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SAMMENDRAG
Rambøll har utarbeidet forslag til parkeringsstrategi for Vestby sentrum. Strategien fokuserer på
hvordan kommunen bør innrette en funksjonell parkeringsordning for sentrumsområdet.
Parkeringsordningen skal sikre et hensiktsmessig parkeringstilbud både i gjennomføringsfasen for
områdereguleringsplanen for sentrum og etter at planen er gjennomført.
Det er nå gratis parkering i Vestby sentrum. Til sammen tilbys i overkant av 1000 allment
tilgjengelige parkeringsplasser i det mest sentrale sentrumsområdet, når parkeringsplassene ved
Vestby storsenter og Vestby stasjon holdes utenfor.
Storparten av parkeringsplassene i sentrum er uten tidsbegrensing eller reservasjon for
enkeltgrupper eller personer. De fleste parkeringsplassene ligger på åpent areal utenfor offentlig
veg. Ca 1/3 av parkeringsplassene ligger på kommunal grunn, mens øvrige plasser er fordelt på
ulike private og offentlig eide arealer.
Den vedtatte områdereguleringsplanen for sentrum legger til rette for betydelig fortetting og ny
gatebruk. Antall beboere i sentrum vil øke betydelig på sikt, og handels-, service- og
kulturtilbudet i sentrum blir større. Prioritering av gående og syklende, framkommelighetstiltak
for kollektivtrafikk og fortetting rundt kollektivknutepunkt skal redusere bilkjøringsandelen til og
fra Vestby sentrum, som per i dag er høyere enn gjennomsnittet for Follo.
Bestemmelsene i områdereguleringsplanen innebærer en stor endring i parkeringstilbudet i
sentrum. De aller fleste parkeringsplassene i sentrum skal i framtiden ligge i parkeringsanlegg
under bakken.
Tiltakshavere skal dekke parkeringsbehov ut fra kommunens parkeringsnorm. Vestby kommune
har frikjøpsordning som innebærer at tiltakshaver kan etablere 20 % færre parkeringsplasser enn
uten bruk av frikjøp. Vestby kommune forplikter seg til å opparbeide det antallet
parkeringsplasser som er frikjøpt i felles, allment tilgjengelige parkeringsanlegg under bakken.
I rapporten peker vi på den økonomiske risikoen som kommunen påtar seg ved å tilby frikjøp.
Dagens frikjøpsbeløp for sentrumsformål er kr 250 000,-, men erfaringstall for parkeringsanlegg
under bakken tilsier langt høyere kostnad per parkeringsplass. Vi anbefaler at kommunen
vurderer frikjøpsbeløpet etter å ha gjennomført forprosjekt som gir et realistisk bilde av forventet
kostnad per parkeringsplass.
Kommunen bør også vurdere å bygge felles parkeringsanlegg på en rimeligere måte enn i anlegg
under bakken, og avvikle frikjøpsordningen dersom kostnadene medfører at den ikke er
økonomisk bærekraftig.
For å sikre at de som har behov for å parkere i sentrum, spesielt i sammenheng med kortere
besøk for handel, service og annet har mulighet til dette også i framtiden, er det viktig etablere
ordning som sikrer at parkeringsplassene i sentrum kan brukes til flere parkeringer per dag.
Vi anser det som viktig at det fortsatt er lett å finne tilgjengelig parkeringsplass for besøkende til
sentrum. Vi anbefaler at Vestby kommune vedtar prinsipper for å styre parkeringsetterspørselen,
slik at belegget på allment tilgjengelige parkeringsplasser ikke overskrider visse grenser. Et
belegg som overstiger 85 % over tid, og 95 % i kortere perioder, tilsier at det kan være vanskelig
å finne ledig parkeringsplass.

3/64

Rambøll - parkeringsstrategi

For å unngå at parkeringsbelegget overstiger de skisserte nivåene, kreves regulering av
parkeringstilbudet med vilkår. Det er to prinsipielle måter å regulere etterspørselen etter
parkering og lengden på parkeringsopphold; begrensing av tillatt parkeringstid og
avgiftsparkering.
Ved tidsbegrenset parkeringstid, kan parkerte biler få kontrollsanksjon ved overskridelse av
maksimaltid. Dersom parkeringsbelegget blir for høyt, bør det vurderes å redusere tillatt
parkeringstid.
Parkeringsavgift for faktisk parkeringstid er et velprøvd og effektivt virkemiddel for å styre bruk
av parkeringsplasser. Dersom parkeringsbelegget blir for høyt ut fra beleggmessige styringsmål,
bør det vurderes å øke avgiften, slik at etterspørselen reduseres. Tilsvarende bør avgiften
reduseres dersom belegget blir lavt, typisk under 50%.
Parkeringsavgift vil også virke som et direkte incitament til å vurdere bruk av andre
transportmidler enn bil.
Vår anbefalte løsning er å bruke en kombinasjon av vilkår knyttet til parkeringstid og avgift. Vi
anser at en slik kombinasjon av vilkår best kan sikre at de mest sentrale og ettertraktede
parkeringsplassene tilgjengeliggjøres til korte opphold og mange parkeringer hver dag.
Etterspørselen etter parkering i sentrum vil øke som følge av planlagt fortetting. Det er derfor
sannsynlig at også andre parkeringstilbydere i sentrum vil anse at betalingsparkering er
nødvendig. Vi anbefaler at Vestby kommune går i dialog med private grunneiere som tilbyr
parkering i sentrum, med målsetning om at flest mulig vil delta i en felles parkeringsordning.
For å kunne tilby et samlet parkeringstilbud som dekker alle aktuelle behov i sentrum er det
gunstig om kommunen kontrollerer så stor andel av parkeringen som mulig. Fra et
forbrukerperspektiv er det viktig at parkeringstilbudet er mest mulig enhetlig med hensyn til så
vel regulering som betalingsløsninger.
For at kommunen også skal kunne håndheve, forvalte og drifte parkeringstilbud utenfor offentlig
veg (på åpne plasser og i framtidige parkeringsanlegg) må kommunen organisere virksomheten
sin ut fra gjeldende krav, blant annet bestemmelsene i EØS-avtalen om konkurranse på like
vilkår. Vi anbefaler at Vestby kommune etablerer et kommunalt eid aksjeselskap, som gir
mulighet for forvaltning av disse områdene.
Parkeringstilbud langs offentlig veg er kommunalt «enerettsområde», der kun Vestby kommune
kan forvalte og håndheve parkeringsplassene. Omfanget av parkeringsplasser langs offentlig veg
er lite i dag og ventes over tid å bli redusert. Vi vurderer at kommunens tekniske etat kan stå for
forvaltning og håndheving av dette tilbudet, samt håndheving i henhold til Forskrift om offentlig
parkeringsgebyr. Dette krever at kommunen søker og får myndighet fra Vegdirektoratet.
For å sikre at framtidig parkeringstilbud for allmennheten gir god tilgang til målpunkt i sentrum,
og at antallet inn- og utkjøringsløsninger til parkeringsanlegg begrenses, anbefales det å samle
parkeringsplasser i et eller flere større, sentralt lokaliserte anlegg.
Rambøll har sett på muligheten for et slikt større anlegg sør for Rådhuset. Den skisserte løsningen
tilsier at det vil være mulig å etablere et anlegg for inntil ca 900 biler fordelt på 3 underjordiske
plan her. Det vurderes også som mulig å koble dette anlegget til parkeringsanlegg under framtidig
tilliggende bebyggelse.
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En vesentlig rimeligere løsning kan oppnås ved å bygge parkeringsanlegget over bakken, som
parkeringshus i deler av det samme området.
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1.

INNLEDNING

Rambøll er engasjert av Vestby kommune for å utarbeide forslag til parkeringsstrategi for
sentrumsområdet. Parkeringsstrategien skal sikre at Vestby kommune er i stand til å håndtere
parkeringsmessige utfordringer i gjennomføringsfasen for områdereguleringsplanen for sentrum1
og i ferdig situasjon.
Den vedtatte områdereguleringsplanen innebærer betydelige endringer i sentrumsområdet, med
fortetting, større grad av kombinerte arealformål og flytting av det meste av parkeringstilbudet
fra bakkeparkering til anlegg under bakken. Sentrum skal bli mindre preget av biltrafikk i
framtiden, og det skal bli mer attraktivt å gå, sykle og reise kollektivt.
Kravene til parkeringsdekning ved nye utbygginger stilles med bakgrunn i parkeringsnorm for
Vestby sentrum, som ble vedtatt sammen med områdereguleringsplanen. Det mangler imidlertid
en plan for hvordan det allment tilgjengelige parkeringstilbudet i sentrum skal utformes.
I arbeidet har vi sett spesielt på hvordan parkeringstilbudet for besøkende i sentrum kan ivaretas
i framtidig situasjon. Med økt aktivitet og flere bosatte i sentrum, er det viktig å sikre at ikke
ansatte i sentrum og andre bruker opp parkeringskapasiteten med langtids parkering.
Vi har også beskrevet hvordan det planmessig og organiseringsmessig kan sikres en mest mulig
helhetlig og brukervennlig parkeringsordning for sentrum. For brukere av parkeringstilbudet vil
det være gunstig å forholde seg til én enkelt operatør, og at hoveddelen av parkeringskapasiteten
for besøksparkering i sentrum samles til større anlegg framfor flere mindre anlegg. Mulighetene
for å etablere et større, offentlig tilgjengelig parkeringsanlegg er skissert.
Frikjøpsavtalen som tilbys av kommunen, og som utbyggere kan søke om å benytte seg av ved
gjennomføring av prosjekter, gir mulighet for å finansiere fellesanlegg for parkering. Siden
kommunen påtar seg et ansvar for å etablere frikjøpte parkeringsplasser, har vi beskrevet
hvordan parkeringsordningen for Vestby kan sikre størst mulig grad av økonomisk bærekraft for
kommunen.
Framtidig håndheving og forvaltning av parkeringsordningen må ut fra krav i parkeringsforskriften
håndteres av kommunen selv på offentlig veg. Med riktig organiseringsform kan også
parkeringsområder utenfor offentlig veg forvaltes av kommunen. Arbeidet omfatter en beskrivelse
av aktuelle organisasjonsformer for parkeringsvirksomheten i kommunen, og anbefaling av en
modell som vurderes å være hensiktsmessig ut fra dagens situasjon og framtidig utvikling i
Vestby.

1

Områdereguleringsplan Vestby sentrum, vedtatt i desember 2016
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2.

PARKERINGSTILBUD OG TRANSPORTTILBUD I
VESTBY SENTRUM I DAG OG PÅ SIKT

For å vurdere hva som er den mest egnede parkeringsordningen for Vestby sentrum trengs et
bilde av parkeringssituasjonen og transporttilbudet i dagens situasjon, og hvordan dette vil endres
med gjennomføringen av områdereguleringsplanen. Vi kommenterer også tidligere vurderinger av
framtidig parkeringstilbud, inkludert mulighetene for sambruk av parkeringsplasser i sentrum på
sikt, og frikjøpsordningen som Vestby kommune tilbyr tiltakshavere.

2.1

Transporttilbud i dag
Kollektivtilbud
Vestby har et relativt godt kollektivtilbud per i dag, med gode forbindelser med både tog
(timesfrekvens) og buss (timesfrekvens) nordover mot Oslo og sørover mot Moss og Fredrikstad.
Vestby stasjon ligger sentralt i sentrumsområdet, og er knutepunkt mellom tog- og bussrutene.
Lokalt busstilbud, kombinert med regionale ruter, gjør det mulig å reise kollektivt mellom de
fleste større boligområdene i Vestby og servicetilbudet og arbeidsplassene i sentrum.
Per september 2018 betjener Ruter Vestby sentrum (Vestby stasjon) med 3 faste bussruter og én
bestillingsrute:

Rute 530 Randem- Vestby stasjon- Pepperstad skog

Rute 545 Son- Vestby stasjon

Rute 590 E Ryen- Vestby bru

Rute 531 fra Hvitsten- Vestby stasjon (bestillingsrute, må bestilles ett døgn i forkant)
I tillegg til de faste bussrutene gir flere skoleruter et reisetilbud med buss til elever ved Vestby
videregående skole.
Park & ride-tilbud
Bane NOR har tilrettelagt i alt ca 200 parkeringsplasser ved Vestby stasjon for reiser ut fra
sentrum, fordelt på begge sider av jernbanen. Hoveddelen av parkeringsplassene ligger på
nordsiden av jernbanelinja.
Per august 2018 er det gratis å parkere på parkeringsplassene som tilbys av Bane NOR. Ved park
& ride- anlegget på Son, lenger sør i kommunen, har Bane NOR imidlertid innført
avgiftsparkering.
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Figur 1: Regionalt busstilbud Follo. Vestby er markert (kilde: Ruter AS)

Gang- og sykkeltilbud
Internt i sentrumsområdet er det per i dag lagt til rette for gåing og sykling med fortau eller
gang-/ sykkelveg langs de mest trafikkerte vegene. Fra en stor del av boligområdene i Vestby
kommune er det gang- sykkelforbindelse mot sentrum, men det mangler et sammenhengende
tilbud noen steder:

Fra sentrum i sørlig retning (mot Hølen/ Son) har gående og syklister et tilbud som går
parallelt med Osloveien og Garderveien (fv. 6). Tilretteleggingen er delvis i form av gangsykkelveg og delvis i form av lavtrafikkert parallelvegnett. Her er det sannsynligvis
trafikksikkerhetsmessig akseptabelt å blande motorisert trafikk og myke trafikanter er
trafikksikkerhetsmessig akseptabelt.
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Fra sentrum mot vest (mot Pepperstad skog) er det etablert gang- sykkeltilbud langs
Erikstadveien fram til Vestby kirke bussholdeplass. Gang- og sykkelvegen krysser her
Erikstadvegen via undergang. Det videre tilbudet for gående og syklister mot Pepperstad
skog går delvis via lavtrafikkert veg med 30 km/t fartsgrense (Krusebyveien) og delvis på
gang- sykkelveg som ligger separat fra bilvegsystemet.
Boligområdene øst for sentrum har gang- sykkeltilbud langs Odins veg og Grøstadvegen.
Langs flere andre boligveger som leder inn til sentrum fra øst mangler det eget tilbud for
gående og syklister, men med 30 km/t fartsgrense og relativt lave trafikkmengder vil
blandet trafikk være akseptabelt.
Fra sentrum mot nord (i retning mot Verpet) er det etablert gang- sykkelveg langs
Vestbyveien (fv. 6).

De fleste av områdene med konsentrert boligbebyggelse i Vestby kommune har et tilbud til
gående og syklister, men standardsprang og systemendringer gjør at tilbudet ikke framstår som
sammenhengende i alle retninger. Avstandene fra en del av boligområdene til sentrum er også
såpass store at det ikke vil vurderes som aktuelt å gå eller sykle til sentrum for mange.
Reisevaner
Reisevaneundersøkelsen for Vestby fra 2013 viser at turer som bilfører og passasjerer i bil utgjør
den aller største andelen av arbeids- og besøksreisene til sentrum per i dag. Samlet utgjør reiser
til sentrum som bilfører eller som bilpassasjer 82 % av arbeidsreisene til sentrum.

Figur 2: Reisemiddel for ulike typer reiser, RVU 2013 (kilde: Parkeringsanalyse Vestby sentrum, Asplan Viak
2016)
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Den samme reisevaneundersøkelsen viser at andelen reiser som bilfører og bilpassasjer med
endepunkt internt i Follo utgjør til sammen ca 63 % av reisene. Bilfører- og passasjerandelen for
reiser til Vestby sentrum på 82 % ligger altså et godt stykke over de øvrige Follokommunene.

