter.  Av disse er Tivolitomta og plassen sør for Park de største med samlet nærmere 400 
plasser for heldags parkering. Med tivoli i byen reduseres kapasiteten med ca 90 plasser, noe 
som gir seg utslag i økt belegg på nærliggende plasser. Kommunen drifter tre mindre p-hus for 
besøksparkering, med til sammen ca 100 plasser. Av disse er Hvidtgården i Museumsgata det 
best besøkte.  

I de fleste sentrumsgatene tilbys plasser for gratis korttidsparkering (maks 1 time); til sammen 
ca 350 plasser. I tillegg er det 190 plasser for gratis parkering av noe lenger varighet (inntil 2 
eller 3 timer). Disse er naturlig nok svært attraktive og virker i direkte konkurranse med 
«bygarasjen» Hvaltorget og plassene i garasjen under Aagaards plass (begge i privat drift). 
Boliggatene i p-sone 2 øst for sentrum (Matrosgata, Bjerggata), dessuten Havnesporet, 
supplerer tilbudet av gratisplasser for mellomlange opphold..  

Det oppgitte plasstilbudet inkluderer hc-plasser, som er godt representert på gategrunn og i 
enkelte større anlegg. De tolv hc-plassene øverst i Thor Dahls gate er vært attraktive, noe som 
nok har sammenheng med lokaliseringen nær Hvaltorget kjøpesenter.  

I konkurranse med de kommunale plassene drifter private selskaper ca 770 avgiftsplasser, alle 
for heldags parkering. Hele sju av ti private plasser er anlagt i garasjeanlegg (mot 7 % for 

349
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kommunale plasser). Med 380 plasser på ett plan skiller Hvaltorget p-hus seg ut, ikke bare som 
det største, men også som det mest attraktive hva gjelder lokalisering og romslighet. Offentlige 
visningsskilt leder trafikantene inn fra gatenettet rundt. I tillegg til besøksplassene er det sarr av 
noen plasser for beboere og ansatte (30-40 biler).  

Garasjen under Aagaards plass (110 plasser) dekker et behov i midtre del av sentrum, både for 
arbeidstakere og besøkende. Som følge av konkurransen fra gateplassene som omkranser 
plassen (nylig innført gratis 3 timers parkering), viser det seg vanskelig å få høyt belegg i p-
huset.1 Det åpner for større bruk av utleie framfor besøksparkering. 

Private grunneiere med ledige tomter eller restarealer i sentrum samarbeider med ulike 
parkeringsselskaper om drift av besøksplasser og reserverte plasser. Nabotomtene Torvgangen 
og Rådhusgata 10 er eksempler på attraktive private bakkeplasser. De kan tilby ca 100 plasser, 
sentralt plassert nord for Hvaltorvet.  

2.2 Prising 

Sett opp mot andre norske byer kan kommunens parkeringspolitikk betegnes som svært liberal. 
De mange gratisplassene, sentralt plassert i sentrumskjernen, er et særtrekk ved Sandefjord. 
Gratisplassene er ofte fullt belagte og bidrar derfor til avvisning av kunder og mye uønsket 
letekjøring. Flertallet av de kommunale plassene er imidlertid avgiftsplasser. Også disse er 
priset lavt, spesielt for parkeringstider over ca 3 timer. Etter det når en maks-prisen for ett døgn 
på 57 kr (51 kr på Tivolitomta, kr 30 på plasser noe lenger unna). Timetaksten varierer mellom 
12 og 17 kr avheng av lokalisering. Takstprofilen favoriserer lange parkeringstider og dermed 
også arbeidsparkering.  

I konkurranse med de kommunale gratisplassene og rabatterte kommunale avgiftsplasser 
møter de private aktørene et utfordrende marked. De fleste aktørene opererer med timepriser i 
intervallet 15-28 kr, men med en noe skarpere prisprofil enn kommunen (betaler for påbegynt 
kvarter eller halvtime). Det gis noe prisrabatt på lange oppholdstider, men på langt nær i samme 
grad som på kommunale plasser. Døgnprisen varierer typisk mellom 90 og 150 kroner. Hval-
torget p-hus, som kan karakteriseres som Sandefjord «bygarasje» tilbyr parkering for 18 kr per 
time og 130 kr per døgn. For tilreisende med relative raske ærender er altså prisforskjellen mot 
de kommunale avgiftsplassene minimal. Problemet er at gratisplassene bidrar til å undergrave 
en fornuftig bruk dagens infrastruktur, fremfor alt plasser anlagt i kostbare garasjeanlegg under 
bakken. Resultatet er mange ledige plasser i p-husene.  Ved Aagaards plass var det i registre-
ringsperioden «tilbudspris» med kr 75 for 8 timers parkering (ellers kr 120 per døgn). En 
sannsynlig konsekvens av dette kan bli at de private aktørene i større grad går over til utleie på 
månedsbasis, slik tilfellet er i Søeberggarasjen.  

