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1 BAKGRUNN
Hovedorganisasjonen Virke engasjerer seg sterkt i å utvikle en god forståelse av
parkeringstilbudets betydning for økonomisk aktivitet, trafikkavvikling, miljøhensyn,
kollektivbruk og sentrumsutvikling. De problemstillingene som tas opp i denne rapporten er i
første rekke knyttet til hvordan man kan organisere det offentlige parkeringstilbudet slik at det
fremmer sentrumsutvikling og samtidig underbygge andre sentrale mål som trafikkavvikling
og miljøhensyn.
I samarbeid med Vegdirektoratet og bransjeorganisasjonen NORPARK har Virke i 2013
arrangert en parkeringskonferanse med fokus på forvaltning av parkeringstilbudet i sentrum.
Under konferansen presenterte professor Donald Shoup en modell for en mer dynamisk
tilnærming til fastsetting av parkeringsavgiftene, er gjennomført i et pilotprosjekt i San
Fransisco, den såkalte «San Fransisco (SF)-modellen». Professor Shoup er regnet som den
mest fremtredende parkeringsfaglige kapasitet internasjonalt. Han er også arkitekten bak en
rekke banebrytende nyordninger på dette fagfeltet, ikke minst "San Fransisco"-modellen for
organisering og prising av gateparkering slik at man "alltid" finner ledig plass.
Arbeidet med denne rapporten er derfor en oppfølging av de innsiktene professor Shoup
presenterte på konferansen i mai 2013.
Skedsmo kommune har i flere år praktisert en noe tilsvarende ordning som SF-modellen, og
har relevant norsk erfaring, som er inkludert i dette prosjektet.
Bærum kommunes parkeringspolitikk i Sandvika ble aktualisert gjennom fremlegg av en
rapport om ny parkeringspolicy og undersøkelse av parkeringsforholdene i Bærum (Asplan
Viak 2013).
Bærum kommune planlegger viktige omlegginger av parkeringstilbudet i Sandvika.
Kommunen, -i samarbeid med Bærum Smart City er interessert i en mer systematisk
kartlegging av hvordan kommunens plasser utnyttes herunder gjennom bruk av ny teknologi.
Oslo kommune arbeider likeledes med en gjennomgang av ulike parkeringsordninger som
også omfatter avgiftsparkeringen.
Representanter fra Oslo kommune, Skedsmo Parkering AS, Bærum kommune, Bærum
Smart City samt ansvarlig departement, nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet har
derfor deltatt i den prosjektgruppen som ble etablert i tilknytning til prosjektet.
Prosjektet er finansiert av Miljøverndepartementet innenfor rammen av programmet
"Framtidens byer" etter søknad fra Hovedorganisasjonen Virke i 20131. I sin behandling av
søknaden la Miljøverndepartementet vekt på at prosjektet kunne bidra til informasjon om to
sentrale utfordringer som er særlig aktuelle for sentrumsutvikling:
-

Regulering av kapasitet- og pris som restriksjoner i alminnelig korttids gateparkering
med relevans for sentrumsutvikling og trafikale hensyn
El-bilens plass og prioritet på gateplan

Hovedvekten av arbeidet med rapporten er knyttet til regulering av kapasitet- og pris som
restriksjoner ved gateparkering med referanse til "San Fransisco-modellen".

Kommunal og – moderniseringsdepartementet overtok ansvaret for programmet Framtidens byer
1.1. 2014.
1
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I rapporten gjennomgår vi relevant kunnskap om disse problemstillingene, og drøfter noen
begrensninger og muligheter som ligger i hvordan kommunene kan organisere slik
avgiftsparkering, og gir noen anbefalinger om hvordan modellen best kan etableres.
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2 ANBEFALINGER
Innføring av San Fransisco-modellen
Det materialet som foreligger fra Norge og USA peker klart i retning av at erfaringene med
fastsetting av parkeringsavgifter etter San Fransisco-modellen gjennomgående er gode når
den gjennomføres i tråd med forutsetningene.
Parkeringsorganisering og avgiftsfastsettelse etter San Fransisco-modellen bygger på
forutsetningen om at man i sentrumsområdet opplever at allment tilgjengelige
parkeringsplasser i perioder har for høy og/eller for lav etterspørsel, slik at man kan oppleve
overbelastning på enkelte plasser, og svak utnyttelse av parkeringsplassene andre steder.
Vår anbefaling vil derfor være at man arbeider for å implementere SF-modellens
prinsipper for avgiftsfastsettelse i norske bysentre.
For å iverksette modellen er det en forutsetning:
1. At det gjennomføres systematisk registrering av parkeringsbelegget over døgn og
uke på offentlig tilgjengelige parkeringsplasser og at disse registreringene omfatter
alle avgiftsplasser, slik at det kan danne grunnlag for fastsette/justere avgiftssatsene.
2. At det foreligger kommunalt vedtak som gir et myndighetsorgan eller en bestemt
virksomhet mandat til å regulere lokale parkeringsavgifter i tråd med faktiske lokale
variasjoner i belegget på offentlige plasser.
Et slikt vedtak bør omfatte nødvendig finansiering av infrastruktur som er nødvendig
for informasjonsinnhenting osv. i henhold til ambisjonsnivået/finmasketheten i
opplegget i det enkelte tilfellet.
For sentrum som helhet, vil parkeringsorganisering etter San Fransisco-modellen være mer
effektiv jo større andel av det offentlige parkeringstilbudet som er under offentlig eierskap
med tanke på myndighet til å bestemme avgiftsnivå. En riktig tilnærming ved bruk av
modellen blir imidlertid ikke mindre viktig om kommunen disponerer en mindre andel av det
totale tilbudet.
Det er ikke avgjørende at driften av slik parkeringsvirksomhet skjer i offentlig regi, kommunen
kan styre gjennom eierskapet.
Der man ikke har løpende registrering og statistikk på parkeringsbelegget, anbefaler vi at det
gjennomføres periodiske kartlegginger for å sikre transparens og legitimitet for
avgiftsjusteringene både i opinionen og hos politiske beslutningstakere.2
Kartleggingene kan være mer eller mindre finmasket, avhengig av lokale behov. Der man vil
ha mulighet til å gjøre hyppige endringer og variere avgiftene mer detaljert over døgnet, bør
man etablere automatisk registrering ved hjelp av hensiktsmessige tekniske løsninger.
I arbeidet med dette prosjektet har vi i liten grad gått inn på spørsmålet om regler knyttet til
tidsavgrensning for offentlig parkering. I norske byer har man i stor grad gått bort fra bruk av
korte maksimaltider i avgiftsparkeringen. Progressive avgifter synes å gi en tilfredsstillende
utskifting og korte parkeringstider. En riktig prissetting organisert etter San Fransiscomodellen synes å gi et bedre tilpasset og fleksibelt parkeringsregime, jfr. erfaringene fra
Lillestrøm, og det er da mindre behov for bruk av maksimal P-tid.

2

Eksempelvis som registreringsopplegget til Skedsmo Parkering AS
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Vår anbefaling er derfor at man innenfor SF-modellen i størst mulig grad unngår bruk av
maksimaltider.
Reglene for prisjustering slik de er formulert for San Fransisco anses som gode
tommelfingerregler som man også kjenner fra andre sammenhenger.
Grunnlaget for fastsetting av avgiften bør allikevel tilpasses de lokale forhold. (1 ledig
parkeringsplass pr kvartal passer ikke i alle norske bysentres struktur).
Vår anbefaling er at man benytter beleggsmålene som tilsier at man ikke skal ha høyere
belegg enn 85%, og at avgiften reguleres opp hvis belegget er over 80%, og ned hvis det er
under 60%. Så kan man i hvert enkelt tilfelle eventuelt etablere mer konkrete mål, som for
eksempel krav til 1 ledig plass innenfor hvert kvartal, eller innenfor andre oversiktlige
områder, som det måtte passe i forhold til bystrukturen. Hensikten er at ledig plass skal være
lett å oppdage, slik at letetrafikk unngås.
I både San Fransisco og i Lillestrøm har man valgt gradvis justering av parkeringsavgiftene
med utgangspunkt i eksisterende avgiftsnivå. Dette synes å være en hensiktsmessig måte å
etablere kunnskap om prisfølsomheten i det enkelte området. Vår anbefaling er at man
benytter en slik tilnærming. Selv om man da benytter noe lenger tid på å etablere riktig
avgiftsnivå, unngår man store feil som skaper motstand i opinionen, og fare for reversering
av prosessen.
I den grad kommunale myndigheter er i tvil om San Fransisco-modellen vil være
hensiktsmessig i den lokale kontekst, er det vår anbefaling å innføre modellen som er
prøveprosjekt, slik man gjorde i San Fransisco. Forutsetningene bør antakelig være slik at
prøveperioden ikke er kortere enn to år, med tanke på at avgiftsnivåene må justeres gradvis
basert på ny og bedre informasjon om lokal etterspørsel etter parkeringsplasser før man får
ønsket effekt av opplegget.
Det er ikke noe som tilsier at det er noe vesentlig å tape på et slikt prøveprosjekt hverken
økonomisk eller politisk.

El-bilen plass og prioritet på gateplan
Erfaringer fra San Fransisco, indikerer at sjåfører med avgiftsfritak kan oppta en stor andel
av de mest attraktive avgiftsplassene i et område. Mye tyder på at dette oppstår i Norske
bysentra når det gjelder det økende antallet el-biler.
Hvis andelen «gratispassasjerer» på avgiftsplassene blir for stor, vil ikke avgiftsregimets
regulerende effekt fungere etter hensikten.
Vi anbefaler i den forbindelse at man gjennom ulike forsøksordninger prøver ut
hensiktsmessigheten av ulike reguleringsformer rettet mot å opprettholde el-bilenes
attraktivitet men samtidig sørge for at langtidsparkering på sentrums korttidsplasser
opphører.
Slike tiltak kan for eksempel innebære:



Forsøk med tidsbegrensning for el-biler på avgiftsplass
Forsøk med et mer fleksibelt avgiftsregime der kommunen kan innfører avgift også
for el-bil der langtidsparkeringen har blitt et problem, osv.

Vi anbefaler også at hjemmelsgrunnlaget for avgiftsfritaket undersøkes og klargjøres
nærmere.
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3 SAMMENDRAG
San Fransisco (SF) – modellen
San Fransisco-modellen bygger på prinsippet om prising/avgiftsnivå basert på informasjon
om variasjon i etterspørsel etter parkering, spesielt gateparkering.
Dette er en mer dynamisk tilnærming enn den norske offentlige parkeringsmyndigheter oftest
benytter til å justere avgiftsnivået, og gir mulighet for en prising som i større grad fanger opp
de geografiske og tidsmessige variasjonene i etterspørselen etter parkering.
Dette har sammenheng med at parkeringsavgiftene på relativt detaljert nivå fastsettes
politisk. Politisk behandling er lite egnet som beslutningsverktøy i driftsrelatert
avgiftsparkering hvor endringer i henhold til etterspørsel bør foretas fortløpende.
Shoup, har påvist at helt lokale variasjoner i prisfølsomhet for avgiftsendringer er så store at
det generelt ikke er mulig å beregne seg fram til riktig avgiftsnivå. Dette fører til at det er
komplisert å bestemme avgiftsnivået gjennom politiske prosesser.
SF-modellen er kort forklart en modell for prissetting av parkering, for å oppnå en mer
optimal utnyttelse av parkeringsressursene, formulert som følger:



For høy parkeringsavgift fører til avvisning, og mange ledige plasser, som igjen gir lite
besøk i forretningene, jobber går tapt, og myndighetene mister skatteinntekter.
For lave parkeringsavgifter fører til at alt er fullt, det oppstår letetrafikk, unødig tidsforbruk
hos kunder og næringsliv, køer og økt forurensning.

Etterspørselen etter parkeringsplasser viser seg å variere sterkt over svært små avstander. I
et gjennomsnittlig størrelse sentrumsområde i Norge, vil markedet for en parkeringsplass
sjelden være større enn en radius på 2-300 meter. Man kan derfor fastslå at markedet for
den enkelte parkeringsplass rent geografisk, er svært begrenset og at letekjøring derfor kan
utløses i et relativt begrenset område.
San Fransisco modellen handler derfor om å forvalte gateparkeringen på en slik måte at den
tilgjengelige parkeringsressursen utnyttes så godt som mulig, til fordel for et bedre bymiljø,
og underbygging av økonomisk aktivitet i sentrumsområder.
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Ideen bak SF-modellen er at det alltid skal være en ledig plass i hver kvartal, og at parkeringen skal overføres til
områder med lavere belegg, med bare en bil mindre i en gate som flyttes til et mindre belastet parkeringsområde i
nærheten, vil hele området bli mer tilgjengelig. (Donald Shoup).

Det viser seg altså at det er svært vanskelig på forhånd å beregne seg fram til den
etterspørselsmessige effekten av avgiftsreguleringer. SF-modellen baserer seg derfor på en
metode der man foretar små og relativt hyppige justeringer av avgiften opp eller ned, inntil
belegget på parkeringsplassen er innenfor målsettingene.
Prismodellen innebærer at fastsetting av avgiftene foretas på grunnlag av objektiv kunnskap
om parkeringsbelegget, og vedtatt beleggsmål. Dette innebærer en avpolitisering av
avgiftsfastsettingen, som ansees nødvendig for gjennomføring av modellen.

Erfaring fra Skedsmo kommune
Skedsmo kommune har i en årrekke praktisert en forenklet variant av SF-modellen, med
gode resultater, i form av god utnytelse av parkeringsressursene i Lillestrøm sentrum.
Skedsmo kommune har en mindre finmasket modell enn San Fransisco, og kommunen
baserer avgiftsreguleringer på periodiske registreringer av parkeringsbelegget.
Erfaringene fra Skedsmo Parkering indikerer imidlertid at man kan oppnå gode resultater
uten å basere seg på avanserte teknologiske løsninger. Avgiftsområder etter San Fransiscomodellen er vesentlig mindre (kvartalsvise) enn typiske parkeringssoner eksempelvis i Oslo.
Skedsmo kommunes forvaltning av parkeringsplassene viser et mye høyere belegg enn i de
private parkeringsanleggene i samme område, som har en mer kommersiell prismodell.
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Dette indikerer at SF-modellen er en gunstigere modell for sentrumsvirksomheten enn en ren
kommersiell tilnærming. Som figuren under indikerer, gir en kommersiell pristilnærming
vesentlig høyere avgifter og større avvisningseffekt enn en etterspurt-styrt modell, som
Skedsmo kommune følger.

Beleggsundersøkelse lørdag og onsdag, kommunale og private plasser i Lillestrøm (Skedsmo Parkering)

Pilotprosjekt Sandvika
Bærum kommune har under oppstart et pilotprogram for innføring av SF-modellen i
Sandvika. Sandvika øst står foran en stor transformasjon. I en periode med midlertidig
reduksjon i parkeringstilbudet, er det avgjørende for opprettholdelse av god tilgjengelighet at
kommunen plasser utnyttes optimalt.
Prosjektet har to faser, hvor den første inneholder utprøving og beslutning om bruk av
deteksjonsteknologi. Her vil Bærum kommune inngå samarbeid med en industriell aktør for
utprøving av ulike teknologier.
Fase 1 vil skape et objektivt bilde av parkeringssituasjonen, som vi danne grunnlag for fase
2, som innebærer gjennomføring av SF-modellens prissystem.

Forhold til norsk regelverk
Avgiftsparkering på gategrunn er hjemlet i vegtrafikkloven, og skal ut fra lovens formål, alltid
begrunnes med et behov for å regulere trafikken. Bestemmelsen ble innført fordi
gateparkeringen ble overbelastet. Hensikten med offentlig avgiftsparkering at tilgjengelighet
og fremkommelighet opprettholdes, parkeringsplassene bør ha en høy utnyttelse, men uten
overbelastning.
Ved utvikling av «San Fransisco-modellen» ble grunnlaget for fastsetting av parkeringsavgift
formulert som følger:
1. I hvert kvartal skal det til enhver tid være minst en parkeringsplass ledig (på hver side
av gaten).
2. Generelt beleggsmål er at ikke mer enn 85% av plassene skal være opptatt
3. Avgiften reguleres opp hvis belegget er over 80%, og ned hvis det er under 60%.
San Fransisco modellen er derfor helt i tråd med norsk regelverk. Det at vegtrafikkloven
anbefaler avgift som reguleringsvirkemiddel viser at San Fransisco-modellen kan sees på
som en konkretisering av vegtrafikklovens bestemmelser om avgiftsparkering.
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Prinsippene SF-modellen bygger på kan derfor legges til grunn ved avgiftsfastsetting i
offentlig parkering.

