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Status for parkeringsprosjektet 
Oppfølging av RP-ATP i Oslo og Akershus



P-system er del av et «mobilitets-regime» 

Side 2

Dagens situasjon? Ønsket fremtid?



Grunnlag for parkeringsprosjektet

Oppstartsmøte 12.12.2019

Indikatorer for felles målesystem 
(H2): Parkering som indikator 

(2017)

Sammenstilling av p-normer i 
Oslo og Akershus (2013)

Orientering om prosjektet og 
dialog m/ kommuner i 
bybåndsamarbeidet

Søknad om midler til p-prosjekt (KMDs
tilskuddsordning) med innspill fra 
kommuner om å sette parkering på 
agendaen.

RP-ATP (2015)

Utarbeidelse av «grunnlag for p-
politikk» (2016)

Prosjektgruppe etablert og 
forberedelser til oppstart

Oppfølging og kartlegging av p-
normer i kommunene (2018-

2019)



• Innledende fase – Kunnskapsinnhenting (okt 2019 - mai 2020)

– Kartlegge kommunenes p-normer og rutiner knytter til parkering

– Hvilke utfordringer har kommunene?

• Utarbeidingsfase - Kunnskapsutvikling (mai 2020 – oktober 2020)

– Utarbeide en prosjektrapport m/metode som konkretiserer hvilke steg og 

tiltak kommunene må gjøre, hvilke aktører som må bidra i prosessen, samt 

hvilke rutiner som må på plass for å håndtere parkering som en tjeneste eller 

jobbe mer helhetlig med parkering på områdenivå. 

• Identifisere utviklingsprosjekt som kan settes i gang (oktober 2020 

– februar 2021)

– Identifisere utviklingsprosjekt sammen med en eller flere kommuner basert på 

funnene fra prosjektfase 1 og 2.

Parkeringsprosjekt tre faser



Fase 1

• Oppstartsmøte - 11.12

– Intro og verksted

• Tema 1: Parkering på overordnet nivå - 22.01

– Åpent frokostseminar

– Verksted

• Tema 2: Offentlig-privat samarbeid - 13.02

– Dialog med innlederne

• Tema 3: Systematisk arbeid og teknologiske løsninger 
12.03 (4. juni)

• Innledende møte med konsulent (medio juni)

Side 5

Møter vinter/våren 2020



Tema 1: Parkering på overordnet nivå

Side 6

Tore Leite, KMD  -
Parkering som tiltak for å 

redusere biltransport

Jomar Langeland, Civitas 
- Hvordan jobbe 
overordnet med 

parkeringsstrategier –

Kari Elisabet Ottestad –
Viken - Erfaringer fra 

bypakke Nedre Glomma: 
felles parkeringspolitikk i 
Sarpsborg og Fredrikstad

Emelie Petersson -
Erfaringer fra Malmø 

kommune

Torill Skovli – Erfaringer 
fra Asker kommune

Gert Myhre – Drammen 
kommune



Tore Leite - KMD:
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Jomar Langeland - Civitas:

Side 8



Side 9

Kari Elisabet Ottestad – Viken FK



Side 10

Emelie Petersson – Malmø kommune



Torill Skovli – Asker kommune

Side 11



Gert Myhren – Drammen kommune

Side 12



Tema 2: Offentlig – privat samarbeid

Side 13

Offentlig-private samarbeid om 
sentrumsutvikling – Guri Mette Vestby, NIBR

Hva er status for samarbeid om parkering i 
dag? (Juridisk rammeverk, praksis og 
utfordringer) - Lars Monsen, Norpark

Fra kjøpesenter til en bystruktur med handel 
- hvor mye parkering? – Asbjørg Næss, Civitas 
(på vegne av Mustad Eiendom)