Det vises til vedlegg 1 for en mer detaljert oversikt over belegg på de enkelte plassene.    

  

                                                
1 Plasser som er reservert for kunder til en bestemt butikk eller for ansatte er ikke inkludert i de oppgitte 
tallene (eksempel: COOP i Museumsgata)  
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3. PARKERINGSBELEGG – GJENNOMFØRTE REGISTRERINGER 

3.1 Registreringsopplegg 

Registreringene ble gjennomført to lørdager og to virkedager våren 2018, i antatt maks-tid om 
ettermiddagen: 

 Onsdag 7. mars, fra ca kl 14 (supplerende registrering onsdag 14. mars) 

 Lørdag 10. mars, fra ca kl 13  

 Lørdag 5. mai, fra ca kl 12 

 Tirsdag 8. mai, fra ca kl 13 
 
Med et mannskap på tre ble selve beleggsregistreringene gjennomført i løpet av en times tid 
hver gang. Plasstilbudet ble registrert ved bruk av flyfoto, Google steet view og befaring. I mai 
ble starttidspunktet for registreringene framskutt ca en time i forhold til de første registreringene. 
Det ble gjennomført en supplerende registrering onsdag 14. mars for å fange opp noen plasser 
som var oversett i første tellerunde. Samtidig ble et par større plasser telt på nytt, som kontroll. 
På plasser der vi har to registrering to onsdager i mars, er det største belegget lagt til grunn. 
Registreringene i mai fanger opp alle plassene, med bruken av hc-plasser registrert særskilt 
(men ikke om bruken var lovlig). Ut over dette er det utført sporadiske registreringer ved 
stasjonen og på noen reserverte plasser i sentrum. Disse er ikke dokumentert.  

3.2 Resultater 

Figurene som følger viser utnyttelsen av plasskapasiteten for ulike typer av plasser på registre-
ringsdagene; herunder gratisplasser, kommunale og private avgiftsplasser2. Det framgår at 
samlet kapasitet for enkelte av kategoriene kan variere noe fra dag til dag, i dette tilfellet 
grunnet veiarbeid (Th Dahls gate: ca 25 plasser) og tivolibesøk3 (ca 90 plasser). Inndragning av 
plasser gir seg utslag i økt belegg på nærliggende anlegg.  
 

3.2.1 Gratisplasser 

Gateplasser med inntil en times gratis er spredt over hele gatenettet i sentrum. Samlet sett var 
belegget oppe i 60-70 % om ettermiddagen, jf figur 3-1. Det største belegget ble registrert 
lørdagen i mars. Gatene har noe ulik attraktivitet. I nedre del av sentrum var det få ledige 
plasser, mens det andre steder kunne være lettere å finne plass.  

Plassene med inntil 3 timers gratis parkering er færre i antall og svært etterspurte. Bilbelegget 
var over 80 % flere av registreringsdagene og på det meste helt oppe i 87 % en av lørdagene 
(figur 3-2). Plassen ved Strandgata er nærmeste nabo til Hvaltorget. Her er det alltid fullt og nye 
kunder blir stadig avvist. Også plassene i gatene rundt Aagaards plass var fullt belagt.  

 

                                                
2 Beleggprosenten er beregnet inklusive hc-plassene og bruken av disse. På gateplasser for 1 times 
gratis parkering utgjør hc-plassene i underkant av 6 %. Hadde en holdt disse utenfor, ville utnyttelsen 
være marginalt høyere. 
3 Tivoli var under opprigging tirsdag 8. mai, ca 90 plasser beslaglagt på Tivolitomta (gruslagt område) 
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Beleggs - % 6 9 % 62 % 6 0 % 63 %

Figur 3 - 1 : Belegg på gratispl asser med inntil en times parkeringstid

Beleggs - % 81 % 80 % 87 % 75 %

Figur 3 - 2 : Belegg på gratisplasser med inntil 2 - 3 timers parkeringstid (inkl plasser i sone 2)
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Utnyttelse av gratisplassene varierte s amlet sett mellom 67 og 74 % , med høyest belegg
lørdagen i mars (figur 3 - 3 ) . Plassene er fra kommunens side ment for besøkende til handel og
service. Det er ikke u sannsynlig at systemet blir misbrukt av arbeidstakere og andre gjennom
kreativ bruk av parkeringsskiven.

