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1 Innledning 
Virksomhetsområdet Veg og Park har fått i oppdrag fra Kragerø kommune i å utarbeide en 

parkeringsplan.  

Dette dokumentet skal beskrive hvilke krav de nye reviderte nasjonale parkeringsforskriftene stiller 

for utførelse av parkeringsvirksomheten i kommunene og hvilke tiltak Kragerø kommune må gjøre 

for å imøtekomme disse, dette i form av en parkeringsplan. 

Kommunestyret i Kragerø har også bedt om en utredning for å sikre beboerparkering for hele 

Kragerø halvøya. Dokumentet vil også foreslå en parkeringsplan for sentrum som tar for seg 

problemstillinger og løsninger knyttet til dette.  

1.1 Ny parkeringsforskrift 
Fra 1 januar 2017 gjelder ny forskrift om vilkårsparkering og håndheving av private parkeringsplasser. 

Ny parkeringsforskrift medfører større krav til virksomheten, utdanning og uniformering av ansatte, 

utforming av skilt planer og universell utforming av betalingsløsningen.  

Formålet med de nye reglene er:  

 å gjøre parkering mer forbrukervennlige 

 sikre universelt utformede tilbud 

 gi likere konkurranseforhold 

 legge til rette for offentlig kontroll av virksomhetene 

Kort oppsummert skal følgende hensyn tas i utforming av en ny lokal parkeringsforskrift: 

 Standardisering av P-skilt 

Det blir fortsatt ulike skilt på offentlig og privat parkering, men hvilke skilt som skal benyttes 

hvor skal likevel standardiseres. Blant annet skal kommunale vilkårsparkeringsplasser skiltes 

med den kjente, hvite P-en på blå bakgrunn. Slik vil de plassene hvor det er betalingsfritak for 

forflytningshemmede være lett synlige. Private vilkårsparkeringsplasser på privat område 

skiltes med en svart P på hvit bakgrunn, ihht Parkeringsforskriftens vedlegg 1. 

  
 Krav om p-plasser til el-biler og forflytningshemmede 

Det blir krav om at en del av parkeringsplassene skal ha tilstrekkelig med lade punkter til el-

biler og tilstrekkelig med plasser skal reserveres for forflytningshemmede med 

parkeringstillatelse. Målsettingen for Kragerø kommune er å reserver 6% av 

parkeringsplassene til el-bil lading og 4% til HC parkering. 

 Betalingsløsninger 

På hvert område skal det være minst én universelt utformet automat, og minst ett universelt 

utformet betalingsalternativ som ikke forutsetter bruk av automat, for eksempel betaling via 

mobil. 

 Gebyrer 



 

 

Det blir tre faste satser for ikke å overholde parkeringsreglene. Den laveste satsen på 300 

kroner for de minst alvorlige overtredelsene, som ikke å trekke billett på gratisparkering, 

eller hvis den som har parkert handler i en annen butikken den som har kundeparkeringen. 

Normal sats på 600 kroner ved "alminnelige" overtredelser, som hvis man ikke har betalt for 

den tiden man faktisk står parkert. Høy sats på 900 kroner gjelder ved feil parkering på 

parkeringsplasser for forflytningshemmede. 

 Reserverte plasser 

Kommunen har et særlig ansvar for å ivareta trafikale hensyn ved regulering av 

vilkårsparkering på offentlig ferdselsåre, hvilket betyr at det i Kragerø kun er kommunen som 

kan håndheve vilkårsparkering langs kommunale veier. Parkeringen på offentlig ferdselsåre 

kjennetegnes av at manøvrering inn og ut på hver enkelt biloppstillingsplass må skje i selve 

kjørebanen der trafikken går. Dette i motsetning til parkering på plasser som er knyttet 

sammen med kjørebanen gjennom en egen avkjørsel, hvor all manøvrering skjer inne på 

parkeringsplassen (parkeringsområdet).  

Siden parkering på offentlig ferdselsåre i stor grad påvirker trafikken i kjørebanen, er det 

viktig at trafikkansvarlige myndigheter kan styre både reguleringer og håndhevelse fullt ut. 

Det er nødvendig at håndhevelse av vilkårsparkeringsplassene sees i sammenheng med 

håndhevelse av stans- og parkeringsforbud i trafikkreglene mv., og at håndhevelsen utføres 

av samme virksomhet.  

1.2 Boligsone-/beboerparkering 
Hovedformålet med innføring av boligsone parkering er å gi beboere som er avhengig av å parkere på 

gaten et godt parkeringstilbud. Boligsoneparkering vil også hindre såkalt fremmedparkering i 

boligområder, som da i stedet må benytte seg av avgiftsbelagte parkeringsplasser.  