Figur 3: Reisemiddelfordeling ut fra endepunkt for reise
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2.2

Parkeringstilbud i dag
Vestby kommune har registrert i alt 2065 parkeringsplasser i området som omfattes av
sentrumsplanen2. I denne oversikten inngår også parkeringsplasser ved Vestby videregående
skole (i alt 143 parkeringsplasser for bil og 28 plasser for moped/ MC), ved Vestby Storsenter (i
alt 654 plasser) og ved Vestby stasjon (ca 200 plasser).
Dersom parkeringsplassene ved den videregående skolen, Vestby stasjon og Vestby storsenter
holdes utenfor, er antall allment tilgjengelige parkeringsplasser i sentrum ca 1000.
Grunneiere for de største åpne parkeringsarealene i sentrum er vist i figur 1. Vestby kommune
eier arealene mellom Sentrumsveien og Vestbyveien. Vestby kommune eier også eiendommen
9/174, på sørsiden av Kroerveien, men arealet leies ut til Bane NOR. Bane NOR eier arealene som
brukes til parkering nord og sør for stasjonen. Øvrige større parkeringsarealer eies av private
grunneiere.

Figur 4: Eierforhold, større åpne parkeringsareal i sentrum

2

Kilde: Oversendt grunnlagsinformasjon fra Vestby kommune, juni 2018
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Antallet parkeringsplasser som ligger på de kommunalt eide arealene i sentrum er ca 300 (talt
opp på flyfoto). De øvrige parkeringsplassene er fordelt på større og mindre private arealer samt
Bane NORs areal ved stasjonen. Den største delen av parkeringsplasser i sentrumsområdet ligger
altså på grunn som ikke eies av kommunen.
Få av parkeringsplassene i sentrum har restriksjoner med tanke på tillatt parkeringstid, og ingen
parkeringsplasser har avgiftsparkering. I praksis er derfor det aller meste av parkeringstilbudet i
sentrum fritt tilgjengelig for alle som ønsker å parkere, og så lenge man måtte ønske.
De aller fleste parkeringsplassene i sentrum ligger på åpne arealer, og kun et fåtall plasser ligger
langs offentlig veg. Det er i dag ingen parkeringshus i sentrum. Vi kjenner kun til ett
parkeringsanlegg under bakken; det private parkeringsanlegget under REMA 1000, som
disponeres av beboere i leilighetene i samme bygg.
Det er ikke gjennomført systematiske tellinger av bruken av parkeringsplassene i Vestby sentrum.
Observasjoner fra kommunen tilsier imidlertid at de fleste parkeringsplassene i sentrum rundt
Rådhuset samt ved Vestby stasjon er i bruk på dagtid. Vestby kommune har også opplyst om at
en del av de som parkerer i området rundt Rådhuset per i dag, er pendlere som tar tog eller buss
ut fra sentrum.
Siden Bane NOR har innført betalingsparkering på en rekke av sine stasjonsområder i Norge
(blant annet på Son stasjon), må det påregnes at også parkeringstilbudet ved Vestby stasjon blir
avgiftsbelagt på sikt. Dersom det innføres parkeringsavgift på disse plassene samtidig som det er
fri tilgang på gratis parkering på øvrige parkeringsområder i sentrum, må det påregnes at presset
på parkeringsplasser innen gangavstand til stasjonen øker. Dette omfatter blant annet
parkeringsplassene i det sentralt lokaliserte området sør for Rådhuset.

2.3

Areal- og transportløsninger i områdereguleringsplan for Sentrum
Områdereguleringsplanen for Vestby sentrum ble vedtatt av kommunestyret i desember 2016.
Planen legger opp til en betydelig fortetting og omforming av dagens sentrumsområde samt
nærliggende områder nord og sør for jernbanelinja.
De fleste arealene i det mest sentrale sentrumsområdet er regulert til sentrumsbebyggelse. Dette
åpner for en kombinasjon av boligbebyggelse, kontorvirksomhet, næringsvirksomhet og handel.
Bestemmelsene til områdereguleringsplanen sier at første etasje i den framtidige
sentrumsbebyggelsen skal være aktive, og legges til rette for forretning og annen publikumsrettet
virksomhet, mens øvrige etasjer skal være boliger.
Områdereguleringsplanen fastsetter krav til minimum og maksimum utnyttelse ved utbygging.
Fratrukket bevaringsverdig bygningsmasse og områder hvor det ikke forventes utbygging, er
samlet utbyggingspotensiale i planområdet ca 680 000 m2 ved maksimal utnyttelse, og ca
435 000 m2 ved minimumsutnyttelse.
Forutsatt gjennomsnittlig boligstørrelse på 80 m2 gir planen potensial for ca 6800 boliger ved
maksimal utnyttelse, og ca 4350 boliger ved minimumsutnyttelse. Fordelingen av øvrig
utbyggingsareal på ulike formål vil være ukjent, siden sentrumsformål åpner for en rekke
bruksområder.
Det viktigste kollektivknutepunktet i Vestby, jernbanestasjonen og busstasjonen, ligger sentralt i
det framtidige sentrumsområdet, og innen kort gangavstand for de fleste boliger og virksomheter.
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Den sentrale beliggenheten til kollektivknutepunktet skal sammen med den nye gatebruksplanen
bidra til å redusere andelen bilturer. Planen legger til rette for at kollektiv, gange og sykkel skal
bli viktigste transportformene for framtidige beboere i sentrum, og at flere skal velge å bruke
andre transportmidler enn bil på reiser til og fra sentrum.
Kollektivknutepunktet skal forsterkes med nye holdeplasser for buss på Sentrumsbroen ved
stasjonen (ved Garderveien/ Vestbyveien), med direkte gangforbindelser ned fra brua til
jernbanestasjonen for å forenkle omstigning. Sentrumsbroen planlegges også stengt for biltrafikk,
slik at kollektivtrafikk, gående og syklende prioriteres.
Områdereguleringsplanen innebærer en betydelig omlegging av trafikkmønsteret i sentrum. I det
mest sentrale sentrumsområdet skal legges det legges til rette for bilfrie/ bilreduserte områder,
ved at den største delen av gjennomgående personbiltrafikk ledes bort fra bygatene. Det vil
fortsatt være mulig å ta seg fram i de mest sentrale sentrumsgatene med personbil og for
varelevering, men i lav hastighet.
Tilbudet til myke trafikanter forbedres med nye og utbedrede anlegg, delvis med separert tilbud
for gående og syklister. Barrierevirkningen som jernbanen i dag gir for områdene på nord- og
sørsiden skal reduseres med nye tverrforbindelser for gående og syklende.
Nye parker og torg er viktige elementer i områdereguleringsplanen. Blant annet planlegges en ny,
sentralt beliggende park sør for Rådhuset på et område som i førsituasjonen brukes til parkering.
Et nytt torgområde planlegges også nordvest for Rådhuset, på et areal som nå delvis brukes til
parkering.
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Figur 5: Kartet viser områdereguleringsplanen for Vestby sentrum

Områdereguleringsplanen tenkes gjennomført etappevis, der første fase omfatter det mest
sentrale sentrumsområdet. Dette området omfatter blant annet området rundt Rådhuset, området
rundt tog- og busstasjonen og den største delen av de eksisterende handels- og serviceområdene
i sentrum på begge sider av jernbanen. Ved at gjennomføringen av områdeplanen bygges
«innenfra og ut», sikres at viktige transport- og parkeringstiltak gjennomføres på et tidlig
tidspunkt i utviklingen av det nye sentrumsområdet.
Områdereguleringsplanen angir ikke gjennomføringshastighet, men peker på at gjennomføringen
vil foregå over flere tiår. Gjennomføringshastigheten vil blant annet henge sammen med
befolkningsvekst, flyttemønster internt i kommunen og økonomisk utvikling.
Vestby kommune har hatt betydelig vekst i befolkning og antall arbeidsplasser de siste årene, og
prognoser tilsier at veksten sannsynligvis vil fortsette framover. Prognoser fra SSB tilsier at
befolkingen i kommunen vil vokse fra 17 626 innbyggere i 2. kvartal 2018 til ca 20 553
innbyggere i 20303, forutsatt at dagens vekstnivå opprettholdes.

3

Kilde: https://www.ssb.no/kommunefakta/vestby
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Figur 6: Planlagt etappevis gjennomføring av områdereguleringsplanen for sentrum

Områdene som inngår i områdereguleringsplanen må detaljreguleres før utbygging. Per
september 2018 pågår detaljreguleringsarbeid for områdene S1, S2 og S4 (Meierikvartalet). Det
forventes politisk sluttbehandling av planen i løpet av høsten 2018.
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2.4

Parkeringsløsninger i områdereguleringsplanen
Områdereguleringsplanen åpner for at mange av de åpne områdene i sentrum, som i stor grad
brukes til parkering i førsituasjonen, bebygges. Parkeringstilbudet for det framtidige
sentrumsområdet skal dekkes som en del av gjennomføringen av områdereguleringsplanen.
Kravene til parkering som stilles til utbyggere og utviklere gjennom reguleringsbestemmelser,
rekkefølgekrav og parkeringsnorm er sentrale for å sikre at parkeringstilbudet i Vestby henger
sammen med arealutviklingen på lengre sikt. For å sikre en effektiv bruk av arealet i
sentrumsområdet, krever bestemmelsene til områdereguleringsplanen at bilparkering innenfor
planområdet i all hovedsak skal løses i parkeringsanlegg under bakken:
(fra §1) Bilparkering innenfor planområdet skal som hovedsak løses i felles parkeringsanlegg
under terreng som er åpent for alle og uten reserverte plasser.
Inntil 5 % av krevde biloppstillingsplasser kan etableres på reserverte plasser utenfor felles
parkeringsanlegg for bevegelseshemmede, korttidsparkering for kunder, varelevering og til drift
av eiendommen. Disse plassene kan legges på terreng.
Gjeldende kommuneplan for Vestby (2014- 2026), vedtatt i kommunestyret 23.5.2016,
inneholder en bestemmelse som åpner for frikjøp, som også legges til grunn for
områdereguleringsplanen:
(fra §7) Frikjøp av parkeringsplasser: Kommunen kan samtykke i at det i stedet for
parkeringsplass på egen grunn eller på fellesareal blir innbetalt et beløp pr. manglende plass til
kommunen for bygging av offentlige parkeringsanlegg. Beløp pr. manglende parkeringsplass i
areal avsatt til sentrumsformål, S9 (Delijordet) og innenfor reguleringsplanene Son indre, Son
havn nord og Kolåsveien/Båtbyggerveien skal være kr. 250.000,-. For resten av kommunen skal
beløpet være kr. 50.000,- (jf. pbl. § 28-7).
Frikjøpsordningen innebærer at utbyggere betaler Vestby kommune for å slippe å innfri
parkeringskrav på egen grunn. Ved frikjøp påtar Vestby kommune seg ansvaret for å etablere det
antallet plasser som kjøpes fri i offentlige parkeringsanlegg. Frikjøp kan omfatte hele
parkeringskravet for den aktuelle utbyggingen, eller deler av dette.
Parkeringsplasser som etableres av Vestby kommune gjennom frikjøpsordningen, vil være allment
tilgjengelige, og kan ikke reserveres for eiendommer, seksjoner eller brukere. Ved at frikjøpte
plasser er allment tilgjengelige (og ikke reservert), oppnås sambrukseffekt. Slik kan det totale
antallet parkeringsplasser i sentrum reduseres, og arealutnyttelsen forbedres.
Muligheten for sambruk er beskrevet i tidligere parkeringsutredningsarbeid for Vestby, utført av
Asplan Viak (2016)4. Gode sambruksvirkninger kan først og fremst oppnås for grupper der
bruksprofilen er ulik gjennom døgnet/ uka.
Kravene til parkering for ulike utbyggingsformål er hjemlet i parkeringsnormen for Vestby
sentrum, som ble fastsatt gjennom områdereguleringsplanen. Parkeringsnormen skiller mellom
planer der forslagsstiller benytter seg av frikjøpsordning og planer der frikjøpsordning ikke
benyttes. Der frikjøpsordning ikke benyttes, pålegges utbygger å etablere 20 % flere
parkeringsplasser enn ved bruk av ordningen, siden den forutsatte sambrukseffekten da uteblir.

4

Parkeringsanalyse Vestby sentrum, Asplan Viak 2016
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Parkeringsnormen er en absoluttnorm, som stiller krav til det faktiske antall parkeringsplasser
som skal etableres. En absoluttnorm skiller seg slik fra minimumsnormer, som åpner for flere
parkeringsplasser per formål enn angitt minimumtall, og maksnormer som gir et tak for antall
plasser som kan etableres, men der det tillates færre parkeringsplasser.
Tabell 1: Parkeringsnorm fra områdereguleringsplan for Vestby sentrum

I tidligere parkeringsutredning fra 2016 (Asplan Viak) er det estimert en overgang til andre
transportformer og redusert bilbruk, som følge av relativt lave parkeringsnormtall og øvrige arealog transportmessige grep i områdereguleringsplanen. Asplan Viak vurderer at planen samlet sett
gjør det realistisk at bilbruksandelen for arbeidsreiser til sentrum reduseres fra 76 % (registrert i
RVU 2013/ 2015) til ca 55 %.
Ut fra denne vurderingen har Aslan Viak anslått at det totale antallet parkeringsplasser i sentrum
vil bli lavere enn det absoluttnormen tilsier. Det totale parkeringsbehovet for sentrumsområdet
etter full utbygging blir av Asplan Viak beregnet til ca 4200 parkeringsplasser uten medregnede
sambruksvirkninger, mens totalt antall parkeringsplasser ved bruk av frikjøp beregnes til ca
33005. En slik reduksjon betinger at Vestby kommune aksepterer å dispensere fra absoluttkravet
som ligger i parkeringsnormen, og tillater at færre parkeringsplasser etableres.

2.5

Kommentar til premisser for parkeringsløsninger i områdereguleringsplanen
Frikjøpsavtale i sentrumsområdet
I parkeringsutredning for Vestby sentrum fra 2016 (Asplan Viak) er fordeler og ulemper med å
tilby frikjøpsavtaler beskrevet. Vi ser imidlertid noen andre utfordringer som frikjøpsavtaler kan
medføre for kommunen.
Frikjøpsbeløpet er satt til kr 250 000,- per parkeringsplass i området som er avsatt til
sentrumsformål i områdeplanen for sentrum. Kommunen er forpliktet til å opparbeide det antallet
parkeringsplasser som kjøpes fri. Netto kostnader (investeringskostnader med fradrag for kapital
som kan finansieres med driftsinntekter) for parkeringsanlegg under bakken ventes å være
betydelig høyere enn kr 250 000,- per plass. For at kommunen ikke skal få netto kostnader med
frikjøp kan det derfor bli behov for å øke frikjøpsbeløpet.
Selv om områdeplanen åpner for å tilby frikjøpsavtale til utbyggere, innebærer ikke dette en
forpliktelse for kommunen. Kommunen kan i hvert enkelt tilfelle vurdere om frikjøp skal innvilges.
Kommunen kan dessuten når som helst beslutte avvikling av frikjøpsordningen.