Be leggs - % 74 % 6 8 % 70 % 67 %

Figur 3 - 3 : Belegg på gratisplasser – samlet framstilling

3.2.2 Avgiftsplasser

Med et godt tilbud av gratisplasser i bunnen er det ikke merkelig at avgiftsplassene har lavere
belegg. Det gjelder især de som er m ent for kortere eller mellomlange besøk . Utnyttslen varierte
melom 22 og 50 % (størst belegg virkedagen med sirkusbesøk i mai). På det meste var
halvparten av plassene belagt.

Beleggs - % 5 1 % 22 % 39 % 5 0 %

Figur 3 - 4 : Belegg på komm unale avgiftsplasser med inntil 2 - 4 timers opphold
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Av de kommunale avgiftsplassene er flertallet åpne for heldags parkering , som Tivil o tomta,
Essotomta og plassen sør for Park . Betaling kreves bare for inntil 2,5 - 3 timer, deretter er det
gratis opphold til neste morgen. P risprofilen favoriserer altså lengre opphold, herunder
arbeidsparkering. Disse p lassene er godt besøkt . Belegget var over 60 % begge v irkedagene
og den ene lørdagen (figur 3 - 5) . Størst utnyttelse inntraff i mai, med 66 % belagt tirsdagen da
det var tivoli i byen4. Samtidig ble d et registrert en markert økning på nærliggende plasser .

Beleggs - % 5 1 % 62 % 6 3 % 66 %

Figur 3 - 5 : Belegg på kommunale avgiftsplasser med heldags parkering

Figur 3 - 6 viser en s amle t o versikt over situasjonen ved de kommunale avgiftsplassene , med
variasjon i plassutnyttelsen mellom 51 og 63 %. Det var flest parkerte biler til stede lørdagen i
mai , men høyest utnyttelse tirsdagen uka etter (færre plasser) .

De private plassene er langt d årligere utnyttet, noe som framgår av figur 3 - 7. To av tre private
besøksplasser står ledige i maks - timen om ettermiddagen. På det meste stod i overkant av 300
biler parkert på private plasser, mens belegget på de kommunale plassene samtidig var 800
biler (lørdagen i mai).

4 ca 90 plasser var inndratt på Tivolitomta (grusplassen) p å g runn a v tivolibesøk
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Beleggs - % 5 1 % 5 5 % 59 % 63 %

Figur 3 - 6 : Belegg på kommunale avgiftsplasser – samlet framstilling

Beleggs - % 34 % 36 % 40 % 32 %

Figur 3 - 7 : Belegg på private avgiftsp lasser



16 
 

Parkering i sentrum   Asplan Viak 

Lavt belegg på private plasser har sammenheng med konkurransesituasjonen. Med et stort 
antall kommunale gratisplasser som nærmeste nabo er det vanskelig å fylle opp et 
parkeringshus der det innkreves avgift. Sammenhengen kommer tydelig fram når ser på 
situasjonen rundt Hvaltorget og Aagaards plass spesielt (figurene under). Disse to garasjene er 
de to største åpne for besøksparkering. Hvaltorget skiller seg ut som byens største og fineste 
garasjeanlegg, en sentralt plassert «bygarasje». Det er satt opp store visningsskilt i gatenettet 
rundt. I praksis fungerer det ikke helt som en bygarasje. Utnyttelsen er ofte lav, en av dagene 
helt nede i 25 % (på et tidspunkt da mange plasser i nærheten var fullt utnyttet pga tivolibesøk). 
Det største belegget ble registrert lørdagen i mai, men selv da var mer enn halvparten av 
plassene ledige. Situasjonen ved Aagaards plass var noe av det samme, men i mindre skala. 
Garasjen hadde lavt belegg, lavest på lørdagene. Samtidig er det fullt på gateplassene i dagen 
(gratis 3 timer). Det er ikke usannsynlig at det er en del arbeidsparkering blant «kundene. 