Oppsummert vil innføring av en slik ordning få følgene konsekvenser: 

 Fordeler 

o Fjerner fremmedparkering 

o Reduserer trafikkmengde (støy og forurensing) 

o Gir beboere tilgjengelig parkering 

 Ulemper 

o Vil medføre en avgift for beboere i sonen (hvis de ønsker å benytte seg av tilbudet)  

o Problemet med fremmedparkering flyttes til et annet område 

o Øker arbeidsmengde og administrasjonskostnader for kommunen 

Trafikkøkonomisk institutt utredet konsekvenser ved innføring av boligsone-/beboerparkering. 

Vedlegg 1. 

2 Krav til parkeringsplasser 
Kragerø kommune har som målsetting å utforme parkeringsplasser etter de normer som vegvesenet 

har satt. Det er i dag parkeringsområder og plasser i Kragerø som er oppmerket med en bredde på 

2,3m, som for noen år siden var akseptabelt på bakgrunn i datidens bilstørrelse. Bilene er i dag 

generelt større og det er i dag satt en annen standard utforming for en parkeringsplass. Det ønskes 

på sikt å endre bredden til 2,5 m. Dette vil bety at dagens antall av parkeringsplasser i Kragerø vil bli 

redusert med ca. 9 %. 

Som hovedregel skal utformingen av HC- plass være minst 4,5x6 meter. Langsgående plass på 

offentlig ferdselsåre kan likevel ha alminnelig bredde, og utformes universelt.  



 

 

3 Parkeringssituasjonen i Kragerø pr. i dag 
3.1 Offentlige vilkårsparkeringsplasser 
Parkeringskapasiteten i sentrum er kompleks. Vi sliter med for få offentlige tilgjengelige plasser om 

sommeren, men har god kapasitet om vinteren. Behovet for utleie- /reserverte plasser er lik 

igjennom året, men er større enn kommunen har oversikt over, da det finnes mange private 

parkeringsplasser som blir leid ut. Antall plasser er fordelt omtrent slik: 

 Kommunale Private 

Offentlige tilgjengelige plasser/ avgiftsbelagte: 343 420 

Utleieplasser 231 Ca 180  

 

I tillegg er det en del private plasser som blir leid ut, både ved Naper/Smedsbukta, Øya, Havna og 

Rørvik. 

3.2 Kommunalt reserverte plasser til beboere og næringsdrivende 
Kragerø kommune leier ut parkeringsplasser på kommunal grunn til beboere og næringsdrivende. 

Noen av plassene ligger på dedikerte parkeringsområder med egen inn- og utkjøring, mens andre 

ligger i direkte tilknytning til offentlig vei, såkalt kantsteinsparkering der manøvrering til 

parkeringsplassen skjer i veibanen.  

3.3 Private parkeringsplasser 
Det er også parkeringsplasser i Kragerø som leies ut av private aktører på privat eiendom. Disse 

befinner seg, som for de kommunale utleieplassene, både på dedikerte parkeringsområder og i 

tilknytning til offentlig vei. 

3.4 Soneparkering i sentrum 
Kragerø har i dag sone parkering i sentrum, fra Kragerø tunellen/Ytre Strandvei 28 i nord til 

Munchen/Barthebakken i sør og Bedehuset/Biørnsborgbakken i vest. Utenfor disse områdene er 

parkeringen regulert med skilting. Sone skiltet angir at en i et område ikke kan parkere. Det betyr at 

innenfor dette sone-området kan du kun parkere på plasser med skilting hvor du lovlig kan parkere. 

Forbudet gjelder da til det igjen er skiltet at det opphører, ved et tilsvarende grått skilt med 

diagonale striper over. Skiltet kan også ha tidsbegrensning, slik at du i perioder kan parkere lovlig på 

hele området.  



 

 

 

Kart over soneparkeringsområdet i Kragerø 

3.5 Tidsbegrensninger og priser 
I Kragerø har man tradisjon for å ha forskjellige priser og tidsbegrensninger om sommeren og 

vinteren, og på forskjellige parkeringsområder/plasser.  

Prisene har ligge på et normalt nivå i perioden 1. juni til 31 august, mens satsene er satt betydelig 

ned resten av året for å få flere folk til sentrum utenfor sommersesongen. De siste årene har det 

også vært gratis parkering i sentrum fra 1. desember til 24. desember, fra kl 12.00.  

Formålet med å differensiere på tidsbegrensningen er å ha en viss styring på hvem som parkerer 

hvor. På vinteren hvor det er god kapasitet, så har man valgt å ha vilkårsparkringene inntil 10 timer. 

Da er det plass nok til både handlende og arbeidstakere på de nærmeste parkeringsplassene. Om 

sommeren, hvor det er liten kapasitet, har man valgt å endre tidsbegrensningene til inntil 4 timer på 

sentrale plasser som Danskekaia og Kirketomta. Tidligere var også parkeringsplassen i Kirkebukta 4 

timer, men et sterkt ønske fra fjordbåtselskapet, og Visit Kragerø gjorde at vi endret det til 10 timer 

slik at de som reiste på dagstur med ferjene hadde muligheten til å parkere i nærheten.  

