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1 Bakgrunn 

Styret i Løkenhavna boligsameie har forespurt Norconsult om å bistå med en mulighetsvurdering for 

utvidelse av beboerparkeringsplasser. 

Omfang 

• Enkel kartlegging av eksisterende parkeringsarealer, oppholdsarealer og tilkomster 

• Illustrasjon og arealoversikt for mulig utvidelse av parkeringsplasser 

 

Grunnforhold og teknisk infrastruktur omfattes ikke i vurderingen. 

2 Kartlegging av eksisterende situasjon 

Reguleringsforhold 

Området er i dag regulert til blokkbebyggelse etter reguleringsplan Løkenlia/Løkenhavna, planID 1972196. 

Vedtatt 1976. Videre foreligger det godkjent bebyggelsesplan. 

 

En utvidelse av parkeringsarealer innebærer at man må ta av eksisterende uteoppholdsarealer. I gjeldene 

reguleringsplan er det ikke satt nærmere bestemmelser knyttet til parkering eller minste uteoppholdsarealer. 

I kommuneplanens arealdel for Bærum kommune er det satt krav til parkering (sykkel og bil), samt 

uteoppholdsarealer om det ikke er nærmere bestemt i reguleringsplan. Krav til minste uteoppholdsarealer 

(MUA) er videre definert i kommuneplanens arealdel. 

 

 

Figur 1: Viser området til Løkenhavna boligsameie og reguleringsstatus 
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Bestemmelser for uteoppholdsarealer for angitt boligformål (blokkbebyggelse) i kommuneplanens arealdel: 

a) Ved planlegging for blokkbebyggelse skal det avsettes minimum 80 m² MUA per 100 m² BRA 

boligareal  

b) Minimum 80 % av MUA skal være fellesareal og ligge på bakken. Herav skal 25 m2 per boenhet 

avsettes til lek.  

c) Minimum 50 % av uteoppholdsarealer på bakken skal ha direkte sollys minst 5 timer ved 

jevndøgn.  

 

Ut ifra en overordnet vurdering er det svært lite man har mulighet til å utvide parkeringsarealene med uten at 

det medfører tap av felles uteoppholdsareler. En mulig utvidelse er trolig i strid med bebyggelsesplanen og 

kan ikke godkjennes med mindre det gis dispensasjon etter plan- og bygningsloven (pbl) § 19-2. Pbl § 19-2 

stiller to vilkår som begge må være oppfylt: Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak 

bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I 

tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. For å 

vite konkret om en utvidelse medfører krav om dispensasjon, må en utrede situasjonen på et mer detaljert 

nivå, samt ha en dialog med Bærum kommune. Dette er utover dette oppdragets omfang. 

Eksisterende parkering og uteoppholdsarealer 

Det er pr. i dag ca. 160 parkeringsplasser i borettslaget. Parkeringsløsningen er ikke optimal med tanke på 
kapasitet til bil nr. 2 for hver boenhet, samt at det er behov for flere gjesteparkeringsplasser. Målet med 
vurderingen er å utrede hvor det er best egnet å utvide parkeringskapasiteten. Dette må blant annet sees i 
sammenheng med krav til uteoppholdsarealer, hvilke arealer det kan være hensiktsmessig å ta av, og 
hvordan man kan oppnå en praktisk parkeringsløsning.   
  
Eksisterende parkeringsarealer er lokalisert sør for bebyggelsen (vist i gult). Parkeringen er fordelt på 

parkeringskjellere samt parkering på bakkeplan. Uteoppholdsarealene er spredt rundt bebyggelsen innenfor 

sameiets eiendom, og hovedsakelig opparbeidet mellom bygg med lekearealer. 

 

Figur 2: Viser eksisterende parkeringsarealer og opparbeidede uteoppholdsarealer 
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Figur 3: Viser fotoer fra de ulike områdene innenfor boligsameiet 
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3 Muligheter for parkeringsplassutvidelse  

 

Figur 4: Alternativer for mulig utvidelse 

 

Følgende arealer er vurdert for utvidelse/omstrukturering: 

1. Innkjørsel 

2. Areal mellom bygg 1 og 2 

3. Nytt areal vest for bygg 3 

4. I den kommunale veien er det potensiale for gateparkering.  

 

Det er vurdert ulike alternativer til opparbeidelse innenfor areal 1, 2 og 3. Vurderingene følger under. En 

eventuell etablering av gateparkering på areal 4 må skje i samråd med Bærum kommune og er derfor ikke 

vurdert nærmere.  