 

Figur 3-8: Kapasitetsutnyttelse ved Hvaltorget (privat p-hus) og Strandgata (kommunal tomt)  

 

Figur 3-9: Aagaards plass; kapasitetsutnyttelse p-garasjen (privat) og gateparkering i dagen 
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3.2.2 Samlet framstilling 

Ser en de kommunale og private avgiftsplassene samlet, viser det seg at det er en betydelig 
klar overkapasitet ved alle registreringene (jf figur 3-10). Plassutnyttelsen i maks-timen varierte 
mellom 42 og 49 % på registreringsdagene, med best besøk lørdagen i mai (743 biler, 49 % 
belagt).  

Også når en ser hele plasstilbudet i sammenheng, med både gratisplasser og avgiftsplasser, 
framkommer det samme mønsteret (figur 3-11). Det var største belegg lørdagen i mai, med 
1.118 parkerte biler (55 % belagt). Tirsdagen uka etter, med tivoli i byen og færre avgiftsplasser 
tilgjengelig, var belegget samlet sett 52 %. Det betyr at ca halvparten av plasstilbudet ikke er 
utnyttet i maks-timen om ettermiddagen. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvaltorvet p-hus  
(Q Park 
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Beleggs - % 42 % 45 % 49 % 46 %

Figur 3 - 10 : Belegg på avgiftsplasser – kommunale og private samlet

Beleggs - % 5 0 % 5 1 % 55 % 5 2 %

Figur 3 - 11 : Belegg på besøksplasser med og uten avgift – kommunale og private
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4. ALTERNATIV BRUK AV GATEGRUNN - INNDRAGNING AV PLASSER  

Sandefjord har flere konkrete prosjekter på gang, der en sikter mot opprusting og ny bruk av 
gategrunn; fra trafikk og parkering til oppholdsareal og parkmessige byrom, herunder Aagaards 
plass og Th Dahls gate (jf figur 4-2).  
 
Kartfiguren under viser et scenario der i alt 285 av dagens parkeringsplasser inndras. Gate-
plassene er knyttet til utvalgte gatestrekninger – pekt ut som fotgjengerakser, eller alternativt 
gågater. De øvrige plassene er tatt fra Strandgata, Th Dahls gate og Aagards plass, alle med 
potensial som byrom eller park. Til slutt er grusplassen på Tivolitomta inkludert, slik at situa-
sjonen motsvarer en dag med tivoli eller sirkus i byen. De 285 plassene tilsvarer kapasiteten i et 
p-hus av god størrelse.  
 

 

Fig 4-1: Scenario for byutvikling – miljøgater, plasser og parker (inndragning av gatepasser) 

Figur 4-1 på neste side viser effekten av en slik tenkt inndragning. Forutsatt samme etterspørsel 
som ble registrert våren 2018, vil belegget stige opp mot 58-59 (noe mer lørdagen i mai, med 
64 %). Fortsatt vil mer enn hver tredje plass i sentrum vært ledig, alt sett under ett. 
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 Beleggs-% 59 %                   58 %                    64 %           58 % 

 
Figur 4-1 

 

Figur 4-2: Mulighetsstudie for ny bruk av Thor Dahls gate (kilde: Sandefjord kommune) 
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5. PARKERINGSNORMER 

Parkeringsnormer etter PBL, gjerne vedtatt som vedtekter til kommuneplanen, brukes for å 
styre parkeringsdekningen i forbindelse med ny utbygging og bruksendring. Det ligger i dette at 
p-normer er et langsiktig virkemiddel. Tradisjonelt har normene hatt form av minimumskrav, 
med den hensikt at utbyggerne selv skulle kunne parkere på egen tomt og ikke belaste offentlig 
vei og gate. I de siste årene har fokus dreid seg fra «egendekningskravet» og mer i retning av 
parkering som en trafikkskapende faktor og et potensielt problem i byutviklingen. Derfor har en i 
stadig større grad gått over til å bruke maksimumsnormer. Med det setter en et øvre tak for hvor 
mange plasser en kan bygge. Her skiller en mellom boliger og ulike former for næringsvirk-
somhet og mellom sentrum og periferi. 