På plasser som det har vært ønskelig at det er enda hyppigere rullering, som inni sentrum og lang 

Brygga senteret, er tidsbegrensningen inntil 1 time både sommer og vinter.  

Kragerø kommune har ingen langtidsparkeringsplasser, men flere av de private aktørene tilbyr dette. 



 

 

4 Konsekvenser ved innføring av Parkeringsforskrift og 
Boligsone-/bostedsparkering 

4.1 Parkeringsforskriften – Konsekvenser for Kragerø 
Innføringen og håndhevingen av de nasjonale parkeringsforskriftene vil få merkbare konsekvenser 

for Kragerø kommune og for mange av kommunens innbyggere for 2018 og framover. For eksempel 

må flere av kommunens vilkårsparkeringsplasser omdisponeres til HC parkering og til ladestasjoner 

for el-bil. I tillegg vil det være nødvendig å se på skiltingen av nåværende parkeringsplasser og 

parkeringsområder slik at de tilfredsstiller de nye forskriftene.  

Den største merkbare konsekvensen vil likevel være oppheving av reserverte parkeringsplasser og 

privat vilkårsparkering langs offentlig ferdselsåre. Et unntak fra denne regelen er parkering for 

politiets tjenestebiler og andre utrykningskjøretøy. 

Som noen eksempler for parkeringsreservasjon og privat håndheving som ikke er i tråd med 

forskriftene kan nevnes: 

 Reserverte plasser for kommunalt ansatte bak rådhuset. Det er ikke tillatt å reservere plasser 

for enkelt personer eller grupper langs offentlig ferdselsåre. 

 Privat vilkårsparkering langs «Bonus» bygget. Disse plassen ligger langs offentlig ferdselsåre 

og må håndheves av trafikkansvarlig myndighet, det vil si Kragerø kommune. 

 Reservert plasser langs Seniorsenteret, Bryggasenteret og «Gamle Central Hotel». Det er ikke 

tillatt å reservere plasser for enkelt personer eller grupper langs offentlig ferdselsåre. 

 Reservert kundeparkering utenfor Spar Kivle. Det er ikke tillatt å reservere plasser for enkelt 

personer eller grupper langs offentlig ferdselsåre. 

 Utleie plasser langs kommunale veier på for eksempel Kirketomta, Biørnsborparken, 

Tallakshavn, Tønnesensbakke, Fjellmannsveien, Bakkestubakken, Barthebakken, Victoria 

hotel, Høyåsen, Skuteveien og i sentrum. 

På grunn av ovenstående endringer vil det være nødvendig å se på hele parkeringssituasjonen i 

Kragerø og utforme en parkeringsplan med de nasjonale forskriftene som basis. Den må så langt det 

lar seg gjøre tilpasses og ta hensyn til lokale forhold og ta hensyn til bl.a.: 

 Parkering for Kragerøs fastboende i sentrum og sentrumsnære områder 

 Parkering for øyboere 

 Parkering for arbeidstakere i sentrum 

 Parkering for det lokale næringslivet 

 Parkering for turister 

 Parkering for bobiler 

 parkeringsregulering om sommer og vinter 

 tidsbegrensninger (lang, kort) 

 priser 

4.2 Boligsone-/beboerparkering – konsekvenser for Kragerø 
Kragerø kommune har i dag ingen områder som er regulert med boligsone-/beboerparkering.  

Det er i sommer- og turistsesongen et mye større behov for parkeringsplasser i Kragerø enn det er 

normalt i resten av året. Dette fører til at enkelte områder og gater, utenfor parkeringssonen i 

sentrum, blir fylt opp av biler tilhørende turister og hyttefolk. Dette kan by på trafikale problemer 

som mye ekstra trafikk og redusert fremkommelighet og det skaper også irritasjon blant fastboende 



 

 

som mister muligheten for parkering nær bostedet. For å fjerne fremmedparkering finnes det to 

virkemidler; regulering med parkering forbudt skilt eller boligsone-/beboerparkering. Ved innføring 

av parkeringsforbud vil dette også påvirke parkeringsmulighetene for beboere i området, mens en 

boligsone-/beboerparkering vil gi beboere anledning til parkering. Konsekvensene kan bli at fremmed 

parkeringen forflytter seg til et annet område, så dette er noe man må ta med i betraktningen ved å 

innføre ordningen. 

4.3 Parkeringsplasser som forsvinner 
Som følge av ny parkeringsforskrift og politisk vedtatte planer om å benytte eksisterende 

parkeringsområder til annet formål, så vil en del parkeringsplasser forsvinne.  

