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Referat fra 3. møte i forum for lokale 
godstransporter omparkeringsproblematikk 

og leveranseforhold i byene 
 

 
Program: 

1000-1010 Velkommen ved Toril Presttun, Vegdirektoratet  
1010-1040 Utfordringer knyttet til godstransport og vareleveranser i rushtiden i Oslo, 

ved studierektor Eirill Bø, Handelshøyskolen BI 
1100-1130 Er parkeringspolitikken i Oslo tilrettelagt i forhold til vareleveransene? 

Ved avdelingsdirektør Alf Arne Iversen, Trafikketaten Oslo kommune 
1130-1200 Hensyn til næringsdrivende og vareleveringer ved utbygging av 

Bogstadveien i Oslo, ved senioringeniør Nils Brandt, Statens vegvesen 
region øst 

1200-1230 Parkeringsproblemer ved vareleveranser i Stavanger, ved Richard 
Wigestrand, Transportplanavdelingen i Stavanger kommune 

1315-1340 Bytrafikk, vareleveranser og parkering i Drammen kommune, ved 
overingeniør Liv-Marit Carlsen, Drammen kommune, Byplan 

1340-1400 Arbeids- og leveranseforhold for sjåfører i Oslo sentrum, ved sjåfør Erik 
Torkelsen, Ringnes AS 

1420-1440 Kommentar fra politiet til dagens leveransesituasjon i sentrumsområder, 
ved Jan Kristiansen, Oslo Politi  

1445-1500 Diskusjon med kort oppsummering ved Kjell Werner Johansen, TØI 
 
PowerPoint presentasjoner og deltakerliste er vedlagt. 
Kjell Werner Johansen (TØI) ønsket velkommen til TØI i nye lokaler i 
Forskningsparken, og var dagens ordstyrer. 
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Toril Presttun informerte om bakgrunn for forumet, og at dette i hovedsak 
finansieres innenfor Vegdirektoratets etatsprogram om Næringslivets transporter. 
Forumet legger opp til å ha to møter og en studietur i 2007. Studietur vil gå til 
Stockholm og ha hovedtema om samordnet distribusjon i sentrum. Møtene er 
gratis og åpne for alle interesserte. Studieturen er priset til selvkost. 

Eirill Bø orienterte om et prosjekt knyttet til godstransport og vareleveranser i 
rushtiden i Oslo, som gjennomføres på oppdrag for Vegdirektoratet. Det er i første 
rekke nærdistribusjonen som har en rushtidsutfordring. BI har tidligere utviklet en 
dynamisk kostnadsmodell for Coop, der alle kostnadskomponenter er dekompo-
nert på tids- og distanseavhengige komponenter. Turpris varierer mellom 23-25 kr 
pr tonn/M3. Der kunden betaler timepris for transportene er det ingen som har 
transporter i rushen. Transportørene er generelt dårlige på å prisdifferensiere etter 
rushtid /utenom rush. Coop har laget incentiv for at sjåførene skal stable i bilen og 
derved øke kapasitetsutnyttelsen. På nærruter er kapasitetsutnyttelsen 75 % ut til 
kunde og 20 % ved innhenting fra leverandør samlet utkjørt årlig distanse er 
365.000 km på 12 biler. 

Gj sn hastighetsmåling, kun kjøring (eks lasting/lossing og buksering av henger) 
er på 41,8 km/time. Tidsslakk mellom rutene regnes som egen kostnadskompo-
nent. 

Kan man snu døgnet mht leveranser? Tørrvarer kan leveres på natten, mens 
kjøl/frys må leveres i arbeidstiden. Dette fordi butikkene er ubetjent på natten. Evt 
lønnet arbeidskraft i butikk på natten vil øke kostnadene. Et regneeksempel basert 
på kostnadsmodellen viser at ved varelevering på natten øker lønn. Variable bil-
kostnader reduseres noe, fordi rushtidskjøring sliter på bilen. Totale transport-
kostnader kan reduseres med 23 prosent ved kjøring på natten, fordi antall biler 
kan reduseres med 43 prosent.  

Det andre eksemplet var en transportør av bulk, der sjåførene har en avlønning 
som går etter km kjørt og antall tonn fraktet. Dette fører til at sjåføren unngår kjø-
ring i rushtiden. I prosjektet har man lest av totalt utkjørt distanse og transporttid 
på ulike transportruter og sammenliknet mot faktisk kjøretid i Visveg, og beregnet 
forsinkelsen som differansen. På en måned kjører en bil 13917 min og 124 lass, 
hvorav 254 minutter i kø, som tilsvarer at ca 2 % av total kjøretid er et rent pro-
duktivitetstap. Tapet er så lite fordi bilen kjører så mye i løpet av døgnet på tider 
som det ikke er kø.  

