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Oppfølgingen av RP-ATP Oslo/Akershus

44 indikatorer i oppfølgingssystemet for RP-ATP. I tillegg følges det opp på 
utvalgte indikatorer, blant annet for parkering:

1. Endring i type parkeringsnormer for næring i Oslo og Akershus.

2. Nivå og innretning på parkeringsnorm for kontor og handel i kommunene.

3. Endring i type parkeringsnormer for bolig.

4. Nivå og innretning på parkeringsnormer for bolig, etter boligtype og 
kommune.



Endring i innretning - parkeringsnormer 
2014-2022



Endring i innretning - parkeringsnormer 
2014-2022

Parkeringsnormer næring:

Nær halvparten av kommunene har 
ikke har satt parkeringsnormer for 
industri (alt. industri/lager/verksted). 
Det er et gjennomgående trekk at når 
kommunene endrer parkeringsnormen 
for industrivirksomhet, så endres de fra 
et fast måltall per BRA til et spenn 
(minimums-maksimumsnorm per BRA).

Det er i dag kun kommuner på 
Romerike som ikke anvender seg av en 
maksimumsnorm for parkering ved 
kontorvirksomheter.

A-H er eneste kommune med 
minimumsnorm for handel.



Endring i innretning - parkeringsnormer 
2014-2022



Endring i innretning - parkeringsnormer 
2014 - 2022

Parkeringsnormer bolig:

Fra 2019 til 2022 har flere av 
kommunene gått bort fra et fast 
måltall for antall biloppstillingsplasser 
ved hver boenhet til i stedet å gå over 
til å sette minimumsnormer for 
parkering. Dette er særlig tydelig for 
den delen av boligmassen som ligger 
utenfor de prioriterte vekstområdene 
(frittliggende eneboliger, spredt 
småhusbebyggelse).



Vurdering av virkemiddelbruk i fem regionale 
ATP’er i Viken (Rambøll 2022)
Virkemidler knyttet til areal- og transportplanlegging (strategier, 
regionale planbestemmelser og planretningslinjer, oppfølging i 
handlingsprogram).

Hvordan de regionale planene har hatt virkning på utformingen 
av nye kommune(/del)planer i ni kommuner.

Skrivebordstudie/dokumentgjennomgang kombinert med at syv 
av kommunene har blitt intervjuet om effektene av de regionale 
planenes virkning på kommuneplanene, samt på planlegging og 
utvikling i kommunene.



Vurdering av virkemiddelbruk parkering i RP-
ATP Oslo/Akershus (Rambøll 2022)
• R15 om samordnet parkeringspolitikk er mindre stram enn de øvrige 

planretningslinjene, idet den angir at «det forventes at kommunen 
utarbeider en parkeringspolitikk i tråd med føringene i regional plan». Dette 
er en slags sirkelargumentasjon, siden føringene for parkeringspolitikk i RP 
er få:

• Forventninger til «lav» parkeringsdekning omtales i prinsippene for R10 (rett 
virksomhet på rett sted) og de regionale næringsområdene (R11).

• Ønskelig med mer ‘materielle føringer’ for en samordnet parkeringspolitikk, 
siden kompletterende planretningslinje 5.2.7 i RP-HSS Akershus f.eks. kun 
angir at «parkeringsløsninger for handel og service skal kombineres med 
restriktiv politikk for parkering for arbeidstagere, studenter m.fl.»



Parkering som virkemiddel i areal- og 
transportpolitikken (Civitas 2020-2021)
• Ulike egenskaper/aktuelle 

virkemidler (ikke uttømmende)
‒ Vedtatt parkeringsstrategi for hele 

eller deler av kommunene
‒ Tidsbegrensning på off. PP
‒ Avgiftsparkering på offentlig 

veggrunn
‒ P-avgift komm. arb.plasser
‒ P-normer bil, sykkel, (motorsykkel)

‒ Beboer-/boligsoneparkering
‒ App-betaling off. PP
‒ Kommunal P-kompetanse og/eller 

kapasitet
‒ Kartlagt bruk av PP

På sin plass med nye/flere 
oppfølgingsindikatorer for parkering i 
RP-ATP Oslo/Akershus? Ulike P-
indikatorer i og utenfor bybåndet?



Komparativ sammenstilling av 
parkeringspolitikk/virkemiddelbruk 

Som en del av kommunebeskrivelser er 
det brukt et stjernediagram for å 
visualisere egenskapene ved parkerings-
politikken i utvalgte kommuner per 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.
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Parkering som virkemiddel – delrapporter 
(Civitas 2020 – 2022)
• https://plansamarbeidet.no/oppfolging-av-regional-plan-for-areal-og-

transport-2016-pagaende/samordnet-parkeringspolitikk-parkering-
som-virkemiddel/

• https://www.tiltak.no/b-endre-transportmiddelfordeling/b-1-styring-
bilbruk/helhetlig-parkeringspolitikk/

https://plansamarbeidet.no/oppfolging-av-regional-plan-for-areal-og-transport-2016-pagaende/samordnet-parkeringspolitikk-parkering-som-virkemiddel/
https://www.tiltak.no/b-endre-transportmiddelfordeling/b-1-styring-bilbruk/helhetlig-parkeringspolitikk/