El-bilens plass på gateplan
Det er innført sterke incentiver til fordel for økt bruk av El-biler i Norge. Incentivene er en
kombinasjon av økonomiske fordeler, og bruksmessige fordeler, og er begrunnet i
overordnede mål for reduserte utslipp til luft fra biltrafikken.
Av de bruksmessige incentivene inngår avgiftsfritak i offentlig avgiftsparkering.
Unntak fra betalingsplikten fører imidlertid til at El-bilene kan stå gratis hele dagen på de
meste sentrale og viktige plassene, som altså er ment for korte besøk, og kunder.
Avgiftsfritaket fører potensielt til en rekke uønskede effekter:







Dårligere tilgjengelighet for korttidskunder
Dårligere forhold for servicebesøk og småskala varelevering/henting
Økt letetrafikk/forurensing
Mer feilparkering, flere parkeringsgebyrer
Redusert framkommelighet pga. mer trafikk og feilparkeringer
Økt ulykkesrisiko

For å opprettholde tilgjengeligheten til vitale deler av sentrumsgatenettet må trolig
maksimaltider gjeninnføres for alle brukergrupper, med følgende negative effekter:




Mindre fleksibilitet for brukerne
Dårligere forhold for servicebesøk med behov for noe lengre P-tid
Flere parkeringsileggelser og høyere konfliktnivå i håndhevingen

Normalladestasjoner på sentrale plasser i sentrum undergraver ønsket om bruk av arealene
til korttidsparkering. Slik lading bør eventuelt henvises til langtidsplasser i P-hus ol.

3.5.1 Forholdet til SF-modellen
SF-modellen baserer seg på bruk av prismekanismen for å regulere bruken av
parkeringsplassene. Når kjøretøygrupper eller trafikantgrupper unntas fra betalingsplikten, vil
ordningen ikke innebære noen regulerende effekt for disse gruppene.
Brukere uten betalingsplikt, vil ikke ha noen incentiver til å flytte bilen.
Man har i San Fransisco registrert at opptil 80% av parkeringskapasiteten var okkupert av
langtidsparkerende med HC-kort, noe som førte til at man mistet effekten av å regulere
parkering med avgifter.
Den samme utviklingen kan man risikere i bysentre i Norge. Det er allerede utstedt et stort
antall HC-kort, og antallet el-biler er raskt stigende.
Hvis andelen el-biler som står på avgiftsplass vesentlig overstiger andelen el-biler i bilparken
generelt, er det grunn til å se nærmere på om vilkårene bør endres.
Begge tiltakene ville trolig føre til at også langtidsparkering med el-biler flyttes til mindre
sentrale parkeringsplasser i sentrum.
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3.5.1 Manglende hjemmel?
Vedtakene i saken om miljøfartsgrenser i Oslo har klargjort at regulering med begrunnelse i
generelle miljøhensyn har svak hjemmel i vegtrafikkloven.
Parkeringsforskriftens §8a, fastslår allikevel at El-biler kan parkere uten å betale avgift.
Det kan være et spørsmål om fritaket rent teknisk er en uhjemlet forskjellsbehandling av
trafikanter/sentrumsbrukere.
Bestemmelsens «ikke-trafikale» karakter synes også å være noe på siden av det som ellers
bestemmes i lovens forskrifter.
Det kan derfor være grunn til at veimyndigheten undersøker nærmere evt. klargjøre
hjemmelen for §8a i parkeringsforskriften.
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4 SAN FRANSISCO (SF) – MODELLEN
SF-modellen var opprinnelig et prøveprosjekt i noen bydeler i San Fransisco som nå
fungerer på permanent basis.
Modellen ble introdusert av professor Donald Shoup (UCLA), som svar på ett av to
identifiserte hovedproblemer med den offentlige parkeringspolitikken:



Altfor høye parkeringsnormer
Ønsket om å holde lavest mulig avgift i gateparkeringen

Shoup argumenterer for reduksjon av parkeringsnormer. Han påpeker at det vitenskapelige
grunnlaget for de veiledende parkeringsbehovene i litteratur og normverk er svakt eller
fraværende. Han påviser en fremtredende trend (eller tradisjon) som består i at land, byer og
kommuner ofte har adopterer hverandres parkeringsnormer uten noen nærmere analyse, og
at dette opp gennom årene har ført til repetisjon av ubegrunnede eller svakt dokumenterte
normtall opp gjennomårene i Amerika og Europa.
Historisk har planleggere reagert på overbelastning av gateparkeringen med å øke
parkeringsnormene for å tilfredsstille et antatt behov for flere parkeringsplasser. Shoup
mener dette var en feilreaksjon, og at man i stedet burde regulert gateparkeringen på en mer
effektiv måte, og hatt lavere parkeringsnormer.
Dette understreker nødvendigheten av å ha en helhetlig parkeringspolitikk som tar hensyn til
parkeringskapasiteten både på og utenfor gategrunn. Samtidig bør man etablere
parkeringsnormer som jevner ut tilgjengelighet mellom sentrumsområder og mer perifere
næringsområder, slik at man får et akseptabelt konkurranseforhold mellom de ulike sentrums
og næringsområdene i kommunen.
Selve SF-modellen adresserer problemet med regulering og prising av gateparkeringen, og
at rigide og politisk styrte parkeringsavgifter fører til feil nivå på parkeringsavgiftene. Donald
Shoup introduserer derfor en mer dynamisk modell for riktig prissetting av parkering på
gateplan, eller mer konkret; alle parkeringsplasser som tilbys allmenheten.
Hvis gateparkeringen ikke reguleres effektivt nok, og prises for lavt, vil etterspørselen øke,
sjåførene vil kjøre rundt å lete etter parkeringsplass, og når de først finner en, vil ikke
reguleringen gi noe motiv for å fjerne bilen igjen, fordi prisen er lav, og problemet med å finne
plassen har vært stor.
I San Fransisco omfatter modellen gateparkeringen i en rekke områder i byen, og de
kommunale parkeringshusene i de samme områdene.

Hovedorganisasjonen Virke

Asplan Viak AS

Fremtidsrettet regulering av gateparkering, San Fransisco-modellen

16

Målsettinger
SF-modellen er kort forklart en modell for prissetting av parkering, for å oppnå en mer
optimal utnyttelse av parkeringsressursene, formulert som følger:



For høy parkeringsavgift fører til avvisning, og mange ledige plasser, som igjen gir lite
besøk i forretningene, jobber går tapt, og myndighetene mister skatteinntekter.
For lave parkeringsavgifter fører til at alt er fullt, det oppstår letetrafikk, unødig tidsforbruk
hos kunder og næringsliv, køer og økt forurensning.

Figur 1.Målet for SF-modellen, kort formulert (Donald Shoup UCLA)

Utnyttelse av parkeringsressursene
Det er viktig i parkeringspolitikken å skille mellom parkeringstilbudets omfang, og utnyttelsen
av det.
Et tilstrekkelig korttidstilbud er avgjørende for å understøtte økonomisk aktivitet i de
tradisjonelle sentrumsområdene. Gateparkeringen skal imidlertid ikke dekke det samme
behovet som parkeringsplasser og P-hus. I en sentrumsstruktur som er utviklet under andre
transportmessig forutsetninger enn dagens, må ressursen gateparkering utnyttes til en rekke
viktige funksjoner for at næringsvirksomhet av ulik type skal kunne utvikle seg i konkurranse
med andre sentra med betydelig bedre biltilgjengelighet. Bygatens attraktivitet som arena
synes ikke å være nok alene, men må understøttes av en tilstrekkelig tilgjengelighet for ulike
trafikant og kjøretøygrupper med ulike behov. (Korte stopp, varelevering, servicebesøk,
henting av varer, håndtering av varer med strenge krav til temperatur og miljø (matvarer),
osv.
Hva som er et tilstrekkelig tilbud, er ikke entydig, men undervurdering av gateparkeringens
betydning kan fort redusere mangfoldet av næringsvirksomheter som kan overleve i et strøk.
San Fransisco modellen handler om å forvalte gateparkeringen på en slik måte at den
tilgjengelige parkeringsressursen utnyttes så godt som mulig.
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Figur 2. Ideen bak SF-modellen er at det alltid skal være en ledig plass i hver kvartal, og at parkeringen skal
overføres til områder med lavere belegg. Med bare en bil mindre i en gate som flyttes til et mindre belastet
parkeringsområde i nærheten, vil hele området bli mer tilgjengelig (Kilde Donald Shoup).

4.2.1 Redusere søketrafikken
Søketrafikk etter parkeringsplass utgjør en stor andel av trafikken i mange større byer. Ulike
undersøkelser fra flere større byer viser at søketrafikken kan utgjøre en vesentlig del av
totaltrafikken i byområdet.
Hvis et område har for dårlig tilgjengelighet ved at det ikke er tilgjengelig
parkeringsmuligheter for kunder og næringsliv, vil det oppstå søketrafikk etter ledig plass,
med mer feilparkering, økt ulykkesrisiko og trafikkavviklingsproblemer.
Undersøkelser som er gjort i europeiske og amerikanske byer, viser at søketrafikkandelen
ved registreringene var mellom 8% og 68% av totaltrafikken. Noe registreringer viste
tidsforbruk, og denne varierte fra i gjennomsnitt 3,3 min til 13,6 min. Kan man redusere
denne kjøringen vil det føre til store forbedringer i fremkommelighet for kollektivtrafikken,
alminnelig trafikk. Utslipp reduseres og man får lavere ulykkesrisiko.
I sentrumsområdet med for lave parkeringsavgifter og derav følgende søketrafikk, kan man
gjerne si at bilsjåførene gjennom søkekjøringen betaler med tid, bilkostnader og drivstoff i
stedet for parkeringsavgift.
Søketrafikken fører i tillegg til dårlig fremkommelighet for gående og syklende,
kollektivtrafikken, økt ulykkesfare, økte utslipp osv. I tillegg gir det dårligere vilkår for
næringsutvikling.
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Hvis man tilpasser parkeringsavgiften etter etterspørselen, øker tilgjengeligheten, og
reisetidene går ned. Om parkeringsavgiften i enkelte tilfeller blir noe høyere, vil dette helt
eller delvis oppveies av lavere bilkostnader, drivstoffkostnader og tidskostnader.
I tillegg reduseres de samfunnsmessig kostnadene med ulykker og utslipp osv.

Avgiftspolitikk
I San Fransisco formulerte man noen enkle prinsipper for avgiftsparkeringen:
4. I hvert kvartal skal det til enhver tid være minst en parkeringsplass ledig (på hver side
av gaten).
5. Generelt beleggsmål er at ikke mer enn 85% av plassene skal være opptatt
6. Avgiften reguleres opp hvis belegget er over 80%, og ned hvis det er under 60%
(korridor).
Modellen fører altså til at man skal justere avgiften både opp og ned avhengig av belegget.
Shoup kaller dette «performance based pricing», eller prising iht etterspørsel.
Man vedtok altså en ordning der avgiftene skulle regulere belegget, slik at det alltid var en
ledig plass pr kvartal. Dette innebærer en avpolitisering av den løpende prisfastsettelsen.
Når problembeskrivelsen som formulert av Donald Shoup er «et politisk ønske om å holde
lave avgifter i gateparkeringen», er dette altså bare en del av problemet. Et like stort problem
kan det være at når alle parkeringsplasser i et område (sone) behandles likt, helt uavhengig
av etterspørsel så fører det til at parkeringsplasser med svak etterspørsel prises alt for høyt,
slik at parkeringsressursene i slike områder utnyttes for dårlig.

Bort fra sonevis regulering
En viktig erkjennelse som blir tydelig demonstrert i erfaringene fra San Fransisco, er at det er
svært vanskelig å forutsi den konkrete effekten av å endre parkeringsavgiftene.
Også andre steder, har man sett stor variasjon i kundenes prisfølsomhet fra parkeringsplass
til parkeringsplass, og fra område til område.
I San Fransisco bestemte man seg for å justere satsene hver måned så lenge belegget ikke
lå innenfor målsettingen. Ved løpende å måle effekten av justeringene, opparbeidet man et
svært godt bilde av hvordan prisfølsomheten var i de ulike kvartalene.
I gjennomsnitt er prisfølsomheten («priselastisiteten») i San Fransisco minus 0,4 (10%
prisøkning fører til 4% reduksjon i utnyttelsen), målt på område/bydelsnivå. Figur 3, viser
resultatet av målinger av ca. 5300 avgiftsreguleringer i San Fransisco. Vi ser at
prisfølsomheten er over dobbelt så høy i den høyeste området, som i det laveste.
Hovedpoenget er altså at det er umulig på forhånd å vite eksakt hvor stor prisfølsomheten er
på den enkelte parkeringsplass/område, fordi etterspørselen variere sterkt over svært små
avstander.
Dette viser at det er mange variabler som påvirker kundenes preferanse for parkeringsplass.
Variasjonen mellom nærliggende parkeringsplasser varierer så sterkt, at man ikke vil kunne
forutse effekten av prisjustering på forhånd.
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Figur 3. Distriktsvis effekt av avgiftsregulering i ulike områder i San Fransisco, basert på ca. 5 300 prisendringer.

4.4.1 Den enkelte parkeringsplass
Ser man mer detaljert på målingene, viser det seg at variasjonen er enda større enn
gjennomsnittsverdiene for enkeltområdene viser.
På enkelte parkeringsplasser har utnyttelsen faktisk økt når avgiften er økt, og enkelte steder
har utnyttelsen falt selv om avgiften er redusert.
Igjen viser dette at det er mange samtidige faktorer som påvirker etterspørselen hvor pris
bare er en. Informasjonsnivået, skilting, og endring i servicetilbudet i en gate påvirker i stor
grad.

Figur 4. Resultatet av ca. 5 300 målinger av priselastisitet i San Fransisco, viser en variasjon fra -7 til +7 (Kilde
Donald Shoup).
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4.4.2 Tilnærming til avgiftsregulering
San Fransisco-modellen, erkjenner altså at det er tilnærmet umulig på forhånd å beregne
seg fram til effekten av avgiftsreguleringer, og baserer seg på en metode der man foretar
små justeringer av avgiften opp eller ned, inntil man ser den effekten man er ute etter.
Justeringene kan gjøres relativt hyppig, og hvert kvartal/strekning og P-hus justeres
uavhengig av nabokvartalene.
Figur 5, viser pilotområdene, og eksempler på avgiftsregulering i enkeltkvartaler, og effekten
av disse.
I kvartal 600 i Beach Street, er avgiften i løpet av 6 måneder redusert med 40%, og belegget
er økt fra 27% til 56%, altså en dobling av bruken av plassene.
I kvartal 200 i Drumm Street, er avgiften i løpet av 6 måneder økt med ca. 30% og belegget
er redusert fra 98% (overbelastning), til 86%.

Figur 5. Pilotområdene med eksempler på avgiftsregulering og effekt (Kilde Donald Shoup).

