
Alt du lurer på om beboerparkering 

Hensikten med beboerparkering er å hindre fremmedparkering i boliggater, og sikre at de 

som bor der får benyttet seg av gateparkeringen. Prisen for beboerparkering er 3000 kroner i 

året for én bil, og den øker dersom du har flere biler. For næringsdrivende starter prisen på 

6000 kroner i året for en bil.  

Gateparkering blir forbeholdt lokale beboere og næringsdrivende. 

Prissystemet for beboerparkering: 

 

 

Hvor kan de parkere med beboerkort – hvem kan kjøpe kort? 

– Det er det enkelte bydelsutvalg som har bestemt om bydelen skal ha beboerparkering og 

hvor eventuelt ordningen skal gjelde. Hvor ordningen gjelder, varierer fra bydel til bydel. 

Noen bydeler som for eksempel Bydel Sagene har besluttet å innføre ordningen i hele 

bydelen, mens i Nordre Aker er det besluttet å innføre kun i enkelte gatestrekninger.  

– For å kunne søke om beboerparkeringstillatelse må du ha folkeregistrert adresse i et 

område/gatestrekning hvor beboerparkering innføres og du må være eier eller medeier av 

kjøretøyet. Du kan også søke om du har firmabil eller leasingbil, er pendler eller student. 

– Næringsdrivende og kommunale virksomheter med registrert adresse i en bydel som har 

fått permanent beboerparkering og med særlige behov for biloppstillingsplasser for egne 

servicebiler, kan også søke om beboerparkering.  

«Elbiler og hydrogenbiler kan parkeres gratis på offentlig avgiftsparkering. Dette gjelder også 

beboerparkeringsområder.»  

Har du beboerkort kan du parkere i alle beoerparkeringsgater i 

egen bydel 

Kan du med kort i Bydel Sagene parkere i HELE bydelen, eller bare der du bor? Og hva med 

dem som bor i Nordre Aker – kan de bare parkere i egen gate, eller i alle 

beboerparkeringsgater? 
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– Har du beboerparkeringstillatelse i Bydel Sagene kan du parkere fritt på alle P-plasser 

regulert til beboerparkering i hele bydelen. Har du beboerparkeringstillatelse i Bydel Nordre 

Aker kan du parkere fritt på alle P-plasser regulert til beboerparkering i «hele bydelen» som 

da er enkelte gatestrekninger i bydelen, svarer Durkis i Bymiljøetaten. 

Du er ikke garantert plass 

Er man garantert plass dersom man kjøper beboerkort? Hvordan kan man sikre seg plass i 

egen gate?  

– Nei, en er ikke garantert plass, men vår erfaring fra prøveordningen er at beboerparkering 

fungerer etter hensikten. Det blir enklere for beboere å finne parkeringsplass i offentlig gate. 

– Tillatelsen gir rett til å parkere fritt på P-plasser regulert til beboerparkering i bydelen du 

bor. Disse plassene er regulert slik at det ikke er noen maksimal parkeringstid, men man må 

se til bilen for eventuelle endring av skiltingen i gaten som ved for eksempel vårrengjøring, 

snøbrøyting eller gravearbeider. 

Slik skal gjester forholde seg 

– Gjester kan parkere i de samme områdene som beboerne mot å betale avgift. Det blir 

avgiftsparkering mellom kl. 09:00 og 20:00 på hverdager og lørdager. Det blir ikke maks P-

tid, men det går kun an å kjøpe parkering for 24 timer av gangen. 

– Forskriften angir at taksten skal følge gul sone, men at det skal være en progressiv takst 

slik at de siste timer er dyrere enn de første timene. Prisen er instrumentet for å redusere 

fremmedparkering i områdene. Tabellen under viser pris per time for gjesteparkering: 

 

Hvordan skal disse betale for "gjesteparkering"? 

– Gester kan betale for parkeringen på samme måte som ellers i byen; Parkeringsavgift kan 

kjøpes på mobil med appen «Bil i Oslo», Easypark-appen eller på Oslo kommunes P-

automater. Alle P-automatene i byen skiftes nå ut område for område med nye billettløse 

automater. På de nye automatene må du taste inn registreringsnummeret på kjøretøyet når 

du betaler. Automaten skriver ikke ut P-billett, og du slipper å gå tilbake til kjøretøyet med P-

billetten. Du kan be om kvittering for din parkering dersom du ønsker det. 
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