5

Parkeringsanalyse Vestby sentrum, Asplan Viak 2016
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Frikjøp er heller ikke nødvendigvis attraktivt for utbyggere. Spesielt for boligformål er det
sannsynlig at mange boligkjøpere verdsetter egen parkeringsplass høyere enn en noe redusert
kjøpskostnad, der parkeringstilbudet vil bli mer uforutsigbart.
Som et alternativ til frikjøp, kan parkeringskrav for den enkelte tiltakshaver oppfylles ved at det
sikres varig rett til parkering på annen eiendom i rimelig nærhet, ved tinglyst heftelse på
eiendom.
I heftelsen må det angis at den bare kan avlyses etter at parkeringskravet er dokumentert oppfylt
på annen måte, eksempelvis ved at tiltakshaver selv bygger parkeringsplasser, sikrer ny varig rett
til parkering på annen eiendom, eller ved at kommunen godkjenner å avlyse heftelsen av annen
grunn. Med slike avtaler vil tiltakshaver kunne få full disposisjonsrett til biloppstillingsplassene, og
kommunen unngår å ta økonomisk risiko (som ved frikjøp). Ordningen gir samme mulighet for
frikjøp til å oppnå arealeffektive parkeringsløsninger.
Kommentar til sambruksvirkninger mellom ulike brukergrupper
I parkeringsutredningen fra 2016 pekes det på at det kan bli redusert sambruksvirkning mellom
beboerparkering og annet parkeringsbehov dersom flere på sikt ikke bruker bil på dagtid. Vi deler
dette synspunktet, siden den sannsynlige utviklingen i arbeidsreisemønster ut fra Vestby sentrum
tilsier at flere vil reise kollektivt, og at bilparkeringsplasser dermed i mindre grad blir frigjort på
dagtid.
Kommentar til bestemmelse fra områdereguleringsplanen om parkeringsplasser
Bestemmelsene til områdeplanen sier følgende om mulighet for reservasjon av parkeringsplasser i
felles parkeringsanlegg:

Vi ser også fordeler med at parkeringsanlegg er mest mulig fleksible med tanke på bruk, men en
del virksomheter vil ha et reelt behov for reserverte parkeringsplasser for enkeltkjøretøy eller for
grupper av kjøretøy. Dette gjelder for eksempel bedrifter som har behov for forutsigbar
parkeringsmulighet for tjenestekjøretøy, og for ansatte med særskilt behov for parkering (for
eksempel ut fra ugunstig arbeidstidspunkt).
I gjennomføringen av parkeringsløsningene i områdereguleringsplanen må det derfor tas høyde
for at slik nødvendig reservasjon blir mulig. [etter som bestemmelsen angir «i hovedsak» er det
ikke behov for dispensasjon]
En tilleggsutfordring ved sambruk av boligparkeringsplasser, er at arealer for private boder og
lagerareal for boliger ofte ønskes etablert i tilknytning til den enkelte boligs biloppstillingsplass.
Dersom boligeiere ikke disponerer en fast parkeringsplass kan slike praktiske løsninger bli
vanskelig å etablere.
Kommentar til antatt reduksjon i framtidig parkeringsbehov
I parkeringsanalysen til Asplan Viak er det antatt at det vil blir en betydelig reduksjon i
parkeringsbehovet for sentrum i framtiden, på grunn av overgang til andre reisemidler. Av denne
grunn er det antatt at parkeringsbehovet vil reduseres sterkt, og at færre parkeringsplasser enn
det antallet som kommunens absoluttnorm for parkering fastsetter vil etableres.
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For å oppnå færre parkeringsplasser i sentrum slik som beskrevet av Asplan Viak, må
parkeringsnormen reduseres. Spørsmål blir da om det er hensiktsmessig i forhold til sentrums
funksjonalitet.
Vi deler synet på at det er sannsynlig med redusert bilbruk, spesielt i forbindelse med
arbeidsreiser, etter hvert som områdereguleringsplanen gjennomføres. Avgiftsparkeringsordning
eller tidsbegrenset parkering på de allment tilgjengelige parkeringsplassene i sentrum vil ha
betydelig innvirkning på omfanget av parkering med langvarig oppholdstid, og samtidig sikre god
tilgjengelighet for besøkende.
På den annen side vil økt tilrettelegging for kollektivreiser med park & ride øke biltrafikken i
sentrum, spesielt i rushtidene.
Gode kollektivforbindelser til Vestby sentrum, forsterking av kollektivknutepunktet og forbedring
av gang- sykkeltilbudet i sentrum vil bidra til å gjøre disse reiseformene mer attraktive. Økte
restriksjoner på parkering og biltrafikk i aktuelle byer som inngår i arbeidsmarkedet til Vestby vil
på sikt også bidra betydelig til å redusere andelen arbeidsreiser med bil ut av Vestby.
Det er vesentlig mer usikkert om parkeringsbehovet for nye boliger i Vestby sentrum vil bli
redusert. Selv om bruken av bil til arbeidsreiser går ned, vil mange fortsatt ha et ønske om egen
bil til fritidsreiser og andre reiseformål. Biler som ikke brukes til arbeidsreiser vil dessuten oppta
parkeringsplass ved bolig gjennom hele arbeidsdagen.
Dersom den antatte reduksjonen i parkeringsbehov for boliger ikke slår til, og absoluttnormen for
parkering legges til grunn for utbygginger, vil det totale antallet parkeringsplasser i Vestby
sentrum kunne overstige det som er beskrevet i parkeringsutredningen fra 2016.
Det samlede antallet parkeringsplasser som blir tilgjengelig for besøkende i sentrum i framtidig
situasjon, vil avhenge av bruken av frikjøpsordningen, og hvordan tiltakshavere disponerer de
plassene som etableres på egen grunn. Det er derfor stor usikkerhet knyttet til framtidig omfang
av parkeringstilbudet for allmenheten i Vestby sentrum.
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3.

FORSLAG TIL MÅL FOR PARKERINGSTILBUDET I
VESTBY

Områdereguleringsplanen for Vestby har fastsatt flere mål for framtidig trafikksituasjon og
bymessig utvikling av sentrum. Blant annet legges det vekt på at miljøvennlig transport til og fra
sentrum skal prioriteres. Områdereguleringsplanen gir også klare føringer for
parkeringsløsningene i sentrumsområdet, ved at parkering i all hovedsak skal legges til anlegg
under bakken.
I tillegg til kravene som stilles til framtidig utvikling av parkeringstilbudet gjennom
områdereguleringsplanen, anbefaler vi at det fastsettes konkrete mål for det allment tilgjengelige
parkeringstilbudet, eksempelvis om belegg på biloppstillingsplasser, helhetlig parkeringsordning
og mål om økonomisk bærekraft for parkeringsordningen.

3.1

Styringsmål for parkeringsbelegg
Områdereguleringsplanen for sentrum legger sammen med vedtatte parkeringsnormtall for nye
utbyggingsprosjekter opp til at bilbruken i Vestby sentrum skal reduseres.
En stor andel av brukerne av handelstilbud og annen service og tjenestevirksomhet i sentrum
ventes imidlertid fortsatt å ha behov for å bruke bil. Dersom det oppleves som vanskelig å finne
parkeringsmulighet i sentrum, er det sannsynlig at mange av de som er avhengige av å bruke bil
vil dekke behovet sitt andre steder. Det kan få uønskede konsekvenser for virksomheter i
sentrum.
Vi anbefaler derfor at Vestby kommune fastsetter et mål om at det fortsatt skal være lett å finne
tilgjengelig parkeringsplass for besøkende til sentrum. For at parkeringstilbudet for besøkende
skal oppleves attraktivt, anbefaler vi kommunen å fastsette konkrete, tallfestede styringsmål for
belegg på parkeringsplasser i sentrum. Dette anbefales også i Asplan Viaks parkeringsanalyse fra
2016.
Erfaringer fra Norge og andre land6 tilsier at det vil være vanskelig å finne og å benytte
parkeringsplasser dersom 85 % av plassene i et område jevnlig er opptatt over perioder lengre
enn 4 timer. Tilsvarende vil det være et tegn på at det er vanskelig å finne tilgjengelig
parkeringsplass dersom 95 % eller flere av parkeringsplassene jevnlig er opptatt i makstimen.
Blant annet kan de siste gjenværende plassene i et område da være vanskelige å bruke, og det
kan være vanskelig å finne de siste ledige plassene.
Dersom belegget jevnlig overstiger de angitte grenseverdiene, vil det kunne ha en avvisende
effekt på kunder og besøkende. Det er en risiko for at mange da vil velge å bruke tilsvarende
tilbud andre steder, der parkeringsmulighetene er bedre. Høyt parkeringsbelegg medfører også
unødig letekjøring med tilhørende negative miljøkonsekvenser og trafikale ulemper for sentrum.
Når belegget overstiger de angitte grenseverdiene, bør det iverksettes tiltak som reduserer
etterspørselen etter parkering eller overfører parkering til andre områder med ledig kapasitet. Det
kan skje ved å øke parkeringsavgiften eller ved å redusere tillatt maksimal parkeringstid.
På strekninger eller i områder der etterspørselen etter parkering er svært liten, bør det
tilsvarende vurderes om parkeringsavgiften er for høy, eller eventuelt om tillatt parkeringstid er
for kort. Erfaringer fra andre norske kommuner, blant annet Skedsmo kommune, tilsier at det bør
6

San Fransisco- modellen/ The high cost of free parking, Donald Shoup 2005
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vurderes takstendring eller endring av tidsbegrensningen dersom parkeringsbelegget ligger under
50 % i et område over tid.
Vi anbefaler å dokumentere belegget på parkeringsplassene i sentrum ved regelmessige
registreringer. Det anbefales å legge dokumentert belegg til grunn for endring av takster og
maksimal tillatt parkeringstid.
Differensiering av takster og maksimal tillatt parkeringstid er også hensiktsmessig for å gjøre
parkering i parkeringsanlegg mer attraktivt enn overflateparkering. Parkeringsanlegg er
erfaringsmessig mindre attraktive enn gateparkering. Dette tilsier at parkeringsanlegg bør ha
lavere takster og lengre tillatt parkeringstid enn overflateparkering.
Selv om områdereguleringsplanen for sentrum kun tillater en svært lav andel parkeringsplasser
på bakkenivå for nybygg (inntil 5 %), vil det i gjennomføringsfasen være en stor andel
gjenværende parkering på bakkenivå. Spesielt i denne fasen vil det være viktig med bevisst bruk
av differensiert pris- og tidsregulering av de ulike parkeringstilbudene. Det er derfor behov for
regulering av parkeringstilbudet i sentrum før det har skjedd en omfattende utvikling av
sentrumsområdet i henhold til områdereguleringsplanen.

3.2

Mål om helhetlig parkeringsordning
For brukere av parkeringstilbudet i Vestby sentrum, for Vestby kommune som planmyndighet og
for tiltakshavere vil det være en stor fordel at tilbudet framstår som helhetlig.
For brukere av tilbudet innebærer en helhetlig parkeringsordning at:

Samme betalingsløsning kan brukes i alle tilgjengelige parkeringsanlegg og på
parkeringsplasser på bakkenivå.

Takstene gjøres enhetlige så langt det er mulig.

De som parkerer trenger ikke å vite hvilken operatørs automater som skal brukes for
manuell betaling.
For Vestby kommune innebærer en helhetlig parkeringsordning at:

Virkemidler knyttet til prissetting og tidsbegrensing kan vurderes for sentrumsområdet
som helhet.

Det blir lettere å se parkeringstilbudet og arealutviklingen i sentrum i sammenheng.

En helhetlig parkeringsordning med færre parkeringsanlegg gjør det lettere å styre
trafikkstrømmer til og fra parkeringsanlegg i sentrum via færre inn- og utkjøringssteder.
Dette vil gjøre det lettere å oppnå målene om bedre tilrettelegging for gående og syklister
i sentrum.
For tiltakshavere innebærer en helhetlig parkeringsordning at:

For nye utbyggingsprosjekt kan parkeringsordninger knyttes opp til eksisterende
systemer, noe kan gi reduserte planleggings- og anskaffelseskostnader.
Målsetningen om et helhetlig parkeringstilbud vil lettest kunne oppnås dersom kommunen selv tar
hånd om planlegging, drift og forvaltning av parkeringstilbudet, og også tilbyr drift av privateide
parkeringsområder og anlegg. Deltakelse i en felles kommunal parkeringsordning kan imidlertid
ikke påtvinges grunneiere; alle står fritt til å velge operatør eller til å velge en ordning uten vilkår
og håndheving.
En helhetlig parkeringsordning kan også oppnås dersom Vestby kommune sammen med private
grunneiere inngår felles avtale med en enkelt operatør, der parkeringstilbudet utformes ut fra

21/64

Rambøll - parkeringsstrategi

spesifikasjoner og føringer som kommunen og de private grunneierne er enige om. En
begrensning gjelder imidlertid: Kommunen kan ikke bruke privat operatør for drift
parkeringstilbudet innenfor enerettsområdet.

3.3

Mål om økonomisk bærekraft for parkeringsordningen
Vestby kommune bør vedta et mål om at kommunens parkeringstilbud skal være økonomisk
bærekraftig. Med dette menes at kostnader ved etablering av parkeringsordning, administrasjon,
drift og vedlikehold, skal dekkes av inntektene fra parkeringsordningen.
Kommunen bør ikke ha som mål at parkeringsordningen skal være en netto inntektskilde.
Regulering og takster bør fastsettes ut fra styring av etterspørsel og bruk av parkeringsplassene.
Det er viktig at kommunen formidler premissene for fastsetting og endring av takster tydelig til
brukerne. Når parkeringsordningen fastsettes og endres ut fra hensyn til funksjonalitet viser
erfaring at det oppnås større grad av aksept for ordningen.
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4.

VIRKEMIDLER FOR MÅLOPPNÅELSE

Det er to hovedtyper vilkårsparkering som er aktuelle for å styre etterspørselen etter parkering,
og som kan sikre at foreslåtte mål for parkeringstilbudet i Vestby sentrum nås; tidsbegrenset
parkeringstilbud og avgiftsbelagt parkeringstilbud. De to vilkårstypene har hver sine fordeler og
ulemper, og kan brukes alene eller i kombinasjon. I dette kapitlet beskriver vi de to vilkårstypene,
og gir en oversikt over kostnadselementer som forventes ved innføring av parkeringsordninger
basert på disse.

4.1

Tidsbegrenset parkering
Begrensing av tillatt parkeringstid er et mye brukt virkemiddel for å oppnå ønsket bruk av
parkeringstilbudet. Når parkeringsplasser skiltes med kort tillatt parkeringstid, sikres at hver plass
kan brukes flere ganger per dag. Slik kan god tilgang på parkering oppnås i områder der
etterspørselen er høy, for eksempel ved handels- og servicevirksomheter.
Tilsvarende kan parkeringsplasser som ligger i områder der etterspørselen er lav, skiltes med lang
tillatt parkeringstid. Slik kan de som har behov for lengre parkeringsopphold, for eksempel
personer som parkerer i forbindelse med arbeid, benytte disse plassene uten at dette kommer i
konflikt med plasser avsatt til korttidsparkering.
Kontroll av tidsbegrenset parkering kan gjennomføres på følgende måter:

Med ventilstillingskontroll, der det gjøres en visuell undersøkelse av ventilstilling for hjul
på kjøretøyet på ulike tidspunkt, for å avgjøre om kjøretøyet har blitt flyttet.

Med bruk av parkeringsskive der ankomsttidspunkt angis på urskive plassert i frontrute på
bil, ved uttak av lapp fra automat eller ved å skrive ankomsttidspunkt på en lapp.

Ved registrering av parkering i app på smarttelefon

Ved krav om billett fra automat for dokumentasjon av parkeringstid.

Figur 7: Eksempel på parkeringsskive, Stjørdal kommune
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Av disse kontrollformene er kontroll basert på bruk av parkeringsskive den enkleste og rimeligste,
og det anbefales at en eventuell ordning med tidsbegrensing baseres på dette prinsippet.
Ventilstillingskontroll er tidkrevende for kontrollpersonalet, og kontrollformen oppleves av mange
som påtrengende siden det må gjøres detaljert kontroll av kjøretøyplassering over tid.
En fordel med tidsbegrenset parkering, er at ordningen ikke behøver å medføre behov for innkjøp
og drift av automater og system for elektronisk betaling. Parkeringsanlegg med tidsbegrensing
som regulering trenger heller ikke utstyr for inn- og utkjøringskontroll.
Kostnadene for kommunen vil derfor være begrenset til:

Opplærings- og lønnskostnader til kontrollpersonell og til administrasjon av ordningen,
herunder klagebehandling.

Nødvendig utstyr til kontrollvirksomhet, blant annet håndholdte terminaler for skiltkontroll
og terminal for utskrift av kontrollsanksjon.

Nødvendig skilting og kostnader til utarbeidelse av skiltplan.

Årlig avgift til parkeringsregisteret per parkeringsplass.