Endringer første året
Ulike områder fikk i løpet av første året ulike justeringer i prisnivået. I gjennomsnitt for alle
plassene, ble avgiftssatsene redusert med 1%, men med en variasjon fra + 22% til -23%.
Inntektene har i sum ikke blitt vesentlig påvirket.
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Tabell 1 Avgiftsregulering sum første året av pilotprosjektet

Variasjon over døgnet
Etterspørselen er ikke lik over døgnet og uka. I Norge tar man vanligvis høyde for dette ved å
etablere lav avgiftssats eller gratis parkering på kvelds og nattetid, samt i helgene.
Avgiftstidene reguleres sjelden eller aldri mange steder. Avgiftstidene ble som regel etablert
med grunnlag i forretningenes åpningstider, men har mange steder ikke blitt justert etter at
åpningstidene de seinere år har endret seg dramatisk. Tilnærmingen kan sies å være helt
skjematisk, og tar i liten grad hensyn til etterspørselen.
Den «norske» tilnærmingen er nokså vanlig andre steder også.
Den gode tilgangen til data, gjør det mulig for San Fransisco å regulere takstene over døgnet
og uka i tråd med etterspørselen. Hovedbildet er at prisfølsomheten er lav på formiddagen
og i helgene, selv om etterspørselen er lav, og noe større ellers. Forklaringene kan være
mange, men mønsteret kan for eksempel være at andelen parkerende med profesjonelle
ærend er høyere på formiddagen enn seinere på dagen, slik at avgiftsreguleringer i mindre
grad påvirker parkeringsadferden. Tilsvarende kan besøk på søndager også være type reiser
som er mindre konkurranseutsatt på reisemål enn gjennomsnittet osv.
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Figur 6. Prisfølsomheten varierer over døgnet og uka. (Kilde Donald Shoup)

I San Fransisco reguleres avgiftene over døgnet og uka i henhold til etterspørselen. Figur 7,
viser hvordan avgiftene variere mellom kvartalene, og hvordan de kan variere mellom
formiddag og midt på dagen på vanlige hverdager.
Vi ser at kvartalet med den høyeste avgiften midt på dagen er opptil 15 ganger høyere enn
den laveste i samme strøk.
Det lavest prisende kvartalet har 7 – 8 ganger så høy avgift på ettermiddagen som om
morgenen.
Enkelte kvartal har omtrent samme avgift morgen og midt på dagen, mens et kvartal kan ha
en avgift på bare ca. 10% av nabokvartalet, osv.

Figur 7. Parkeringsavgifter i "Fishermans Wharf" formiddag og midt på dagen man – fre (Kilde Donald Shoup).
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Grunnlaget for justeringer
Grunnlaget for å beslutte endring i avgifter er nøyaktig kunnskap om parkeringsbelegget, noe
man skaffer seg ved å ha detektorer plassert i alle parkeringslommer, slik at man til enhver
tid, og i form av statistikk, vet hvordan utnyttelsen av plassene er.
Dette er en forutsetning for å kunne foreta justeringer så hypping, som man gjør i San
Fransisco, og ikke minst tilpasse avgiften til variasjon over døgnet og uka.
I starten ble avgiftene regulert ofte, men ikke oftere enn en gang hver måned. Etter hvert
som man har vunnet erfaring, og utnyttelsen nærmer seg ønsket nivå, har intervallene
mellom hver justering økt. Etter 2 års drift, hadde 1/3-del av alle kvartalene som hadde for
høy eller for lav utnyttelse blitt endret, slik at de lå innenfor målsettingen.
Figur 8, viser hvordan prisjusteringen har endret utnyttelsen av to nærliggende gater i San
Fransisco. Det er foretatt 10 avgiftsreguleringer på under 2 år.
Vi ser at man i begge gatene har belegget beveget seg mot en ønsket utnyttelse hhv. fra for
høyt belegg, og fra et for lavt belegg. Vi ser her at to nærliggende gater hvor den ene
(Chestnut street), har 3 ganger så høy avgift som nabogaten (Lombard street), allikevel har
nokså likt belegg.

Figur 8. Pris og beleggsutvikling i to nærliggende gater (Kilde Donald Shoup).
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5 ERFARINGER I LILLESTRØM
I Lillestrøm opererer Skedsmo Parkering de offentlige plassene i sentrum etter en forenklet
SF-modell. Det vil si at man forvalter parkeringsressursene på en slik måte at man til enhver
tid har 15% ledige plasser, og således god tilgjengelighet til alle områdene av de kommunale
parkeringstilbudet.

Figur 9. Parkeringspolitisk mål i Skedsmo.

Suksesskriterier
Skedsmo Parkering AS, har oppsummert noen av sine viktigste anbefalinger/suksesskriterier
for gjennomføring av en dynamisk avgiftspolitikk. Disse erfaringene vil være veldig nyttig for
kommuner som ønsker å innføre SF-modellen. Vi tar her med noen viktige forutsetninger i
kortversjon slik Skedsmo parkering ser det:






Parkeringsselskapet bør fortrinnsvis organiseres som aksjeselskap. Dette sikrer at
selskapet kan gjennomføre ordningen de har fått fullmakt til å etablere uten løpende
innblanding fra kommuneadministrasjon og politisk ledelse.
I et AS står man fritt til å ta inn eksterne styremedlemmer som representerer
næringsinteresser og eiere i sentrum, noe som viser seg å gjøre informasjonsarbeidet
overfor næringslivet lettere, og det er lettere å etablere aksept for
parkeringsordningen.
Parkeringsselskapet må få økonomiske rammer å drive innenfor som ikke presser
selskapet til å føre en avgiftspolitikk i strid med vedtatt avgiftsmodell.
Parkeringsordningens omdømme er også avhengig av at annen parkeringsregulering
i sentrum ikke er unødig streng eller komplisert. Parallelt med innføring av modellen
bør parkeringsselskapet arbeide for å forenkle skilting å fjerne dårlig begrunnede
reguleringer og forbud i sentrum.

Hele Skedsmo Parkerings anbefaling er gjengitt i vedlegg 2.

Driftskonsept Skedsmo kommune
Kommunen har et driftskonsept tilpasset behovet i Lillestrøm. Siden man med enkle
virkemidler kan følge beleggsutvikingen i Lillestrøm sentrum, har man ikke investert i
teknologi for automatisk registrering av beleggsituasjonen. Det gjøres årlige målinger av
beleggsituasjonen, og tilpassing av takstene, slik at ikke beleggmålene overskrides, på et
representativt tidspunkt.
For de kommunale plassene synes dette å fungere rimelig godt.
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Skedsmo parkering sørger i prinsippet for at de kommunale plassene i Lillestrøm alltid er
tilgjengelig for kommunens innbyggere.
Innføringen av denne modellen synes å ha resultert i mindre motstand mot, og offentlig
negativ fokus på avgiftsparkeringen.
Man har imidlertid ikke helt forlatt soneprinsippet, i det man operer med 2 ulike avgiftssoner.
Likheter og forskjeller mellom SF-modellen og Skedsmo kommunes praksis er vist i Tabell 2.
Prinsippene er de samme. Det er naturlig at man i et lite og oversiktlig marked som
Lillestrøm sentrum i første omgang ikke har satset sårt tiltrengte ressurser på et fullt utbygd
og relativt kostbart opplegg med automatisk detektering osv.
Et hovedpoeng er at man med begrensede ressurser kan etablere en variant av SFmodellen, og oppnå mange av de resultatene man ønsker.
Teknologien er i rask utvikling, og det vil fort være slik at man som en liten aktør påtar seg for
stor økonomisk risiko ved å innføre lite utprøvde teknologiske løsninger.
I vedlegg 2, har vi vist Skedsmo kommunes presentasjon av sin parkeringsordning, og
eksempel på noen nyttige styringsdokumenter kommunen utarbeider. Dette gir innsikt i
hvordan man på en effektiv måte behandler informasjon, rapportering, og tilpassing av
avgiftene til endringer i etterspørsel.

Tabell 2. Likheter og ulikheter mellom løsningen i San Fransisco og Lillestrøm (Skedsmo Parkering AS)
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Oversikt over parkeringstilbudet i Lillestrøm.
I de mest sentral delene drifter Skedsmo parkering i overkant av 50% av parkeringsplassene.

Figur 10. Utsnitt av parkeringskart for Lillestrøm. (Skedsmo Parkering AS)

Driftskonsept private plasser
Det synes å være et klart skille i tilnærming til drift av parkeringsplasser mellom Skedsmo
kommune, og de private P-huseiere.
Private P-huseiere opererer i hovedsak som kommersielle aktører i parkeringsmarkedet.
Det som synes gi å høyest avkastning i Lillestrøm sentrum, er å ha en høy pris for
korttidskunder, med et utnyttelse av parkeringskapasiteten på kanskje omkring 30-35%,
kombinert med en andel fast utleie/kontraktsparkering.
Dette gir høy inntekt pr kortidskunde og forutsigbare høye inntekter totalt sett.
Et anlegg driftet etter et slikt konsept, vil også ha stor reservekapasitet til å takle uke og
sesong-messige topper i etterspørsel etter korttidsparkering.
Driften av de kommunale plassene viser at man med SF-modellen sannsynligvis kunne hatt
mange flere kunder, men fremdeles opprettholdt reservekapasitet i høysesong og lørdager,
ved å tilpasse takstene etter etterspørselen. Man kunne da hatt lavere priser med høyere
belegg på hverdager og lavsesong, og høyere priser når etterspørselen er stor, og fremdeles
hatt god tilgjengelighet til enhver tid. Inntekten ville nok vært noe lavere.
Selv aktører med økonomisk interesse innen handel og service i sentrum, benytter
prismodeller med fokus på høyest mulig omsetning i parkeringsanlegget. Dette kan tyde på
at forrentning av kapitalen er like høy eller høyere i parkeringsdelen av virksomheten enn i
handel og service generelt.
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I Lillestrøm, synes det altså som om det økonomisk sett er gunstigere å ha færre høy
betalende kunder, og kontraktsparkering, framfor høyt utnyttelse av plassen og høy andel
korttidsparkering.
Q-Park er den dominerende aktøren på privat side i Lillestrøm. Man opererer som
driftsselskap for ulike eiere, og representerer slik sett eierne. Prismodellen antas å reflektere
eiernes ønske, men at Q-park, med svært god kunnskap om markedet, har vært med å
utforme den.
Skedsmo parkering har gjort en registrering av prismodell og belegg på egne og Q-parks
parkeringsplasser i sentrumskjernen, hvor selskapene disponerer omtrent like mange
parkeringsplasser hver. (Q-park er helt dominerende i sentrums utkant).
Vi ser at Skedsmo parkering har en lav sats for 1. time, og en progressiv takst økende fra
kr 16,- for første time, økende til kr 38,- pr time fra 3. time i indre sone (1), minste sats kr 1,-.
Q-park har flat takst på kr 29,-/time, minstepris kr 10,-.
For 4 timer parkering blir prisen nokså lik, men hovedforskjellen er at Skedsmo parkering gir
rimeligere parkering for korte besøk.

Figur 11. Prismodell for kommunale og private parkeringsplasser i Lillestrøm sentrum. KOmmunale plasser har
lav avgift for korte parkeringstider, og progresjon pr time. private plasser har høy flat takt far 1 time.

Effekten på besøksparkeringen illustreres ved å se på belegget lørdag 5. april, og onsdag
23. april 2014.
Skedsmo parkerings plasser hadde ca. 80% belegg på lørdag, og ca. 50% belegg på
onsdag. Q-parks plasser hadde ca. 25% belegg begge dager, men ser man på
korttidsparkeringen (de som har løst billett), utgjør disse bare 10% av kapasiteten på denne
onsdagen.
Skedsmo parkering har registrert parkeringstider i sone 1, som viser at 90% av kundene
parkerer kortere enn 1 time. Det vil si at Skedsmo parkering har xxxx priser for den tiden de
aller fleste parkerer på ca. 50% av Q-parks priser, og allikevel er det ikke fullt.
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Undersøkelsen avdekker at de to selskapene har vidt forskjellig prispolitikk. Skedsmo
parkering styrer etter beleggsmål, mens Q-park synes å etterstrebe å ha en høy omsetning
pr kunde.
Mye tyder på at det er et såpass stort tilfang av parkeringsplasser i Lillestrøm sentrum, at Qparks prispolitikk ikke i så stor grad påvirker selve tilgjengeligheten. Skedsmo parkering
sørger for at det uansett til enhver tid er noe ledig plass.
Q-park vil uansett ha høy omsetning på korttidsparkering i de periodene i løpet av uka og
året når etterspørselen er høy. Sammen med høy andel faste kontrakter gir dette trolig det
beste økonomiske resultatet ut fra forutsetningene.
Noe annet er at det høye prisnivået gir signaler til kundene som kan føre til at de velger å
reise andre steder.
Som Figur 12 under viser, gir en kommersiell pristilnærming vesentlig høyere avgifter og
større avvisningseffekt enn en etterspurt-styrt modell, som Skedsmo kommune følger.
Det er derfor kommunen som her viser ansvar for å utnytte sine parkeringsressurser
maksimalt til fordel for sentrumsutvikling og aktivitet.
Med grunnlag i SF-modellen synes det helt klart at det ligger et stort u-unyttet potensiale i å
benytte en annen prismodell på Q-park sine plasser. Ut fra beleggsituasjonen burde man
redusere prisene betydelig, for å øke belegget, og utnytte parkeringsressursene bedre til
fordel for sentrums virksomheter. I hvor stor grad det vil øke Lillestrøm sentrums
konkurransekraft vil selvsagt også avhenge av konkurrentene.
SF-modellen hadde sitt utspring i at store deler av parkeringsmarkedet hadde stor
overbelastning/etterspørsel. I en slik situasjon vil som regel korttidsparkering gi høyest
avkastning, slik at det fort blir gunstigst bare å ha korttidsparkering.
Kontraktsparkeringen vil da forskyves til mindre sentrale anlegg som i utgangspunktet har
lavere etterspørsel og priser.
I et marked der parkering ikke er et knapphetsgode i samme grad, eller i en mye mindre del
av markedet, ser det ut til at krav om avkastning i et kommersielt drevet selskap gjør det
vanskelig å forene SF-modellen og en mer kommersiell tilnærming.

Figur 12. Beleggsundersøkelse lørdag og onsdag, kommunale og private plasser i Lillestrøm (Skedsmo
Parkering)
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Betydning for totaltilbudet i Lillestrøm
Situasjonen i Lillestrøm synes derfor å være slik at kommunen priser sitt parkeringstilbud
etter etterspørselen i korttidsmarkedet alene, mens de private aktørene på tilsvarende
plasser forholder seg til både langtids og korttidsmarkedet.
Kommunen styrer etter ønsket om høyt belegg og derved mange besøk, mens de private
styrer etter mål om høyest mulig overskudd.
Så lenge korttidsmarkedet selv i de «beste» områdene i sentrum ikke gir like høye overskudd
som det man oppnår i de private anleggene, vil motivasjonen for å inngå samarbeid om en
modell for høyere utnyttelse av anleggene og større andeler korttidsparkering trolig ikke
være til stede i tilstrekkelig grad.
Etterspørselen etter korttidsparkering må være så høy, at det er dette som blir det foretrukne
konseptet også kommersielt, før det er naturlig for kommersielle aktører å vurdere slike
konsepter.
Dette betyr ikke at Skedsmo kommunes driftskonsept er mislykket. Kommunens tilnærming
til prissetting er åpenbart en beste når målet er høy utnyttelse av parkeringsressursene og
understøttelse av besøksintensiv kunderettet aktivitet i sentrum. Ut fra kommunens mål med
parkeringspolitikken og trafikkreguleringen, synes tilnærmingen å være helt riktig.
Hvis kommunen ønsker å påvirke slik at en større del av markedet følger den samme
modellen for prissetting, er kommunens eneste mulighet å forsøke å få eiermessig kontroll
over en større del av markedet i Lillestrøm.

Forbedringspotensial kommunale plasser
Det at parkeringsbelegget registreres relativt sjelden, og i liten grad er tilgjengelig for
publikum og opinionen generelt, synes å føre til lav bevissthet og hvordan prismekanismen
benyttes blant publikum.
Bruken av data fra betalingssystemer/parkeringsautomater gir imidlertid kommunen god og
løpende innsikt i parkeringssituasjonen (jfr. Vedlegg 2), slik at det først og fremst er
informasjonen til brukerne som vil forbedres ved innføring av automatisk registrering osv.
Næringsliv samarbeidspartnere og politikere, er godt informert gjennom samarbeidsfora,
men, brukerne av parkeringstilbudet har sannsynligvis i liten grad innsikt i hvordan
reguleringsmekanismen fungerer.
Skedsmo parkering ser at endringer i pris påvirker bruken av plassene som forventet. For
kunden er begrunnelsen for endringene ikke er særlig synlig, og kundene må egentlig finne
ut av prisnivået på egen hånd, gjennom erfaring eller ved aktiv å ettersøke informasjonen.
Det er grunn til å tro at effekten av prisendringer ville skje raskere, og aksepten for
prisendringer (økningene), ville være større, om informasjonen var lettere tilgjengelig for
kundene.
Her går kommunen trolig glipp av muligheter til å markedsføre sin gode parkeringspolitikk til
kundene. Man ville også ha mulighet til å gjøre endringer raskere og mer i takt med
svingninger i markedet, hvis man hadde en sanntidsinformasjon om utnyttelsen av plassene.
Man ville trolig også få et mer detaljert bilde av hvordan prisendringer påvirker utnyttelsen av
plassene, og kunne justere prisene mer etter sesongmessige svingninger.