Samarbeid om parkering - Jan Ove 
Fjællingsdal, Bane Nor Eiendom



Guri Mette Vestby - NIBR
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(I) Partnerskap for varig/fast samarbeid
(I) Samarbeid gjennom sentrumsforening som

aksjeselskap (Asker, Fredrikstad,
(II) Forpliktende partnerskap rundt flerårige 

prosjekter
(I) Partnerskap (Trondheim Management, Byen 

vår Drammen)
(III) Handlingsprogram for 3-årige satsinger

(I) Tønsberg, Skien, Moss
(IV) Samarbeid om utbygging og forvaltning av 

bygninger og byrom
(I) Ulsteinvik, Asker, 



Lars Monsen - Norpark

Parkeringsaktører

Har et «snevert» fokus på sin eiendom. (Naturlig nok)

• Kundeparkeringer til et konkret sted (kjøpesenter o.l.)

• Arbeidsplasser.

• Parkering i forbindelse med bolig.

• Helkommersielle parkeringsplasser. (maksimal økonomisk 

inntjening)

Ønsker som hovedregel lavest mulige kostnader i forbindelse 

med parkeringsdriften.  

Side 15

Kommunen

Har et helhetsfokus innblandet politisk ideologi

• Samfunnsperspektiv

• Bevisst forhold til parkering som virkemiddel

– Kommuneplaner (samfunnsdel/arealdel), miljø, areal- og 

transportplanlegging, avtaler med staten (Bypakker)

• Mange dilemmaer/motstridene interesser

• Svært ulikt fra kommune til kommune

– Mange «strammer» til. (Bilfritt byliv)

– Mange «myker» opp. (Sentrum dør –

parkeringsordningen får skylda)

Relasjonelle utfordringer?



Asbjørg Næss - Civitas
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Side 17

1. Prioritering av sykkel, gange og kollektiv i tråd med 
overordnet mål

2. Riktig dimensjonering, regulering og prising for å 
treffe målgruppen for innfartsparkering

3. Innfartsparkering som gir nye kunder og ikke 
reduserer gange, sykkel eller kollektiv

4. God kapasitet og trygge løsninger for 
sykkelparkering

5. Et parkeringstilbud til både daglige pendlere og 
sporadiske reisende

6. En strekningsvis konkretisering av 
parkeringsstrategien

7. Tilpasning til lokale forhold og godt samarbeid 
med regionale og lokale myndigheter

8. Mekanismer som legger til rette for fortetting 
rundt stasjonene der det er aktuelt

9. Inntekstfinansiert parkering for bil og sykkel

Implementering av ny parkeringsstrategi:

Jan Ove Fjællingsdal – Bane Nor Eiendom



Tema 3: Systematisk arbeid med parkering og teknologiske løsninger

• Teknologiske løsninger – Lars Monsen

• Easy park og teknologiske løsninger

• Teknologiske verktøy for 

parkeringsanalyser- Geodata

• Systematisk arbeid med parkering 

Trondheim kommune

• Kommunikasjon mot politikere –Lars 

Monsen
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Fremdrift parkeringsprosjekt

Uke 51 Uke 2–4 Uke 4 
(22.01)

Uke 7
(13.02)

Uke 
8–10

Uke 11
(12.03)

Uke  
(16.04)

Uke 
(20.05)

Uke (04.06)

Ferdigstilling av tilbudsinnbydelse og 
kravspesifikasjon

Tilbudsinnbydelse (konsulent)

Frokostseminar + prosjektmøte 1

Systematisere kommuneerfaringer

Prosjektmøte 2 - offentlige og private samarbeid

Valg av konsulent

Orientering om prosjektet i bybåndssamarbeidet

Prosjektmøte 3 og oppstartsmøte konsulent

utarbeidingsfase (jevnlig kontakt mellom enkelte 
i prosjektgruppen og konsulenten

Prosjektmøte 4 (utsatt til etter sommer)

Prosjektmøte 5 (utsatt til etter sommer)

Midtveisseminar + prosjektmøte 6 (utsatt til 
etter sommer)