Årlig medlemsavgift til bransjeorganisasjonen NORPARK (dette anbefales sterkt, siden
dette gir tilgang på rådgivningskompetanse, mulighet for erfaringsutveksling med andre
parkeringstilbydere med mer).
Ulemper med en ordning basert på tidsbegrensing, er at de eneste inntektene fra ordningen vil
være i form av parkeringssanksjoner. For at ordningen skal gi økonomisk bærekraft, må utgiftene
til kontrollvirksomhet, investeringer, drift og vedlikehold ikke overstige inntektene fra sanksjoner.
Det er svært usikkert om dette kan oppnås i Vestby, og spesielt ikke når parkeringsanlegg skal
inngå i parkeringsordningen.
En annen ulempe med tidsbegrenset parkering, er at ordningen relativt enkelt kan misbrukes. For
eksempel kan ansatte med heldagsopphold i sentrum flytte bilen i løpet av dagen, slik at man
omgår tidsbegrensingen. Slik misbruk vil medføre at tilgangen på parkeringsplasser for besøkende
i sentrum reduseres.

4.2

Avgiftsparkering
Avgiftsparkering baseres på at brukere av parkeringsplasser betaler for den faktiske tiden man
parkerer. Siden økt parkeringstid henger direkte sammen med en økt utgift for de som parkerer,
gir avgiftsparkering incitament til å bruke andre reisemidler enn bil, og til å parkere i kort tid.
Muligheten til å misbruke ordningen, som ved flytting av bil i en tidsbegrensingsordning, er ikke til
stede.
Kontrollvirksomheten knyttet til avgiftsparkering vil først og fremst være knyttet til å undersøke
om parkerte biler har betalt for parkeringstiden eller ikke, ved kontroll av parkeringsbillett i
frontrute dersom parkeringsautomat er benyttet, eller ved elektronisk kontroll mot kjennemerke
ved betaling i mobilapp.
Avgift for parkering kan fastsettes til ulike nivå for ulike områder, og kan også kombineres med
begrensing av tillatt parkeringstid for å sikre ønsket bruksmønster. For eksempel kan det være
mulig å ha høyere avgift eller kortere tillatt parkeringstid for plasser som ligger nær attraktive
besøksmål. Eksempler på slike besøksmål er områder for handel og service.
Erfaringer fra flere andre byer i Norge og internasjonalt tilsier at mange brukere har en preferanse
for parkering på gategrunn, framfor å parkere i parkeringsanlegg. Grunnene til dette kan være
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flere; blant annet at en del oppfatter at parkeringsanlegg er trangere å parkere i enn på
gategrunn og at en del ikke ønsker å kjøre inn i et parkeringsanlegg der de er lite kjent med
betalingssystemet.
I mange tilfeller vil også parkeringsplasser på gategrunn ligge nærmere målpunktet enn
parkeringsanlegg, noe som blant annet gjør det lettere med «spontane» stopp for handel eller
service. Av denne grunn settes avgiften for parkering i parkeringsanlegg ofte lavere enn
parkeringsavgiften på gategrunn.
Mange kommuner har i lang tid bruk ordninger med progressiv takst og lang tillatt parkeringstid.
Parkering av lang varighet ble hindret ved at det ble gjort spesielt kostbart å parkere i flere timer.
Betalingsløsninger med mobiltelefon gjør det nå vanskelig å bruke progressive takster, fordi det
er enkelt å parkere rimelig ved gjentatte betalinger for laveste taksttrinn.
Parkeringsforskriften stiller krav om at man skal ha mulighet til å betale for parkering både på
forskudd og på etterskudd. Dette medfører behov for både et betalingssystem basert på
automater og et system basert på elektronisk betaling (via mobilapp). Investering i nødvendig
utstyr og systemer for betaling og nødvendig vedlikehold gir en ekstra kostnad for
avgiftsparkering, sammenlignet med tidsbegrenset parkering.
De følgende kostnadspostene må påregnes ved innføring av en avgiftsbasert parkeringsordning:

Opplærings- og lønnskostnader til kontrollpersonell og til administrasjon av ordningen,
herunder klagebehandling.

Nødvendig utstyr til kontrollvirksomhet, blant annet håndholdte terminaler for skiltkontroll
og terminal for utskrift av kontrollsanksjon.

Nødvendig skilting og utgifter til utarbeidelse av skiltplan.

Årlig avgift til parkeringsregisteret per parkeringsplass.

Årlig medlemsavgift til bransjeorganisasjonen NORPARK (dette anbefales sterkt, siden
dette gir tilgang på rådgivningskompetanse, mulighet for erfaringsutveksling med andre
parkeringstilbydere med mer).

Betalingsautomater og årlige utgifter til vedlikehold av disse.

Innkjøps- eller utviklingskostnader for mobil betalingsløsning, eventuelt kjøp av tjenester
fra betalingsformidler (f. eks. Easypark).

Utstyr for registrering av inn- og utkjøring til parkeringsanlegg.
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5.

FORSKRIFTSKRAV

Uavhengig av hvilken parkeringsordning kommunen ønsker, må kommunen forholde seg til
parkeringsforskriften. Noen forskriftskrav gjelder for parkering langs offentlig veg, noen for
områder utenfor offentlig veg, og noen for begge typer områder. Vi gir her en beskrivelse av
hvilke muligheter og begrensninger som sentrale krav innebærer for en vilkårsparkeringsordning i
Vestby.

5.1

Parkeringsforskriften
Forskrift for vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer,
som trådte i kraft fra 1.1.2017, regulerer vilkårsparkering langs offentlig veg og på områder
utenfor offentlig veg. Forskriftens definisjon på vilkårsparkering er:
Vilkårsparkering: Parkering mot betaling, med tidsbegrensning med eller uten
dokumentasjonsplikt, på oppstillingsvilkår, med krav om parkeringstillatelse for
forflytningshemmede eller på andre vilkår.
Forskriftskravene omfatter blant annet standardiserte krav til opplæring av personell, skilting,
fysisk utforming av parkeringstilbud, tilrettelegging for forflytningshemmede, tilrettelegging for
ladbare kjøretøy og innmelding av planer til sentralt parkeringsregister. Forskriften skal også
styrke rettighetene til brukere av parkering med tanke på klageadgang.
Vi gir her en oppsummering av relevante deler av forskriften, som kommunen må forholde seg til
ved etablering av vilkårsparkering i Vestby:
Krav om innmelding av planer til parkeringsregisteret
Parkeringsforskriften stiller krav om at planer for vilkårsparkering som tilbys allmennheten skal
meldes inn til et sentralt parkeringsregister. Planer som meldes inn skal vise hvordan
parkeringsområdet er skiltet og hvor mange plasser som tilbys (inkludert hvor mange plasser som
er reservert forflytningshemmede og ladbare biler). Tilbyder av parkering skal i tillegg gi en
egenvurdering av hvorvidt kravet til tilstrekkelig antall parkeringsplasser for forflytningshemmede
og for ladbare kjøretøy er oppfylt.
Kravet gjelder både for parkeringstilbud innenfor enerettsområdet (i praksis langs offentlig veg),
skiltet med «skiltnormalskilt» og for områder utenfor offentlig veg, skiltet med «vedlegg 1- skilt»
(se kapittel 3.2 og 3.3).
For å dekke kostnader for drift og vedlikehold av parkeringsregisteret, er tilbydere av parkering
pålagt et årlig gebyr per innmeldte plass, i tillegg til årlig gebyr for tilsynskostnader. Gebyret per
parkeringsplass er per september 2018 kr 7 per avgiftsbelagte parkeringsplass, og kr 3,50 per
avgiftsfri vilkårsparkeringsplass (for eksempel plasser regulert med tidsbegrensing). Det årlige
gebyret for å dekke tilsynskostnader er på kr 9000.
Krav til opplæring av personale
Personale som skal håndheve vilkårsparkering, skal ha gjennomgått et teoretisk og praktisk
opplæringsprogram (på minst 70 skoletimer), og skal ha bestått en avsluttende prøve. Alle
mannskaper skal i tillegg regodkjennes hvert fjerde år. Personale som jobber med håndheving
skal ha med legitimasjonskort som blant annet skal vise når kontrolløren ble godkjent eller
regodkjent, og skal være uniformert i tjenesten.
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Betalingsmulighet
Dersom det det etableres avgiftsparkering, må kravene i § 31 i parkeringsforskriften oppfylles.
Kravene pålegger virksomhetene (herunder kommunene) å legge til rette for både forskudds- og
etterskudds betaling, og å bruke betalingsautomater er universelt utformet.
Kravet om forskuddsbetaling gjelder ikke på områder som er lukket med bom eller der det brukes
automatisk gjenkjenning av kjøretøy (typisk ANPR-løsning, der kamera leser kjøretøyets
kjennemerke ved inn og utkjøring). Slike løsninger vil kunne være aktuelle i parkeringsanlegg og
større markparkeringsområder, men kan ikke brukes for gateparkering.
Kravet medfører at det må kjøpes inn og settes opp betalingsautomater i Vestby samt å kjøpe inn
løsning for etterskuddsbetaling. I tillegg er det krav om betalingsordning ved bruk av mobiltelefon
eller annen teknologi som kan betjenes fra bilen.
Tilrettelegging av parkeringsplasser for ladbare kjøretøy
§35 i parkeringsforskriften pålegger private og offentlige tilbydere av vilkårsparkering å legge til
rette for lading av kjøretøy. Det skilles ikke mellom rene el-biler og ladbare hybrider.
Forskriften krever at det i alminnelighet skal være ledig plass med lademulighet. Det stilles
imidlertid ikke krav om å tilby lademulighet på mer enn seks prosent av plassene samlet sett for
et område.
Operatør kan ta betalt for parkering som inkluderer lading. Dette innebærer at det må kreves
parkeringsavgift for at en operatør skal kunne ta betalt for lading. Dersom det ønskes
parkeringsordning uten avgift, og operatøren ønsker at det skal betales for lading, kan det skje
ved å inngå avtale med strømleverandør om etablering og drift av ladestasjoner. Det stilles ikke
minimumskrav til ladehastigheten som tilbys.
Selv om forskriften angir at kravet er knyttet til parkeringsområder er det mulig å se hele Vestby
sentrum under ett; det vil si at i prinsippet kan tilbys plasser i ett område i sentrum som dekker
hele behovet.
I desember 2017 ble det klargjort at parkeringsplasser med tidsbegrensning på 2 timer eller
mindre, unntas fra kravet om tilrettelegging for lading. I tillegg gis det unntak fra kravet dersom
prisen for tilrettelegging overstiger kr 100 000,- per plass.
22. november 2017 sendte Samferdselsdepartementet et forslag til endring av vegtrafikkloven og
parkeringsforskriften på høring. Forslaget skal sikre at el- biler og hydrogenbiler (nullutslippsbiler)
betaler maksimalt halv pris for parkering på kommunale vilkårsparkeringsplasser. Dersom
høringen resulterer i at forslaget vedtas, får dette konsekvenser for en eventuell ordning med
avgiftsparkering i Vestby. Per september 2018 er imidlertid status for videre oppfølging av
forslaget ukjent.
Parkeringsplasser for forflytningshemmede
Parkeringsforskriftens § 33, § 61 og 63 omfatter bestemmelser for parkeringsplasser som tilbys
forflytningshemmede med godkjent parkeringsbevis.
§ 33 fastslår at kommunale parkeringsplasser reservert forflytningshemmede i områder med
avgiftsparkering skal ha betalingsfritak. Dette gjelder både for parkeringsplasser på gategrunn,
åpne plasser og i lukkede anlegg. I tillegg har forflytningshemmede betalingsfritak på andre
avgiftsbelastede plasser, dersom det ikke spesifikt angitt på skilt at også forflytningshemmede har
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betalingsplikt. For private parkeringsområder kan hver enkelt tilbyder selv bestemme om det skal
kreves avgift fra forflytningshemmede eller ikke.
§ 61 pålegger tilbyder av vilkårsparkering å etablere et tilstrekkelig antall plasser tilrettelagt for
forflytningshemmede med parkeringstillatelse. Med tilstrekkelig antall menes at det i
alminnelighet er en ledig reservert plass. På parkeringsområder med 50 plasser eller mer, er
virksomheten likevel ikke forpliktet til å reservere mer enn fire prosent av plassene til
forflytningshemmede med parkeringstillatelse, og på områder med inntil 50 plasser maks to
plasser.
§ 63 beskriver kravene til utforming av parkeringsplasser for forflytningshemmede. Som
hovedregel skal plassene være minst 4,5 x 6 m. Forskriftskravet til utforming kan fravikes dersom
funksjonaliteten til parkeringsplassene er ivaretatt for forflytningshemmede, eksempelvis:






Kortere lengde (5,00 m) anses som akseptabelt når kjørebanen bak biloppstillingsplassen har
lite trafikk, slik at bakmontert lift kan legges ned i kjørebanen ved ut-/innstigning. Dette kan i
mange tilfeller være en akseptabel løsning i parkeringsanlegg og på markparkeringsplasser.
Krav til bredde kan reduseres noe når sidemontert heis kan legges ned på et areal som ved
siden av biloppstillingsplassen for ut-/innstigning. En slik løsning vil kun være akseptabel
dersom arealet som heisen legges ned på ikke kan parkeres på.
Langsgående plasser på offentlige ferdselsårer kan etableres med samme bredde som
ordinære biloppstillingsplasser.

Plassene for forflytningshemmede skal gis best mulig plassering i parkeringsområdet sett i forhold
til tilbudet plassen skal betjene. (Det er altså ikke mulig å oppfylle kravet ved å legge til rette for
at lite hensiktsmessig plasserte plasser dekker behovet).
Kommentar: Bestemmelsene til områdereguleringsplanen for Vestby krever et minst 5 % av
parkeringsplassene i sentrum reserveres for forflytningshemmede, og at disse plassene plasseres
nært målpunkt. En parkeringsordning som utarbeides i henhold til bestemmelsen vil derfor etter
all sannsynlighet oppfylle kravet i parkeringsforskriften. Det må imidlertid gjøres en kontinuerlig
vurdering av om behovet er oppfylt etter at parkeringsordningen for Vestby er innført, blant annet
på bakgrunn av tilbakemeldinger fra brukergruppene.

5.2

Parkering og stans på offentlig veg
I tillegg til kravene i parkeringsforskriften, har vegtrafikkloven og Forskrift om offentlig
parkeringsgebyr bestemmelser om parkeringsregulering og håndheving på offentlig veg.
Områder som ligger på offentlig veg og i umiddelbar tilknytning til offentlig veg (typisk
parkeringslommer) inngår i enerettsområdet, der kun kommunen og politiet kan utføre
håndheving. Kommunal håndheving på enerettsområdet krever at det søkes om og overføres
myndighet fra Vegdirektoratet. På slike områder kan altså ikke private selskaper tilby
parkeringsplasser eller håndhevingstjenester.
Parkeringstilbud innenfor enerettsområdet skal skiltes med skilt som inngår i skiltforskriften
(benevnes «skiltforskriftskilt», og som beskrevet i Statens vegvesens håndbok N300. Mulighetene
for å knytte spesielle vilkår til skilting iht. skiltforskriften er beskrevet i håndbok N300. Typiske
vilkår kan være tidsbegrensing av parkeringsmulighet, vilkår om betalingsparkering og vilkår
knyttet til oppstillingsmetode for bil.

