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Møtereferat 

1 Godkjenning av dagsorden 
Dagsorden ble godkjent med endring.  

2 Godkjenning av referat  
Referat fra sist møte ble godkjent.  
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Møtereferat 

     

Til: Arbeidsgruppen for bybåndssamarbeidet  

Møtegruppe: Arbeidsgruppen for bybåndssamarbeidet  

Møtetid og -sted: 24.11.2022, kl. 9:15-11:30, Akersgata 51 og Teams 

Til stede: Sølve Brenn Jerm, Asker kommune  

Astri Taklo, Bærum kommune 

Kristin Siem Utne, Bærum kommune 

Håvard Mageli, Lillestrøm kommune   

Peder Persen Fostvedt, Lørenskog kommune 

Beate Nygård, Nordre Follo kommune 

Birte Mobraaten, BYM, Oslo kommune 

Lise Weltzien, PBE, Oslo kommune 

Mathias Vestgård, PBE, Oslo kommune 

Kathrine Bratlie, Rælingen kommune  

Arne Torp, Statens vegvesen 

Fredrik Dale Refling, Statens vegvesen 

Marit Louise Lindholm, Bane NOR  

Christoffer Gjendem, Statsforvalteren i Oslo og Viken 

Anniken Reinertsen, Viken fylkeskommune 

Silje Andrea Sæverud, Viken fylkeskommune 

Mads Jørgen Lindahl, Viken fylkeskommune 

Toril Skovli, Viken fylkeskommune 

Jon Moxnes Steineke, Viken fylkeskommune 

Referent: Mathias Vestgård & Lise Weltzien 

Referatdato: 24.11.2022 

Status: Utkast 

Saksnummer: 201601716 

Neste møte: 26. januar 2023 
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3 Status for prosjekter i bybåndet 
 

PBE redegjorde for følgende prosjekter med relevans for oppfølging av RP-ATP: 

Analyseverktøy for knutepunkt, helhetlig parkeringspolitikk, PROSAM, Breivoll knutepunkt i Oslo 

og detaljhandel. Alle prosjekter er nå sluttført. 

 

PBE informerte om at indikatorrapporteringen for RP-ATP for 2020 nå er publisert. Nyhetssak 

om dette er publisert på plansamarbeidet.no. Det er også sluttført en utredning om regionale 

næringsområder. Rapportene vil bli tilgjengeliggjort på plansamarbeidet.no før jul.  

 

Det ble også orientert om pågående arbeid med evaluering av RP-ATP, samt oppfølging av 

byvekstavtalens kapitel 3 der Plansamarbeidet nå har fremmet ni forslag til knutepunktsområder 

som skal prioriteres.  

4 Parkering  
Formålet med møtet er å 

 

Bakgrunn 

4.1 Orientering om status for kunnskap om og bruk av 

parkeringsnormer og politikk i bybåndet v/ Jon Moxnes Steineke, 

VFK  

Som del av indikatorrapportering for RP-ATP er det blitt gjort opp en status ved tre anledninger 

(2013, 2019 og 2022). Etter innføring av regional plan skjedde det tydelige endringer i 

kommuners parkeringsnormer for kontor og handel. Detaljeringsgraden på normer for industri er 

vesentlig lavere og færre kommuner har fastsatt norm for dette. For bolig har det vært et 

paradigmeskifte, og i 2022 har flere kommuner fått inn minimumsnorm. Dette gjelder spesielt for 

frittliggende eneboliger. Flere og flere kommuner har fått parkeringsnormer for sykkel.  

 

Konsulenter har foretatt en vurdering av virkemiddelbruk i fem regionale ATP’er. Parkering var 

et av temaene. R15 om samordnet parkeringspolitikk i RP-ATP for Oslo og Akershus er mindre 

tydelig enn retningslinjer i de andre planene. I planen er det ellers forventninger om «lav» 

parkeringsdekning i andre retningslinjer (R10 og R11).  

 

Civitas har sett på parkering som virkemiddel i areal- og transportpolitikken. Rapporteringen 

peker på en del interessante virkemidler og nye indikatorer man kan vurdere å ta inn i en RP-ATP, 

blant annet større differensiering i og utenfor bybåndet. 

 

Etter presentasjonen fulgte en diskusjon om hvordan man kan evaluere parkering samlet når 

flere og flere kommuner får differensierte normer internt i en kommune. Dette er en vanskelig 

oppgave når hver kommune har ulike normer for ulike soner og definerer sonene på ulik måte. 
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4.2 Orientering om Bane NOR sin oppfølging av parkeringsstrategi 

og RP-ATP innenfor bybåndet v/ Marit Louise Lindholm, Bane 

NOR  

Bane NOR presenterte sin egen parkeringsstrategi for togstasjoner. I tillegg er det utarbeidet 

streknings-/områdevise konkretiseringer av Bane NORs parkerings- og mobilitetsstrategier som 

kommer med konkrete anbefalinger til tiltak for parkering, sykkel og mikromobilitet stasjonsvis. 