Hovedorganisasjonen Virke

Asplan Viak AS

Fremtidsrettet regulering av gateparkering, San Fransisco-modellen

30

6 ER SF-MODELLEN RETTFERDIG?
Offentlig eide parkeringsressurser bør forvaltes på en rettferdig måte. Dette kan sees i flere
perspektiver, for eksempel at avgiftene ikke virker usosiale, eller at avgiftene oppleves som
skatteinnkreving som at pengene forsvinner i det store kommunale sluket, uten å komme
brukerne og sentrum til gode.

6.1.1 Bruken av pengene
Hvordan kommunen bruker inntektene kan påvirke hvor rettferdig ordningen oppfattes, men
det vil strengt tatt være uavhengig av prismodell. I San Fransisco pløyes overskuddet inn i
kollektivtransporten, slik at bilistene subsidierer kollektivtrafikken direkte økonomisk, og
indirekte gjennom forbedret fremkommelighet etter som søketrafikken er redusert. Andre
steder benyttes inntekter til oppgradering av gater med miljøtiltak som beplantning, bedre
fortausarealer osv.
Avgiftene varierer svært mye over korte avstander, noe som kan oppfattes som
diskriminerende. I San Fransisco mener man allikevel at så lenge man styrer etter
etterspørselen, slik at utnyttelsen blir lik, og alle som parkerer på samme gatestrekning eller
parkeringsplass/hus betaler den samme avgiften, vil prisforskjellene ikke være
diskriminerende.
I hovedsak må vel dette også sies å være i tråd med vanlig oppfatning av
markedsmekanismer.

6.1.2 Usosial modell?
Vi antar at prisfølsomheten til en viss grad varierer med den enkelte bilførers økonomi.
Avgiftens effekt på den enkeltes valg av reisemål og P-plass avhenger nok til en viss grad av
dette, og varierer nok også med hvor hyppig/regelmessig man fortar reiser til det aktuelle
stedet.
Pilotprosjektet for SF-modellen omfatter et område i San Fransisco, med svært mye
gateparkering, og det synes som om kommunen har et relativt stort inngrep i
parkeringshusmarkedet også, og disse P-husene inngår i prismodellen.
Selv om prisene har blitt høyere på enkelte populære gatestrekninger, har gjennomsnittlig
parkeringsavgift etter hvert blitt redusert med 4% (2013), og byen har kunnet redusere
prisene mest i P-hus med lavere etterspørsel i de samme områdene.
Dette betyr at det er mulig å parkere i de samme områdene som før, uten vesentlig høyere
kostnad (ofte lavere), men trolig vil man i gjennomsnitt måtte akseptere noe lenger
gangavstand til målet, for å kunne parkere for samme pris som tidligere.
I stort mener man derfor at ordningen ikke fører til usosial prisdiskriminering av kunder med
lav betalingsevne.
Muligheten for at gjennomsnittlig pris på parkering skal forbli uendret eller marginalt endret
som i San Fransisco, er at kommunen disponerer både attraktive og mindre attraktive
parkeringsplasser, slik at noen priser øker, og noen reduseres.
I en situasjon der parkering er notorisk underpriset, vil selvsagt omleggingen føre til høyere
pris på de fleste parkeringsplassene. Hvis dette er tilfellet, er det allikevel grunn anta at
prisnivået er så lavt at en økning uansett er sosialt akseptabel.
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Ut fra et sentrumsutviklingsperspektiv, er det sannsynligvis uansett en fordel å opprettholde
besøk fra de kundene med størst betalingsvilje.
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7 I TRÅD MED NORSK REGELVERK
Avgiftsparkering på gategrunn har hjemmel i vegtrafikklovgivningen.
Lokale bestemmelser ble først innført først i Oslo i 1958, hvoretter flere andre kommuner
etter hvert innførte avgiftsparkering ved hjelp av lokale forskrifter.
I 1967, ble det i vedtatt et sentralt regelverk for avgiftsparkering. Etter en endring i
vegtrafikkloven ble det i 1967, innført en egen forskrift om offentlig parkeringsregulering og
parkeringsgebyr.
Parkeringsforskriften gir kommuner som har overtatt ansvar for å håndheve
parkeringsbestemmelsene, anledning til å vedta at det på bestemte områder skal innføres
avgiftsparkering (§2), herunder fastsetting av avgiftssatsene.
Hjemmelen for å innføre avgiftsparkering for å regulere etterspørselen ble etablert fordi
parkeringsplassene ble overbelastet, slik at tilgangen måtte reguleres for å opprettholde
tilgjengelighet.
Ut fra lovens formål, kan man forenklet si at de tilgjengelige parkeringsplassene til enhver tid
bør ha en høy utnyttelse, men uten overbelastning.
Det kan derfor uten videre fastslås at tilnærmingen i SF-modellen er helt i tråd med
intensjon og regelverk i den norske vegtrafikklovgivningen.
En nærmere gjennomgang av regelverk og praksis er gitt i vedlegg 2.
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8 BETYDNING AV INNFORMASJONSINNHENTING
Forutsetningene for å kunne gjøre endringer mot et definert beleggsmål, er å ha god
kunnskap om hvordan beleggsituasjonen faktisk er.
Denne informasjonen må være avstemt mot ambisjonsnivået man har for reguleringen. Har
man ambisjoner om å tilpasse avgiftene til etterspørselen både over uken og døgnet, og
foreta hyppige endringer, som i San Fransisco, vil man måtte ta i bruk moderne teknologi for
automatisk deteksjon og generering av statistikk som grunnlag for driften.
Man vil da også ha behov for å benytte betalingsordninger som er raske å omstille uten
behov for manuelle operasjoner på utstyret.
Informasjonen til kundene må også gis på plattformer hvor endringer kan gjøres raskt. For
eksempel bør man ikke basere seg på tradisjonelle oppslag om prisinformasjon på
parkeringsautomatene, papirbrosjyrer osv.
Har man færre parkeringsplasser, og satser på et mer «grovmasket» regime, hvor endringer
gjøres sjeldnere, vil behovet for bruk av teknologi være mindre. Manuelle tellinger på
representative tidspunkt, kan benyttes, statistisk data fra betalingssystemene vil gi nyttig
informasjon osv.
Man skal imidlertid være klar over at parkering på mange måter er et «mytenes marked».
Det oppstår alltid mer eller mindre dokumenterte påstander om hvordan
parkeringssituasjonen er, og det blir raskt både medieomtale og politisk press.
Jo bedre data man har, og jo mindre tolkning og vurdering som man må foreta for å beskrive
situasjonen slik den faktisk er, jo enklere er det å forholde seg til opinionen og politiske
beslutningstakere.
Erfaringene fra San Fransisco er at selv om modellen er vellykket, selv om overskudd pløyes
tilbake i kollektivtiltak og selv om man kan påvise at avgiftsnivået i gjennomsnitt ikke har økt,
og selv om lokalt næringsliv er fornøyd, er det stadig kraftige lobbyorganisasjoner som
argumenterer for avvikling av avgiftsparkeringen.
Det er derfor, (for så vidt uansett prissystem) svært viktig å ha gode data, for å tilbakevise
ubegrunnede eller svakt begrunnede påstander og angrep på reguleringsregimet.

Tellinger og statistikk
I San Fransisco, er alle gateparkeringsplasser innenfor ordningen entydig plassert og
definert. Det betyr at man også kan registrere om en parkeringsplass er ledig eller ikke. Dette
ville ikke være like enkelt om man ikke hadde oppmerkede parkeringsplasser, og generell
parkeringsadgang mot avgift som man enkelte steder har i Norge. Man må derfor til en viss
grad tilpasse organiseringen av parkeringsplassene til den teknologiske løsningen man
velger å benytte.
Oppmerkede parkeringsplasser gir mulighet for å plassere en detektor i hver parkeringsplass
med kommunikasjon mot sentral database og statistikkgenerator, noe man har gjort i San
Fransisco.
I tilfellet benyttes detektorer som elektromagnetisk registrere om det befinner seg en bil over
detektoren. Figur 13, viser eksempel på en slik detektor. Detektering kan imidlertid basere
seg på ulike teknologier, som for eksempel kameraer, osv.
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Figur 13. Eksempel på detektor som registrerer om parkeringsplassen er opptatt eller ikke.

Betalingsordninger
Betalingsordningene er under rask utvikling. Gode fremtidsrettede betalingsordninger er en
forutsetning for å få full effekt av SF-modellen.
Et hovedpoeng med SF-modellen er å prise parkering slik at parkeringstidene går ned, og
tilgjengeligheten øker. Betalingsordningene bør understøtte dette målet. I hovedsak betyr det
at man bør ha mulighet til å betale for «faktisk P-tid».
Når prisnivået er økt, er det trolig også slik at man ikke ønsker å betale for en lengre
tidsperiode enn man har behov for. «Stivbeinte» systemer for forskuddsbetaling uten
mulighet for avslutning når man forlater plassen virker negativt.
Overbetalingen fører også til at bilisten ikke har noe incentiv til å flytte bilen før P-tiden er ute.
I områder hvor gateparkering er en minimumsfaktor vil dette føre til lengre parkeringstider, og
færre kunder.
Både parkeringsautomater som er tilrettelagt for kredittkortbetaling og mobiltelefonbaserte
systemer ivaretar dette behovet. For parkeringsplasser utenfor gategrunn finnes det i tillegg
en rekke systemer som kan implementeres blant annet bomsystemer, RFID-brikker,
tilknyttede abonnementssystemer osv.
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9 BETYDNINGEN AV INFORMASJON
Generelt kan en si at SF-modellen fungerer fordi kundene utnytter tilgjengelig informasjon og
erfaringer om pris til å endre adferd. Informasjonen til kundene er viktig særlig i en periode
der avgiftssatsene er mye i endring.
Slik sett er lett tilgjengelig informasjon et nøkkelpunkt ved innføring av SF-modellen.
Spesielt viktig blir god informasjon hvis man ønsker å tilpasse avgiftene til etterspørsel ved
spesielle situasjoner. Øker man avgiften ved store arrangementer, fotballkamper, julerush
osv. må denne informasjonen være lett tilgjengelig og kanskje aktivt spres, for at kundene
skal kunne gjøre seg nytte av den, og tilpasse seg situasjonen.
Parkeringsordningene bør være enkle å forstå for brukerne, og informasjonen om den bør
være lett tilgjengelig.
Informasjonen om prismodellen og prisene bør alltid være lett tilgjengelig på internett, og
mobile plattformer.
I en situasjon der beleggsituasjonen er «stabilisert» innenfor beleggsmålene, vil brukerne i
det daglige ikke ha like stort behov for løpende informasjon om ledige plasser, siden det
forutsetningsvis er noe ledig kapasitet i alle områder.
Selv om systemet kan gi informasjon om hvor det er ledig, må en også være klar over at man
i en situasjon med høy utskifting, og et belegg på 85%, vil det nesten hele tiden være nye
plasser som er tilgjengelig, fordi biler på en parkeringsplass fjernes, mens en annen plass
som var ledig blir opptatt osv.
Skilttavler vil være mindre hensiktsmessig i gateparkeringen, men nyttig i P-hus.
Integrasjon mellom deteksjon/tellesystem og mot navigasjonssystemer i bilene, kan forenkle
informasjonsflyten, og gjøre det mer tilgjengelig i fremtiden. Man vil da også motta
informasjonen på et format som krever mindre oppmerksomhet fra bilføreren, og derved gi
bedre trafikksikkerhet, enn mottak på andre mobile medier.

Informasjon i betalingssituasjonen
Har man intensjon om å endre takstene ofte eller å ha ulike satser til ulikt tidspunkt i uken og
døgnet, vil et opplegg for en fullstendig informasjon til kunden om takstene bli omfattendet.
Den umiddelbare informasjonen som gis på parkeringsautomaten, eller i mobiltelefonen, bør
derfor være prisen for det aktuelle tidsrom parkeringen skal skje, slik at man kan ta
standpunkt til den aktuelle informasjonen.
Eventuelt bør det være mulig å finne informasjon om nærliggende plasser med annen/lavere
pris.
Har man først kjørt til et område, vil all informasjon om priser til andre tidspunkt være av
mindre interesse. Det er prisen på den P-plassen du har valgt eller en i umiddelbar nærhet
som er av størst interesse.
Endring i etterspørsel vil skje som en følge av den informasjonen man søker opp på forhånd,
og den man får på stedet. Motivasjon for å oppsøke informasjonen eller å ta hensyn til den vil
variere med både betalingsvillighet, og for eksempel hvor ofte man har behov for å parkere i
et bestemt område.
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Opinionen
I tillegg til kundeperspektivet, må en ta hensyn til opinionens og interessenters behov for
informasjon.
God, oppdatert og utfyllende informasjon bør alltid være lett tilgjengelig om prismodellen,
utvikling, og resultater.

Beslutningstakere
Objektiv informasjon om parkeringssituasjonen er helt nødvendig for å begrunne innføring av
prismodellen, og opprettholde prismodellens kredibilitet hos politiske beslutningstakere.
Disse gir i prinsippet fra seg den politiske styringen av avgiftene.
Det samme gjelder overordnet administrasjon som har behov for god informasjon knyttet til
rapportering.
Det blir svært viktig til enhver tid å kunne dokumentere at prismodellen benyttes og utvikles i
tråd med forutsetningene, og at målene med innføringen oppnås.
Vi har tidligere omtalt at etterspørselen etter parkering varierer ganske mye over korte
avstander i et byområde. Tilgjengelig informasjon må være på det samme detaljeringsnivå
som forvaltningen av plassene.
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10 PARKERING I SANDVIKA
Dagens situasjon
I Sandvika er det i gang et arbeid med å vurdere etablering av nye parkeringsanlegg, og
lokalisering av disse, knyttet til arbeidet med ny plan for langsiktig utvikling i sentrum.
Kommunen har under behandling ny parkeringspolicy, etter at parkeringssituasjonen nylig er
utredet.

10.1.1 Totalt antall parkeringsplasser
Kommunen har kontroll over ca. 20% av parkeringsmarkedet i Sandvika.
Ca. 40% av plassene er allment tilgjengelige privat eide plasser. Disse plassene, bortsett fra
Sandvika storsenter, forvaltes i stor grad på samme måten som de kommunale, dvs, med en
form for avgift. Storsenteret har også parkeringsvilkår som innebærer avgiftsinnkreving.
Ca. 40% av plassene er private reserverte plasser. Dette er en svært høy andel, og bidrar
nok til å opprettholde ganske høye andeler bilbaserte arbeidsreiser i Sandvika.
Tabell 3. Totalt antall allment tilgjengelige og reserverte plasser
i Sandvika.

Sandvika totalt

Bil-plasser

Kommunale plasser

1653

Private allment tilgjengelige plasser

3209

Private reserverte plasser

3150

Sum plasser

8012
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Figur 14. Allment tilgjengelige parkeringsplasser i Sandvika.

En stor andel av de private plassene i Sandvika er reserverte, og ikke tilgjengelig for
publikum. Tyngdepunktet ligger i Sandvika vest, som er området som har vært under sterk
utvikling de seineste årene.

Figur 15. Tetthet av reserverte langtidsplasser i Sandvika. Høyest tetthet i Sandvika vest og Kjørbo.
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10.1.2 Korttidsparkering:
Her dominerer igjen Sandvika Storsenter bildet, med sine ca. 2 400 parkeringsplasser. Det er
en klar ulikhet i dekningsgrad hvis man ser på antall parkeringsplasser i forhold til antall
ansatte i kunderettede virksomheter. I Sandvika vest er det i enkelte områder mellom 2 og
2,5 korttidsplasser pr ansatt, mens det i Sandvika øst er mellom 0,6 og 1,0 korttidsplass pr
ansatt. Det er altså mer enn dobbelt så mange parkeringsplasser pr ansatt i Sandvika vest
som i Sandvika øst.
Det er sannsynligvis strukturforskjeller mellom områdene i form av ulikt antall ansatte pr
bruttoareal osv, som kan nyansere bildet noe, men det er utvilsomt at parkeringstilbudet i
Sandvika vest (Storsenteret), har en betydelig høyere kapasitet i forhold til handels og
servicetilbudet enn Sandvika vest. Dette fører blant annet til at man har større mulighet for å
absorbere svingninger i etterspørselen over uken og året.

