«Du er ikke alene om å komme til
parkeringshuset med hendene fulle
av bæreposer, bare for å finne en
nybulket bil.»
større biler enn oss, men bilene
er blitt større her i landet også,
og da burde parkeringsplassene
blitt tilpasset dette. Jeg har flere
ganger fått «shoppingbulker»
på parkeringsplasser, sier Traaseth.
MANGE SKADER blir ikke
registrert av forsikringsselskapene. Selv om det ikke skal rare
bulken til før det koster minst
10 000 kroner å reparerer den,
vil det på grunn av bonustap
ikke lønne seg å bruke forsikringen. Noen tall finnes imidlertid:
Nær 60 000 påkjørte parkerte
kjøretøy per år, mens antall ryggeskader er omtrent 57 000.
Samlet betyr disse nær 120 000
skadene erstatningsutbetalinger
på nesten én milliard kroner.
EN UNDERSØKELSE SOM If
Skadeforsikring har utført viser
at 51 prosent har opplevd at
bilen er påført skader fra andre
biler mens den sto parkert på
en parkeringsplass eller i et
parkeringshus.
– Få av oss gjør noe for å fore-

FARGERIKT: Stolpene i p-hus forteller at mange har satt igjen lakk fra
bilen.

P-plass-testen

bygge slike skader, sier informasjonsdirektør Jack Frostad If.
Han gir følgende råd:
• Når du kjøper bil, la bilens 		
parkeringsegenskaper være
en del av vurderingskriteriene.
• Det er lov å «tørrtrene» på
rygging og trange parkeringer
selv om du har hatt lappen i
mange år.
• Bruk tid på å få bilen til å stå
midt i parkeringslommen,
parallelt med oppmerkingen.
• Rygg inn i parkeringslommen
dersom det er mulig.
• La ikke små barn få åpne
døra selv, men hjelp dem ut.
Bruk barnesikringen på døra.
• Husk at du har vanlig og 		
absolutt vikeplikt fra høyre i et
parkeringsanlegg, selv om du
er på en «hovedvei».
• Legg igjen kontaktinformasjon dersom du bulker en
annen bil, slik du ville ønsket
hvis andre hadde skadd din
bil.

DYRT: – Skader i parkeringshus er
utbredt, sier Jack Frostad i If.

TRANGT: Det gjelder å holde tunga rett i munnen når du skal parkere
her.

D

et er forskjell på størrelsen på parkeringsplasser. Det viser
målinger Motor har gjort.
Kristiansand: Avstand mellom søyler i to parkeringshus
målt. Bredden per bil var fra 2,27 meter til 2,32 meter.
Plassene varierte i lengde fra 4,55 til 4,65 meter.
Bergen: Bygarasjen har bredde på 2, 34 meter, lengde 5,33
meter. Security ved jernbanen: 2,27 meter bredde, 4, 99 meter lengde. Lagunen: 2, 41 meter bredde, 4, 96 meter lengde.
Oslo: Sentrum Parkering (Ibsen): 2,37 meter bredde og
4,98 meter lengde.
I Q-Park parkeringsanlegg i Vika: Bredde fra 2,3 til 2,7 meter og 5 meters lengde.
Den største faren for lakken er det plasseringen av søylene
som utgjør. Det er trangt, de er ofte ikke godt synlige.
Stadig flere p-hus får søyle- og hjørnebeskyttere.
Firmaet Noble Imports Norway satser på et helt nytt og
spennende produkt som både skal gjøre stolper og hjørner
mer synlige og gi bedre beskyttelse.
Produktet består av en polyesterpolstring som er konstruert
som myke puter og er godt synlige. Polstringen selges og driftes av Kristiansands-mannen Øystein Knudsen.

BESKYTTER: Et firma i Kristiansand er blant flere som tilbyr beskyttelse av betongstolper og skarpe hjørner i pakeringshus.
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