28/64

Rambøll - parkeringsstrategi

Skilting av parkeringstilbud og parkeringsforbud med tilhørende vilkår langs offentlig veg kan
formidles med langsgående skilting eller med soneskilt. Soneskilting omfatter større eller mindre
områder, og gjelder for alle offentlige veger innenfor sonen.
Skiltforskriftskilt skal ha gyldig vedtak, fattet av riktig skiltmyndighet (for Vestby kommune er det
Statens vegvesen). Før vedtak fattes skal det gjennomføres en høringsprosess mot politiet. Det vil
også være nyttig å sikre at beboere og andre i et område som får parkeringsforbud informeres om
dette i god tid i forkant av at skiltingen innføres, slik at det sikres tid til å tilpasse seg ny
parkeringssituasjon.
[dette hører ikke heime her, vi omtaler heller ikke privat regulering i notatet. jeg anser derfor at
dette bør utgå]
Skiltforskriften åpner ikke for å reservere plasser langs offentlig veg for enkeltkjøretøy. For
eksempel er det ikke tillatt å reservere plass for ansatte i bedrifter eller for enkeltpersoner langs
og i direkte tilknytning til offentlig veg. Det er imidlertid mulig å reservere plasser for kjøretøy
med parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

Figur 8: Eksempel på parkeringsregulerende skilt fra håndbok N300

5.3

Parkering utenfor offentlig veg
Regelverket for vilkårsparkering utenfor offentlig veg er gitt av parkeringsforskriften. I motsetning
til parkering langs offentlig veg, kreves det ikke skiltvedtak eller myndighet fra Vegdirektoratet
for å innføre tilbud og håndheve dette på områder utenfor enerettsområdet.
Tilbyder av parkering må imidlertid tilfredsstille parkeringsforskriftens krav til opplæring av
håndhevingspersonell, skilting, fysisk utforming av parkeringstilbud, tilrettelegging for
forflytningshemmede og tilrettelegging for ladbare kjøretøy. Planer skal innmeldes til det sentrale
parkeringsregisteret.
Skilting av områder utenfor enerettsområdet skal utføres i henhold til vedlegg 1 i
parkeringsforskriften. Vedlegg 1 inneholder varianter av parkerings- og stansregulerende skilt fra
skiltforskriften:
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Figur 9: Eksempel på parkeringsregulerende skilt fra parkeringsforskriftens vedlegg 1

I motsetning til parkeringsregulering på enerettsområdet (med skiltforskriftskilt), gir bruk av
«vedlegg 1»- skilt mulighet for å reservere parkeringsplasser for enkeltkjøretøy og virksomheter,
servicebiler, driftskjøretøy, ansatte, beboere og bestemte brukere.

5.4

Kontrollsanksjon og gebyr
Størrelsen på kontrollsanksjoner og gebyrer for overtredelse av vilkår for parkering og stans, er
fastsatt gjennom parkeringsforskriften og forskrift om offentlig parkeringsgebyr. For
kontrollsanksjon i henhold til parkeringsforskriften er satsene:




Parkering ut over tillatt parkeringstid: Kr 600,Parkering uten tillatelse på parkeringsplass reservert forflytningshemmet: Kr 900,Brudd på dokumentasjonsplikt for tidsbegrenset gratisparkering og overtredelse av
reservert parkering til kunde, besøkende eller gjest: Kr 300,-

Satsene for kontrollsanksjon regulere hvert femte år i takt med endringene i konsumprisindeksen.
Parkeringsgebyr utstedes blant annet dersom det parkeres i strid skiltede forbud mot stans og
parkering, ved brudd på vegtrafikklovens § 3 og i strid med bestemmelser om stans og parkering
i trafikkreglene. Gebyret for overtredelse er kr 900,-.
Parkeringsforskriften klargjør også hvilke rettigheter man har med tanke på klagemuligheter på
en kontrollsanksjon. En klage skal først rettes til virksomheten som har ilagt sanksjonen, med
klagefrist på tre uker. Dersom klagen ikke når fram hos virksomheten, har man rett til å klage
saken inn for sentral parkeringsklagenemda innen åtte uker. Parkeringsklagenemda er det
overordnede organet for vurdering av klager, som skal sikre lik behandling og praksis mellom
operatørene.
Klager på parkeringsgebyr skal også behandles av kommunen som førsteinstans. Klager på gebyr
som ikke gis medhold kan klageren kreve forelagt tingretten. Parkeringsklagenemnda har ingen
befatning med klager som gjelder parkeringsgebyr.
Noen av de sentrale elementene som ofte vurderes i en klagebehandling er at skilting av
parkeringsområdet er gjennomført riktig, at informasjonsskilt med korrekt innhold er satt opp og
at kontrollsanksjon er korrekt ilagt.

5.5

Revisjon av parkeringsforskriften
Vegdirektoratet evaluerer nå parkeringsforskriften, og gjennomfører nå høring med frist 1.
oktober 2018. Det er grunn til å anta at evalueringen vil medføre endringer i forskriften.
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6.

ANBEFALT PARKERINGSORDNING FOR VESTBY
SENTRUM

Parkeringsordningen i Vestby sentrum skal bidra til å oppfylle de transportmessige målene fra
områdereguleringsplanen. Et vitalt og attraktivt sentrum krever god tilgjengelighet spesielt for
besøkende. Med et begrenset parkeringstilbud bør parkeringstilbudet tilrettelegges for besøkende
på bekostning av arbeidsreise-/langtidsparkering. Vi anser det som viktig at parkeringsordningen
blir enkel helhetlig og brukervennlig. Det er dessuten naturlig å forutsette at ordningen skal være
økonomisk bærekraftig, altså ikke kreve tilskudd fra kommunen. I dette kapitlet gir vi våre
anbefalinger til løsninger som skal bidra til å oppfylle disse målene.

6.1

Anbefalt vilkårsparkeringsløsning
Målsetningene for områdereguleringsplanen for sentrum inkluderer økt aktivitetsnivå og en
betydelig økning i antall bosatte i sentrumsområdet. Parkeringsplassene som bygges skal i stor
grad sambrukes. Kombinert med nedbygging av eksisterende åpne parkeringsområder og en
parkeringsnorm som gir begrensninger på tillatt antall parkeringsplasser, vil dette gi en betydelig
økning i presset på parkeringsplassene i sentrum.
Med et begrenset parkeringstilbud og økt etterspørsel etter parkering blir det viktig å prioritere de
brukergrupper som er viktigst for å opprettholde Vestby som et attraktivt og vitalt sentrum. Dette
tilsier at parkering for besøkende prioriteres på bekostning av parkering for arbeidsreiser. I
praksis innebærer det regulering for korttidsparkering/mange parkeringer per dag.
Tidsbegrenset parkering bidrar til redusert varighet for den enkelte parkering. Tidsbegrensningen
kan imidlertid omgås ved å flytte kjøretøy i løpet av dagen. Erfaringer fra blant annet Trondheim
viser at tidsbegrensingsordning misbrukes på denne måten av mange.
For parkeringsplassene som forvaltes av Vestby anbefaler vi derfor en parkeringsordning basert
på avgiftsparkering. Avgiftsparkering gir et direkte kostnadsmessig incitament til å vurdere andre
transportformer, og bidrar til kortere parkeringsopphold og flere parkeringer på hver plass hver
dag.
Avgiftsnivået bør fastsettes slik at ønsket bruk av plassene oppnås, og slik at inntektene dekker
kostnadene med ordningen. Det anbefales å fastsette avgiften slik at belegget på grupper av
biloppstillingsplasser normalt ikke overstiger 85 % i firetimersperiode, og ikke overstiger 95 % i
normalt høyeste belastede time. Etter at ordningen er etablert bør ordningen evalueres
regelmessig, f. eks. annethvert år, og justeres ut fra vedtatte styringsmål for tilgjengelighet.
Avgiftsnivået bør differensieres mellom parkeringsplasser i parkeringsanlegg og parkeringsplasser
på bakkenivå i gater. Parkering på bakkenivå bør få høyere avgift enn parkering under bakken,
siden det erfaringsmessig er større etterspørsel etter bakkeparkeringsplassene.
I tillegg til å fastsette høyere avgift for parkering på mark/gate enn i parkeringsanlegg bør det
differensieres på tillatt parkeringstid. På gate antas det hensiktsmessig å begrense
parkeringstiden til tre timer. I parkeringsanlegg er det neppe behov for å begrense tillatt
parkeringstid, men det bør vurderes dersom omfanget av langtidsparkering blir for stort.
Tidsbegrensingen bør også differensieres mellom ulike parkeringsplasser som ligger på bakkenivå,
blant annet ut fra nærhet til viktige målpunkt av ulik type. Tidsbegrensingen bør også omfatte
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parkeringsplasser avsatt til forflytningshemmede på gategrunn, forutsatt at det tilbys et universelt
utformet parkeringstilbud i parkeringsanlegg med lengre tillatt parkeringstid.
En avgiftsbasert parkeringsordning gir den beste forutsetningen for å oppnå økonomisk
bærekraft. Inntektene fra en ordning basert på tidsbegrenset parkering vil kun komme fra
kontrollsanksjoner. Disse inntektene vil sannsynligvis bli så lave at de ikke dekker kostnadene
med parkeringsordningen. Med avgiftsparkering vil kommunen sikres en inntekt som kommer i
tillegg til sanksjoner, som i langt større grad sannsynliggjør økonomisk bærekraft.
Vestby kommune har råderett og myndighet til å fastsette vilkår for parkeringsplasser som
etableres med frikjøpsmidler, parkeringsplasser som ligger på åpen grunn eid av kommunen og
parkeringsplasser langs offentlig veg (enerettsområdet). For å sikre en mest mulig helhetlig
ordning for parkeringstilbudet i sentrum, bør Vestby kommune jobbe for å få flest mulig av de
andre grunneierne som tilbyr parkering med på en felles parkeringsordning med like vilkår.
En felles parkeringsordning for sentrum bør fortrinnsvis forvaltes av Vestby kommune. For at
kommunen skal kunne forvalte vilkårsparkering på områder utenfor offentlig veg, må
virksomheten organiseres i henhold til gjeldende krav. Krav til organisering av virksomheten er
beskrevet nærmere i kapittel 7.

6.2

Parkeringsløsninger i gjennomføringsfasen for områdereguleringsplan
Områdereguleringsplanen for sentrum vil gjennomføres over en lang tidsperiode. I
gjennomføringsperioden vil parkeringstilbudet i sentrum til dels ligge i parkeringsanlegg under
bakkenivå, og delvis på gjenværende parkeringsarealer på bakkeplan. Etterspørselen etter
parkering på bakkeplan er erfaringsmessig større enn etter parkeringsplasser i parkeringsanlegg.
Dersom det ikke innføres vilkårsparkering på plassene på bakkeplan parallelt med gjennomføring
av områdereguleringsplanen for sentrum, er det svært sannsynlig at bakkeparkeringsplassene vil
fylles til et nivå som gjør det problematisk for besøkende i sentrum å finne plass, mens
parkeringsplasser i parkeringsanlegg brukes i liten grad. I utbyggingsperioden er det også
sannsynlig at det totale antallet tilgjengelige parkeringsplasser periodevis vil være lavere enn i
ferdig utbygget situasjon, siden parkeringsplasser som i dag ligger på byggetomter forsvinner, og
det tar tid før nye parkeringsanlegg kan tas i bruk.
For å sikre en velfungerende parkeringsordning er det viktig at en den omfatter flest mulig
grunneiere og etableres parallelt med gjennomføringen av områdereguleringsplanen. Vi regner
det som sannsynlig at de fleste grunneiere vil ha en forståelse for dette behovet og ønsker å delta
i en felles parkeringsordning, siden alternativet trolig vil være at bakkeparkeringsplassene i stor
utstrekning blir opptatt av arbeidsreisende/ langtidsparkering.

6.3

Parkering for ansatte i sentrum i anleggsperioden
I dagens situasjon bruker ansatte i sentrum i stor grad de samme parkeringsplassene som
besøkende. Vestby kommune opplyser at det ofte er fullt belegg på parkeringsplassene i det mest
sentrale området rundt Rådhuset midt på dagen. Når disse parkeringsplassene forsvinner som
følge av utbygging, vil presset på gjenværende parkeringsplasser i sentrum øke.
Det er uheldig dersom de som ønsker å benytte handels- og servicetilbudet i sentrum ikke får
parkert på grunn av at langtidsparkerende kjøretøy bruker tilgjengelig kapasitet i sentrum i
gjennomføringsperioden. Samtidig vil en del av de ansatte i sentrum av ulike grunner ha et reelt
behov for å parkere.
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For å sikre at ansatteparkering ikke kommer i konflikt med parkeringsmulighetene for besøkende
og korttidsparkerende i sentrum, anbefales det at det tilbys langtids parkeringsmulighet i
utkanten av sentrum.
I forbindelse med utbyggingen av Meierikvartalet, og bortfall av parkeringsplassene som ligger
her, tilbyr Vestby kommune parkering til sine ansatte på det gamle stadionområdet, ca 700 m
mot nord. For framtidig dekning av nødvendig langtids parkeringsbehov for ansatte anbefales det
å videreføre bruken av dette arealet. Ved nedbygging av arealet bør det ses på alternative
løsninger til å etablere et langtidsparkeringstilbud på samme måte.
Plasser som ligger i utkanten av sentrum kan være gratis og regulert med tidsbegrensing, eller de
kan være avgiftsbelagte. Eventuell avgift må i såfall fastsettes så lav at plassene foretrekkes
brukt av de som skal parkere lenge, framfor å bruke sentrale avgiftsplasser.

Figur 10: Lokalisering av eksisterende parkeringsplasser ved Rådhuset og midlertidige parkeringsplasser ved
gamle stadion (bakgrunnskart fra Kartverket)
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6.4

Forhindring av negative konsekvenser for omkringliggende områder
Parkeringsregulering i sentrum vil medføre konsekvenser for områder i utkant av og utenfor
sentrum. Både med en ordning basert på avgiftsparkering og med en ordning med tidsbegrenset
parkering vil det etter all sannsynlighet bli ettertraktet å parkere i nærliggende gater og områder
uten regulering. Boliggatene rundt sentrum har per i dag ingen parkeringsrestriksjoner, og siden
mange av gatene ligger i kort gangavstand til sentrum, vil disse være utsatt for overført
parkering.
Ved betydelig overføring av parkering til omkringliggende veger, kan det oppstå utfordringer
knyttet til fremmed trafikk, framkommelighet, vinterdrift og trafikksikkerhet.
Det mest aktuelle avbøtende tiltaket vil være å innføre tidsbegrenset parkeringsforbud langs
gatene i de nærliggende områdene. Boligområdene rundt sentrum består hovedsakelig av
småhusbebyggelse, der det framstår som om de fleste har parkeringsmulighet på egen grunn.
Tidsbegrensingen kan fastsettes slik at det fortsatt blir mulig å parkere i boliggatene på kveldstid
og ettermiddag, når presset fra sentrumsområdet er lavt.

Figur 11: Eksempel på parkeringsforbudssoneskilt
(Håndbok N300, Statens vegvesen)

Erfaringer fra andre byer tilsier at parkeringssituasjonen i de omkringliggende boligvegene må
vurderes jevnlig. Sentrumsplanen og endringene i parkeringssituasjonen i sentrum vil
gjennomføres over tid, og tilgangen på parkering i sentrum vil periodevis bli mindre enn i planlagt
situasjon på grunn av byggevirksomhet og omlegginger.
Det anbefales derfor å være spesielt oppmerksom på utviklingen i nærområdene i
gjennomføringsperioden, slik at området med tidsbestemt parkeringsforbud på gategrunn kan
tilpasses dersom det blir behov for dette.
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7.

ORGANISERING AV KOMMUNENS
PARKERINGSVIRKSOMHET

Parkeringsvirksomheten i kommunen må organiseres i samsvar med gjeldende regelverk, i
praksis gitt av parkeringsforskriften og EØS-avtalens konkurranseregler. Vi skisserer i dette
kapittelet mulige organisasjonsformer for parkeringsvirksomheten og gir anbefaling om
organisering.