Figur 16. Tilgang på korttidsparkering i Sandvika.

Sandvika har svært mange parkeringsplasser totalt sett. Innenfor det som defineres som
sentrumsområdet, er det i dag over 8000 parkeringsplasser, og 10 200 arbeidsplasser,
tilsvarende 0,8 parkeringsplasser pr arbeidsplass, noe som er relativt høyt i norsk
sammenheng.
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Figur 17 Parkeringsplasser og arbeidsplasser innenfor SSB-sentrumssone i Sandvika.
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11 STATUS FOR DE KOMMUNALE PLASSENE I SANDVIKA
Belegg
Det foreligger ikke noen konkret beleggstatistikk i Sandvika, men kommunen opplyser at det
er stort press på de mest sentrale parkeringsplassen både overflateparkering og P-hus i de
mest sentrale områdene.
Det er noe ledig kapasitet på parkeringsplassen helt ytterst på Løkketangen, og i et P-hus
nord i Sandvika.
Parkeringsplassene under E-18, har en liten reservekapasitet.
I dagens situasjon oppleves allment tilgjengelig parkering som et knapphetsgode i Sandvika,
hvis vi ser bort fra tilbudet i Sandvika storsenter.

Tilgjengelige plasser
Det er samlet sett ca. 1 600 kommunale parkeringsplasser i Sandvika. På kort sikt vil det skje
en nedgang i antall plasser. På mellomlang sikt, planlegger kommunen å etablere et større
sentralt parkeringsanlegg med opp mot 1000 plasser som en del av byutviklingen i Sandvika
øst.

Figur 18. Dagens parkeringstilbud i Sandvika. Plasser som på kort sikt forsvinner er vist med rød ring. (Bærum
kommune).
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11.2.1 Reduksjoner
Parkeringsplassen ytterst på Løkketangen med 180 plasser, og en mindre plass nærmere E18, med 20 plasser vil i løpet av kort tid bli nedlagt.
Etter hvert vil et eldre P-anlegg i sentrum bli revet, hvor ca. 150 av dagens plasser
forsvinner.
På kort sikt vil altså ca. 350 offentlige plasser i Sandvika forsvinne. Dette utgjør over 20% av
de kommunale plassene. Etter dette vi kommunens andel av markedet synke.
Bortfall av de 150 sentrale plassene vil redusere tilgjengeligheten i Sandvika øst i betydelig
grad.
Det er noe ledig kapasitet i de private anleggene med allment tilgjengelige plasser, men det
er usikkert hvor mange plasser det er snakk om.

11.2.2 Reservert parkering
I de perifere anleggene som har hatt reservekapasitet, har kommunen en del utleide
langtidsplasser.
I den nært forestående perioden med svært redusert parkeringskapasitet, bør kommunen
vurdere å redusere andelen plasser på lange kontrakter, og erstatte disse med
korttidskontrakter, med relativt høye priser, slik at det blir en reell behovsprøving, og de med
aller størst behov for parkering får leie plass.
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12 PILOTPROSJEKT FOR SANDVIKA
Kommunenes parkeringstilbud i Sandvika, vil være under sterkt press i en periode fram til
etablering av et nytt P-anlegg i Sandvika øst. I denne perioden er det avgjørende for
sentrumsfunksjonen at de plassene man har, forvaltes optimalt.
Bærum kommune ønsker derfor å gjennomføre et pilotprosjekt på de kommunale, allment
tilgjengelige plassene i Sandvika, basert på SF-modellen.
Skal tilgjengeligheten kunne opprettholdes på et så høyt nivå som mulig i denne perioden,
må plassene forvaltes effektivt, dvs. prises slik at det til enhver tid er noe ledig kapasitet.
I prosjektet vil et kommunalt parkeringshus i Sandvika vest inngå i tillegg til de fleste
kommunale plasser på og utenfor gategrunn.
Som vist i San Fransisco, vil det generelt være vanskelig å forutsi utviklingen i etterspørsel
og prisfølsomhet. I en situasjon hvor både parkeringstilbudet og næringslivet i Sandvika vil
være i sterk endring, vil dette være enda mer utfordrende. SF-modellen gir mulighet for en
trinnvis og fleksibel tilnærming for kommunen, noe trolig vil vare den klart beste måten å
forholde seg til et parkeringsmarked i rask endring. Kommunens strategi som innebærer
etablering av automatisk registrering av parkeringsbelegget synes å være en veldig nyttig
tilnærming i en slik situasjon, da men enkelt kan se og tilpasse seg markedsmessige
endringer som følge av fjerning av plasser, riving av næringsbygg, flytting av virksomheter
osv.

Faser i prosjektet
Kommunen ønsker å starte med å skaffe seg en bedre oversikt og bruken av
parkeringsplassene.
Dette vil være en første fase, der hensikten er å etablere en objektiv og felles forståelse av
parkeringssituasjonen. Det viktigste for Bærum kommune i denne fasen er å prøve ut
teknologiske løsninger som egner seg for å registrere parkeringsbelegget under de
klimatiske forholdene som er i Sandvika.
Bærum kommune ønsker å etablere en løsning som gir grunnlag for en mer detaljert løsning
for registrering av parkeringsbelegget enn det Skedsmo kommune i dag har. Man ønsker
bedre innsikt i de lokale svingningene i etterspørsel i Sandvika.
Denne kunnskapen skal i neste fase ligge til grunn for politisk beslutning om bruk av
prismekanismen som reguleringsvirkemiddel i tråd med SF-modellen.
I denne omgang omtales første fase, som vil ha fokus på teknologi.

Teknologi
I prosjektet vil det inngå en utprøving av ulike systemer og teknologi for detektering av
parkeringsbelegg.
Dette innebærer å installere detektering og telling inn/ut av egne P-hus, og etablere en
forsøksordning med detektering av parkerte biler på gateplan i indre del av sentrum.
For P-husene er dette anvendelse av kjent P-husteknologi. Utstyr for bedre detektering av
utnyttelse i P-huset er under kontrahering.
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Samtidig vil man teste ut ulike administrative programmer for behandling av informasjonen
slik at den blir tilgjengelig for drift (takstendringer), og publikum i form av informasjon om
ledige plaser på ulike typer skilt og medier.
For gateparkeringen ønsker man å inngå samarbeid med en industriell aktør med aktuell
teknologi, og ressurser til å følge opp et prøveprosjekt. Aktuelle løsninger er telling med faste
kamera, og magnetdetektorer.
Hensikten er å etablere bedre kunnskap om hvilken type teknologi som er anvendbar i
gateparkering, og kostnadene knyttet til etablering av slike systemer.
For de mer perifere plassene foreslås manuelle tellinger til bestemte tidspunkt på dagen og
uken.
Bedre statistikk vil danne grunnlag for en politisk sak med forslag til prøveprosjekt med SFmodellen.

12.2.1 Ulike mulige teknologier for registrering av belegg
Enkelte steder benytter man seg av optiske sensorer for å registrere om en parkeringsplass
er opptatt eller ikke. Dette er en dårlig løsning i Norge, hvor det i lengre perioder vil være
snødekket kjørebane, i særdeleshet utenfor kjørebanen hvor parkering skjer.
Det finnes imidlertid ulike andre løsninger som kan være mer anvendelige under Norske
forhold, for eksempel basert på magnet-detektorer, eller kameradeteksjon.
Kameradeteksjon vil typisk fungere i form av gjenkjenning av bilen som en geometrisk figur
slik at man registrerer at det er en bil på parkeringsplassen, jfr. Figur 20. Kameradeteksjon vil
altså ikke nødvendigvis innebære lagring av opplysninger om kjøretøyet, men en registrering
av at plassen er opptatt.
Andre teknologier kan også være aktuelle. Pilotprosjektet i Sandvika er under oppstart. Det
kan være naturlig å følge piloten opp videre, for å tilgjengeliggjøre erfaringene som vil
komme ut av det.
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Figur 19. Eksempel på systemoppsett for et system basert på detektorer i bakken (Kilde Fastpark).

Figur 20. Systemoversikt, kameradetektering av gateparkering (Kilde Journal of electronic imaging)
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13 EL-BILENS PLASS PÅ GATEPLAN
Det er innført sterke incentiver til fordel for økt bruk av el-biler i Norge. Incentivene er en
kombinasjon av økonomiske fordeler, og bruksmessige fordeler. I tillegg har staten engasjert
seg sterkt i etablering av ladeinfrastruktur i form av støtteordninger gjennom Transnova.
Virkemidlene skal stimulere overgang fra fossilt drevne biler til el-biler som er mer
utslippsvennlige i driftsfasen.
De økonomiske fordelene er knyttet til lavere statlige avgifter på innkjøp og årsavgifter, fritak
fra parkeringsavgift og bompenger.
I tillegg har el-biler adgang til å kjøre i kollektivfelt. Dette har ikke en direkte betydning for
parkering, men kan føre til at el-bilenes tilgjengelighet til viktige sentrumsområder blir så mye
bedre at andelen el-biler i sentrum blir «unaturlig høyt». Dette igjen kan føre til at de
regulative parkeringstiltakene blir undergravd.
Problemstillingen i forbindelse med parkering og sentrumsutvikling er at enkelte av tiltakene
har adferdsregulerende effekt, dvs. en el-bilbruker etablerer en annen kjøre og
parkeringsadferd enn andre bilbrukere.
Den konkrete fordelen knyttet til parkering, er at el-biler har avgiftsfritak på offentlige
parkeringsplasser. Så lenge det var svært få el-biler, hadde dette en relativt begrenset
betydning. Når antallet el-biler nå er betydelig, og sterkt økende, vil endret adferd i stor grad
påvirke den effekten som den offentlige parkeringsreguleringen skal ha.

Antall El-biler
Antall ladbare biler er sterkt stigende i Norge. Antallet nyregistrerte biler øker eksponentielt,
og totalt antall ladbare biler i Norge pr april 2014, er ca. 28 600 biler. Rene El-biler
dominerer, men plug-in hybrider øker også, etter at flere modeller har kommet på markedet.

Figur 21. Registrerte ladbare biler i Norge, utvikling 4. kvartal 2012 til april 2014. Rene El-biler dominerer (kilde
gronnbil.no).
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13.1.1 Antall el-biler i Bærum og Skedsmo
I Bærum var det i april 1 908 ladbare biler registrert, veksten fra 4. kvartal 2013, var på
16,6%. Skedsmo hadde 299, veksten fra 4. kvartal 2013, var 28,1%.
I Norge er det i gjennomsnitt 637 registrerte personbiler pr 1000 innbyggere.
Bærum kommune har da ca. 16 el-biler pr 1000 innbyggere, og ca. 3% av bilene i Bærum er
el-biler.
Skedsmo har ca. 6 el-biler pr 100 innbyggere, ca. 1% av bilene i Skedsmo er el-biler.

Figur 22. Antall registrerte ladbare personbiler pr kommune, april 2014 (kilde: gronnbil.no)

Konkret om virkninger
Vegtrafikklovens virkemidler er av trafikkregulerende karakter, noe som også gjelder
parkeringsavgifter.
For å oppnå en mer fleksibel og tilpasset regulering av parkeringstidene i sentrumsområder,
har kommunene i de seinere årene gått fra å regulere korttidsparkering ved hjelp av skiltet
maksimaltid, til å benytte progressive takster. Det betyr at parkeringsavgiften er lav innenfor
ønsket parkeringstid, men sterkt økende etter som parkeringstiden øker. Hensikten er at
parkeringstidene i gjennomsnitt skal være korte, men at det skal være mulig å stå lenger når
behovet for det er stort, for eksempel i forbindelse med kortere oppdrag for næringsliv, osv.
Prisene for langtidsparkering på disse plassene blir da så høye at alle som ikke har et særlig
behov for å står akkurat på denne plassen finner alternativ langtidsparkering i P-hus eller
mer perifere plasser i sentrum.
Betalingsordningene innen avgiftsparkering muliggjør nå betaling for faktisk parkeringstid
også i gateparkeringen. Sammen med progressiv takst uten maksimaltid, har dette ført til et
mye mer kundevennlig system, hvor man ikke i samme grad må passe på tiden.
Ordningen fører til et mer fleksibelt regime, ingen parkeringsileggelser på grunn av
overskredet maksimaltid, og generelt sett et lavere konfliktnivå i parkeringshåndhevingen.
Dette er svært gunstig for utvikling og næringsliv i sentrum.
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Unntak fra betalingsplikten fører imidlertid til at El-bilene kan stå gratis hele dagen på de
meste sentrale og viktige plassene, som altså er ment for korte besøk, og kunder.
Langtidsplasser utenfor vei og i P-anlegg, skal ikke reguleres med offentlige skilt, og der vil
betalingsfritaket dermed ikke gjelde. Dette fører til at langtidsparkering (ofte
arbeidsreiseparkering) forskyves til sentral korttidsplasser fra perifere langtidsplasser.
Dette igjen fører til at brukere med stort behov for å gjøre korte besøk og småskala
varelevering i sentrum fortrenges. Disse brukerne henvises til å lete etter plass noe som
fører til unødvendig trafikkbelastning i sentrum (letekjøring), og ender for ofte med en
feilparkering som både kan være til hinder og føre til ulykkesrisiko.
Avgiftsfritaket fører altså potensielt til en rekke uønskede effekter:







Dårligere tilgjengelighet for korttidskunder
Dårligere forhold for servicebesøk og småskala varelevering/henting
Økt letetrafikk/forurensing
Mer feilparkering, flere parkeringsgebyrer
Redusert framkommelighet pga. mer trafikk og feilparkeringer
Økt ulykkesrisiko

Det er relativ klart, at parkeringsordningene må legges om hvis el-bilenes betalingsfritak skal
videreføres.
For å opprettholde tilgjengeligheten til vitale deler av sentrumsgatenettet må maksimaltider
gjeninnføres for alle brukergrupper, med følgende negative effekter:




Mindre fleksibilitet for brukerne
Dårligere forhold for servicebesøk med behov for noe lengre P-tid
Flere parkeringsileggelser og høyere konfliktnivå i håndhevingen

13.2.1 Sentrumsnære områder
Parkeringspresset i sentrum fører ofte til at kommuner regulerer parkeringstilgangen i
sentrumsnære boligområder, gjennom bruk av boligsoneordninger eller andre former for
beboerparkering.
I disse sonene er det ofte innført avgiftsparkering knyttet til besøksbehov til boligene, og
lokale servicevirksomheter, som nærbutikker osv.
Fleksible ordninger uten for sterk regulering av maksimaltiden er ønskelig for å opprettholde
gode besøksordninger og attraktivitet i boligområdene. I disse områdene vil avgiftsfritaket for
el-biler, kunne føre til at el-bilbrukere langtidsparkerer i de sentrumsnære boliggatene.
På samme måte som i sentrum, vil parkeringsordningene måtte legges om på en måte som
svekker ordningenes hovedmålsetting, nemlig å reservere parkeringskapasiteten til beboere,
og besøksfunksjoner knyttet til boligfunksjonen.

Ladeinfrastruktur
Infrastruktur for «normallading», dvs. langtids lading har blitt støttet av Transnova, og mange
kommuner har fulgt dette opp. Til dels er det etablert ladepunkter på/ved gater i
sentrumsområder.
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Det er som regel liten hensikt å lade ved slike ladestolper bare for en kort tid, og
ladepunktene fungerer nok i de aller fleste tilfeller som langtidsparkering. Offentlig regulering
kombinert med lading underbygger ytterligere de negative effektene i retning av
langtidsparkering i attraktive
sentrumsområder. Man kan i
prinsippet belaste bruker for
strømkostnadene, men det er ofte
Bærum kommune ønsker en mer moderne
mer kostbart å etablere
tilnærming til lading av elbiler. I dagens
betalingsløsninger knyttet til betaling
elbilmarked har bilene fått lenger rekkevidde
for forbruk, enn å gi bort strømmen,
samtidig som hoveddelen av kjøretøyene er
slik at det ofte både er gratis
utstyrt med hurtigladere. For å optimalisere
parkering og strøm.
utnyttelsen av offentlige parkeringsplasser er det
et ønske om at disse ikke båndlegges til lading av
elbiler i forbindelse med arbeidsreiser. Ved å skille
lading og parkering oppnås det en bedre
dynamikk i utnyttelsesgraden av p-arealene.
Hurtigladere vil i stor grad kunne dekke
ladebehovet for elbilene, kommunen er derfor
aktivt inne i utbyggingen av en hurtigladestruktur.

