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Hvordan man 
legger til rette 
for parkering 
betyr noe for 

brukerne!



Hvordan man 
legger til rette 
for parkering 
betyr noe for 
byutviklingen 
og for klima!

Parkeringsprosjektet i Oslo og Viken
Hvordan utvikle gode parkeringsstrategier?



1. Hvorfor parkeringsprosjektet i Viken og Oslo?



2. Hva er målet? – Parkeringspolitikk før og nå



3. Prioritering – parkering for hvem?



4. «Parkeringstrappen»



Kartlegging av virkemiddelbruk i kommunene i Viken og Oslo

En «tilstands-
rose», ikke en 

«kvalitets-
rose»

4 case-studier:
• Asker
• Strømmen
• Ski
• Holtet i Oslo



Komparativ sammenstilling av p-politikk i kommunene



Egenskaper Forklaring
Parkeringskommune 0 = Ikke søkt 

1 = Har planer om å søke 
2 = Har søkt 
3 = Er parkeringskommune

Parkeringsstrategi 0 = Ikke vedtatt p-strategi 
1 = P-strategi for deler av kommunen 
2 = Pågår arbeid med p-strategi for hele kommunen 
3 = Har vedtatt p-strategi for hele kommunen

Tidsbegrensning 0 = Ingen bruk på offentlige p-plasser
1 = Lite 
2 = Middels 
3 = Brukes på en stor andel 

Avgiftsparkering offentlig 
veggrunn

0 = Ikke avgiftsparkering på offentlig veggrunn 
1 = Lave avgifter 
2 = Middels avgifter 
3 = Høye avgifter 

P-avgift kommunale 
arbeidsplasser

0 = Ikke avgiftsparkering på kommunale arbeidsplassparkeringer
1 = Liten andel med avgift eller lave avgifter 
2 = Middels andel/avgifter 
3 = Høye andel/avgifter 

Parkeringsnormer for bil 0 = Ingen p-normer 
1 = Høye maks- og lave minimumsnormer 
2 = Middels maks- og minimumsnormer 
3 = Lave maksimumsnormer, lave eller ingen minimumsnormer

Parkeringsnormer sykkel 0 = Ingen p-normer 

Egenskaper



3 = Lave maksimumsnormer, lave eller ingen minimumsnormer
Parkeringsnormer for sykkel 0 = Ingen p-normer 

1 = Lave minimumsnormer 
2 = Middels minimumsnormer 
3 = Høye minimumsnormer

Beboer-/boligsone-parkering 0 = Nei 
1 = Vedtak om å utrede 
2 = Innført i begrenset grad/mindre områder 
3 = Innført i større områder 

App-betaling offentlige p-
plasser 

0 = Nei 
1 = For noen p-plasser 
2 = For mange 
3 = For alle 

P-kompetanse/ kapasitet i 
kommunen

0 = Lite 
1 = Middels 
2 = Høy 
3 = Svært høy 

Kartlagt bruken av p-plasser 0 = Ingen 
1 = Oversikt antall p-plasser 
2 = Foreligger periodevise tellinger av belegg 
3 = Kontinuerlig kartlegging av belegg, parkeringstider mv 

• Ingen uttømmende liste over parkeringsvirkemidler....

Egenskaper



«Parkeringstrappen»

• En meny av muligheter innen parkeringspolitikken der kommunene, uansett hvor de er i 
dag, kan ta nye steg/trinn/grep for i større grad enn i dag å få økt kunnskap om egen 
situasjon, å nå egne definerte mål i kommunen eller felles overordnede mål for regionen. 

Enkel p-norm, 
men ikke p-
strategi og aktive 
virkemidler 

Mer detaljert p-
normer og ulike former 
for parkerings-
regulering 

Har p-strategi og er i 
prosess for å bli en 
parkeringskommune

Har en p-strategi, fører 
en aktiv p-politikk og 
er en operativ p-
kommune



5. Prosess for utvikling av parkeringsstrategier



Utvikling av parkeringsstrategier
1. Klare mål – politisk forankret

2. Skaff kunnskap om dagens situasjon

3. Utvikle strategier i prosess med næringsliv og andre – god forankring

4. God kommunikasjon til alle berørte før tiltak iverksettes

En 
erfaringsbasert
fremgangsmåte



• Utgangspunktet er mange ulike potensielle brukergrupper 
for parkering og at areal har en alternativ bruksverdi.

Ved etablering av mål: 
Hvordan vi fagfolk snakker om parkeringspolitikk – er viktig 
for inngangen til en konstruktiv fag-politikk-diskurs

1. Klare mål – politisk forankret

Mål for 
parkerings-

politikken kan 
bidra til å nå 

andre 
overordnede 

mål; for 
mobilitet, 

stedsutvikling, 
folkehelse m.m.