7.1

Grunnlag
Parkeringsforskriften skiller mellom vilkårsparkeringstilbud langs offentlig veg og utenfor offentlig
veg.
Vilkårsparkering langs offentlig veg (enerettsområdet)
Parkeringstilbud langs offentlig veg kan bare etableres og driftes av kommunen. For at
kommunen skal kunne håndheve må kommunen få overført myndighet fra Vegdirektoratet. Når
kommunen får slik myndighet vil kommunen også måtte håndheve forbud mot stans og parkering
skiltet med «skiltforskriftskilt», samt vegtrafikklovens og trafikkreglenes bestemmelser om stans
og parkering. Det er også vanlig at Vegdirektoratet krever at kommunen skal ivareta håndheving i
hele kommunen.
Etter at myndighet er overført fra Vegdirektoratet, og kommunen har oppfylt kravene i
parkeringsforskriften, kan oppgavene innenfor enerettsområdet ivaretas gjennom kommunens
enhet for tekniske tjenester.
Etablering og drift av vilkårsparkering, håndheving, administrasjon, klagebehandling mv innenfor
enerettsområdet kan også skje gjennom vertskapskommunesamarbeid, interkommunalt selskap
og heleid kommunalt aksjeselskap (som ikke kan drive/håndheve parkering utenfor
enerettsområdet)
Vilkårsparkering utenfor enerettsområdet
Vilkårsparkering utenfor enerettsområdet, det vil si på åpne plasser (både private og offentlige)
og i parkeringsanlegg, er forretningsvirksomhet. Slik virksomhet skal drives i samsvar med EØSavtalen (artikkel 61, krav om konkurranse på like vilkår). Dette innebærer forbud mot offentlig
støtte. Økonomisk støtte forstås meget vidt, som eksempelvis skattefritak og mangel på uttak av
utbytte fra virksomheten. Det innebærer at slike tjenester må kjøpes i det private markedet, eller
kommunen må etablere virksomhet som konkurrerer i det private markedet på like vilkår.
EU-kommisjonen har fastsatt unntaksbestemmelse om bagatellmessig økonomisk støtte. Forbudet
mot offentlig støtte gjelder ikke for støtte opp til € 200 000 over tre regnskapsår. For at offentlig
støtte skal kunne tildeles lovlig må alle vilkårene i EU-kommisjonens forordning nr 1407/2014
være oppfylt.
I Vestby er det mulig at behovet for økonomisk støtte i en oppstartperiode for vilkårsparkering
utenfor enerettsområdet kan bli lavere enn grenseverdien for bagatellmessig støtte. Når/dersom
den økonomiske støtten overstiger grenseverdien, må kommunen etablere virksomhet som
konkurrerer på like vilkår, i praksis aksjeselskap. Vår vurdering er at det er hensiktsmessig å
etablere slikt selskap allerede ved oppstart av vilkårsparkering utenfor enerettsområdet.
Mange kommuner har etablert aksjeselskap for parkeringsvirksomhet utenfor enerettsområdet;
eksempelvis Skedsmo, Ålesund, Molde, Kristiansund, Sandnes og Mandal.
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7.2

Parkering innenfor enerettsområdet i Vestby
Omfanget av parkering langs offentlig veg i Vestby sentrum er per i dag svært begrenset og blir
ikke vesentlig endret når områdereguleringsplanen for sentrum gjennomføres. I all hovedsak vil
parkeringstilbudet innenfor enerettsområdet utgjøre kun et mindre antall biloppstillingsplasser
langs offentlig veg som etableres som en del av gjennomføringen av områdereguleringsplanen.
Kommunen vil dessuten måtte håndheve skiltede forbud mot stans og parkering regulert med
skiltforskriftskilt, samt vegtrafikklovens og trafikkreglenes bestemmelser om stans og parkering.
Siden parkeringstilbudet innenfor enerettsområdet blir så begrenset, og omfanget av håndheving
av forbud mot stans og parkering ventes å bli lite, anser vi det mest hensiktsmessig for
kommunen å ivareta disse tjenester gjennom kommunens linjeorganisasjon.

7.3

Parkering utenfor offentlig veg i Vestby
Parkering utenfor offentlig veg omfatter arealer som eies av kommunen og private grunneiere.
Kommunen eier en stor andel av parkeringsområdene. Etablering av vilkårsparkering på disse
områdene krever organisasjon for administrasjon, drift og håndheving.
For brukerne er det ønskelig at vilkårsparkeringen blir enhetlig uavhengig av hvem som er
grunneier. Dette kan mest hensiktsmessig ivaretas med én felles operatør. Teoretisk kan enhetlig
parkeringsordning sikres ved at kommunen og de private grunneierne blir enige om å kjøpe
tjenester fra privat parkeringsoperatør.
Siden kommunen eier en stor del av parkeringsområdene anser vi det likevel mest hensiktsmessig
at kommunen etablerer virksomhet for drift av egne områder, og at virksomheten organiseres slik
at den også kan tilby tjenester til de private grunneierne. En slik lokal driftsoperatør vil gi nærhet
til brukerne, som spesielt har betydning for klager.
En kommunal virksomhet for vilkårsparkering utenfor offentlig veg vil konkurrere med private
virksomheter, og forutsettes å konkurrere på like vilkår. I praksis tilsier det at virksomheten
etableres som heleid, kommunalt aksjeselskap (Vestby parkering AS), slik dette blant annet er
gjort i Skedsmo, Ålesund, Molde, Kristiansund, Sandnes og Mandal.
Det vil være aktuelt for selskapet å kjøpe noen tjenester i det private markedet, eksempelvis
elektronisk betalingsløsning basert på mobiltelefon eller automatisk kjennemerkegjenkjenning
(ANPR), system for håndheving og innfordring av kontrollsanksjoner og system for administrasjon
av parkeringsavtaler.
Ved selv å forvalte parkeringsordningen, sikrer Vestby kommune også muligheten til å se
parkeringstilbud utenfor offentlig veg i transport- og byutviklingsmessig sammenheng i større
grad enn ved drift av et eller flere eksterne, privat parkeringsselskap.
Private grunneiere står fritt med hensyn til valg av operatør, og kan ikke pålegges å bruke
kommunens parkeringsselskap. Forutsatt at det kommunale selskapet tilbyr enhetlige ordninger
med felles betalingsløsning, antas imidlertid selskapet å bli en attraktiv samarbeidspartner for
private grunneiere.
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8.

MULIGHET FOR FELLES OFFENTLIG
PARKERINGSANLEGG

Områdereguleringsplanen for Vestby sentrum peker på at det bør etableres flere offentlige
parkeringsanlegg som erstatning for parkering på egen grunn, med bruk av midler fra
frikjøpsavtale. Vi ser her nærmere på muligheten for et slikt større offentlig parkeringsanlegg med
sentral lokalisering. De skisserte løsningene er på ideskissenivå, og krever videre bearbeiding for
å danne grunnlag for beslutning.

8.1

Ideskisse til offentlig parkeringsanlegg
Et større felles parkeringsanlegg som lokaliseres sentralt i sentrumsområdet vil gi flere fordeler:

Større parkeringsanlegg vil redusere bygge- og planleggingskostnadene per plass
sammenlignet med bygging av tilsvarende antall plasser i mindre anlegg.

Med større anlegg blir antallet inn- og utkjøringer til parkeringsanlegg i sentrum færre, og
det blir det lettere å legge til rette for sammenhengende tilbud for gående og syklende.
Samling av parkering til større parkeringsanlegg kan slik bidra til å oppnå målsetningene
om et mindre bildominert sentrum.

Større anlegg kan ha flere adkomstmuligheter for gående, slik at brukere av anlegget kan
nå fram til flere målpunkt uten større omveier. Dette vil være spesielt viktig med tanke på
å legge til rette for best mulig tilgang til sentrum for forflytningshemmede.

Større anlegg gir stordriftsfordeler med tanke på redusert behov utstyr for inn/
utkjøringskontroll, redusert omfang av parkeringsteknisk utstyr, og reduserte kostnader
til vedlikehold per plass.

Større anlegg driftet av én operatør sikrer mer helhetlige løsninger for brukerne, ved at
man slipper å forholde seg til ulike løsninger i flere mindre parkeringsanlegg.

Et større offentlig anlegg kan kobles sammen med private parkeringsanlegg som bygges
samtidig som det offentlige anlegget eller på et senere tidspunkt. Slik kan også disse dele
samme inn- og utkjøringsløsning, og man kan oppnå ytterligere stordriftsfordeler og
trafikkmessige fordeler. Dette forutsetter avtale mellom partene.
Vi har laget en enkel idéskisse for et mulig parkeringsanlegg som omfatter underjordisk parkering
i felt S8, under den regulerte parken i feltene P1, P2 og P3. Idéskissen gjør det også mulig å
integrere parkering i Meierikvartalet (feltene S3 og S4) i parkeringsanlegget. Plan for utbygging
av Meierikvartalet legger opp til parkering i eget anlegg med to eller tre kjellerplan.
Det antas også å være mulig å integrere eksisterende plasser i felt S6 og eventuelle plasser i
feltene S7 og S9 i anlegget. Området ligger svært sentralt i den nye sentrumsplanen, med kort
gangavstand til viktige eksisterende og framtidige handels- og serviceområder.
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Figur 12: Området slik det fremstår i dagens situasjon, med skisserte yttergrenser for parkeringsanlegg
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Figur 13: Området rundt parkeringsanlegget slik det er planlagt brukt i områderegulerinsplan for sentrum
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Figur 14: Ideskisse for nytt parkeringsanlegg (kjøremønster er vist for øverste parkeringsplan)
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Kommunen eier store deler av det aktuelle storkvartalet mellom Sentrumsveien, Garderveien og
Kroerveien. Forholdene ligger vel til rette for å etablere et stort, allment tilgjengelig
parkeringsanlegg med to eller tre plan under bakken.
Slik parkeringsanlegget er skissert vil det kunne få ca. 295 biloppstillingsplasser per plan (ca. 590
plasser med to plan, ca. 885 plasser med tre plan). I tillegg kommer biloppstillingsplasser i
Meierikvartalet, eventuelt eksisterende plasser i felt S6 og nye plasser i feltene S7 og S9.
Idéskissen gir mulighet for mer effektiv utnyttelse av arealet i Meierikvartalet enn i foreliggende
planer, ved at det ikke vil bli nødvendig med egen adkomst og ramper for vertikaltransport i
denne delen av anlegget. Løsningen innebærer dessuten at besøksparkeringsplasser og eventuelle
plasser knyttet til seksjoner som ikke har behov for parkering kan driftes som allment
tilgjengelige plasser. Løsningen betinger avtale mellom utbygger og kommunen om drift og
kostnadsdeling for adkomst/rampe.
Det skisserte anlegget blir så stort at vi anser det hensiktsmessig å etablere to adkomster, samt
intern forbindelse på ett plan mellom søndre og nordre del av anlegget. Vi har skissert adkomst
fra Sentrumsveien i øst og sør, og toveis, rettløps ramper for vertikal transport i tilknytning til
begge adkomstene.
Vi har hatt svært begrenset grunnlag for våre vurderinger, eksempelvis når det gjelder
eksisterende bygninger, topografi, grunnforhold og eksisterende infrastruktur i grunnen. Før
eventuell beslutning om å etablere underjordisk parkeringsanlegg som skissert må det gjøres
vesentlig mer omfattende vurderinger i et skisseprosjekt.

8.2

Kostnader for ulike typer parkeringsanlegg
Kostnadene for parkeringsanlegg varierer sterkt, og avhenger av en rekke faktorer:
 Bygging av anlegg over eller under bakken: Bygging av anlegg under bakken vil
erfaringsmessig være langt dyrere enn å bygge parkeringshus over bakkenivå.
 Ramper i parkeringsanlegg bidrar til at en mindre andel av det samlede arealet i
parkeringsanlegg kan tas i bruk til parkering. Det vil være kostnadsbesparende dersom
terrengforskjeller i området rundt et parkeringsanlegg kan brukes for å fjerne eller redusere
behovet for ramper.
 Grunnforhold på byggested og i omkringliggende område: Områdereguleringsplanen viser at
deler av sentrumsområdet er flomutsatt, og det er i tillegg registrert kvikkleireforekomster i
utkanten av sentrum.
Rambøll har i 2018 anslått kostnader for parkeringsanlegg med ulike konstruksjonsprinsipper;
parkeringsanlegg helt under terreng og parkeringsanlegg delvis over og delvis under terreng.
Anslagene er basert på erfaringstall, egne utredninger og Norsk prisbok. Anslagene vil ikke være
direkte overførbare til Vestby, siden det alltid må gjøres detaljvurderinger der stedlige forhold vil
spille inn, men de er nyttige for å illustrere den kostnadsmessige forskjellen mellom ulike typer
anlegg:
Kostnadsanslagene er på nivå «Rammekostnad», inkl mva. Prisen vil variere mye med tanke på
hvor arealeffektivt anlegget kan bygges. I anslaget er det tatt utgangspunkt i 27 m2 pr plass, som
er en forholdsvis god utnyttelse.
Anlegg under terreng
Anslaget er basert på et anlegg med to parkeringsetasjer under terreng.

Anslaget gir en kostnad per plass på mellom 450 og 500.000 kr.
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Anlegg delvis under terreng og helt over terreng

8.3



I et parkeringsanlegg der 1 etasje legges over og 1 etasje legges under terreng, anslås
gjennomsnittskostnaden per plass til å ligge mellom 330 og 350.000 kr.



Kostnad per parkeringsplass i parkeringshus, der all parkering legges over terreng er
beregnet til ca 220.000 kr.

Alternativ til parkeringsanlegg under bakken
Som det framgår av avsnitt 8.2 er parkeringsanlegg under bakken vesentlig dyrere enn
parkeringshus over bakken. Det er usannsynlig at frikjøpsbeløpet som nå gjelder vil dekke netto
kostnader ved etablering av underjordiske parkeringsanlegg. Det kan derfor være grunn til å
vurdere parkeringshus over bakken, f. eks. i felt S8, som alternativ til underjordisk parkering.

8.4

Organisering av felles offentlig- privat parkeringsanlegg
Dersom offentlige parkeringsanlegg skal kobles til private anlegg, enten fra byggetidspunkt eller
senere, er det svært viktig at det inngås formelle avtaler som sikrer at forhold rundt drift,
vedlikehold og rettigheter til bruk av adkomstløsninger er entydig avklart.
Dersom nødvendige avklaringer ikke er gjort før anlegg tas i bruk, kan det senere oppstå
konfliktsituasjoner som er problematiske å løse. Vi kjenner til eksempler på anlegg der disse
forholdene mangler avklaring lenge etter at anlegg er tatt i bruk, og dette kan gi store problemer
med å sikre et helhetlig og funksjonelt tilbud.
Den mest rasjonelle driftsmodellen for privat- offentlige parkeringsanlegg er erfaringsmessig at
drifts- og vedlikeholdskontrakter inngås for hele anlegget samlet sett, og at utgiftene fordeles
mellom eiere av anlegget ut fra hver enkelt parts andel av plassene.
Det vil være svært problematisk å operere med ulike takster og ulik tillatt parkeringstid innenfor
et anlegg der ulike parter tilbyr betalingsparkering. Det vil imidlertid være mulig å reservere
parkeringsplasser for enkeltgrupper eller enkeltkjøretøy med bruk av skilting. Det kan også
etableres fysiske eller elektroniske snitt mellom ulike områder innenfor et felles anlegg, noe som
vil være aktuelt for eksempel for å skille ut beboerparkering fra øvrige parkeringsområder.

8.5

Generelt om intern utforming av parkeringsanlegg
Vi har tidligere påpekt at mange har en preferanse for å bruke parkeringstilbud på terrengnivå
framfor å parkere i parkeringsanlegg over eller under bakken. For eksempel viser kartlegginger
fra Trondheim at det nærmest til enhver tid er ledig parkeringsplass i parkeringshusene i
Midtbyen, samtidig som det er svært høyt belegg på parkeringsplassene på gategrunn.
En del av forklaringen på dette er at mange parkeringsanlegg har en utforming som gjør det
utfordrende å kjøre inn og ut av parkeringsplasser, blant annet på grunn av søyleplassering.
Dersom funksjonaliteten til parkeringsanlegg blir vektlagt i stor grad i detaljplanleggingsfasen,
kan bedre løsninger oppnås.
Det finnes også mange eksempler på parkeringsanlegg som gir liten følelse av trygghet. Ved
bevisst bruk av belysning, lyse farger og tydelig ledning mot utganger for de som har parkert, kan
man oppnå langt mer brukervennlige parkeringsanlegg.
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I vedlegg 1 oppsummerer vi våre anbefalninger til detaljutforming av parkeringsanlegg.
Anbefalningene er basert på erfaringer fra mange parkeringsanlegg. Mange av eksemplene er
hentet fra parkeringsanlegget ved Sirkus shoppingsenter i Trondheim, der logistikkløsninger,
parkeringstekniske løsninger og skilting ble planlagt av Rambøll.
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9.