Alle reserverte/ utleide parkeringsplasser som er i tilknytning til offentlig ferdselsåre, må gjøres om til 

avgiftsbelagte plasser, eller gjøres om til boligsoneparkering. Ca. 110 av de i alt 231 reserverte 

plassene, må endre status.  

I tillegg så er det i Sentrumsplanen og andre reguleringsplaner foreslått endringer av 

parkeringsområder. Realiseres disse planene så fjernes ca 240 parkeringsplasser, 174 av disse skal 

erstattes i henhold til utbyggingsavtalen med Kragerø Utvikling AS. 

- Kirketomta/Minneparken. Her foreslås det å fjerne alle parkeringsplassene rundt Kirken, 

samt Minneparken. 19 plasser. 

- Badehustomta. Dette området er i sentrumsplanen tenkt benyttet til lek. 20 plasser 

- Carl Hansens brygge. Deler av området er i sentrumsplanen tenkt gjort om til park. 10 plasser 

- Rådhuset/Viktoria. Regulert til park og vei. 14 plasser.  

- Kirkebukta. Områdene er regulert til annet formål. 100 plasser. 

- Danskekaia. Områdene er regulert til annet formål. 74 plasser. 

4.4 Planlagte parkeringsområder 
KU skal i henhold til utbyggingsavtalen totalt erstatte de 174 p-plassene som forsvinner i Kirkebukta 

og på Danskekaia. Et planlagt p-hus på B4, på vestsiden av Kragerø tunnelen, er beregnet til å 

inneholde ca. 300 p-plasser. Når p-huset står ferdig skal 15 av disse p-plassene erstattes umiddelbart, 

de resterende 85 og 74 p-plassene erstattes etter hvert som delfeltene skal igangsettes. Dette 

medfører at Kragerø kommune først får 15 p-plasser umiddelbart, og så får tilgang til 159 

erstatningsplasser når delfeltene B1 (Kirkebukta) og B13 (Danskekaia) igangsettes.  

Resterende 126 p-plasser bør kommunen kjøpe disposisjonsretten til som erstatningsplasser for p-

plassene som forsvinner i sentrum. P-plassene i bygget bør blir offentlige p-plasser med en 

kombinasjon av korttids- og langtidsparkering, samt årlige utleieplasser som kan erstatte 

utleieplasser sentrum. 

5 Ny parkeringsplan for Kragerø kommune 
5.1 Kommunale reserverte plasser til beboere og næringsdrivende 
Kragerø kommune er pålagt å etterkomme krav som er beskrevet i de nye Parkeringsforskriftene, 

hvilket betyr at alle reserverte parkeringsplasser som ligger i tilknytning til offentlig vei må fristilles. 

Parkeringsplasser som ligger på dedikerte områder kan fremdeles leies ut og reserveres, men noen 

av disse vil opphøre pga endret reguleringsplan. For denne kategorien parkeringsplasser foreslås 

følgende: 

 



 

 