Alternativene viser forslag til utvidelser der terrenget ikke er for bratt. Alternativene innebærer 

omstrukturering av eksisterende plasser sammen med utvidet areal, noe som medfører at kjøremønsteret 

blir forandret. Det er sannsynlig at skisserte alternativer medfører at noen trær går tapt, og at det potensielt 

må bygges støttemurer der nytt terreng blir for bratt. Alternativene viser også forslag til plassering av HC-

parkeringsplasser (ca. 10 % dekning). 

 

 

 

 

1 3 2 
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Alternativ 1 a – Innkjørsel 

Antall eksisterende plasser: ca. 20 

Antall plasser med ny parkeringsløsning: ca. 32 

Arealinngrep: Parkeringsplassen er noe utvidet, mulig behov for støttemur. 

 

 

Figur 5: Alternativ 1 a 

Alternativ 1 b – Innkjørsel 

Antall eksisterende plasser: ca. 20 

Antall plasser med ny parkeringsløsning: ca. 28 (større plasser og skråparkering) 

Arealinngrep: Parkeringsplassen er noe utvidet, mulig behov for støttemur. 

 

 

Figur 6: Alternativ 1 b 
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Alternativ 2 a – Areal mellom bygg 1 og 2  

Antall eksisterende plasser: ca. 15 

Antall plasser med ny parkeringsløsning: ca. 22 (større plasser og skråparkering) 

Arealinngrep: Parkeringsplassen er noe utvidet, mulig behov for støttemur. 

 

 

Figur 7: Alternativ 2 a 

Alternativ 2 b – Areal mellom bygg 1 og 2  

Antall eksisterende plasser: ca. 15 

Antall plasser med ny parkeringsløsning: ca. 28 

Arealinngrep: Parkeringsplassen er noe utvidet, mulig behov for støttemur. 

 

 

Figur 8: Alternativ 2 b 
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Alternativ 3 a – Nytt areal vest for bygg 3 

Antall nye plasser: ca. 14 Arealinngrep:  

Arealinngrep: Etablering av nytt parkeringsdekke, fjerning av trær, åpning av eksisterende vegg i 

parkeringskjeller, mulig behov for støttemur og trapp/tilkomst til arealet. 

 

 

Figur 9: Alternativ 3 a 

Alternativ 3 b – Nytt areal vest for bygg 3 

Antall nye plasser: ca. 8 (større plasser og skråparkering) 

Arealinngrep: Etablering av nytt parkeringsdekke, fjerning av trær, åpning av eksisterende vegg i 

parkeringskjeller, mulig behov for støttemur og trapp/tilkomst til arealet. 

 

 
Figur 10: Alternativ 3 b 
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Størrelse på parkeringsplass 

Størrelsen på en bil har vokst siden borettslaget ble etablert. Det anbefales at nye parkeringsplasser 

tilpasses moderne biler. Man bør tilrettelegge for en bredde på 2,5 meter per plass. Ved rettparkering bør 

avstanden mellom rekkene, som tegnet på hver side, være 6 meter, ved skråparkering kan denne avstanden 

være en del mindre og man sparer plass i bredden. Rettparkering vil til gjengjeld gi noen flere plasser per 

side. 

Utdrag fra Statens vegvesens håndbok N100 viser sammenhengen: 

 

Figur 11: Dimensjoner for utendørsparkering for bil 
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4 Oppsummering:  

Dersom man gjennomfører tiltak innenfor areal 1-3 vil man kunne etablere ca. 39 parkeringsplasser med 

rettparkering og minstemål (ca. eksisterende størrelse på parkeringsplass) i tillegg til de eksisterende 

parkeringsplassene. Dette innebærer omstrukturering av eksisterende parkeringsplasser. 

Ved etablering av skråstilte parkeringsplasser (dvs. noe større parkeringsplasser enn i dag) vil man kunne 

etablere ca. 23 parkeringsplasser i tillegg til de eksisterende parkeringsplassene. Alternativene med 

skråstilte plasser innebærer også omstrukturering av eksisterende parkeringsplasser. 
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