ANBEFALINGER FOR VIDERE ARBEID

Vi oppsummerer her våre anbefalinger for videre arbeid med parkeringsordningen for Vestby.
Oppsummeringen inkluderer en beskrivelse av anbefalt framgangsmåte for gjennomføring av de
ulike punktene i anbefalingen.

9.1

Innlede dialog med øvrige grunneiere om parkeringsordning
Det er svært viktig at en vilkårsparkeringsordning som omfatter de fleste allment tilgjengelige
parkeringsplassene i sentrumsområdet innføres parallelt med utbyggingen av områder som inngår
i områdereguleringsplanen. Dersom det ikke innføres vilkårsparkering fra et tidlig tidspunkt, vil
det sannsynligvis bli et betydelig press på parkeringsplassene, som vil redusere tilgjengeligheten
til sentrum.
Vi anbefaler at Vestby kommune så snart som mulig innleder samtaler med øvrige grunneiere
som per i dag tilbyr parkering om behov for en felles parkeringsordning, for å sikre at flest mulig
ønsker å inngå i denne. Som en del av dialogen må det gis en god orientering om bakgrunnen for
at en felles ordning er nødvendig, og det må tydeliggjøres hvilke fordeler en felles ordning vil ha
for alle parter som inngår i denne.

9.2

Søke om myndighet til håndheving av parkering langs offentlig veg
Omfanget av parkering langs offentlig veg er svært lite i dag, og områdereguleringsplanen for
sentrum vil ikke øke omfanget betydelig. Det vurderes som mest sannsynlig at omsetningen fra
parkering langs offentlig veg blir så liten at tilbudet kan ivaretas av Vestby kommune gjennom
linjeorganisasjonen, uten at dette kommer i konflikt med EUs konkurranseregelverk.
For å kunne forvalte parkeringstilbudet på gater, må kommunen søke om overført myndighet fra
Vegdirektoratet. I tillegg til håndheving og forvaltning av parkering langs offentlig veg, vil en
overføring av myndighet innebære at kommunen også må påta seg forvaltningsoppgaver og
håndheving forbud mot stans og parkering på offentlige ferdselsårer.
Overføring av myndighet vil gjelde for hele kommunen. Selv om hoveddelen av innsatsbehovet
med tanke på kontroll og håndheving vil være i sentrumsområdet, må kommunen også drive
håndheving i andre deler av kommunen.

9.3

Etablering av kommunalt aksjeselskap for parkeringsvirksomhet utenfor
offentlig veg
Vi anbefaler at Vestby kommune oppretter et heleid kommunalt aksjeselskap (Vestby parkering
AS) for å kunne planlegge, håndheve og administrere parkeringstilbud på områder utenfor
offentlig veg. Med slik organisering av parkeringsvirksomheten, vil selskapet også kunne tilby drift
av parkeringsordninger på private områder der det tilbys parkering for allmennheten.
En vellykket parkeringsordning krever aksept for ordningen blant annet fra næringsliv og brukere.
Fordi parkeringsordningen spesielt har betydning for virksomheter i sentrum er det viktig av
næringslivet har “eiersskap” til ordningen. Prosessen fram til beslutning og iverksettelse blir slik
sett nærmest like viktig som selve ordningen.
Dette bør også få konsekvenser for sammensetning av styre i eventuelt kommunalt
parkeringsselskap. Vi har erfaring for at det kan være hensiktsmessig å bemanne styret med
representanter for næringslivet og kommunens administrasjon.
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9.4

Videre planlegging av et felles parkeringsanlegg
Det anbefales at Vestby kommune går videre med forprosjekt for et sentralt felles
parkeringsanlegg, enten med utgangspunkt i skissert løsning fra Rambøll eller på andre aktuelle,
sentrale områder.

9.5

Kontinuerlig evaluering av parkeringsordningen
Utviklingen i parkeringsmønsteret i sentrum må følges tett over tid etter at parkeringsordningen
er innført. Registreringer bør gjentas med jevne mellomrom. Registreringene må gjennomføres i
perioder med mest mulig normal trafikk- og handelssituasjon.
Kartleggingen må også omfatte bruken og etterspørselen etter tilrettelagt parkering for
forflytningshemmede og plasser for ladbare kjøretøy for å forsikre om at de formelle kravene om
dekningsgrad et tilstrekkelig tilbud er oppfylt.
Endringer i sentrumsområdet som følge av ny utbygging, og nedleggelser og nyetableringer av
bedrifter og servicetilbud vil endre behovet. Med jevnlig kartlegging kan det sikres en mest mulig
kundevennlig parkeringsordning for sentrum over tid.
Ut fra resultatene fra kartlegginger vurderes behovet for å endre takst eller tillatt
parkeringsperiode, for å oppnå de styringsmålene som fastsettes for parkeringsbelegg.
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VEDLEGG
NOTAT OM UTFORMING AV PARKERINGSANLEGG
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NOTAT OM UTFORMING AV PARKERINGSANLEGG
Generelt
Attraktiviteten til, bruken av og driftsøkonomien for P-anlegg avhenger av mange faktorer, blant
annet: Beliggenhet, kjøreadkomst, utforming av innkjøring, geometri/logistikk i anlegget,
adkomstforhold, plassering og utforming av vegger og søyler, utforming av gulv, belysning,
maling. Dette notatet gir noen innspill som kan bidra til å gjøre P-anlegg så attraktive som mulig.
Biltrafikanter vil normalt preferere parkering på gate eller åpne plasser. Det er derfor viktig å
gjøre innkjøringsområdet til P-anlegg så bredt, høyt og lyst som mulig.
Når det er mulig bør P-anlegg tilrettelegges for flest mulige venstresvinger. Bilfører sitter på
venstre side av bilen. Bilfører har best kontroll med avstand mot hindringer og vil kjøre nærmest
hindringer på venstre side, og vil derfor være mest komfortabel med venstresvinger. I P-anlegg
med overvekt av venstresvinger vil det også bli færrest skader på biler og P-anlegg.
Offentlig tilgjengelige P-anlegg bør tilrettelegges for alle brukergrupper (besøksparkering,
avtaleparkering, forflytningshemmede, EL-biler) med hovedvekt på besøksparkering/ikke
frekvente brukere.
P-anlegg bør sikres med porter og dører slik at det kan stenges for uvedkommende om natten
(kunder som har parkering kan uansett gis adgang også når porter og dører er stengt). Porter må
ha automatikk for styring og sikkerhet. Porter bør være av type leddheiseport med slette
elementer. Dører for gangadkomst må leveres med elektriske sluttstykker med god kvalitet.
Porter og dører med elektriske sluttstykker skal styres av P-teknikk.
P-anlegg med mer enn 200 biloppstillingsplasser bør utstyres for betaling for faktisk oppholdstid
basert på P-teknikk med bommer. Innkontroll bør plasseres slik at det blir plass for kø utenfor
innkjøringsbommer, slik at blokkering av trafikk i gate utenfor P-anlegget unngås. Utkontroll bør
plasseres slik at biler i kø ved utkjøringsbom ikke blokkerer trafikken inne i P-anlegget.
Parkering reservert forflytningshemmede
Parkeringsforskriften stiller krav om at det skal tilbys tilstrekkelig antall parkeringsplasser
reservert for og tilpasset forflytningshemmede. Behovet for å antall reserverte og tilpassede
plasser vil være avhengig av størrelsen på P-anlegget, slik at små anlegg har behov for en høyere
andel reserverte plasser enn et stort anlegg.
Sintef har dokumentert kravet til plasser reservert forflytningshemmede i Belgia, Frankrike og
Sveits. Alle disse land kreves det at 2 % av plassene skal reserveres forflytningshemmede.
Sintef har også undersøkt forholdene ved fire kjøpesentre i Trondheim, Lier og Oslo. På disse
kjøpesentrene var 1,1 – 2,0 % av plassene reservert forflytningshemmede, noe som dekket
behovet.
Carpark (nå Q-Park) dokumenterte i 2006 belegg på plasser reservert forflytningshemmede ved
sykehus, jernbanestasjon og kjøpesentre. Av 4.800 biloppstillingsplasser var 1,9 % reservert
forflytningshemmede. Maksimalt belegg på plasser reservert forflytningshemmede var 49 %.
Basert på dokumentasjon og erfaring anses det at ca. 2 % av plassene bør reserveres for
forflytningshemmede i P-anlegg med ca. 300 plasser, og at ca. 1,0 % av plassene i P-anlegg med
600 eller flere plasser bør reserveres for forflytningshemmede. Med utstyr for
«enkeltplassdeteksjon» (deteksjon og visning av status (belagt /ledig) på den enkelte

47/64

Rambøll - parkeringsstrategi

biloppstillingsplass kan bruken av den enkelte plass dokumenteres kontinuerlig. Det bør gi
grunnlag for at kommunen kan stille krav om at det skal reserveres plasser for
forflytningshemmede som gjør at det alltid er minst en ledig plass.
Plasser reservert forflytningshemmede skal ha bredde 4,50 m. Bredden kan reduseres til 4,00 m
når det er åpen plass ved siden av biloppstillingsplassen, f eks. gang- eller kjøreareal.
Plasser reservert forflytningshemmede bør plasseres samlet på et parkeringsplan nær
utgang/heis.
Plasser reservert ladbare kjøretøy
Parkeringsforskriften stiller krav om at det skal tilrettelegges for et tilstrekkelig antall plasser med
lademulighet, reservert for ladbare biler (el- kjøretøy og ladbare hybridkjøretøy).
EL-biler krever plass med samme størrelse som ordinære biloppstillingsplasser. Plasser reservert
forflytningshemmede bør plasseres langs vegg, av hensyn til montasje av ladekontakter
(230V/16A).
Gassbiler
Gassbiler kan ikke tillates å kjøre inn i P-anlegg som ligger lavere enn terreng.
Inn-/utkontroll bomsystem
Praktisk kapasitet for inn-/utkontroll er ca. 240 kjt/t/felt. Krav om online verifikasjon og
belastning av kredittkort reduserer kapasiteten så mye, at det for P-anlegg i byområde er lite
aktuelt å gi mulighet for betaling med kredittkort direkte i utkjøring. Det må tas høyde for at det
vil oppstå feil i bomsystem.
Det krever at det etableres doble inn- og utkontroller uavhengig av kapasitetsbehov. I små
anlegg, og når det er vanskelig/umulig å etablere flere kjørefelt, kan konsekvenser av feil i inn/utkjøring reduseres ved at det benyttes to inn-/utkjøringssøyler i enkle kjørefelt. Når det er
skjevhet i trafikken inn/ut, kan det etableres løsning med ett eller flere reversible kjørefelt.
Figurene 1 og 2 viser typisk geometri for inn- og utkontroll basert på at det kan kjøres i rett linje
inn mot bom. Dersom dette ikke blir mulig, må kjørefeltbredden økes.
For å øke kapasiteten og bedre kundevennligheten kan det installeres brikkeleser for
periodeabonnenter, og avtaler om bruk av brikke og direkte belastning av kredittkort for
korttidsparkering.
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Figur 1 Geometri inn- eller utkjøring

Figur 2 Reversibelt midtfelt

Refuger ved bomsystem bør etableres med høyde 12 cm, med skrå kant og avrundet topp for å
redusere skader på felger og dekk ved påkjørsler.
Figur 3 viser inn-/utkontroll i P-anlegg i Sirkus Shopping, Trondheim (ca. 900
biloppstillingsplasser), med fire kjørefelt: Ett innkjøringsfelt, to midtre felt reversible, ett
utkjøringsfelt. Betaling må skje til automat før utkjøring. Dessuten er det etablert brikkelesere for
abonnement og direkte belastning på kredittkort.
For optimal tilgjengelighet, utnyttelse og driftsøkonomi bør P-huset drives etter prinsippet fri flyt
og ingen individuelt reserverte plasser. Dersom det er behov for reservert parkering på bestemte
plasser bør det skje i eget/egne områder adskilt fra det offentlig tilgjengelige P-anlegget med bom
og eventuelt vegg og port («P-hus-i-P-hus»).

Figur 3 Inn-/utkontroll med ett innkjøringsfelt, to reversible felt og ett utkjøringsfelt i P-hus Sirkus Shopping,
Trondheim
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Logistikk og geometri
P-anlegg bør utformes med kjøremønster som gir færrest mulige konflikter mellom kjørende. Det
er spesielt viktig å unngå konflikterende bevegelser i områder ved inn- og utkjøringer.
Lange rettløps ramper (lengde > 10 m) bør ha stigningsforhold 1:10 eller slakere. Ramper i kurve
skal ha stigningsforhold 1:12 eller slakere målt 1,5 m fra indre kjørebanekant. Rettløps ramper og
ramper i kurve bør ha overgangskurver med radius minimum 40 m mellom dekker og ramper. I
overgangskurver i ramper må fri høyde tilfredsstilles for kassevogn med stor akselavstand og
høyde som skiltet fri høyde + sikkerhetsklarering 5 cm.
I ramper bør det etableres føringskanter med høyde 12 cm, skrå kant med avrundet topp på hver
side med bredde minimum 30 cm. Rettløps ramper bør ha innvendig bredde minimum 6,00 m.
Kurver skal ha bredde som gjør at to biler kan møtes bekvemt.
Kjøremønster bør så langt det er mulig legges opp slik at trafikantene på en naturlig måte kan
kjøre gjennom anlegget i søk etter ledig plass. «Blindtarmer» med biloppstilling gir komplisert søk
etter ledig plass og manøvrering, og bør derfor så langt det er mulig unngås.
Biloppstillingsplasser kan etableres skråstilt i forhold til kjørebane eller vinkelrett på kjørebane.
Skråstilt biloppstilling gir enklest manøvrering til/fra biloppstillingsplass, men medfører at det må
etableres enveiskjøring, som reduserer kjørefleksibiliteten. I Norge er det mest vanlig med
vinkelrett biloppstilling, mens det i Sverige og Finland er svært vanlig med skrå biloppstilling.
Ordinære biloppstillingsplasser og plasser for EL-biler skal ha størrelse 2,50 m x 5,00 m. Ved
vinkelrett eller skrå biloppstillingsplasser skal plasser reservert forflytningshemmede skal ha
størrelse 4,50 x 5,00 m med plass for å legge ned lem i bakkant. Plasser som grenser mot areal
som ikke benyttes til parkering skal ha størrelse 4,00 x 5,00 m. Ved langsgående oppstilling skal
plasser reservert forflytningshemmede ha størrelse 4,00 x 6,00 m og 2,00 m avstand mellom
slike plasser.

Figur 4 Geometri biloppstilling 45o

Figur 5 Geometri biloppstilling 60o
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Figur 6 Geometri biloppstilling 90o med søyler

Figur 7 Geometri biloppstilling 90 o uten søyler

Ved vinkelrett biloppstilling med søyle inntrukket 50 cm fra kjørebane er det behov for større
kjørebanebredde enn om det ikke bygges med søyler i parkeringsrekker nær kjørebane, jfr. figur
6 og 7.

Figur 8 P-anlegg i Sirkus Shopping i Trondheim har ingen søyler mellom biloppstillingsplasser, bare søyler
mellom parkeringsrekker. Det er lett å manøvrere til/fra biloppstillingsplass.

Når det er mulig bør P-anlegg bygges uten søyler i parkeringsrekkene. Søyler mellom
biloppstillingsplasser i parkeringsrekker kompliserer manøvrering til/fra biloppstillingsplasser og
åpning av bildører, og fører lett til skader på biler. P-anlegg uten søyler blir mer åpne/
«vennlige», og vil dermed gi opplevelse av større trygghet.
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Figur 9 Søyler mellom biloppstillingsplasser gjør det vanskelig å manøvrere til/fra biloppstillingsplass. P-hus
Olavskvartalet, Trondheim.