Kilde: Civitas: 
Parkeringsstrategi Gjøvik 
sentrum

Eksempel Gjøvik: 

• Mål for p-politikken handler 
ikke om nullvekstmålet, men 
om attraktiv stedsutvikling og 
overordnede mål for 
byutvikling

Eks: Mål for byutvikling og parkeringspolitikken



Eks: Mål for parkeringspolitikken

Eksempel Trondheim



2. Kunnskap og kartlegging

«Diagnose går 
foran 

behandling»

Patrick Geddes (1854-1932) 
I sin tid var Patrick Geddes radikal og 
nytenkende. I dag er hans ideer om regional 
tenking, landskapsøkologi og folkelig 
medvirkning sentrale innen planleggingsfaget. 
Blant hans kjepphester var behovet for analyse 
før igangsetting av planarbeid. Det kalte han 
”Survey before Plan”. Planleggerne måtte forstå 
steders egenskaper og samspill, i tillegg til å 
sette seg inn i konteksten, situasjonen og 
samfunnet der. Slik dannet de et grunnlag for 
den videre utformingen.



Kan parkerings-
politikken ta 
levebrødet fra 
folk?

Frykt og myter?
…det krever litt mot eller is i 
magen å jobbe med 
parkeringspolitikk.

07.06.12 15.14Eikers første parkeringsautomat - Nyheter - Drammens Tidende
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Drammens Tidende !"#$%$&

NEDRE EIKER: Det er en terskel å skulle ut og trykke på en knapp for å
få en parkeringsbillett, mener butikkeier Trond Gustavsen i
Krokstadelva. Han har fått Eikers aller første parkeringsautomat som
nærmeste nabo, og frykter at den vil koste han kunder.

– Den skaper stress for oss og kundene. Det er bare ikke sånn det
er i Krokstadelva, eller i Nedre Eiker, sier Gustavsen. 

LES OGSÅ: Bøtelegger kunder uten parkeringslapp

Frykter kundeflukt
Automaten har kommet opp på en stor parkeringsplass foran
Gustavsens butikk, en vaskehall og Krokstad bilpleie. Hadde det stått
parkeringsautomater over alt, så hadde det vært en annen sak, mener
Gustavsen. Men når hans butikk er den eneste med automat, velger folk
fort å heller dra til andre butikker, frykter han.

Gustavsen selger blant annet verktøy og gass, og peker mot andre

Eikers første parkeringsautomat
Krokstadelva har fått sin første parkeringsautomat. Butikkeier fortviler.

PARKERINGSAUTOMAT: : Trond Gustavsen fortviler over å ha fått Eikers første parkeringsautomat rett utenfor butikkdøren
sin. (FOTO: RUNE FOLEKDAL)

AV:
PUBLISERT
SIST OPPDATERT

HEGE EKHOLDT
07.06.2012 13:45

07.06.2012 13:56

Anbefal 8 personer anbefaler dette.

Å skaffe seg 
faktabasert 
kunnskap er 

grunnleggende 
for å utvikle 
parkerings-
politikken



Kontekst: Ulike forventninger og behov

Stort kommunesenter Lite kommunesenter

Senter / stasjonsby Drammen Hokksund

Besøkere / handelsstand Etterspør gratis parkering i 
helger og etter arbeidstid 
på hverdager

Besøkere ønsker bedre 
tilgjengelighet / 
handelsstand etterspør p-
regulering / håndheving

Beboere Etterspør bolig-
soneparkering og 
beboerparkering for å 
parkere i off. gate

Løser parkering på egen 
grunn

Innpendlere Må betale i p-hus eller 
reise kollektivt, sykle eller 
gå

Parkerer gratis hele dagen 
også der det er 
korttidsparkering

Utpendlere Godtar å betale, men 
etterspør flere plasser

Ønsker ikke å betale og 
har flere muligheter

Utbyggere Ønsker å styre p-kravet 
selv

Må forholde seg til 
minimumskrav

«One size» 
do not 
fit all



Brukergrupper; mål, kontekst, ideologi, virkemiddel, konfliktpotensial
Brukergruppe Mål Kontekst Rådende ideologi P-grep / virkemiddel Konflikt? 

Beboere / gjester Dekke 
behov

Øvrig mobilitets-
tilbud

Fra min-krav til varierte krav P-norm, beboer-p, boligsone-
p., sambruk / gategrunn, 
frikjøp 

Pendlere,  
besøkere

Innpendlere Be-
grense

Kollektivtilbud til 
sentrum

Begrense tilbudet Tidsbegrensning, avgifter, p-
regulering, p-norm

Beboere,  
besøkere

Utpendlere Dekke 
behov

Kollektivtilbud til 
sentrum

Riktig prising så det er ledig 
plass

Avgifter, p-regulering, sambruk Beboere,  
besøkere

Besøkere / handlere / 
hente / bringe

Dekke 
behov

Parkerings-
kommune eller ei

Riktig prising så det er ledig 
plass. Fra overflate til under 
bakken / p-hus

Tidsbegrensning, avgifter, p-
hus, sambruk

Pendlere, 
beboere

Håndverkere / 
hjemmehjelp

Dekke 
behov

Øvrig p-regulering 
(skilting)