Boliger 

Sett fra kommunens side vil det fortsatt være et poeng å opprettholde kravet om et basistilbud 
av plasser på egen grunn. Kravet bør imidlertid tilpasses boligtype og lokalisering. Sentrums-
boliger kan bygges med en lavere norm, da de vil tiltrekke seg folk uten bil. Med gang- og 
sykkelavstand til de fleste reisemål, vil også folk som har bil kjøre mindre. Med en lavere norm 
(fastnorm eller maks-norm) vil en samtidig bidra til billigere boliger, noe som kan gi positive 
ringvirkninger.  

For kommunen kan det være gunstig å opprettholde muligheten for frikjøp av plasser. Da bør en 
ha en fastnorm (eller et intervall min-maks) som utgangspunkt for prisberegningen. Frikjøp gir 
mulighet for å anlegge fellesanlegg for både boliger og næring, på egnede steder og på egnet 
tidspunkt. Når bilen ikke står i egen kjeller, vil terskelen for daglig bilbruk heves noe. Muligheten 
for organisering av bildeleordninger blir langt bedre.  

Næring 

Ved næringsutbygging bør en skille mellom ulike typer av næring, i tillegg til problemstillingen 
sentrum-periferi. Sentrum og med det kollektivknutepunktet, framstår som den mest attraktive 
lokaliteten for kontorarbeidsplasser, med gode mulighet for alternative reisemiddelvalg. 
Gjennom bruk av samme strenge maks-norm både i sentrum og periferien vil kommunen kunne 
styre lokaliseringen av kontorbedrifter inn i sentrum. Med det styrkes også markedsgrunnlaget 
for kollektivtrafikken.  

Uten en felles norm vil en risikere at kontorbedrifter trekkes til steder med billig leie og full 
parkeringsdekning, som på næringstomter langs E185. Slike steder bør en i stedet favorisere 
tyngre former for næringsvirksomhet, som industri og lager. Næringslokaliseringen bør uansett 
sees i et overordnet, regionalt perspektiv, slik at en unngår uheldig «konkurranse» om etabler-
ingene kommunene i mellom. Det foreslås at Sandefjord, som del av parkeringsstrategien, tar 
initiativ til et interkommunalt plansamarbeid om en felles parkeringspolitikk.  

Detaljhandel krever tilgjengelighet, også med bil. I sentrum bør kundeparkeringen i størst mulig 
grad ledes til de sentrale garasjeanleggene. Med det vil en avlaste gatenettet for letetrafikk som 
følger av et spredt tilbud av gratisplasser. Den lave utnyttelse av eksisterende garasjeplasser, 
tilsier at behovet for nye parkeringsanlegg ikke bør være tema nå.  

                                                
5 Konseptet med en felles maks-norm for all kontoretablering ble vedtatt av Skedsmo kommune ved siste 
revisjon av samferdselsplanen. 
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6. UTVIKLING AV PARKERINGSSYSTEMET  

6.1 Prising av parkering 

Registreringene våren 2018 viser at sentrale gratisplasser er overbelastet6. Prisdumpingen på 
sentrale, kommunale plasser bidrar til å undergrave bruken av nærliggende garasjeanlegg, 
anlagt nettopp for å betjene kunder til handel og service. Fulle plasser fører dessuten til 
redusert tilgjengelighet og mye letetrafikk.  

Parkeringsplasser i sentrum er et etterspurt knapphetsgode og bør prises deretter. Det foreslås 
å legge om avgiftssystemet i sentrum, med en mer markedstilpasset innretning og med en 
favorisering av parkering i garasjer framfor parkering i dagen. Prismekanismen er det mest 
effektive virkemiddelet for å styre etterspørselen; avgiftsnivå og takstprofil. Skedsmo kommune 
kan i denne sammenhengen tjene som eksempel.  Kommunens parkeringsselskap har utviklet 
en interessant metode for å fastsette og etterjustere avgiftsnivået i Lillestrøm sentrum7. Som 
indikator bruker en beleggsprosenten i ulike p-soner. Eksempelvis; når belegget i sentrums-
kjernen (sone 1) overstiger 85 % over en fire timers periode en vanlig virkedag er det tid for 
prisjustering8. Etter en justering forskyves etterspørselen i retning av bygarasjen Lillestrøm Torv 
(privat anlegg) og mot kommunale og private bakkeplasser i sone 2 og 3. Prosessen med 
tilpassing av takstene gjentas halvårlig.  