Parkeringsplasser Antall Kommentar Vedlegg 

Øya 14    25 Uendret. Kan leies ut på samme vilkår 1 

Kirken  
7 Uendret. Kan leies ut på samme vilkår inntil 

utomhusplanen til kirken iverksettes. 
2 

Kirken v/Enger 3 Endres til vilkårsparkering 2 

Biørnsborgparken 16 Endres til vilkårsparkering 3 

Minneparken Kirken 9 Uendret. Kan leies ut på samme vilkår 2 

Andølingen (KV) 9 Endres til vilkårsparkering 4 

Badehustomta 20 Uendret. Kan leies ut på samme vilkår 4 

Torvgata 4 1 Uendret. Kan leies ut på samme vilkår 4 

Andølingen 3 1 Endres til vilkårsparkering 4 

Solbekk møbler 1 Endres til vilkårsparkering. 4 

Jernbanebygget 6 Uendret. Må skiltes om 4 

Jørandsberg 41 1 Endres til vilkårsparkering 4 

Posthuset 1 Endres til vilkårsparkering 4 

Carl Hansens brygge 17 7 plasser uendret. 10 plasser utgår (reguleringsplanen) 5 

Victoria hotel 7 Endres til vilkårsparkering 6 

Bakkestubakken 4 Endres til boligsoneparkering 7 

Langjordet 12 Endres til boligsoneparkering 7 

Kragerø Stadion 25 Uendret 8 

Smedsbukta 6 Endres til boligsoneparkering 9 

Tallakshavn 2 Endres til boligsoneparkering 10 

Tønnesens bakke 4 Endres til boligsoneparkering 10 

Seniorsenteret 5 Endres til boligsoneparkering 11 

Barthebakken 2 Endres til boligsoneparkering 11 

Gunnarsholmen 4 Alle blir HC parkering 11 

Kunstskolen 9 Endres til vilkårsparkering 11 

Wiig 7 Ladestasjon for El-bil 12 

Politistasjonen 12 Uendret 12 

Rådhuset 5 Endres til vilkårsparkering 13 

Kivle 12 Endres til vilkårsparkering. Korttidsparkering, 1 time 14 

Tevannsbakken 25 Uendret 15 

Steinhoggeren 18 Endres til vilkårsparkering 18 

Biørnsborgbakken 12 Uendret. Kan leies ut på samme vilkår 18 

Høyåsen 1 Kan ikke leies ut. 19 

Fjellmannsveien 1 Kan ikke leies ut. 21 

Galeiodden 13 Endres til boligsoneparkering (Øya) - 

Skuteveien 3 Endres til boligsoneparkering (Øya) - 

Trafoen på Øya 1 Endres til boligsoneparkering (Øya) - 
 

5.2 Private parkeringsplasser 
Parkeringsplasser som leies ut av private aktører må også etterkomme kravene som er satt i 

Parkeringsforskriften. Dette vil få følgende konsekvenser for parkeringsområder og enkeltstående 

parkeringsplasser: 

Parkeringsplasser Privat Antall Kommentar Vedlegg 

Vinmonopolet 
Bane Nor 14 Endres til vilkårsparkering. 

Korttidsparkering, 1 time 
4 

Meierigården Gamle meieriet as 9 Endres til vilkårsparkering  4 



 

 

Parkeringsplasser Privat Antall Kommentar Vedlegg 

Kragerø legekontor ?? 3 Endres til vilkårsparkering  4 

Vestøl  
Finn Mehlum 

Eiend. as 
6 Uendret 4 

Andølingen 
Borettslag 

?? 5 Uendret 4 

Jernia 

FJ 
eiendom/Kragerø 

kommune 

3 Utgår 4 

Seniorsenteret Sameiet 34 Endres til Boligsone 11 

Evensen Matr.25 1 Endres til vilkårsparkering  13 

Håndtverkeren 
Kragerø 

hånd.v.for. 
3 Uendret. Må skiltes om 13 

Bonus bygget Aco ~30 Endres til vilkårsparkering 13 

Theilertomta Aco ~10 Uendret 13 

Central hotel 

PRÅ eiendom 
Rådhusgata 2 
Annen etage 

3 Endres til vilkårsparkering 13 

Ytre Strandvei 1 Tollefsen 6 Uendret 16 

Bryggasenteret Panderol 12 Endres til vilkårsparkering 16 

Kirketomta 
borettslag 

 9 Endres til vilkårsparkering 17 

Barthebrygga 10 

Kragerø 
kommune/ John 

Moe 

4 Uendret 20 

Maxbo   
Kragerø 
kom./Havnev. 

23 Uendret. Må skiltes om 22 

Maxbo Lagerbygg 
Kragerø 

kom./Havnev. 
4 Uendret 22 

Havnelager 
Kragerø 
kom./Havnev. 

14 Uendret 22 

Apoteket Brygga 
Kragerø 
kom./Havnev. 

5 Uendret  22 

Ferjekai piren 
Kragerø 
kom./Havnev. 

12 Uendret. Må skiltes om 22 

Havna  
Kragerø 
kom./Havnev. 

??? Uendret. Må skiltes om 23 

Trikotasjen Johnny Jensen?? 23 Uendret 24 

Øya v/Gierløffsvei 4  3 Endres til boligsoneparkering (Øya) - 

Øya generelt   ? Endres til boligsoneparkering - 
 

5.3 Boligsone- og beboerparkering 
Basert på de undersøkelsene vi har utført, tilbakemeldinger fra beboere og innføring av den nye 

parkeringsforskriftener foreslår vi at noen områder og gater i Kragerø reguleres med boligsone-

/beboerparkering. Dette begrunnes med at noen områder er belastet med fremmedparkering som 

hindrer fastboende i å parkere i nærområdet. For disse områdene vil reguleringen gjelde for 

sommersesongen, for eksempel fra og med juni til og med august. For andre områder skal boligsone 

parkeringen gjelde for hele året. Dette er områder som i dag har en utstrakt reservasjon av 

parkeringsplasser til beboere, men som på grunn av parkeringsforskriften må opphøre som 



 

 

utleieplasser. Boligsone parkeringsordningen vil derfor sikre at beboer kan ha en mulighet til å finne 

en parkeringsplass i nærhet av bosted. Beboere vil få anledning til å kjøpe parkeringskort i henhold til 

lokal forskrift som skal utarbeides. Boligsone-/beboerparkering er foreslått for følgende 

områder/gater: 

 Bekkedalsveien: Boligsone-/bostedsparkering om sommeren på strekningen fra krysset 

Biørnsborgbakken til krysset Hornemansveien. 

 Edv.Munchs vei: Boligsone-/bostedsparkering hele året. Parkeringsplassene i svingen ved 

Seniorsentret er definert som en integrert del av offentlig vei og skal derfor administreres av 

kommunen.  