Dersom det av konstruktive grunner må etableres søyler mellom biloppstillingsplasser er det
viktig at søylene plasseres slik og får størrelse som gjør at ulempene blir så små som mulige.
Figur 10 viser hvordan søyler kan plasseres i P-anlegg med vinkelrett biloppstilling i forhold til
kjørebane.

Figur 10

Plassering av søyler i P-anlegg med biloppstilling 90o

Søyler bør fortrinnsvis plasseres som vist med fiolett. Dersom det er behov for søyler mellom
biloppstillingsplasser, bør de plasseres som vist med blått.
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Figur 11 Biloppstilling og søyleplasseringer i P-anlegg med biloppstilling 90o. Søyler bør fortrinnsvis plasseres
som vist med blått. Dersom det er behov for søyler mellom biloppstillingsplasser, bør de plasseres som vist med
fiolett.
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Betongsøyler bør utformes så slanke som mulig, med aksemål c/c søyler 7,50 m
(biloppstillingsplass med brutto bredde 2,50). Søyler bør ikke ha større tykkelse enn 30 cm.
Dersom det er behov for større tykkelse, bør aksemålet økes tilsvarende. Betongsøyler bør
utformes med halvsylinderflater.
Dersom dette ikke er mulig kan hjørner avrundes med radius minimum 5 cm. Rektangulære eller
avfasede søyler må unngås. Søyler med skarpe kanter fører til at de som parkerer holder større
avstand (vanskeliggjør parkering på naboplass). Søyler med avrundede hjørnes reduserer
skadeomfang på bil ved påkjørsel.
Dekker må etableres med fall, slik at smeltevann fra snø/is som føres inn med parkerte biler ikke
blir til vanndammer på gulv. Med fall på dekker kan renhold dessuten skje rasjonelt og effektivt
ved spyling med vann. Spyling er nødvendig for å oppnå at dekker blir rene og framstår som at
de er rene. Vegger, søyler og himlinger må dessuten spyles med vann for hovedrengjøring.
Fall på dekker bør etableres som skråplan, og ikke som ondulerende fall. For dekker med
glattskurt betong med eller uten kunststoffbelegg må resulterende fall være minst 1,0 %. For
dekker med støpeasfalt eller veiasfalt bør resulterende fall være minst 2 %. I ende av skråplan
bør det etableres renner med bredde 10 cm og dybde minimum 2 cm med fall til avløp. Renner
bør ha fall på minimum 1 % til sluk.
Dekker bør ha tilnærmet slett underside. Konstruktiv løsning med DT-elementer eller bjelker på
tvers av kjøreretning bør unngås, da det skaper inntrykk av liten fri høyde.
P-anlegget bør bygges med høyde som tillater parkering med kjøretøy opp til 2,20 m høyde.
Skiltet fri høyde 2,20 m krever netto fri høyde mellom overkant ferdig gulv og
konstruksjoner/installasjoner under dekke på minst 2,25 m (minimum 5 cm sikkerhetsklarering
for vertikal bevegelse i kjøretøy). Det må sikres plass for tekniske installasjoner (kabelbruer,
lysarmaturer, sprinkleranlegg, ventilasjonskanaler, vann- og avløpsrør, P-teknikk og skilt).
Alle slike installasjoner må plasseres over skiltet fri høyde + sikkerhetsklarering på 5 cm. Dette
gjelder også installasjoner mot yttervegg og søyler mellom parkeringsrekker, som ellers vil kunne
bli skadet ved påkjørsel av kassevogner. Det leveres funksjonelle skilt med netto høyde 16,0 cm
og fleksible beslag ca. 3 cm. For å redusere antall skilt bør det prosjekteres for skilt med høyde
20 cm + beslag (brutto høyde 23 cm).
Ramper bør bygges med overdekning, slik at behovet for energi til fjerning av snø/is reduseres.
Bygningsmessig standard
Alle vertikale og horisontale betonghjørner som er lavere enn skiltet fri høyde + 5 cm bør
avrundes med halvsylinderflate. Alle konstruksjoner som kommer lavere enn skiltet fri høyde bør
markeres med hindermarkering med angivelse av faktisk fri høyde minus 5 cm og
beskyttelse/polstring som hindrer/reduserer skade på personer og biler. Beskyttelse/polstring bør
kunne rengjøres med høytrykksspyler.
Vegger, søyler, bjelker og himling bør males i lyse farge med maling som er lett å rengjøre. En
sokkel på søyler og vegg på 50 cm fra gulv bør males mørk grå. Et felt med høyde ca. 80 cm på
søyler bør males i kontrastfarge og med områdebenevnelse.
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Erfaring viser at det er svært vanskelig å oppnå at P-anlegg framstår som rent ved tørr eller våt
feiing. Dessuten er spyling nødvendig for rengjøring av vegger, søyler og himlinger. P-anlegget
bør derfor ha standard som muliggjør vått renhold med spyling.
Alle bygningsmaterialer skal tåle renhold med høytrykksspyler, og spyling med vannslange med
trykk 6 bar. Ved behov for isolering bør isolasjon legges på overside av dekke og ikke under
himling.
Erfaring viser at isolasjon på underside av dekker over tid blir skadet på grunn av beslag og
montasjestag gjennom isolasjonen, og dermed blir vanskelig/umulig å rengjøre. Dersom isolasjon
må legges under dekke, bør den kles inn med materiale som kan rengjøres ved spyling og som
kan bære lette tekniske installasjoner som detektorer/indikatorer enkeltplassdeteksjon, skilt,
lysarmaturer mv.
Eventuelle betongdekker uten kunststoffbelegg eller asfalt må behandles med herder og
støvbinder. Herder bidrar effektivt til reduksjon av slitasje fra piggdekk.
Ventilasjon, vann og avløp
Ventilasjonskanaler/ventilasjonsutstyr og ledninger for vann og avløp må plasseres slik at det ikke
på noe sted i parkerings-, kjøre- eller gangareal blir fri høyde mellom gulv og kanal mindre enn
skiltet fri høyde + 5 cm.
Eventuelle ventilasjonskanaler og rør som føres ned til gulv bør plasseres slik at de ikke blir utsatt
for påkjørsel (typisk bak søyler, mellom biloppstillingsplasser). Dersom det ikke er mulig må slike
installasjoner fendres med kraftige, lite plasskrevende fendere uten skarpe kanter for å redusere
skader på gående og biler. Eksempel på hensiktsmessig fender er vist i figur 12.

Figur 12 Fendring av nedløpsrør i P-anlegg Sirkus Shopping, Trondheim
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Parkeringsarealer kan ventileres med avkastluft fra eventuelle andre bygg i tilknytning til Panlegget, forutsatt at det gir tilfredsstillende miljø og ikke medfører sjenerende lukt.
Ventilasjonsanlegget bør utformes slik at det ikke medfører sjenerende støy ved oppstart eller
drift. Det må spesielt sikres at det ikke oppstår støy som følge av resonans.
Ventilasjonsanlegget bør styres ved gassdeteksjon, slik at aktuelle miljøkrav tilfredsstilles og
driftstid minimaliseres.
Det bør monteres uttakspunkter for spylevann slik at maksimal slangelengde blir 25 m.
Uttakspunktene skal levere vann med trykk 5-6 bar og vannmengde minimum 2,0 l/s.
Uttakspunkter for spylevann kan kombineres med eventuelle brannslanger. Vanntilførsel må i
tilfelle dimensjoneres slik at brannvannstrykk ikke blir kritisk lavt i andre deler av bygningen.
Parkeringsanlegg bør bygges med sandfang, plassert slik at slamsuging kan skje rasjonelt
(adkomst med sugebil, kort slange og minst mulig sugehøyde).
Elektriske anlegg og sprinkleranlegg
Gang- og kjørearealer bør ha lysnivå på gulv minimum 150 lux. Innkjøringssone, områder med
bomsystem og betalingsautomater bør ha lysnivå på gulv på minimum 500 lux. Øvrige deler av
P-anlegget bør ha lysnivå på minimum 75 lux.
Lysarmaturer bør plasseres slik at belysningen:
 gir god optisk ledning,
 ikke blender trafikanter i kjøregater,
 ikke kommer i konflikt med skilter (typisk montasje sentrisk i kjørefelt) og detektorer/
indikatorer for enkeltplassdeteksjon.
Dette krever at lysarmaturer plasseres i ytterkant og langs kjøregater. Lysarmaturer bør som
hovedregel ikke plasseres på tvers av kjørebane, men slik plassering kan bli nødvendig der
kjøregater krysser.
Med plassering av lysarmaturer som vist i figurene 13 og 14 og lysnivå i kjøregate på minst 150
lux vil det bare unntaksvis bli behov for belysning på indre del av biloppstillingsplass.
Belysning bør ha styring for automatisk senking av lysnivå (”nattstilling”) når anlegget er lukket. I
nattstilling bør lys styres ved bevegelsesdetektorer og tidsrelé.
Kabelbruer bør så langt det er mulig plasseres på indre del av biloppstillingsplass, se figurene 13
og 14. Kabelbruer på tvers av kjøregater bør unngås, og så langt det er mulig plasseres i ende av
kjørebane. Kabelbruer og andre tekniske installasjoner bør males i samme farge som himling.
Alle tekniske installasjoner skal ha tetthet IP65 eller bedre av hensyn til renhold ved spyling.
Ramper ved innkjøring må utstyres med gatevarme for å unngå glatt kjørebane vinters tid.
Hovedføringer for sprinkleranlegg bør skje over indre del av biloppstillingsplasser, typisk parallelt
med kabelbruer vist i figurene 13 og 14. Kryssing av kjøregater med rør med store dimensjoner
bør unngås.
For vedlikeholdsarbeid og bruk av høytrykksspyler bør det monteres stikkontakter med lås ved
alle brannslanger.
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Figur 13 Plassering av lysarmaturer og kabelbruer mv i P-anlegg uten søyler mellom biloppstillingsplasser

Figur 14 Plassering av lysarmaturer og kabelbruer mv i P-anlegg med søyler mellom biloppstillingsplasser
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Figur 15 Belysning i P-anlegg i Sirkus Shopping, Trondheim gir god belysning der behovet er størst og blender
ikke kjørende.

Figur 16 Kabelbru og andre installasjoner på tvers av kjørebane gir uryddig inntrykk. Kabelbrua ville blitt mindre
synlig om den hadde vært malt i samme farge som himling. Sirkus Shopping, Trondheim.

Oppmerking
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Bruk av kunststoff som membran og overflatebehandling gir optimal løsning for oppmerking av
biloppstillingsplasser. Det anbefales å bruke lys grå farge som basisfarge (kjøre- og gangarealer).
Biloppstillingsplasser kan markeres med rektangulære felter i en mørk farge. Mørke farger på
biloppstillingsplasser vil bidra til at søle som faller av parkerte biler blir lite synlig. Som alternativ
til rektangulære felter kan det benyttes brede streker (typisk 40 cm) mellom
biloppstillingsplassene.
Erfaringsmessig er det umulig å styre gangtrafikken i P-anlegg. Det frarås derfor å merke
gangarealer, da dette vil gi gående falsk trygghet og økt risiko for påkjørsler. Ordinære
biloppstillingsplasser bør merkes med mørke, rektangulære felter. Plasser reservert
forflytningshemmede kan markers som mørke blå felter med rullestolsymbol i grått. Plasser
reservert EL-bil kan ha mørk grønn farge med EL-bilsymbol i gått.
Figur 17 viser plan for oppmerking i Nygårdshagen P-anlegg, Sandnes.

Figur 17 Plan for oppmerking med kunststoffbelegg i Nygårdshagen P-anlegg, Sandnes

Det vil erfaringsmessig bli behov for å skravere ut noen områder hvor det ikke skal være tillatt å
parkere.
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Figur 18 Oppmerking med kunststoffbelegg i Sirkus Shopping, Trondheim

Dersom det velges tradisjonell linjeoppmerking anbefales å bruke thermoplast. For å oppnå
tilfredsstillende heft er det viktig at dekker er godt rengjort og primet før thermoplast legges.
Figur 19 på neste side viser eksempel på tradisjonell linjeoppmerking.
Kjøremønster bør i hovedsak etableres ved skilt. Oppmerking i kjørebaner bør så langt det er
mulig unngås, da slik oppmerking slites fort og dermed krever remerking. Piler skal utformes i
henhold til vegvesenets normaler, liten størrelse. Piler i kjørebane kan suppleres med teksten
«Inn» eller «Ut».
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Figur 19 Prinsipp for tradisjonell «linjeoppmerking». Bruk av «bøyler» (doble linjer) mellom
biloppstillingsplasser bidrar til mer presis parkering og gir mer plass for manøvrering og åpning av bildører.

P-teknikk, adgangskontroll, skilting og ITV
Det bør etableres utvendig skilt med dynamisk informasjon om ledige plasser. Det kan f.eks.
gjøres med skilt som skissert i figur 20 på neste side.
For å gjøre det lett å finne de siste ledige plasser, redusere letetrafikken i P-anlegget, øke
utnyttelse og inntektene, bør det etableres løsning med enkeltplassdeteksjon/-indikasjon i
kombinasjon med dynamisk visning inne i P-anlegget. Løsningen innebærer at parkering
detekteres på hver enkelt plass, og at status vises med lysende dioder. Opptatt plass vises med
rødt lys, ordinær ledig plass med grønt lys, ledig plass for forflytningshemmet med blått lys og
ledig EL-bil-plass med hvitt lys.
System for enkeltplassdeteksjon i Sirkus Shopping, Trondheim er vist i figur 21. Fordi dette
anlegget ikke har søyler mellom biloppstillingsplasser, er det benyttet kombinert detektor og
indikator montert sentrisk over hver enkelt biloppstillingsplass. I P-anlegg med søyler mellom
biloppstillingsplasser må det brukes separat detektor og indikator for å oppnå at indikator blir
tilstrekkelig synlig.
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Figur 20 Utvendig skilt med dynamisk visning, størrelse 100 x 180 cm.

For optimal utnyttelse av P-anlegget bør det benyttes skilt som angir ledige plasser i ulike
områder, som vist i figur 21 på neste side.
Det vil bli behov for sløyfedetektorer i kjørebane ved bomsystem og noen steder inne i P-anlegget
(typisk i rampe mellom parkeringsplan). Detektorene slisses 30 mm ned i kjørebane, og forsegles
deretter. Dersom dekker ikke tåler slik slissing, kreves påstøp for sløyfedetektorer.
Sløyfedetektorer kan ikke legges i områder med elektriske varmekabler.
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Figur 21 Dynamisk visning i P-hus Sirkus Shopping, Trondheim.

For å unngå innkjøring med for høye kjøretøy med derav følgende skader på biler og tekniske
installasjoner bør det etableres deteksjon og varsling av kjøretøy som er for høye. Deteksjon kan
skje ved fotocelle- eller laserdetektor, varsling kan skje ved dynamisk skilt, f.eks. som vist i figur
22. Her er det dynamiske skiltet integrert i stål firkantprofil som for høye kjøretøy vil kjøre inn i
om bilfører ikke forholder seg til den dynamiske varslingen. «Høydebegrensningsbjelken»
forutsettes opphengt i kjetting eller vaier og strekkfisk (for justering av høyde), slik at det ikke
oppstår vesentlige skader på bjelken og på bil ved påkjørsel.

Figur 22 Dynamisk skilt for varsling av for høye kjøretøy integrert i fysisk høydebegrensning

Uavhengig av entrepriseform for byggingen av P-anlegg bør spesifikasjon og leveranse av Pteknikk, enkeltplassdeteksjon/indikasjon, statisk og dynamisk visning, ITV mv skje ved separat
entreprise. Dersom det ikke skjer, er det risiko for at det blir levert utstyr av dårlig kvalitet og
med svak support, som kan gi unødig store driftskostnader.
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