Opplegget med 1 times gratis parkering i nær sagt alle sentrumsgatene er et særtrekk ved 
Sandefjord. Ordningen gir mulighet for å parkere «rett utenfor døra», forutsatt at det er ledig 
plass. Belegget i mange gater er imidlertid høyt, noe som gir letetrafikk og stedvis blokkering for 
varetransporten. Det er ikke usannsynlig at også timesplassene gir opphav til kreativ omgåelse 
av maks-tiden. De mange gratisplassene bidrar til å undergrave betalingsvilligheten for parke-
ring, til letetrafikk i gatenettet og lavt utnyttelse av garasjeanleggene. Ser en til sammenliknbare 
byer, blir behovet for korte stopp ivaretatt på andre måter. Korttidsparkering mot avgift er det 
vanlige, supplert av skilt 372 Parkering forbudt, på steder der det er behov for varelevering 
(tillater kort stans for alle). Ved avgiftsparkering kan en ved enkelte plasser favorisere korte 
opphold ved å prise den første halvtimen lavt, med påfølgende progresjon. Med en progressiv 
profil vil behovet for å sette en maks-tid falle bort.  

Sandefjord praktiserer i stedet en fallende takstprofil (degresjon), med rabattert heldags 
parkering ved en rekke større plasser. Dette favoriserer lange parkeringstider og er følgelig et 
incitament for bilbruk til jobb. Skal en oppnå vedtatte mål om redusert bilandel, bør en vurdere 
denne praksisen. Det er åpenbart at kommunen ved relativt enkle midler kan endre dagens 
mønster. Ved å fjerne gratisplassene og for øvrig bruke prismekanismen på en balansert måte, 
kan en sørge for økt utnyttelse av den ressursen parkeringshusene representerer. Det rabat-
terte pristilbudet på heldagsparkering kan i første omgang avgrenses til plassen sør for Park 
(first come…). Problemstillinger knyttet til parkering og bilbruk vil bli ytterligere aktualisert i 
kommunens pågående klimasatsing.   

                                                
6 Det er ikke undersøkt om og i hvilken grad 3t-plassene misbrukes til lengre opphold, f eks jobbparkering 
7 Skedsmo Parkering AS er Skedsmo kommunes parkeringsselskap 
8 I Lillestrøm prises plassene med en progressiv takstprofil. De mest attraktive plassene prises 16 kr for 
første time, deretter 28 kr og 42 kr for alle påfølgende timer. Et opphold på 3 timer vil dermed koste 86 kr 
og full dag 296 kr (8 timer).  
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6.2 Skilting, veivisning 

I dagens situasjon er det parkering i nær sagt alle gater, på en rekke tomter og i parkeringshus. 
Skal en ha visningsskilting ut over det en har i dag må det ha sammenheng med det faktiske 
tilbudet. En må bestemme seg for hvilke anlegg som skal være hovedanlegg; hvor en ønsker at 
besøkende (lokalkjente og ukjente) skal ta veien. For mange framstår Hvaltorvet p-hus som 
selve bygarasjen.  Rundt Hvaltorget er det allerede satt opp store visningsskilt i det nærliggende 
gatenettet. Slik vi vurderer det er ikke problemet synligheten, men konkurransesituasjonen. 
Visning betyr mindre når kommunen kan lokke kundene med gratisplasser rett utenfor og for 
øvrig i nær sagt alle gater.  

Om situasjonen endres radikalt, slik at Hvaltorvet framstår som selve bygarasjen, med langt 
høyere belegg enn i dag, vil behovet for et bedre visningssystem være til stede. Det vil da 
kunne være nyttig å få installert elektronisk plassvisning inne garasjen, dernest realltidsvisning 
av antall ledige plasser utenfor. Samme argumentasjon kan i noen grad brukes for Aagaards 
plass p-hus.   

Flere hensyn tilsier gratisplasser bør fjernes fra gatenettet. Hensynet til varelevering er en av 
disse. Parkering forbudt (skilt 372) kan være en erstatning, der varetransporten trenger hyppig 
tilgang. Skiltet tillater kort stans, også for privatbiler med et presserende ærend. 