Bærum kommune

Sett i et sentrumsperspektiv, er det
mye som taler for at praksisen med
normalladestolper på gategrunn og
sentrale plasser bør opphøre.
Normallading bør henvises til
langtidsplasser.
Hurtiglading bør tilbys i egne anlegg,
på kommersielle vilkår.

Slike forsøk ør utredes nærmere, og iverksettes etter vurdering av forholdet til skiltreglene og
håndheving.

Avgiftsfritaket for el-bil i strid med vegtrafikklovens formål (?)
Vegtrafikkloven regulerer trafikk innenfor bestemte rammer. Man gir rettigheter og
forpliktelser rettet mot trafikantgrupper og kjøretøygrupper ut fra lovens formål, om
fremkommelighet/tilgjengelighet, sikkerhet og miljø.
Trafikantgrupper kan for eksempel være fotgjengere, syklister og forflytningshemmede.
Disse gis rettigheter og forpliktelser i henhold til sine behov for
fremkommelighet/tilgjengelighet, sikkerhet og miljø.
Kjøretøygrupper, kan for eksempel være vare og lastebiler, busser, drosjer, el-biler osv.
Disse gis også rettigheter og plikter ut fra behov for fremkommelighet/tilgjengelighet,
sikkerhet og miljø. Men dette baseres at kjøretøyene har ulike behov ut fra sin størrelse og
funksjon i trafikken.
El-bilens funksjon avviker ikke fra andre bilers funksjon i trafikken, og vil i utgangspunktet
falle utenfor de vanlige begrunnelsene for å særskilt parkeringsregulering av
kjøretøygruppen.

13.1.1 Miljøhensyn i vegtrafikkloven
Med miljø, menes det i lovens sammenhengen ikke globalt miljø og forurensning, men lokalt
miljø langs veien (støy avgasser osv).
I forbindelse med innføring og fjerning av miljøfartsgrenser i Oslo, ble det avklart at et
generelt ønske om bedre miljø ikke er et tilstrekkelig argument for å regulere trafikk, selv om
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det i tilfellet dreide seg om reell lokal forurensning og forringelse av miljøet langs veien, og at
det var avgrenset til den del av året forurensningen vanligvis er størst.
For at det skal være lovlig hjemmel for å regulere, må bestemte grenser for forurensning
være overskredet, og reguleringen må oppheves når forurensningsverdiene igjen er under
grensen for akseptert forurensning.
Vegtrafikklovens område er derfor nokså begrenset på dette området.
Når det gjelder parkering, vil støy og utslipp heller ikke være noe sentralt argument, siden
bilene i hovedsak står stille.

13.1.2 Manglende hjemmel?
Vegtrafikklovens § 8, legger opp til at kommunen kan innføre parkeringsavgift, og gi ulike
typer tillatelser innenfor bestemte rammer.
Vegtrafikklovens §8, er hjemmelen for å innføre forskrift om avgiftsparkering. Vtrl. §8
inneholder imidlertid ikke bestemmelser som hjemler generelle fritak fra betalingsplikten.
Myndighet til innføring og kontroll er tillagt kommunen.

§ 8. Parkering.
Kongen kan gi forskrift om avgift for parkering av kjøretøy på veg åpen for
alminnelig ferdsel og om forbud mot slik parkering uten at avgift blir betalt på
forhånd. Kommunen kan gis myndighet til å innføre og håndheve slike ordninger.
Kongen kan gi forskrift om kommunens adgang til å reservere parkering etter
behovsprøving i nærmere avgrenset område for personer bosatt i området, eller
andre med særlig behov for slik parkering. Det samme gjelder adgang til å
reservere enkelte parkeringsplasser for bestemte kjøretøy, kjøretøygrupper eller
personer, eller gi disse adgang til å parkere utover eventuell maksimaltid på
stedet.
Parkeringsforskriftens §8a, fastslår allikevel at El-biler kan parkere uten å betale avgift.
Dette gir el-biler mer omfattende rettigheter i forhold til parkeringsreglene enn for eksempel
utrykningskjøretøy, som bare kan fravike betalingsplikten hvis det er nødvendig for tjenesten.
Det kan være et spørsmål om fritaket er en uhjemlet forskjellsbehandling av
trafikanter/sentrumsbrukere.
Bestemmelsens «ikke-trafikale» karakter synes også å være noe på siden av det som ellers
bestemmes i lovens forskrifter.
Når unntakene for El-bil også synes å undergrave viktige hensyn i trafikkreguleringen, kan
det derfor stilles spørsmål ved om for eksempel betalingsfritak på parkeringsplasser er i strid
med vegtrafikklovens formål.
Det kan derfor være grunn til undersøke nærmere evt. klargjøre hjemmelen for §8a i
parkeringsforskriften.
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Regler om betalingsfritak - betydning for SF-modellen
SF-modellen baserer seg på bruk av prismekanismen for å regulere bruken av
parkeringsplassene. Når kjøretøygrupper eller trafikantgrupper unntas fra betalingsplikten, vil
ordningen ikke innebære noen regulerende effekt for disse gruppene.
Brukere uten betalingsplikt, vil ikke ha noen incentiver til å flytte bilen.
Når man i San Fransisco opplevde at opptil 80% av parkeringskapasiteten var okkupert av
langtidsparkerende med HC-kort, vil det ikke ha noen nevneverdig effekt å justere opp
avgiftene for å frigjøre plassene.
Den samme utviklingen kan man risikere i Norge. Det er allerede utstedt et stort antall HCkort, og antallet el-biler er raskt stigende.
En slik utvikling vil undergrave parkeringsreguleringens hensikt, og føre til dårligere vilkår for
sentrumsutvikling.
Avgiftens regulerende effekt vil selvsagt variere innenfor alle trafikantgrupper, etter
betalingsvilje/evne sett i forhold til parkeringsbehovet. Avgiften vil representere en
«behovsprøving» som vil falle ulikt ut i forhold til den enkelte.
Effekten må imidlertid påvirke adferden til en viss andel av potensielle brukere, noe som blir
vanskelig å oppnå hvis andelen «gratispassasjerer» blir høy. Hvis for eksempel andelen elbiler som står på avgiftsplass vesentlig overstiger andelen el-biler i bilparken generelt, er det
grunn til å se nærmere på om vilkårene skal endres.
Innslagspunktet for når en skal anse andelen å være for høy kan være vanskelig å fastsette,
men innenfor SF-modellen, vil adferdsendring etter avgiftsregulering være en indikator. På
typiske gatestrekninger i norske bysentre, vil det ofte bare være noen få plasser, typisk 4 – 6
plasser. I slike tilfeller vil selv noen få el-biler fort føre til at halvpartene av korttidsplassene
blir langtidsplasser for el-biler.

13.1.1 Mulige tiltak
Vi mener at grunnlaget for avgiftsfritaket bør undersøkes og klargjøres nærmere. I den
forbindelse kunne man forslagsvis forsøke ut hensiktsmessigheten av ulike
reguleringsformer rettet mot å opprettholde el-bilenes attraktivitet men samtidig sørge for at
langtidsparkering på sentrums korttidsplasser opphører.
Slike tiltak kan for eksempel innebære forsøk med tidsbegrensning for el-biler på
avgiftsplass, et mer fleksibelt avgiftsregime, der kommunene innfører avgift også for el-bil der
langtidsparkeringen har blitt et problem, jfr. ovenfor.
Begge tiltakene ville trolig føre til at også langtidsparkering med el-biler flyttes til mindre
sentrale parkeringsplasser i sentrum.
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14 HC-PARKERING.

Erfaringer fra USA
Innehavere av parkeringstillatelse for forflytningshemmede kan parkere på avgiftsplass uten
å betale avgift. Dette er stort sett reglene i alle land, og gjelder også i San Fransisco.
I San Fransisco er det registrert et omfattende problem knyttet til slike tillatelser. Problemet
er allikevel i hovedsak knyttet til at tillatelser tildeles på for svakt grunnlag, altså at det er for
mange med tillatelser som kvalifiserer for avgiftsfritak.
Dette fører til at det i enkelte kvartaler har vært opp mot 80% biler med HC-kort. Dette øker
belegget, mens avgiftsøkning ikke fører til at belegget reduseres. I realiteten øker
attraktiviteten for HC-brukere jo høyere prisen i området blir.
Problemet er løst i flere amerikanske byer, ved at man har innført graderte tillatelser, der det
er stilt mye strengere krav til de brukerne som også skal ha betalingsfritak. I Michigan, var
det eksempelvis utstedt 500 000 HC-kort. Da man innførte graderte kort, var det bare 10 000
som viste seg å ha et handicap som kvalifiserte til betalingsfritak.

Erfaringer fra Norge
Også i Norge er det et utbredt problem at HC-kort tildeles på for svakt grunnlag.
Myndigheten til å utstede tillatelser er tillagt kommunene, og mindre kommuner rundt de
større bysentrene som ikke har parkeringsfaglig kompetanse er under press for å utstede
tillatelser som primært skal benyttes i bysentret i nabokommunen. I tillegg kommer at
tillatelsen gir betalingsfritak i bomringer, noe som øker den økonomiske motivasjonen for å
søke om parkeringstillatelse.
Det utstedes derfor mange steder alt for mange parkeringstillatelser, noe som kan føre til et
utstrakt misbruk av sentrale og attraktive avgiftsplasser i sentrum.
I Norge er betalingsfritak under diskusjon.
Hovedbegrunnelsen for betalingsfritak er at betalingsordningene ikke er «universelt
tilgjengelige» altså at de ikke kan benyttes av alle som har forflytningsvansker, og samtidig et
særskilt parkeringsbehov. I vilkårene for tildeling av HC-kort, er imidlertid ikke evne til å
betjene parkeringsautomater noe kriterium for tildelingen.
På det tidspunktet hovedbetalingsordningen blir klassifisert som universelt tilgjengelige, vil
trolig betalingsfritaket falle bort. Betaling med mobiltelefon oppfyller eksempelvis alle krav til
universalitet, og er lett å benytte for alle, men er foreløpig ikke akseptert som en
«hovedløsning» som fører til at betalingsfritaket kan falle bort. Det må uansett en
forskriftsendring til, for at betalingsfritaket evt. faller bort på offentlige
avgiftsparkeringsplasser.

Veien videre
Det foreligger her to mulige veier for å fjerne misbruk av HC-kort. Den ene er å gradere
tillatelsene, slik at det bare er brukere som har problemer med å betjene betalingssystemene
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som får tillatelse med betalingsfritak. Den andre er å gjøre betalingsordningene universelt
tilgjengelige, slik at betalingsfritak blir unødvendig.
Det siste synes å være den mers hensiktsmessige, siden universelle betalingsløsninger
allerede eksisterer. Det er kun formalia og noe spesiell tolkning av betegnelsen
«hovedløsning» for betaling som er til hinder for å fjerne avgiftsfritaket.
For det andre vil en slik bestemmelse sørge for at man på parkeringsplasser der
betalingsløsningen ikke er universelt utformet, fremdeles kunne ha avgiftsfritak.

Bompengeringer
Det ligger utenfor dette oppdraget å kommentere betalingsfritak i bomringer, men siden det
påvirker avgiftsparkeringen i bysentrene, nevnes noen forhold helt kort her.
Betalingsfritak i bompengeringer er hjemlet i veiloven, men knyttet til HC-kortene. Det er
ingen sammenheng mellom bevegelseshemningen og betalingen i bomringer, der man
gjennomgående benytter bombrikker (Autopass ol.), noe som ikke påvirkes av
bevegelseshemninger.
Ordningen er en reint kompensatorisk ordning, og burde i utgangspunktet trolig ikke knyttes
til parkeringsbehovet, siden dette skaper press på utstedelse av HC-kort, som igjen kan føre
til misbrukes i gateparkeringen.
Egne kriterier burde trolig utvikles for eksempel i forhold til brukers mulighet til å benytte seg
av alternativ transport som buss/tog/sykkel osv.
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VEDLEGG 1:
Skedsmo kommunes anbefalinger til kommuner som skal starte
med parkeringsordning med dynamisk prising – kritiske
suksessfaktorer
1. Organisering, mandat og styret
Mange kommuner har organisert parkeringsvirksomheten som et eget AS eller foretak.
Flere kommuner har også en parkeringspolitikk med mange av de samme elementene
som Skedsmo parkering har (og San Francisco.) Vi mener dette er avgjørende for å
lykkes med dynamiske priser. Uten en slik organisering ville det vært langt vanskeligere å
treffe raske beslutninger når det er behov det, og det ville vært vanskeligere å foreta
nødvendige investeringer i nye parkeringsautomater.
Enkelte selskaper i Norge har fått delegert myndighet til å fastsette priser, avgiftens
innretning, avgiftstider, maks P-tid m.m. uten at de i praksis får gjennomføre uten
innblanding. De opplever at det i praksis blir enten kommuneadministrasjon eller politisk
ledelse som bestemmer. Det er derfor helt fundamentalt at man får et reelt mandat til å
utøve en aktiv parkeringspolitikk med dynamisk prising.
Skedsmo parkering er organisert som aksjeselskap med et styre sammensatt av
representanter for næring-/gårdeierorganisasjoner, sentrale personer fra
kommuneadministrasjonen og en ansatterepresentant. Det er ingen politikere i styret.
Styret i selskapet fastsetter priser og endrer prisene så ofte det måtte mene at det er
nødvendig. Styret treffer sine beslutninger basert på saksdokumenter utarbeidet av
selskapet uten at innholdet verken har blitt vurdert av politikere eller
kommuneadministrasjonen.
2. Få oppslutning for parkeringspolitikken og parkeringsordningen!
Vår erfaring er at styrerepresentasjon fra næring-/gårdeierorganisasjoner fører til høyere
oppslutning i næringslivet om parkeringsordningen. Selskapet får anledning til å
informere om parkeringsordningen og hvorfor man foretar endringer og justeringer i ulike
fora. Styrerepresentanter fra næringslivet får anledning til å være med å beslutte bl.a.
økninger og reduksjoner i parkeringsavgifter. Dette fører til økt eierskap og engasjement
til parkeringspolitikken.
En god start er viktig når man skal i gang med en ny parkeringsordning. Hos oss var det
avgjørende med et bredt engasjement som inkluderte møter for allmennheten før stiftelse
av at selskapet. Denne åpenheten førte til forståelse for rammene for kommunal
parkeringsvirksomhet og hva alle kunne forvente seg av selskapet og den nye
parkeringsordningen. Vi blir i dag, mer enn 10 år senere, minnet på det hvis noen mener
vi ikke leverer i forhold til hva de ble forespeilet på et møte i 2003.
3. Økonomiske rammer for forsvarlig drift må på plass
En egen leieavtale mellom kommune og selskap på gateplasser må på plass. Avtalen må
utformes slik at definert leiebeløp ikke settes høyere enn at selskapet kan fastsette
prisene for gateparkeringen etter prinsipper som nevnt overfor og uten å være bekymret
for røde tall.
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Målet for Skedsmo parkering er ikke å levere store overskudd, men tvert om å tilby til
parkering til lavest mulig priser til publikum. En forutsetning for å få til dette er en
leieavtale med kommune som dekker kommunens kostnader med parkeringen uten store
påslag. I Skedsmo parkering beholdes eventuelle overskudd av selskapet og er
øremerket parkeringsformål. Eierne kan ikke ta utbytte. Selskapet har også økonomi til å
foreta nødvendige investeringer i parkeringsteknisk utstyr og evt. også i p-anlegg. I tillegg
kan vi arbeide aktivt for å en reduksjon i antall tilleggsavgifter og forebygge
parkeringsgebyrer. Driften av selskapet er ikke avhengig av høye «bøteinntekter» for å
overleve. I sum fører dette til høy oppslutning om parkeringsordningen.
4. Kommunikasjon og samarbeid
Mange mener mye om parkering. Vi ønsker at alle i handelsstanden skal være god
ambassadører for vår parkeringsordning og formidle at hensikten med den er at det skal
være lett å finne ledig plass. Det skal koste minst mulig å foreta korte besøk i nettopp
deres forretning.
Vi har gjennom møter, trykking av parkeringskart, deltakelse på ulike arrangementer og
personlige besøk informert om våre betalingsløsninger og parkeringsordning.
Alt i alt har vi lyktes forholdsvis godt i vårt arbeid, men ser at kommunikasjon med
publikum er det området vi nok har mest å hente på kort sikt.
5. Deltagelse byutvikling
Det hjelper lite å ha en velfungerende parkeringsordning hvis man ellers har et dårlig
omdømme. Skedsmo parkering har jobbet aktivt med å få bort unødvendig og streng
regulering. I Lillestrøm florerte det med stanseforbud. Mange opplevde nok byen som full
av «parkeringsfeller.» Dette fikk vi gjort noe med og behovet for å sanksjonere ble raskt
betydelig redusert.
Samtidig har vi inntatt en aktiv rolle i utforming av nye gater med ny - eller endret
regulering. Vi ønsker oss et velfungerende sentrum i tråd med vedtatte parkeringspolitikk.
Byen må tilby nok lovlig parkering for å unngå uønsket (trafikkfarlig) ulovlig parkering. Vi
påpeker også konsekvenser av evt manglende parkeringsdekning for bolig og næring for
de som beslutter parkeringsnormer.
6. Start i det små, gjør det enkelt, finjustere etter hvert og innføre teknologi ved
behov.
For oss har det vært viktig å ha en enhetlig automatpark som samler statistikk for
parkeringenes lengde. Vi sammenstiller data fra automatene med observasjoner på
parkeringsplassene for å finne ut belegg og parkeringenes lengde. Mye kan gjøres bedre,
men vi er likevel av den oppfatning at dette gir oss en god oversikt over parkeringen. Det
gir et godt grunnlag for å finne ut om vi er innenfor de parkeringspolitiske målsettingene
eller om vi må foreta justeringer. Vi tror mange kommuner kan få til en velfungerende
parkeringsordning med dynamiske priser uten for store investeringer. Det viktigste er
kanskje at man lykkes med punkt 1; nemlig organisering, mandat og
styresammensetting.
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VEDLEGG 2
Nærmere om grunnlag for avgiftsparkering i Norge
Historikk
Avgiftsparkering
Parkeringsregulering og avgiftsparkering på gategrunn har hjemmel i vegtrafikklovgivningen.
Lokale bestemmelser ble først innført i Oslo i 1958, hvoretter flere andre kommuner etter
hvert innførte avgiftsparkering ved hjelp av lokale forskrifter. Ordningene ble i begynnelsen
håndhevet av politiet, men fra 1963, ble overtredelser av «parkometerreglene»
avkriminalisert, og kommunene gitt hjemmel til å ilegge tilleggsavgift.
I 1967, ble det i vedtatt et sentralt regelverk for avgiftsparkering. Etter en endring i
vegtrafikkloven ble det i 1967, innført en egen forskrift om offentlig parkeringsregulering og
parkeringsgebyr.
Etter endringen tilligger innføring, regulering og håndheving av avgiftsparkering i praksis
kommunene.