Legge til rette P-bevis utstedt av kommunen / 
forhåndsbetalt, men må 
håndteres / forvaltes

Alle andre

HC Dekke 
behov

Øvrig p-regulering Legge til rette P-bevis utstedt av kommunen Alle andre

Varelevering Dekke 
behov

Øvrig p-regulering Smart logistikk P-regulering, fysiske tiltak Alle andre

Syklister Dekke 
behov

Øvrig mobilitets-
tilbud

Minimums-krav og med krav til 
utforming

P-norm, tilrettelegging Annen arealbruk, 
bilister

Bil-pool Legge til 
rette

Øvrig mobiltets-
tilbud

Stimulere til redusert bilhold / 
p-areal

Legge til rette, p-norm, 
samfunnsaktør, frikjøp

Bilhold, annen 
arealbruk



Kartlegging av parkeringssituasjonen i sentrumsområder

Grunnleggende kartlegging
• Antall plasser
• Lokalisering
• Type parkering som 

finnes
• Eierskap 
• Reguleringsordninger 

for hvert delområde

Kilde TØI-rapport 1493/2016

«Manuelle» 
metoder og 

«automatiske» 
metoder



Grunnleggende kartlegging
• Antall plasser
• Lokalisering
• Type parkering som finnes
• Eierskap 
• Reguleringsordninger for hvert

Kilde: Civitas: 
Parkeringsstrategi 
Gjøvik sentrum

Eksempel 
Gjøvik

Kartlegging av parkeringssituasjonen i sentrumsområder



Beleggs-studier
• Registrere antall parkerte biler i et delområde på ulike tidspunkt gjennom døgnet, 

f eks en hverdag og en lørdag.
• Registrere omløpshastighet (antall inn/ut pr time)
• Analysere kapasitet og omløpshastighet
• Vurdere hvem som er brukere av plassene (beboere, arbeidstakere, besøkende)

Kilde: Skedsmo parkering 2018

Kartlegging av parkeringssituasjonen i sentrumsområder

Eksempel Lillestrøm



Beleggs-studier

Kilde: Drammen kommune

Eksempel 
Drammen: 
Andel elbiler i 
sentrum

Kartlegging av parkeringssituasjonen i sentrumsområder



«Automatiske» kartleggingsmetoder

• Datauttrekk fra apper, ANPR-kameraer, p-automater, sensorer mv

Kilde: 
EasyPark



«Smarte» kamerabaserte p-system

● Kameraer registrerer bilnummeret automatisk ved inn- og utkjøring

● Betale via app, automat eller nettside (eller vente på faktura)

Kilde: atki.dk



Sensorer

Sensor (ø:8 cm)  
monteres i bakken

Foto: Mathias 
Klingenberg 



Integrasjon av flere systemer og betalingsløsninger

Kilde: 
TU



3. Prosess: 
1. Kartlegging

2. Seminar 1 - mål

3. Forslag

4. Seminar 2 - løsninger

5. Justert forslag 

6. Politisk behandling

7. Oppfølging
Eksempel 

Gjøvik



Eksempel på resultat fra arbeid med helhetlige parkeringsstrategier



4. God kommunikasjon

• Svært viktig forut for iverksetting av p-tiltak
• Unngår støy, klager og «avsporing» 

Eksempel Malvik



6. Oppsummering 
- «Utvikling av en moderne parkeringspolitikk»



Utvikling av moderne parkeringspolitikk

1. Klare mål – politisk forankret

• Evt. utvikle mål som en del av prosessen

2. Skaff kunnskap om dagens situasjon

• Diagnose går foran behandling! Jfr manuelle og «automatiske» metoder

3. Utvikle strategier i prosess med næringsliv og andre – god forankring

• F.eks. fagseminarer og brukermøter – legg fram forslag til strategier til drøfting

• Handlingsprogram, f.eks. med tiltak på kort sikt, mellomlang sikt og lang sikt. 

4. God kommunikasjon til alle berørte før tiltak iverksettes

• Egen kommunikasjonsplan for å gi «publikum» tid og anledning til å omstille seg.

En 
erfaringsbasert
fremgangsmåte



Sluttrapporter fra parkeringsprosjektet i Viken og Oslo

Vil også komme 
på tiltak.no



7. Videre arbeid



Videre arbeid

1. Bearbeiding / popularisering, bl.a. kapittel om utvikling av parkeringsstrategier på 
tiltak.no

2. Formidling:

• Presentasjoner på KMDs nettverkskonferanse, NORPark sin årlige 
bransjekonferanse og Viken sin KLIMA kick-off.

3. Nettverkssamlinger

• To nye samlinger for kommunene i 2022

4. Utviklingsprosjekt og -søknad (klimasats)

• Våren 2022



Jomar Lygre Langeland
© AS Civitas 2021

• Parkeringsnettverket i Viken og Oslo vil 
fortsette til mai 2022

• Ved spørsmål eller innspill; ta kontakt 
med:
jomar@civitas.no
mobil. 97601097


