
Skytten Huseierforening 2018/2019



§ Hvor mange kjøretøy (bil, MC, tilhenger) finnes det per husstand?

§ Hva er trenden, blir det flere eller færre kjøretøy?

§ Utnyttelsesgrad av garasjene, hva brukes garasjene til?

§ Er det garasjer som står helt tomt eller er tilgjengelig for utleie?

§ Er det vilje til å leie ut garasjene som er tomme?

§ Nytter det å bygge nye garasjer eller er problemet større?



Direkte svar til undersøkelsen



60 av 94 husstand = 64%
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Gjennomsnitt: 

1,6 kjøretøy
per husstand 10%

41,7%

1,7%

46,7%

Hvor mange motorkjøretøy (bil, MC og tilhengere) parkerer
husstanden din på foreningens område?

60 husstander har 96 kjøretøy
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Hvor mange av disse kjøretøy parkerer du i garasjen regelmessig?

56 av 96 kjøretøy parkeres regelmessig
i garasjene.
60 husstander bruker 55 garasjer til parkering.

92% av garasjene
brukes til parkering.
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1. Kjøretøyet mitt er for langt/høyt/bredt (5 svar)

2. Jeg/vi bruker garasjen som lagringsrom/hobbyrom (2 svarte allerede under punkt 1)

3. Det er for omstendelig å kjøre inn i garasjen (1 svar)

4. Barna synes det er trangt å kjøre inn/ut (1 svar)

5. Risikerer dobbelparkerking utenfor garasjen (1 svar)

6. Skulle kjøre en tur til, men ble ingen tur. Glemte å kjøre inn. (1 svar)



21%

5%

74%

Vet ikke

Mer

Mindre

Tror du det blir flere eller færre kjøretøy
i husstanden din i løpet av de neste 5 årene?

Det blir flere kjøretøy.



Hvordan ser det ut for hele huseierforeningen? 



94 husstand har 94 garasjer og 46 gjesteparkeringsplasser (tilsammen 140). 

Ved 1,6 kjøretøy i gjennomsnitt per husstand har vi 150 kjøretøy. 

Vi mangler derfor idag allerede

10 parkeringsplasser.

Følger vi trenden (21% mer, 5% mindre) 
vil vi mangle ytterliggere

15 plasser om 5 år.

Skytten 
Øst

Skytten 
Vest

St.Kr. vei 
Øst

St.Kr.vei
Vest

Garasjer 32 24 14 24
Gjesteparkering 20 12 7 7



92% bruker garasjen til å parkere. 8% brukes ikke til parkering. I absolutte tall er 
det 86 av 94 garasjer. 

Dette betyr at 8 garasjer ikke brukes til parkering idag. 

De fleste av disse brukes nok som lagringsrom, det var 2 husstander av dem som
ikke parkerer kjøretøyet i garasjen som kunne tenke seg å leie den ut.



De fleste garasjene brukes til formålet de er tiltenkt, dette er gledelig. Utleie av
garasjer som ikke brukes til parkering vil kunne hjelpe noe, men vil ikke løse
parkeringsproblematikken.

Styret har i et innlegg på hjemmesiden 2.desember 2018 tilbudt seg å være behjelpelig med å formidle
kontakt mellom dem som ønsker å leie ut og dem som ønsker å leie. Forutsetningen må selvfølgelig være
at garasjen brukes til parkering.

Det er 5 registrerte interessenter så langt, men ingen har kommet fram med ønske om utleie.

Selv om vi oppnår at 100% av garasjene brukes til
parkering vil parkeringssituasjonen ikke bedres.



Parkeringskrav og normer i Bærum kommune: 
https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/plan-og-
bygg/planpakken/lokalt-regelverk/parkeringsveileder-2016.pdf

§ 1,2 biloppstillingsplasser ved rekkehus per 100m2 BRA, - vi har 1,6 biler per 
rekkehus i gjennomsnitt

§ minst 15% skal være for besøksplasser - i vår tilfelle vil det være 21, det har vi 
ikke siden våre biler opptar alle plasser,

§ felles parkering med minst 5 biler skal ha minst 1 parkering til 
forflytningshemmede (eller 5%), - her har vi ingen

§ ved større utbyggingsprosjekter skal alle parkeringsplasser være tilrettelagt for 
el-bil

https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/plan-og-bygg/planpakken/lokalt-regelverk/parkeringsveileder-2016.pdf


Vi bør videre se på følgende:

§ Mulighet for å bygge større garasjer? 

§ Mulighet for å bygge flere garasjer? 

§ Mulig å endre hele garasjeanlegg til å ta opp flere kjøretøy? 

§ Bygge p-hus under bakken i Skytten Øst?

§ Hva med p-plasser for forflytningshemmede og elbiler?

§ Er det mulig å leie p-plasser eksternt? 

§ Er det noen som bruker tjenester som nabobil.no eller har gjort erfaringer med
det?