 Bakkestubakken/Langjordet: Boligsone-/bostedsparkering hele året Det er flere reserverte 

plasser på strekningen fra Thomesheiaveien og ned til Smedsbuktveien. På Langjordet er det 

i dag ingen avgift for parkering. Disse er definert som en integrert del av offentlig vei.  

 Smedsbuktveien/Tallakshavnveien/Tønnesens bakke: Boligsone-/bostedsparkering hele året 

på strekningen fra Bakkestubakken til Tallakshavn har flere reserverte plasser som er definert 

som integrert i offentlig vei.  

 Øya: Boligsone-/bostedsparkering hele året. Hele Øya har reservert plasser langs offentlig 

vei.  

5.3.1 Tildelingskriterium for parkeringskort 
For å søke om boligsonekort i boligsone er følgende forslag til kriterier, men endelige kriterier må 

fastsettes i en egnen lokal forskrift: 

 Du må være registrert i folkeregisteret med adresse i en boligsone. 

 Kjøretøyet skal være registrert på deg i motorvognregisteret, og vognkortet skal ha ditt navn. 

Unntak kan innvilges om du legger frem tidfestet leie- eller leasing kontrakt fra utleie-

/leasing firma eller firmabil. 

 Du må ha gyldig førerkort. 

Andre kriterier som må fastsettes: 

 Det må defineres hvor mange parkeringskort som kan utstedes til hver boenhet. 

 Skal eiendommer med egen parkeringsplass (som ikke er integrert i offentlig vei) kunne 

søke om kort? 

5.4 Bobilparkering 
Det er et ønske fra kommunestyret om at det skal etableres en kvalitetsmessig og sentrumsnær 
bobilparkering i Kragerø. Følgende områder er vurdert: 
 

 Stilnestangen. Parkeringsplassen på Stilnestangen fungerer som Bobilparkering. Men det er 
ikke tilrettelagt med hverken vann eller strøm. Dette er et midlertidig område for parkering, 
og ikke i kommunalt eie. Det arbeides med en helhetlig løsning fra Kirkebukta til Stuern, det 
antas at bobilparkering ikke er et alternativ i de planene. 

 Kirkebukta. Her foreligger det en reguleringsplan hvor området er regulert til bolig, og det er 
signalisert at utbyggingen er nær forestående. 

 Danskekaia. Det eksisterende parkeringsområdet har fullt belegg hele sommeren. Det er 
tidsbegrensning på 4 timer, for at man skal oppnå rullering på plassene slik at det kommer 
flere handlende til byen. Man kan ta deler av området å gjøre om til bobilparkering, men 
med bråket fra innfartsveien og ferjene er det ikke et godt egnet sted. Det foreligger en 
reguleringsplan hvor området er regulert til kombinert bebyggelse, og en eventuell 



 

 

bobilparkering her vil kun være midlertidig. I reguleringsplanen er det lagt inn et område for 
parkering over p-hus foran polet, men det er ikke regulert inn bobilparkering. 

 Øya. Eksisterende parkeringsplass, som fungerer både som utleieparkering og 
vilkårsparkering. Deler av området kan gjøres om til bobilparkering, men det er trangt om 
plassen både på Øybrua og på parkeringsplassen. Mange av disse bilene er nærmere 8 meter 
lange, og trenger god plass. Det er mulig å anlegge ca 11 plasser hvis en skal ta i bruk hele 
området som i dag er vilkårsparkering. Ut i fra erfaringer fra Stilnestangen, er ikke dette stor 
nok kapasitet. Dette kan føre til mye kjøring fram og tilbake, for de som er på leit etter 
parkeringsplass. Og selv om en anlegger et system som viser om det er ledige plasser eller 
ikke, vil en slik parkeringsplass uansett øke trafikken av større kjøretøy over til Øya. 
Området ytterst mot sjøen har sunket en del, og kaifronten må utbedres. Ved 
ekstremhøyvann så står deler av parkeringsplassen under vann. Det er mulig å tilrettelegge 
for strømuttak og vann, men det er ikke plass til noe serviceanlegg. 
Anlegges plassen her, forsvinner vilkårsparkeringsplassene som benyttes av blant annet 
besøkende til Sjøbadet, båtfolk på dagstur og besøkende til byen. 

 Barthebrygga. Her er det ikke plass, og det er heller ikke anledning til å reservere plasser ved 
offentlige ferdselsårer. Det må være mulig å avgrense mot vei.  

 Steinhuggeren. Her er det ikke plass, og det er heller ikke anledning til å reservere plasser 
ved offentlige ferdselsårer. Det må være mulig å avgrense mot vei. 

 
Av disses foreslåtte områdene, så er det kun Øya som er et alternativ. Og med de begrensningene 

som er beskrevet ovenfor så synes ikke dette som et godt alternativ, hverken trafikalt eller 

kapasitetsmessig. Uansett så må kaifronten oppgraderes først hvis området skal gjøres om til 

Bobilparkering. 