Vegtrafikkloven
Vegtrafikkloven er det sentrale regelverket som ikke bare rent formelt gir de juridiske
rammene for parkeringsreguleringen, herunder avgiftsparkering, men som også på mange
måter er modellen for det systemet den privatrettslige parkeringsreguleringen baserer seg
på.
Regelverket gjelder på veg åpen for allmenn ferdsel, og parkering er i utgangspunktet tillatt,
med mindre lovens unntak slår inn, eller det er satt opp parkeringsregulerende skilt.
I denne sammenheng er det viktig til enhver tid å ha fokus på lovens område og hensikt.
Her skiller den offentligrettslige og privatrettslige parkeringsreguleringen lag, ved at man i
offentlig rett ikke bare skal oppfylle lovens formelle krav, men også dens hensikt. I
Privatrettslig parkeringsregulering står man helt fritt til å avgrense allmenhetens tilgang, og
sette betingelsene for bruk av arealene relativt fritt.
Vegtrafikklovens hensikt er kort formulert å regulere trafikk.
Man formulerer gjerne 3 hovedmål for loven:




Sikkerhet
Fremkommelighet/tilgjengelighet
Miljø

Parkeringsplasser reguleres forutsetningsvis på steder der det ikke går ut over
trafikksikkerhet og miljøet for de som benytter og oppholder seg ved veien. Når det gjelder
avgiftsparkering, vil den derfor falle inn under formålet om fremkommelighet/tilgjengelighet.
Reguleringene skal i hovedsak sikre at allmenheten får tilgang til de delene av veinettet man
har legitimt behov for å benytte til parkering. Heri ligger en prioritering mellom ulike ønsker
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og behov, hvor avgiftsparkeringen skal sikre at veggrunnen tilgjengeliggjøres for flest mulig,
og de med størst behov.
Parkeringsavgiften er i prinsippet en behovsprøving, ved at man legger til grunn at de som
har betalingsvilje er de som har størst behov.
Ved avveiing av avgiftsstørrelse kan man kombinere avgift med å regulere en maksimal tillatt
parkeringstid.
Forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr (Parkeringsforskriften)
Denne forskriften gir kommuner som har overtatt ansvar for å håndheve
parkeringsbestemmelsene, anledning til å vedta at det på bestemte områder skal innføres
avgiftsparkering (§2). Politiet skal første uttale seg om spørsmålet. Hvis ordningen omfatter
avgiftsparkering på riks eller fylkesvei, kreves samtykke fra regionveisjefen. Hvis ordningen
omfatter privat vei, kreves samtykke fra veieier.
Når avgiftsparkering er innført, fastsetter kommunen avgiftssatsene.
Før avgiftsparkering kan innføres, skal altså kommunen ha overtatt ansvaret for håndheving
av parkeringsbestemmelsene. Før slik delegasjon kan gis, skal vedkommende politimester
uttale seg.
Forskrift om offentlig trafikkskilt mv. (skiltforskriften)
Parkeringsregulering på vei skjer ved hjelp av offentlig trafikkskilt, som skal utformes og
plasseres i tråd med bestemmelsene i skiltforskriften. Forskriften fastsetter hvem som har
myndighet til å vedta at skilt skal settes opp, endres eller tas ned.
Det framgår av parkeringsforskriften at politiet skal uttale seg om spørsmålet om innføring av
avgiftsparkering.
Dette er en logisk konsekvens av at politiet har vedtaksmyndighet for «trafikkregulerende
skilt (jfr. skiltforskriftens §28), herunder alle skilt som regulerer parkeringsadgang.
Dette igjen, er en logisk konsekvens av at lovens formål er å regulere trafikken, noe som er
en viktig politioppgave.
Myndigheten til å iverksette avgiftsparkering innenfor vegtrafikklovens område er altså delt
mellom politiet og kommunen.
Regelverket er entydig i retning av at avgiftsparkering er et reguleringsvirkemiddel. Politiet
kan i ytterste konsekvens unnlate å godkjenne reguleringer, eller vedta å ta ned skilt om
avgiftsparkering, hvis ordningen ikke ivaretar grunnleggende behov for å regulere trafikken.
Denne erkjennelsen er det viktig å se hen til når en skal drøfte det politiske skjønnsrommet
som foreligger ved fastsetting av avgifter og måter å regulere disse på.

Utnyttelse av parkeringsressursene
Reguleringsmuligheten i Vegtrafikkloven ble etablert fordi parkeringsplassene ble
overbelastet, slik at tilgangen måtte reguleres for å opprettholde tilgjengelighet.
Avgiftsparkering er et enkelt og rimelig system for å regulere denne etterspørselen.
Ut fra lovens formål, kan man forenklet si at de tilgjengelige parkeringsplassene til enhver tid
bør ha en høy utnyttelse, men uten overbelastning. Dette forstås slik at plasser som ikke
eller i liten grad benyttes bør vurderes inndratt, mens plasser som har høy etterspørsel slik at
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det er problematisk å finne plass, bør reguleres slik at området blir tilgjengelig for brukere
med behov for på parkere.
Tradisjonelt har kommunene tatt hensyn til dette ved at det er foretatt en soneinndeling av
sentrumsområdene, der de plassene/områdene som oppfattes som mest etterspurt, inngår i
soner med en høy avgift, eventuelt kombinert med maksimaltid, mens mer perifere områder
får en noe lavere avgiftssats.
Prisene er som oftest forsøkt tilpasset etterspørselen på den måten at det er lavere takster
eller gratis på kveld/natt og på søndager osv.
Avgiftssatsene er som regel ikke tilpasset andre typer svingninger i etterspørselen, som
lokale variasjoner innenfor sonene og sesongmessige svingninger.
Fastsetting av avgiftssatser
Myndigheten til å fastsette avgifter er lagt til kommunen. Dessverre blir avgiftsfastsettingen
ofte svært politisert. Det blir ofte en overdrevet fokus på hva man tror eller forventer skal bli
effekten av det avgiftsnivået man drøfter.
Sterke interessegrupper engasjerer seg i spørsmålet, og utøver press mot politikere som
skal fatte disse vedtakene. Resultatet er at man mange steder velger ikke å ta opp spørsmål
om justering av avgiftssatsene, siden det oppfattes som politisk belastende. Dette fører igjen
til at avgiftene blir for lave i områder med høy etterspørsel, og for høye i områder med lav
etterspørsel.
Det er selvsagt forståelig at det har blitt slik, og jo sjeldnere spørsmålet er på den politiske
dagsorden, jo mer får vedtakene en karakter av å være vedtak for «evigheten», og det vil bli
enda viktigere å bekjempe vedtakene for dem som mener de ikke tjener deres interesser.
Erfaringen fra steder som har maktet å etablere en mer dynamisk tilnærming til
avgiftfatsettingen er at man opplever en bedring i parkeringssituasjonen.

Privat avgiftsparkerin
All parkering som skjer utenfor Vegtrafikklovens område (vei), er i utgangspunktet et
privatrettslig foretagende, uavhengig av om plassene eies av kommunen eller private.
Mange kommuner har regulert parkeringsplasser og parkeringshus med offentlige skilt, slik
at de som sådan faller inn under det offentligrettslige parkeringsregimet, men mange av
disse reguleringen ligger på siden av lovens område.
Prinsipielt sett er alle slike reguleringer å betrakte som privat forretningsmessig virksomhet.
Avgiftsfastsettelsen kan gjøres helt uavhengig av vegtrafikklovens formål. Det er her
grunneiers rettigheter til disponering av eiendommen som ligger til grunn.
Dette betyr at med mindre kommunen er grunneier, har man ikke mulighet til å pålegge
bestemte satser eller systemer for prissetting av parkeringsplassene.
Private eiere, kan uansett om de benytter et håndhevingsregime som ligner på det
offentligrettslige mer eller mindre se helt bort fra lovens formål.
Det er allikevel slik at private parkeringsplasser dekker mange av de samme behovene som
de offentlige plassene gjør, og for besøkende er det i prinsippet likegyldig om avgiftsplassen
er privat eller offentlig eiet og driftet.
Fastsettelsen av avgifter og type regulering vil imidlertid være ulikt motivert.
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Kommersiell parkeringsdrift
Med kommersiell parkeringsdrift menes her drift av parkeringsanlegg der inntjeningen i
hovedsak eller i sin helhet ligger i parkeringsavgiftene.
Ut fra et forretningsmessig synspunkt, skal slike parkeringsplasser driftes og prises slik at
overskuddet blir størst mulig. Dette kan gi ulike utslag.
Man kan for eksempel oppleve at det å tilby plassene til allmennheten ikke er det beste
alternativet, fordi korttidsmarkedet er priset for lavt, og/eller har for mange plasser. Plassene
vil ofte bli reservert og leiet ut, noe som selv med den samme inntekten gir større overskudd,
fordi driften er rimeligere.
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VEDLEGG 3
Parkeringspolitikk og sentrumsutvikling - kommunale utfordringer
Kommunen har innflytelse på utvikling og forvaltning av parkeringstilbudet gjennom
arealpolitikken, og gjennom eierskap og drift av egne parkeringsplasser.

Regulering i gatenettet
Virkemidlene som er beskrevet for veinettet generelt, er de samme som kommer til
anvendelse i sentrumsområdene. Det som kjennetegner sentrumsområdene er imidlertid at
etterspørsel etter trafikkareal til ulike formål er betydelig høyere, noe som fører til at man
vanligvis har en form for parkeringsregulering på de aller fleste gatestrekningene. Ofte
benyttes sone-regulering, for å etablere et generelt parkeringsforbud, i stedet for en generell
parkeringsadgang. Parkering blir da bare tillatt der det er angitt med skilt.
I sentrumsområdene vil hensynet til at forflytningshemmede skal kunne benytte sentrums
tilbud uten større problemer være viktig. Videre vil næringsvirksomheten ha behov for tilgang
knyttet til varelevering og serviceoppdrag, hvor lange gangavstander ikke kan aksepteres.
Reguleringer som innebærer parkeringsbestemmelser og som særlig benyttes i
sentrumsområder er:



Gågate, - innebærer parkeringsforbud, og regulerer adgang for eksempelvis
varelevering i deler av døgnet.
Avgiftsparkering, evt. kombinert med maksimaltider, gir mulighet for en mer fleksibel
regulering av korttidsparkering, hvor man også benytter markedsmekanismen til å
regulere etterspørselen.

Sammenheng med det øvrige parkeringstilbudet
Selv om disse reguleringene bare gjelder på vei, vil det selvsagt være nødvendig å se dem i
sammenheng med sentrums øvrige parkeringstilbud.
Regulering på vei er myndighetsutøvelse, men parkeringsplassene på veien konkurrerer
selvsagt delvis med parkeringsplassene utenfor vei (plasser og P-hus).
Mange gateparkeringsplasser oppleves som å ha svært attraktiv beliggenhet, og vil bli
fortrukket framfor plasser i parkeringshus. Det er derfor avgjørende at kommunen setter
parkeringsvilkår på gateparkeringen som fører til at parkeringshusene blir foretrukket av alle
som ikke har et sterkt behov for å komme fram til gateparkeringsplassen for å lesse av/på,
hente bringe varer utføre korte serviceoppdrag som krevet tilgang til bilen osv.
Konkret betyr dette at gateparkering vanligvis må prises vesentlig høyere enn
parkeringshusene. Alternativt kan man regulere med svært korte parkeringstider (typisk 15
min), slik at plassene bare blir attraktive for de korteste besøkene.
Unnlater man å ta hensyn til dette, vil det føre til stor etterspørsel etter
gateparkeringsplassene, lange parkeringstider, dårlig tilgjengelighet, stor letetrafikk, mye
feilparkering, og høyt konfliktnivå i håndhevingen.
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Kommunens roller
Som beskrevet omfatter pilotprosjektet for SF-modellen et stort antall gateparkeringsplasser
og kommunale P-hus.
I norske byer og kommunesentra, er det som ofte slik at kommunen kontrollerer en mindre
del av parkeringsmarkedet. Det kan derfor være ønskelig å inngå samarbeid med private
eiere for å oppnå en så stor effekt at det påvirker byområdets tilgjengelighet i betydelig grad.
Som beskrevet i kapittel 0, gjelder ikke parkeringsforskriften utenfor vei åpen for allmenn
ferdsel.
Skal man oppnå at parkeringsreguleringen på og utenfor vei skal samkjøres, må man derfor
etablere dette som samarbeid via eierfunksjonen. Dette gjelder både egne kommunale
eiendommer, andre offentlige etaters eiendommer, og private eiendommer. I forhold til det
offentligrettslige regelverket er alle disse typene parkeringseiendom «privatrettslig
parkering».
Plassene kan reguleres på ulike måter, for eksempel ved hjelp av bomanlegg, og ulike typer
mobile løsninger, samt tradisjonelle parkeringsautomater. Måten plassene reguleres på er
uten betydning i denne sammenheng, bortsett fra at enkelte typer regulering gir bedre
mulighet for registrering av belegg, informasjonsflyt til kundene osv.
Når kommuner skal operere i et kommersielt marked, og kanskje inngå samarbeid med
private innenfor et område som omfatter forretningsmessig virksomhet, er det en rekke
faktorer som kommunen bør tenke gjennom.
Det må blant annet ikke kunne settes spørsmålstegn ved kommunens ulike roller.
Samarbeidet må heller ikke komme i konflikt med regelverk om konkurranse/prissamarbeid
osv.

