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Forenklet prosess / tidslinje

August September NovemberOktober Desember Januar Februar Mars April Juni

2020 2021

Møter i prosjektgruppa Møter i referansegruppa

Fase 2; rapport del 1 Fase 2; rapport del 2

Fase 2; rapport del 3

Fase 3: Utviklingsprosjekt i kommunene

Særlig viktig med dialog / deltakelse fra kommunene

Evt større nettverkssamlinger

Ferie

Tett dialog med oppdragsgiver

Forlag til datoer neste halvår:
Prosjektgruppa: Torsdager (mellom møter i bybåndsamamarbeidet), månedlige møter, unntatt i desember-
mars da det er møter i case-gruppene
Referansegruppa: ledermøte i bybåndsamarbeidet.
Nettverkssamling i etterkant av ferdigstilt prosjektrapport fase 2

Mai



Utkast foreligger fra konsulenten
• Første del gir en kort oversikt over tiltak i den 

parkeringspolitiske verktøykassa, utfordringer og 
barrierer.

• Andre del redegjør for kommunenes mål, 
strategier og bruk av parkeringsvirkemidler. I 
tillegg er det gjort en gap-analyse for hver 
kommune. 

• Tredje del er en caseanalyse i kommunene Asker, 
Oslo, Lillestrøm, Nordre Follo. Hvert enkelt case 
inneholder en beskrivelse av hvordan kommunene 
jobber med parkering innen et geografisk område 
og foreslår hvordan jobbe videre.

Side 3



Mye kunnskap om virkemidler – mindre om barrierer

Side 4

De mest sentrale barrierene mot at virkemidler tas i 
bruk oppsummeres i figuren 

De fleste kommuner har innført tiltak som 
regulerer parkering på ulike måter.



Status: parkering som virkemiddel 
i utvalgte kommuner 

• Redegjør for mål og strategier i 9 kommuner

• Beskriver overordnede mål, p-strategi, 

temaplaner

• Tar for seg virkemiddel for virkemiddel og

beskriver kommunens bruk

• Avslutter med en Gap-analyse som peker på mulig 

tilnærming for å videreutvikle arbeid med 

parkering

Side 5



Komparativ sammenstilling av 
parkeringspolitikken 

Som en del av kommunebeskrivelsen er det 

brukt et stjernediagram for å visualisere 

egenskapene ved parkeringspolitikken i 

kommunene pr april 2021. Skalaen går fra 0 til 3. 

Verdiene er fastsatt ut fra skjønn og dagens 

situasjon for sentrale områder av kommunen, 

basert på tilgjengelig materiale og innspill fra 

deltakerne i prosjektet.

Side 6



4 casesstudier

• Beskriver case-området og kontekst

• Løfter frem de viktigste problemstillingene i

området

• Gjør en vurdering av hvordan 

problemstillingene kan følges opp

Side 7

Asker sentrum, Holtet (Oslo), Strømmen (Lillestrøm), Ski sentrum (Nordre Follo)