Konklusjonen er at det ikke finnes et kvalitetsmessig og sentrumsnært område for bobiler i dag.   

5.5 HC-Parkering 
I den nye forskriften er det krav om at det skal avsettes et tilstrekkelig antall plasser tilrettelagt for 

forflytningshemmede med p-tillatelse. På områder med 50 plasser eller mer, er kravet opptil 4%, og 

på parkeringsområder opptil 50 plasser er virksomheten ikke forpliktet til å reservere mer enn to 

plasser.  

Som hovedregel skal utformingen av HC- plass være minst 4,5x6 meter. Langsgående plass på 

offentlig ferdselsåre kan likevel ha alminnelig bredde, og utformes universelt.  

Noen av de eksisterende plassene er ikke innenfor krav til utforming, og må utbedres eller flyttes. 

Det må også etableres noen flere plasser.  

 

Ytre strandvei Ok 

Barthebrygga Ok 

Rådhuset Må flyttes pga stigning og størrelse. 

Posthuset Må utvides 

Torvet Ok 

Biblioteket Må utvides 

Polet Ok 

Danskekaia Ny 

Øya Ny 

Andølingen (KV) Flytte den som er for nære krysset. 
 



 

 

 

5.6 Ladestasjoner 
I tillegg til de to stasjonene som nylig er anlagt på Barthebrygga, er det tenkt å utvide tilbudet ved 

siden av Kinoen. Det er tenkt å anlegge ladestasjoner langs muren til Biørnsborgbakken, og å bytte de 

eksisterende ladestasjonene med type semi-hurtiglader (22kW). Dette kan også være aktuelt for 

området på Danskekaia, hvis ikke reguleringsplanen realiseres i nær framtid. 

 

5.7 Priser og tidsbegrensninger 
5.7.1 Vilkårsparkering 
Måten man regulerer både priser og tidsbegrensninger gjenspeiler hva vi ønsker å oppnå med 

reguleringen. I Kragerø har man lagt seg på lave priser om vinteren og lang parkeringstid for å få flere 

til å bruke sentrum. I andre byer hvor det er et stort behov for å redusere trafikken inn til sentrum, 

velges det løsninger med dyre parkeringsplasser med kort tidsbegrensning nær butikkene, og 

nærmest gratis parkering i parkeringshus eller større områder utenfor sentrum. Dette er gjerne 

større byer, hvor man ikke trenger ta hensyn til tilstrømning til sentrum. Med bakgrunn i 

henvendelser fra næringsdrivende i Kragerø sentrum, er det et stort ønske om å tilrettelegge for å få 

flere til å bruke sentrum. Derfor videreføres dagens ordning som beskrevet i kapittel 3.5 

 Differensierte priser vinter og sommer. Justeres 1. juni og 31. august. Prisene er til enhver tid 

gjeldende satser, fastsatt av kommunestyret. 

 Alle parkeringsplasser i sentrum har tidsbegrensning på 10 timer med unntak av: 

o Danskekaia og Kirketomta som reduseres til 4 timers parkering fra 1. juni til 31. 

august 

o Sentrum indre, der hvor det i dag er parkometer, samt langs Bryggasenteret, 

opprettholder 1 times parkering året rundt. 

Ordningen med gratis parkering på alle kommunens parkeringsplasser i sentrum fra 1. desember 

frem til og med julaften videreføres. Ordningen gjelder fra kl. 12.00 hver dag.  

Dagens parkometer har gått ut av produksjon, slik at disse vil bli erstattet med en kort- og mynt 

automat sentralt plassert på Torvet, samt betalingsløsningen fra EasyPark som nylig er innført. 

5.7.2 Reserverte parkeringsplasser i sentrum 
De reserverte parkeringsplassene som ikke er i tilknytning til offentlig ferdselsåre, som er innenfor et 

definert område, kan fremdeles leies ut til enkeltpersoner / foretak. Disse foreslås å videreføre slik 

som i dag og med samme sats som kommunestyret vedtar i budsjettet. 

5.7.3 Parkeringskort til beboere og næringsdrivende i sentrum.  
Da vi mister en del reserverte parkeringsplasser, kan en løsning være å utstede parkeringskort som 

kan benyttes på vilkårsparkeringsplasser. Det foreslås derfor at man kan utstede parkeringskort til 

beboere og næringsdrivende i sentrum. Man kan da stå parkert på avgiftsbelagte plasser, ut over den 

tiden som står definert på skiltet, men man får ingen egen definert plass slik som med reserverte 

plasser. Disse kan sammenlignes med boligsonekort, men er en erstatning til parkeringsbilletten. 