 

6.3 Nye p-anlegg 

Utredningen konkluderer med at en i første rekke bør sørge for en bedre utnyttelse av de 
anleggene som finnes. Det er mye ledig kapasitet, men den befinner seg på privat side. Skal en 
fylle opp p-husene, kreves det at kommunen endrer sin praksis med gratis parkering og sterkt 
rabattert heldags parkering. Samlet sett er det mye å gå på, om en finner fram til et konstruktivt 
samarbeid mellom kommunen og de større private aktørene.  
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Om en forsetter med dagens praksis og vurderer de kommunale plassene som et separat 
system, kan det se ut som en trenger flere plasser (foreliggende planer tilsier at det etter hvert 
blir inndragning av en del gateplasser). Om en åpner et nytt parkeringshus i kommunal regi, vil 
en imidlertid møte seg selv i døra. Store investeringskostnader9 skal da inndrives over tid i form 
av parkeringsavgifter. Skal det være mulig, må hele avgiftssystemet opp til ny vurdering. Det 
øvrige plasstilbudet må innrettes slik at det blir en større betalingsvillighet for å stå i p-hus. Med 
større betalingsvillighet risikerer en samtidig å møte tøffere konkurranse fra Hvaltorvet og andre 
private anlegg.      

Mulige lokaliseringer av nye p-hus er illustrert i figuren på neste side. Hver av disse reiser en 
rekke problemstillinger, knyttet til grunnforhold, eierforhold, reguleringsmessige forhold, fysiske 
inngrep og trafikkbelastning. Bare nr 6 på lista, et fjellanlegg under Preståsen, er tidligere 
utredet gjennom en mulighetsstudie10 (kostnadsoverslag 400 mill kr). Det er imidlertid ikke fattet 
noe vedtak om videre planlegging. Vår utredning, basert på beleggstall våren 2018, gir ikke 
grunnlag for å påskynde denne planprosessen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varelevering i 
Sverres gate 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jernbanealleen 

                                                
9 Investeringskostnadene for p-hus kan løpe opp i 250-350.000 kr per plass, avhengig av type anlegg 
10 Mulighetsstudie parkeringsanlegg i Preståsen, Rambøll, okt 2010 
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1 P Castbergs g: 600 m 

2 Sandefjordveien / Hjertnespromenaden: 440 m 

3 Sandefjordveien v. bilforretning: 440 m 

4 Møllers gate v. bussterminalen: 360 m 

5 Hjertnes/rådhuset: 600 m 

6 Preståsen – fjellanlegg: 460 m  

7 Sandefjordveien, sør for Park: 800 m 

8 Sandefjordveien nord (Shelltomta): 1.000 m 

9 Tivolitomta: 480 m 

 

Figur 6.1: Nye parkeringsanlegg – aktuelle lokaliteter (med gangavstand til byparken) 
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Vedlegg 1: Oversikt over plasstilbudet og parkeringsbelegget våren 2018 