Integritet i forvaltningen
Kommunen står fritt til å definere sine oppgaver i kraft av sin private autonomi. Det er ingen
som har instruksjonsmyndighet overfor kommunen. Kommunen kan derfor godt delta i
næringsvirksomhet, eksempelvis parkeringsdrift i form av avgiftsparkering utenfor de
offentligrettslige området på vei, og man kan inngå ulike former for samarbeid med private.
Kommunen fastlegger imidlertid en rekke rammevilkår for næringslivet, og kan komme til å
fastsette vilkår som favoriserer egen virksomhet. Hvis det skjer, medfører det allikevel ikke at
næringsvirksomheten blir ulovlig, men at vedtakene strider med reglene om
maktutøvelse/maktmisbruk. Dette vil i så fall være svært uheldig for kommunen.
Det er derfor viktig å organisere virksomheten slik at en unngår mistanke om at kommunen
ikke utøver sin myndighet på en tilstrekkelig nøytral måte. Når Kommunen for eksempel
deltar i parkeringsvirksomhet som omfatter samarbeid med private aktører om drift av
parkeringseiendom, vil det være viktig at dette skjer slik at det ikke kan oppstå uklarhet om
hvilken rolle kommunen har i de enkelte virksomheter.
Generelt kan man sørge for tilstrekkelig integritet ved å etablere et administrativt skille, altså
at den parkeringsvirksomheten som har en forretningslignende karakter (avgiftsparkering),
ikke underlegges rådmannen, og at virksomheten får et eget styre, konkret at det opprettes
et eget selskap.
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Eierstrategi
Når kommunen organiserer parkeringsvirksomheten i egne selskaper eller i samarbeid med
andre, er det nødvendig å ha et bevisst forhold til hvordan man som eier skal forholde seg til
de underliggende selskapene. Rent strategisk, vil kommunens interesse variere med
oppgavene foretakene har. Dette vil være styrende for både grad av og type involvering i
selskapet fra eiers side, og hvilken selskapsform som er ønskelig å velge.
For foretak med hovedsakelig forvaltningsmessige oppgaver, vil kommunen ha nytte av en
betydelig politisk involvering, og man bør dermed også velge en organisering som er
tilrettelagt for slik involvering.
Selskaper som driver tjenesteproduksjon, utfører oppgaver for kommunen, og eier vil ønske
å ha noe man kan karakterisere som en ”tilrettelegger og pådriverrolle”.
Overfor et selskap som i hovedsak driver forretningsvirksomhet i konkurranse med og
eventuelt i samarbeid med private selskaper, vil man primært ha fokus på finansiell kontroll
og oppfølging.
Tilnærmingen er forsøkt illustrert i figuren nedenfor.
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Figur 23 Viser anbefalt valg av styringsmodell som funksjon av eiers involvering i
selskapet og foretakets formål

I dette tilfellet drøfter vi et selskap som i hovedsak omfatter avgiftsparkering, og som skal
forholde seg primært til om tjenesten er etterspurt eller ikke. Altså klart den
forretningsmessige delen av parkeringsvirksomheten.
SF-modellen med prising etter belegg (etterspørsel), vil på mange måter avpolitisere
prisfastsettelsen, og kommunens behov for involvering vil forutsetningsvis ligge i området for
”Finansiell kontroll”.
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Konkurranseloven, mulighet for samarbeid
En kommune, eller et kommunalt selskap er likestilt med andre virksomheter i den grad
kommunen eller selskapet driver ervervsvirksomhet. I denne sammenheng er drift av
avgiftsparkering å regne som ervervsvirksomhet.
Konkurranseloven ble revidert i 2004, og er harmonisert med EU-EØS-regelverket. Ønsket
om å få til en harmonisering av forvaltningen av parkeringsressursene som tilbys
allmennheten både for offentlige og private eiere, kan støte an mot bestemmelser mot
konkurransebegrensende samarbeid. Noen viktige forhold er gjengitt i tekstboksen under.
Konkurranseloven (av 2004), innebærer et forbud som omfatter alle former for konkurransebegrensende
samarbeid.
Hva som er forbudt vil for en stor del bero på en samfunnsøkonomisk analyse av hva som er
konkurranseskadelig i det enkelte tilfelle.
Man må selv vurdere om samarbeidet er i strid med reglene. Man kan ikke som tidligere få et klart svar fra
Konkurransetilsynet gjennom dispensasjonsbehandling.
En viktige regel er forbudet mot avtaler eller samordnet opptreden mellom foretak som har

konkurransebegrensende formål eller virkning. Avtaler som virker konkurransefremmende i
markedet eller som har andre former for effektivitetsgevinster kan likevel være tillatt. Forbudte
avtaler er i første rekke kartell-lignende avtaler som prissamarbeid, anbudssamarbeid og
markedsdeling mellom konkurrenter, som også var forbudt etter den tidligere lov. I tillegg vil
samarbeid som etter en konkret analyse virker konkurransebegrensende, være forbudt.
Eksempler kan være samarbeid om andre forretningsvilkår enn pris.
Uten en konkret konkurranseanalyse på forhånd bør man ikke avtale eller samtale med konkurrenter

om priser, prisberegning og prisnivå, fordeling av kunder eller geografiske markedsdeling.
Figur 24. Om forbud mot konkurransebegrensende samarbeid, (Kilde Jusstorget.no)

Hovedspørsmålene er altså om samarbeidet/handlingen på den ene side er
konkurranseskadelig, og dermed ulovlig, eller konkurransenøytralt/konkurransefremmende,
og dermed lovlig. Dette vil trolig bero på ulike vurderinger, både av en økonomisk analyse,
og markedet.
Samarbeidets karakter
Tiltakets målsetting og karakter er å effektivisere og bedre utnytte all parkeringsinfrastruktur
innenfor et avgrenset område.
Det man konkret ønsker er at alle parkeringsområder skal ha en viss ledig kapasitet (typisk
15%), målt over en viss periode (f. eks. maksimal belastet time). Med dette ønsker man å
redusere omfanget av trafikk med biler som leter etter parkeringsplass, og derved forbedre
trafikkavvikling, redusere utslipp og gjøre sentrumsområdet mer attraktivt for gående,
syklende, leveranser og andre grupper med behov for tilgjengelighet.
Samarbeidet vil være mellom ulike offentlige og private eiere av de ulike
parkeringsområdene. Det vil være et mål at alle eiere innenfor det aktuelle geografiske
området deltar. Det er ingen motivasjon i for eksempel SF-modellen for å holde noen eiere
utenfor, snarere tvert imot.
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Samarbeidet vil ikke være av forretningsmessig karakter i den forstand at det innebærer
økonomiske forpliktelser mellom partene.
Man må snarere se for seg et samarbeid om måling av parkeringsbelegg. Vurderinger og
tiltak for å imøtekomme ønsket om økning eller reduksjon i parkeringsbelegg, forblir et internt
anliggende for den enkelte eier.
Konkurranseflater
Det er åpenbart at parkeringsplasser konkurrerer både på pris, beliggenhet og kvalitet. Et
samarbeid vil i denne sammenheng ha som hensikt å jevne ut ulikheter i konkurransekraft
mellom parkeringsplasser, ved at overbelastede områder endrer parkeringsvilkårene slik at
etterspørselen reduseres, mens mindre etterspurte plasser endrer vilkårene for å øke
etterspørselen.
For svært etterspurte plasser, vil tiltak typisk være å øke prisene, eller begrense tilgangen, f.
eks. ved hjelp av å innføre en maksimal parkeringstid.
For mindre etterspurte plasser, vil tiltakene være flere, for eksempel å redusere prisene, økte
kvaliteten (bredere plasser, bedre belysning, tilbud om tilleggstjenester osv.), bedre
informasjon om plassene, osv.
Som erfaringene fra San Fransisco og Lillestrøm viser, påvirkes etterspørselen av en rekke
faktorer, og prisfølsomheten varierer derfor i stor grad (fra minus til pluss). Et samarbeid med
målsetting som beskrevet, vil derfor ikke nødvendigvis innebære noen ulovlig samordnet
reduksjon eller økning av priser.
Et annet poeng som skiller parkeringsmarkedet fra mange andre markeder, er at man ikke
kan selge mer enn parkeringsplassenes kapasitet tilsier. Når plassen er full, vil
omsetningsøkning bare være mulig ved å øke prisene.
En regulering av parkeringsvilkårene i tråd med SF-modellen, vil utvilsomt innebære en mer
effektiv utnyttelse av parkeringsressursene totalt sett. Hvorvidt dette er en type
«effektiviseringsgevinst» som man sikter til i konkurranseloven, er ikke undersøkt nærmere.
Geografisk avgrensning
Etterspørselen etter parkeringsplasser varierer som vist sterkt over svært små avstander. I et
gjennomsnittlig størrelse sentrumsområde i Norge, vil markedet for en parkeringsplass
sjelden være større enn en radius på 2-300 meter. Man kan derfor fastslå at markedet for
den enkelte parkeringsplass rent geografisk, er svært begrenset.
Det kan derfor diskuteres i hvor stor grad samarbeid om parkeringsvilkår mellom
parkeringsplasser hvor ganske få av plassene har overlappende marked vil være
konkurransebegrensende.
Hensikten med en samordning vil være å øke sentrumsområdets attraktivitet for kundene,
ved på forbedre tilgjengeligheten. Erfaringsmessig (San Fransisco) gir dette økt attraktivitet
og dermed etterspørsel etter parkeringstjenester, selv om de forskjellige parkeringsplassene
ikke nødvendigvis konkurrerer direkte med hverandre.
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I og med at samarbeidet alltid vil være avgrenset til et mindre geografisk sentrumsområde, er
ordningen ikke til hinder for at andre konkurrerende sentre og byområder kan innføre
ordninger av tilsvarende eller annen karakter. Det er derfor trolig argumenter for å hevde at
slikt samarbeid ikke hemmer konkurransen mellom ulike sentre og byområder, men snarere
fremmer slik konkurranse.
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Kommunalt kjøp av parkeringstjenester
Kommunene i Norge har tradisjonelt sett selv tatt ansvar for drift av egne parkeringsplasser.
Dette er delvis regelstyrt, da det tidligere ikke har vært noe regelverk for privatrettslig drift av
parkeringstilbudet, som har vært tilpasset kommunenes behov. De fleste offentlige
parkeringsplasser har vært regulert med offentlige skilt, noe som etter gjeldende forskrift
fører til et kommunalt monopol på drift av plassene. Dette er også det regelverket som best
har ivaretatt kundens interesser i form av forutsigbarhet og allment kjent regelverk om skilting
og betingelser for bruk og håndheving.
I enkelte andre land, har utviklingen vært noe annerledes, og kommunene har hatt mulighet
til å konkurranseutsette drift og håndheving på offentlige parkeringsplasser også på
gategrunn.
Det er sannsynlig at regelverket også i Norge vil bevege seg i en slik retning. Forslag til ny
parkeringsforskrift, legger opp til felles regelverk for alle som tilbyr parkering til allmenheten,
og mulighet for kjøp av håndhevingstjenester.
Felles regelverk mellom private og offentlige aktører vil føre til at en del private eiere av
parkeringsanlegg blir tvunget til å føre en håndhevingspraksis som er mer i tråd med det
kommunene tradisjonelt har styrt etter.
Formelt sett er allikevel drift av all parkering utenom gategrunn forretningsmessig
virksomhet, og eieren kan disponere som man vil. Slik sett vil kjøp av driftstjenester i seg
selv hverken øke eller redusere eiers mulighet for å disponere parkeringsressursen i henhold
til ønsket poltikk.
Kjøp av tjenester vil derfor ikke i seg selv øke kommunens politiske handlingsrom på noen
vesentlig måte. Kjøp av tjenester er allikevel aktuelt å vurdere ut fra ulike hensyn.

Innkjøp gir mulighet for påvirkning
Kommunen vil gjennom innkjøpsprosessen komme i et visst inngrep overfor driftsselskapene
i forbindelse med anbud. Det er mulig å sette krav til tilbyderne som utelukker selskaper med
uheldig håndhevingspraksis, som kommunen ikke ønsker å være assosiert med.
En ryddig holdning her, kan gi kommunene en viss påvirkningsmulighet i markedet. Igjen vil
selvsagt markedsinngrepet ha betydning for hvilken påvirkning man har. Det er allikevel
rimelig sikkert at kontrakter for drift av parkering i hele kommuner vil være attraktive for
private selskaper, og gi kommunen en betydelig påvirkningsmulighet i markedet.
Man kan vel også anta at det kan ha en viss betydning for kontraktsvilkår med konkurrerende
eiere av parkeringseiendom. Det vil være belastende for et driftsselskap å føre en ulik
håndhevingspraksis for to ulike eiere i det samme markedet, med det samme regelverket i
bunnen. Kommunen kan derfor gjennom en bevisst anbudspraksis trolig «sette standarden» i
større grad enn i dag.

Kostnader
Kjøp av tjenester kan være formålstjenlig for kommuner som ikke ønsker å ta kostnaden med
å opprette og vedlikeholde et eget selskap for håndheving og drift av egne plasser.
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Særlig mindre kommuner, og kommuner med lite inngrep i markedet, vil kunne finne det
uforholdsmessig kostbart å etablere slikt selskap, og krevende å vedlikeholde kompetanse
og konkurransedyktighet over tid. For disse kan kjøp av tjenesten være det økonomisk sett
gunstigste alternativet.
Det er imidlertid krevende å være bestiller for tjenestene, og oppgaven må ikke
undervurderes, hvis målet er å gjennomføre en bestemt parkeringspolitikk.
Har man etablert gode og kontrollerbare kvalitetskriterier, kan allikevel være mindre
krevende å oppnå høy kvalitet på tjenester enn gjennom opprettelse og drift av egne
selskaper, særlig innenfor de områder som tradisjonelt ikke ligger nær opp mot kommunens
primære samfunnsoppdrag.

Kvalitet og faglige ressurser
De oppgavene som ligger nærmest opp mot kommunens samfunnsoppdrag er tradisjonelt
myndighetsutøvelsen. Dette innebærer en tilnærming til oppgavene som gir kommunen et
naturlig fortrinn nå det gjelder gjennomføring av for eksempel håndheving og saksbehandling
osv.
Når det gjelder den forretningsmessig delen av virksomheten vil kommunene ikke ha noe
naturlig fortrinn i kraft av kompetanse og systemer på eiersiden. Erfaringsmessig vil en
kommune som eier betrakte kundene ut fra sitt ståsted som ombud, utøver av myndighet og
serviceyter på områder som markedet ikke har sin naturlige plass.
Kommunene kan derfor ha stor nytte av å samarbeide med selskaper som har markedet og
økonomisk gevinst som viktigste mål når oppgavene i hovedsak har forretningsmessig
karakter, som for eksempel parkeringsdrift utenfor gategrunn.
Utfordringen vil være å finne den rette balansen mellom forretningsmessig drift, og
samfunnsansvar.
Private selskaper ønsker imidlertid også til en viss grad å ta samfunnsansvar. Utfordringen
vil ofte være at private oppdragsgivere har ulik tilnærming, og at hard konkurranse fører til at
alle inntektsmuligheter må utnyttes, slik at andre verdier kan komme i andre rekke.
Samarbeidskontrakter kan gi kommunen tilgang til ulike typer kompetanse og ressurser som
kommunen selv ikke har. Dette kan omfatte:







Økonomi, i form av investeringer i nye parkeringsplasser/parkeringsanlegg
Økonomisk analyse
Forståelse av markedet
Kvalitet på kommersielle tjenester
Omstillingsevne, tilpassing til endringer i markedet
Osv.

Kommunen må selvsagt være seg bevisst hvordan kommunens politiske mål blir ivaretatt i et
slikt opplegg, og det kan være krevende nok.
Fordelen vil være at kommunen kan konsentrere seg om å styre på et mer strategisk nivå, og
gjennom avtalene sikre bedre tilgang til kunnskap og kompetanse enn man alene vil ha
forutsetninger for.
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