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Dagsorden
1. Godkjenning av dagsorden        

2. Godkjenning av referat fra forrige møte, 27. oktober
2022

3. Status for prosjekter i bybåndet

4. Parkering - erfaring- og kunnskapsdeling

i. Orientering om status for kunnskap om og bruk av 
parkeringsnormer og politikk i bybåndet v/ Jon Moxnes 
Steineke, VFK 

ii. Orientering om Bane NOR sin oppfølging av 
parkeringsstrategi og RP-ATP innenfor bybåndet v/ Marit 
Louise Lindholm, Bane NOR 

iii. Orientering om Bærums arbeid med 
parkeringsstrategi/stedstilpasset målstyring v/ Kristin 
Siem Utne, Bærum kommune 

iv. Erfaringsutveksling i bybåndet – administrativt arbeid med 
parkering hos aktørene, og kommunikasjon mellom 
administrativt og politisk nivå. 

5. Møteplan våren 2023

6. Eventuelt
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3. Status for prosjekter i bybåndet
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4. Parkering
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Bakgrunn og kunnskap

Parkering er et svært viktig virkemiddel 
for å nå

• Nullvekstmålet

• Klima- og miljømål

• Mål om attraktive og gode 
byer/tettsteder/bomiljø

Parkering – viktig men upopulært 
virkemiddel

• Utfordringer i å kommunisere verdien av 
parkeringstiltak

• Utfordringer med å bruke hele 
virkemiddelkassen/få til en helhetlig 
parkeringspolitikk som monner
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Regional plan – parkering

A 5

A5 
A5 LOKALISERING AV ALLE TYPER ARBEIDSPLASSER, HANDEL OG 

TJENESTER BØR SKJE ETTER PRINSIPPET OM RETT VIRKSOMHET PÅ 
RETT STED

R10 Rett virksomhet på rett sted. Prinsipper: 
• Arbeidsplassintensive virksomheter bør ha lav parkeringsdekning for bil og høy 

for sykkel
• Arealkrevende virksomheter bør ha god parkeringsdekning med bil
• Virksomheter med allsidig virksomhetsgrad bør ha middels parkeringsdekning 

for bil, og høy parkeringsdekning for sykkel

R 11 – Regionale områder for arbeidsplassintensive virksomheter
Lav parkeringsdekning for bil
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Regional plan – parkering (fortsetter)

UTVIKLE ET HELHETLIG 
TRANSPORTSYSTEM FOR HELE OSLO 
OG AKERSHUS SOM BYGGER OPP OM 
REGIONAL STRUKTUR

R15 Samordnet parkeringspolitikk 

Det forventes at kommunene utarbeider en 
parkeringspolitikk i tråd med føringene i 
regional plan.

R16 Innfartsparkering

Innfartsparkering i regionen skal utvikles i
henhold til Strategi for innfartsparkering i
Akershus og Oslo.

T1 T2
UTVIKLE TRANSPORTLØSNINGER I 
PRIORITERTE VEKSTOMRÅDER SOM 
BIDRAR TIL GANGE OG SYKLING, 
ENKLE KOLLEKTIVREISER OG 
BYKVALITET

R 18 Trygt og tydelig nett for gange og 
sykling 

Det forventes at det utvikles et trygt og 
tydelig sykkelveinett med egne traseer 
og sykkelparkering ved 
kollektivknutepunkt, arbeidsplasser, 
fritidsaktiviteter, skoler, butikker, 
bysentra og annen publikumsrettet 
virksomhet. 
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Byvekstavtalen - parkering

Parkeringspolitikk
• Kommunene må utarbeide en 

parkeringspolitikk tråd med 
føringene i RP-ATP og innarbeide 
maksimale parkeringsnormer for 
kontorer, handel og 
sentrumsområder i sine 
kommuneplaner. 

Innfartsparkering
• Innfartsparkering bør lokaliseres 

slik at den lengste delen av reisen 
foretas med kollektivtransport i 
stedet for bil. 

«Partene skal i fellesskap komme fram til hvilke stasjoner som skal
prioriteres for midler til innfartsparkering, til sykkelparkering og 

utvikling av effektive gang- og sykkelruter til stasjonene/knutepunktene. 
Akershus og Oslo sin innfartsparkeringsstrategi og jernbanesektorens

parkeringsstrategi skal legges til grunn.»
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5. Møteplan for bybåndssamarbeidet våren 2023
Forslag 
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Møteplan våren 2023
Møtegruppe Dato og 

tidspunkt
Hovedtema Tema*

Arbeidsgruppen 26.01.2023
Kl. 9:15-11:30

Bylogistikk og regional næringsutvikling 1,2, 5

Arbeidsgruppen 23.02.2023
Kl. 9:15-11:30

Evaluering av RP-ATP – vekstfordeling, 
kommuneplanlegging, utnyttelse, grønn grense

1, 5

Arbeidsgruppen 23.03.2023
Kl. 9:15-11:30

Evaluering av RP-ATP – handel, næring, 
bylogistikk

5

Arbeidsgruppen 20.04.2023
Kl. 9:15-11:30

Evaluering av RP-ATP –mobilitet, 
styringsstruktur og handlingsprogram

4, 5

Arbeidsgruppen 25.05.2023
Kl. 9:15-11:30

Fra vei til gate 1, 2, 5

Ledergruppen 13.06.2023
Kl. 10-11:30

Orientering om arbeidsgruppens arbeid

*Liste over prioriterte temaer
1. Aktuelle områder for særlig bymessig fortetting/overordnet senter- og knutepunkthierarki 

2. Felles metoder og prinsipper for fortetting og transformasjon med fokus på kvalitet 

3. Sammenhengende forbindelser for gående og syklende i bybåndet 

4. Store samferdselsprosjekter i bybåndet 

5. Felles kunnskapsgrunnlag i bybåndet – kart og data

6. Sikre og styrke blågrønne strukturer og forbindelser i bybåndet
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