 
Gratisplasser - 1 time 

Sted Kapasitet Beleggs-% mars Beleggs-% mai 

  Lørdag Onsdag Lørdag Onsdag 

Landstads g 5 60 % 20 % 60 % 80 % 

Stockfleths g 39 51 % 46 % 46 % 51 % 

Kongens g 48 77 % 73 % 48 % 71 % 

Rådhusg 33 85 % 70 % 30 % 58 % 

Torggata 15 67 % 87 % 53 % 100 % 

Peter Grøns g 12 75 % 92 % 50 % 67 % 

Hjertnesprom. 31 71 % 65 % 74 % 42 % 

Prinsens gate 9 144 % 100 % 78 % 78 % 

Dronningens g 23 91 % 96 % 57 % 70 % 

Kirkegata 21 38 % 43 % 48 % 57 % 

Skolegata 7 86 % 71 % 29 % 43 % 

Th Bryns g 8 100 % 50 % 38 % 38 % 

Jernbanealleen 55 53 % 42 % 96 % 80 % 

Storgata 36 61 % 61 % 64 % 50 % 

Musumsg/Hvalf. g 7 86 % 43 % 100 % 43 % 

I alt 349 69 % 62 % 60 % 63 % 
 

Gratisplasser – 2-3 t 

Sted Kapasitet Beleggs-% mars Beleggs-% mai 

  Lørdag Onsdag* Lørdag Onsdag 

K12 Strandg (3t) 41 98 % 85 % 98 % 100 % 

Th Dahls gate (3t) 44 52 % 16 % 89 % 61 % 

K2/K4 Aagaards pl (3t) 37 92 % 97 % 81 % 97 % 

Havnesporet (2t) 22 59 % 64 % 59 % 64 % 

Matrosg - sone 2 (2t) 9 89 % 89 % 111 % 67 % 

Bjerggata - sone 2 (2t) 37 97 % 97 % 92 % 51 % 

I alt 190 81 % 80 % 87 % 75 % 

*) Veiarbeid i Th Dahls gate, ca 25 pl fjernet 

Kommunale avgiftsplasser – 2-4 t 

Sted Takst Kapasitet Beleggs-% mars Beleggs-% mai 

   Lørdag Onsdag Lørdag Onsdag 

K7 Langes g v kirka (2t) 17,- 25 40 % 44 % 60 % 72 % 

K5 Møllers g v kirka (2t) 17,- 27 78 % 11 % 33 % 70 % 

K16 Strandprom (2t) 12,- 36 11 % 0 % 33 % 11 % 

K1 Brygga (4t)* 17,- 42 74 % 33 % 36 % 57 % 

I alt   130 51 % 22 % 39 % 50 % 

*) Plassene langs Havnebygget har tidsbegrensning; plassene nærmest sjøen har ubegrenset p-tid 
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Kommunale avgiftsplasser - heldag  

Sted Takst Kap. Beleggs-% mars Beleggs-% mai 

   Lørdag Onsdag Lørdag Onsdag* 

K8 Dronn. gate p-hus 17,- / 57,- 23 39 % 74 % 30 % 39 % 

K10 Jernbaneall. p-hus 17,- / 57,- 25 32 % 52 % 36 % 48 % 

K6 Hvidtgården P-hus 17,- / 57,- 46 50 % 100 % 76 % 72 % 

K4 Hjertnes/rådhuset 17,- / 57,- 76 41 % 49 % 45 % 54 % 

K13 Tivolitomta 17,- / 51,- 216 82 % 64 % 92 % 93 % 

K14 Essotomta 12,-/ 30,- 33 64 % 73 % 58 % 100 % 

K17 Sandefj v. sf Park 12,- / 30,- 185 22 % 53 % 43 % 51 % 

I alt   604 51 % 62 % 63 % 66 % 

*) Tivoli på grusplassen, ca 90 plasser fjernet 

Private avgiftsplasser - heldag 

Sted Takst Kap. Operatør Beleggs-% mars Beleggs-% mai 

    Lørdag Onsdag Lørdag Onsdag 

P1 Aagaards pl p-hus 
60,- / 120,- 
(75,- 8 t) 111 

Q-park 
23 % 40 % 10 % 32 % 

P4-5 Stockfl.g 6-8/10 26,- 40 Car Park 23 % 13 % 28 % 15 % 

P2 Jernb. 30A/Stockfl 28,- / 150,- 4 Q-park 50 % 50 % 50 % 75 % 

P10 Rådhusgata 10 25 - / 150,- 39 Micasa 54 % 54 % 64 % 44 % 

P9 Torvgangen 25  -/ 150,- 59 Micasa 37 % 37 % 44 % 47 % 

P18 Landstads g 29 15,-/ 90,- 23 Micasa 35 % 52 % 22 % 52 % 

P3 Hvaltorvet p-hus 18,- / 130,- 382 Q-park 37 % 30 % 47 % 25 % 

P7 Brygga øst 28,- / 150 34 Q-park 24 % 26 % 21 % 44 % 

P16 Søeberggarasjen* 24,- / 69,- 29 Micasa 7 % 72 % 17 % 41 % 

P15 Jernb. / Atlantic 25,- / 125,- 8 Micasa 88 % 88 % 100 % 100 % 

Kiwi p-hu 15,- (½ t gratis) 28 Micasa 21 % 54 % 61 % 43 % 

Museumsg/Hvalf.g 25,-/150,- 14 Micasa 64 % 14 % 86 % 14 % 

I alt   771  34 % 36 % 40 % 32 % 

*) Bare besøksplassene 

Oversikt - alle besøksplasser 

Sted Kapasitet Beleggs-% mars Beleggs-% mai 

  Lørdag Onsdag* Lørdag Onsdag** 

Gratisplasser 1t 349 69 % 62 % 60 % 63 % 

Gratisplasser 2-3t 190 81 % 80 % 87 % 75 % 

Komm avg plasser 2-4t 130 51 % 22 % 39 % 50 % 

Komm avg plasser heldag 604 51 % 62 % 63 % 66 % 

Private avgiftsplasser 771 34 % 36 % 40 % 32 % 

Sum alle 2044 50 % 51 % 55 % 52 % 

*) Veiarbeid i Th Dahls gate, ca 25 pl fjernet 
**) Tivoli på grusplassen, ca 90 plasser fjernet 
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