Prisen skal kunne gjenspeile hva det ville ha kostet hvis man isteden benyttet seg av automaten. Hvis 

man tar utgangspunkt i at en plass koster 6 kr/t, (vintertakst) så vil en parkeringsplass koste 17 800 i 

året hvis man står parkert hele avgiftsperioden. Dette er jo ikke tilfelle, og det er vanskelig å vite 



 

 

eksakt hvor mye dette vil utgjøre. Men det er sannsynlig at beboere vil benytte parkeringsplassen 

mest om ettermiddag og kveld, og at næringsdrivende vil benytte seg av plassene mest på dagtid.  

Det foreslås derfor at et kort utstedt til beboere skal koste halve prisen av hva en reservert 

parkeringsplass koster, og for næringsdrivende bør kortet koste det samme som en reservert plass. 

5.7.4 Boligsoneparkering 
For boligsoneparkering utenfor sentrum, så må prisen for disse kortene diskuteres i forbindelse med 

den lokale forskriften, men den bør ligge lavere enn for parkeringskortene i sentrum. Alternativt kan 

kommunen vederlagsfritt utstede boligsonekort til beboere i sonen. Dette må vurderes nøye da det 

vil føles som en forskjellsbehandling for beboere i sonen å måtte betale en parkeringsavgift når 

beboere i nabogaten slipper dette. 

5.7.5 Elbil parkering 
Parkering av nullutslippskjøretøy på kommunale parkeringsplasser, dvs elbil, koster i dag det samme 

som parkering av konvensjonelle kjøretøy, men det ligger nå ute til høring et forslag om at det skal 

være anledning til å kreve maksimum 50% av takstene for konvensjonelle kjøretøy. Dette vil i så fall 

trå i kraft etter en eventuell endring i Parkeringsforskriften. 

For elbil parkering på ladestasjon (semi-hurtig) kan det også tas betalt for lading. Hvordan dette skal 

prises er ennå ikke bestemt og det er forskjellige varianter av hvordan dette kan gjøres, feks. På stått 

parkeringstid, aktuelt forbruk eller «plug» tid. Kragerø kommune vil ha sin første semi-hurtig lader 

med to uttak operativ tidlig i januar 2018. Den er plassert på Barthebrygga. 

For fullutnyttelse av disse plassene må disse plassene være reservert for elbil og ha en relativt kort 

maksimum parkeringstid. 

6 Økonomiske konsekvenser for Kragerø kommune 
Da det er flere alternative løsninger for hvordan en parkeringsplan i Kragerø skal være vil det også 

medføre at det vil være alternativer for hvordan dette vil påvirke Kragerø kommune på inntekts- og 

utgiftssiden.  

Dette kan slå ut på følgende måter: 

 Boligsoneparkering: Feks. Så vil innføring av boligsone i Bekkedalen gi en inntekt hvis det vil 

koste noe for beboere i sonen. På utgiftssiden vil vi ha administrering av parkeringskort og 

håndheving av parkeringsreguleringen. Er parkeringskortene gratis vil kommunen kun få 

utgifter med ordningen. 

Ved innføring av boligsone parkering på Øya vil dagens inntekter for utleie av reservert 

parkeringsplasser som ligger langs offentlig vei kunne tas inn ved salg av boligsonekort. 

Inntektene fra en slik løsning er avhengig av hvor mange kort som utstedes og det må ses i 

sammenheng med antall parkeringsplasser som er tilgjengelig i sonen. Siden vi har foreslått å 

halvere prisen på boligsonekort mot prisen for en reservert plass, vil dermed også inntektene 

reduseres. 

 Parkeringsplasser langs offentlig vei: Pga at det nå ikke lenger vil være tillatt for private 

aktører å ta betalt for utleie av parkeringsplasser langs offentlig vei vil kommunen nå kunne 

overta disse inntektene. Det er ennå ikke avklart om kommunen vil få utgifter som en 

kompensasjon for dette til disse private aktørene og dermed er netto forskjell vanskelig å 

forutsi. 



 

 

 Kommunale parkeringsområder: Inntektene for utleie av parkeringsplasser på dedikerte 

områder vil gi de samme inntektene som i dag. 

 Parkeringskort i sentrum: Kommunale utleie plasser i sentrum langs offentlig vei kan ikke 

lengre reserveres til beboere, men må gjøres om til vilkårsparkeringsplasser. Forslaget er 

derfor å kunne utsted parkeringskort til beboere og næringsdrivende i sentrum. Forslaget er 

å prise dette kortet til 50% av en utleieplass (se 5.7.3). Hvordan dette vil slå ut er vanskelig å 

forutse, men vi antar at forskjellen fra dagens ordning ikke blir vesentlig. 

Konklusjonen er at vi nå ikke har svaret på dette regnestykket……………………………….. 

 

 

  



 

 

7 Vedlegg 1 – 25 
 Vedlegg 1-24 Parkeringsoversikt 

 Vedlegg 25 Boligsone-/beboerparkering TØI 

 