Det er laget en egen strategi for Stor-Oslo som er relevant for bybåndet.  

I tillegg ble det orientert om to nye prosjekter som er i startfasen som omhandler trygg 

sykkelparkering og tilleggstjenester for syklister. 

 

Etter presentasjonen fulgte diskusjoner om behovet for at flere aktører (kommuner, fylke, Bane 

NOR, SVV, Ruter og evt. andre relevante aktører) må begynne å samordne og jobbe sammen om 

temaet. Det ble blant annet trukket frem at Bane NOR i større grad kan informere på sine sider 

om tilfeller hvor sambruk av parkeringsplasser eksisterer. 

 

Bærum påpekte at de i arbeid med ny parkeringsstrategi fikk innspill fra Ruter om at kommunen 

burde se på om de som faktisk har behov for innfartsparkering er de som får brukt det, men 

dette ansvaret burde kanskje ligge hos eksempelvis Bane NOR. Bane NOR orienterte her om at de 

gjennomfører en pilot i Eidsvoll med skiltgjenkjenning og bestilling av P-plass, som potensielt kan 

løse noen av disse utfordringene.  

4.3 Orientering om Bærums arbeid med 

parkeringsstrategi/stedstilpasset målstyring v/ Kristin Siem 

Utne, Bærum kommune  

Bærum kommune presenterte sitt arbeid med stedstilpasset målstyring inn mot 

parkeringsstrategi og kommuneplanens arealdel, hvor man basert på lokale forhold som 

kollektivtilgjengelighet definerer ulike soner. De ulike sonene har forskjellige målsetninger 

knyttet til reisemiddelfordeling, og forskjellige anbefalte tiltakspakker for å oppnå hver sones 

mål og samlet sett kommunens overordnede mål.  

 

Etter presentasjonen fulgte en diskusjon om målsystemet og hvordan arbeidet med dette har 

fungert i kommunikasjon med politisk nivå. Det kom frem at det har vært til hjelp for å synliggjøre 

for politikerne sammenhengen mellom tiltak og mål.  

 

4.4 Erfaringsutveksling i bybåndet – administrativt arbeid med 

parkering hos aktørene, og kommunikasjon mellom 

administrativt og politisk nivå.   

Kommunikasjonen rundt parkering utad ble diskutert. Det er veldig fort gjort at man fokuserer på 

restriksjonene og at man må slutte å kjøre bil, og mindre av de positive effektene 

parkeringsvirkemidler kan føre med seg.   
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Det ble også diskutert at man tradisjonelt sett har jobbet med parkering i form av normer, som 

gode til å påvirke løsninger for fremtidige bygg. Fremover må man kanskje arbeide mer med å 

finne måter å påvirke, samordne eller styre det parkeringstilbudet som faktisk eksisterer, både 

offentlig og privat. Oslo kommune jobber med å få til en lovendring som gjør at man i større grad 

må samordne prising av offentlig og privat parkering innenfor samme geografiske område. Dette 

er noe bybåndssamarbeidet kan jobbe med videre og sammen løfte opp. 

5 Møteplan våren 2023 
Deltakerne i bybåndssamarbeidet bes melde fra om vararepresentanter så vi kan oppdatere 

epostlister. 

 

Oslo kommune ønsker at møtene i arbeidsgruppen for bybåndet i 2023 kun holdes fysisk. 

Det er imidlertid forståelse for at det kan være praktisk med mulighet for digital deltakelse. Hvis 

det er ønskelig er det heller ikke sånn at møtene alltid må holdes i Oslo, det kan være at man i 

større grad enn i dag kan rullere på møtelokasjoner. Innspillene tas med før Oslo kommune tar en 

beslutning. 

6 Eventuelt 
Om arbeidet med de ni knutepunktene som skal følges opp gjennom BVA med felles forpliktende 

planlegging: 

Når arbeidet med de ulike knutepunktene kommer i gang, burde det være en form for 

oppfølging/status i bybåndssamarbeidet av planleggingen av disse knutepunktene. 

 

 

Vedlagte presentasjoner: 

1. Presentasjon PBE 

2. Presentasjon VFK 

3. Presentasjon Bane NOR 

4. Presentasjon Bærum kommune 


