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Parkeringsregulering

Brumilda Miftari



Bymiljøetaten, Oslo kommune

En stor etat med ca. 750 ansatte

BYM fikk delegert skiltmyndigheten i 2015

Avdeling Skiltmyndighet og arbeidsvarsling (Mobilitetsdivisjonen)

Sikre at de som ferdes i Oslo har oversiktlige og trygge  kommunale 
parkeringsplasser, veier og gater

SAMMEN SKAPER VI EN AKTIV, 
GRØNN, TRYGG OG VAKKER BY!



Skiltnormalen:

Skiltnormalen er fastsatt av Vegdirektoratet med hjemmel i skiltforskriften, 
og publiseres i Statens vegvesens håndbokserie (N300)

Enhver skiltmyndighet er pålagt til å følge de tekniske bestemmelsene og 
retningslinjene for utforming av offentlige trafikkskilt



Parkeringsregulerende skilt:

370 «Stans forbudt» 372 «Parkering forbudt» 552 «Parkering» 376.1 «Parkeringssone» 376.2 «Parkeringssone»

➢ Skiltingen bør være så enkel som overhodet mulig

➢ Det er gitt begrensninger for hvor mange avvikende reguleringer som kan gis til 
samme hovedskilt

➢ Skiltingen må være lik slik at de kan læres, gjenkjennes, forstås og håndheves



Skiltets gyldighet og utstrekning: 

Hjemlet i skiltforskriften § 2

Skilt er gyldig fra det øyeblikk det er satt opp og avdekket

Parkeringsregulerende skilt gjelder i kjøreretning fra der det er oppsatt og frem til 
nytt parkeringsregulerende skilt eller vegkryss

Vegloven fastslår at under begrepet «veg» går kjørebane, midt-rabatt, skulder og 
det som ellers er nødvendig for vegens konstruksjon







Skiltkombinasjoner: 

Av praktiske eller nødvendige hensyn er det ofte ønskelig å samle flere skilt 
på samme stolpe 

For skiltkombinasjoner gjelder følgende begrensninger:

• Maksimalt to hovedskilt

- Maks ett underskilt pr. hovedskilt i kombinasjonen

• Maks to underskilt

• Rekkefølge

- Fareskilt – Forbudsskilt – Påbudsskilt – Opplysningsskilt 

(Lavest nummerserie står vanligvis øverst)



Skiltkombinasjoner: 

Andre begrensninger gitt i N300 del 1, s. 49
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370 «Stans forbudt»

Skal kun brukes i forbindelse med trafikksikkerhet og fremkommelighetshensyn

Kjøretøy eller trafikantgrupper skal ikke unntas fra forbudet – unntak: lastesone

Skiltets gyldighetstid kan begrenses

Reguleringen kan kombineres med 806 «Tid», 828 «Utstrekning av stans og 
parkering» og 834 «Kombinert regulering»
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372 «Parkering forbudt»

Brukes når det ikke er tillatt å parkere 

Skiltets gyldighetstid kan begrenses

Reguleringen kan kombineres med 806 «Tid», 828 «Utstrekning av stans og 
parkering» og 834 «Kombinert regulering»

Trafikkreglene § 1, Parkering:

• «Enhver hensetting av kjøretøy, selv om føreren ikke forlater det. Unntatt er kortest 
mulig stans for av- eller påstigning eller av- eller pålessing»
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552 «Parkering»

Skiltet angir at parkering er tillat 

Begrensninger av parkeringsadgangen angis med underskilt

Reguleringen kan kombineres med 807 «Symbol», 808 «Tekst», 828 
«Utstrekning av stans og parkering», 829 «Oppstilling», 831 
«Parkeringsskive og 834 «Kombinert regulering»
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376.1 og 2 «Parkeringssone»

Brukes for å forenkle parkeringsreguleringen i et område

Deler av sonen kan ha avvikende regulering – inntil 25%

Skal være avgrenset på en naturlig og oversiktlig måte

Skiltet plasseres ved alle lovlige innkjøringsveier
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512, 513 og 514 «Holdeplass for …»

Trafikkreglene § 17:

• Det er forbudt å stanse «på vegutvidelse for holdeplass for buss, drosje eller sporvogn 
eller nærmere enn 20 meter fra offentlig trafikkskilt for slik holdeplass. Unntatt er 
av- eller påstigning når den ikke er til hinder for buss, drosje eller sporvogn.»

Opphever ikke 370, 372, 552, etc..



Oslo 2019

Det er lov å endre 
bakgrunnsfarge.

På sider med positiv 
logo benyttes alltid 
lyse bakgrunnsfarger.

Sørg alltid for god 
lesbarhet/kontrast 
og følg lovlige farge
kombinasjoner.

Eksempel på uheldig skilting:
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828.1, 2 og 3 «Utstrekning av stans og 
parkeringsregulering»

Skiltene brukes som underskilt til strekningsskilt (370, 372 og 552)

828.1 Gjelder i begge kjøreretninger fra der skiltet står

828.2 Gjelder mot kjøreretning (bakover)

828.3 Gjelder i kjøreretning (forover)

Brukes ofte til å avgrense/definere parkering på P-plasser

Trafikkreglenes bestemmelser kan oppheves ved bruk av 552 med 828
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552 og 828

Skiltet angir at parkering er tillatt på stedet, dersom 
parkeringen ikke er i strid med trafikkreglenes 
bestemmelser om stans eller parkering

Har skiltet underskilt 828 «Utstrekning av stans- eller 
parkeringsregulering», er det likevel tillatt å parkere i 
anvist retning selv om parkeringen er i strid med 
trafikkreglenes bestemmelser om stans og parkering
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Eksempler på skiltkombinasjoner som ikke 
finnes i N300:
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