De vil senere i prosjektet se på Linjegods sine kjøreskiver.  

Diskusjon:  
Hva med nyttebiler i kollektivfeltene? Bedrer forutsigbarheten, og reduserer 
sannsynlighet for at produksjon må stoppe opp, fordi varer blir levert for sent. 
Mindre effekt på kostnadene, siden køtiden utgjør en liten andel av total kjøretid. 

Vil ikke utkjørte km øke med kjøring på natten? Store volum, ikke så stor effekt. 
Får flere stopp. Uviss effekt.  

Nattearbeid vil øke sykefraværet, har man tatt hensyn til det i kalkylen? Nei, det 
er kun tatt høyde for at kjøring på natten medfører økt lønn. Det kommer snart ett 
nytt EU-regulativ som vil skjerpe kjøre- og hviletiden.  
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Alf Arne Iversen. Det viktigste virkemidler for å hindre parkeringsovertredelser, 
er informasjon, opplæring, gebyr og borttauing. Politiet har skiltmyndighet. 
Veitrafikkloven er den lov som blir oftest overtrådt. Masseforseelser, avkriminali-
sert. Standardiserte gebyrer. 

Feilparkering fører til vanskelige leveranseforhold, og blokkering av veier. Parke-
ringsgebyret er 500 kr og har vært uforandret siden 1994.  

Hensyn til sikkerhet for alle trafikanter kommer foran behovet for parkering.  

Oslo kommune har lavere indirekte innflytelse på parkeringsplasser 5500 offent-
lige avgiftsbelagte parkeringsplasser, 6800 parkeringsplasser i private parkerings-
hus, og et ubestemt antall private parkeringsplasser utenfor parkeringshus. 900 
parkeringsplasser for forflytningshemmede og et ukjent antall uregulerte plasser. 

Høyest prioriterte grupper innen knapphetsgodet trafikkareal, er kollektivtrafikk 
og varetransport. 

Oslo kommune ønsker flest mulig biler til parkeringshus for å redusere belastning 
på gategrunn. I Oslopakke 3 er det satset på Park and rideløsninger, for å redusere 
biltrafikken inn til sentrum. 

Fjerning av gategrunn til parkeringsplasser vil kunne utvide fortau, sykkelfelt og 
antall parkeringsplasser til forflytningshemmede. Mange behov, men hensyn til 
sikkerhet og framkommelighet veier tyngst. 

Parkeringsetaten hindrer feilparkering som kan føre til personskader eller 
materielle skader eller som reduserer framkommelighet for andre trafikanter. 

Dårlig tilrettelegging fører til at sjåfør må velge løsninger som er dårlige for seg 
selv og andre. Trafikketaten har utarbeidet en liste sammen med Luks over de 
mest belastede strekninger.  

Årlig vareleveringskampanjer, for å øke forståelse av regelverk og forståelse av 
vareleveransenes betydning 

Diskusjon: 
Oslo kommune engasjerer seg ikke aktivt i bygging av parkeringshus, og er derfor 
ikke representantiv for kommune-Norge.  

Politikere liker å åpne gågater, sykkelfelt og bredere fortau, men alt bidrar til å 
vanskeliggjøre vareleveransene. En løsning er at gågater erstattes av miljøgater. 

Byplanleggere må tilrettelegge i sine planer for vareleveranse, slik at denne gjøres 
på privat og ikke offentlig grunn. 

I Skedsmo åpnes det for at ikke vareleveransene gjøres fra gata, hva gjøres i Oslo? 
Det er vanskelig å finne den type løsninger, fordi arealet alt er bebodd, eller har 
annen næring. 

Parkeringsvisningssystem i Oslo kan gjøres bedre. Parkeringsetaten har admini-
strert et slikt visningssystem i over 15 år. Antall visningsskilt kan bli høyere, men 
Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet er skeptiske til å øke antall skilt. 

Nils Brandt: Omsetningen i Bogstadveien har samme omsetningsøkning som 
kjøpesentrene, i tillegg til at det er et av Norges tettest befolkede områder. Det er 
bevilget 85 mill kr fra VD til å ruste opp området og få til bedre trafikkavvikling 
og bedre forhold for vareleveranser. Ca 50 % av kostnadene er til nytt trikkespor. 
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Det er planlagt to års byggetid fra 2008. Målsetting er å opprettholde Bogstad-
veien som byens viktigste handlegate, og bedre vilkår for næringsvirksomhet og 
bedre trafikksikkerhet og framkommelighet bevegelseshemmede og for kollektiv-
trafikk. Man fjerner ”går nesten parkering”. Parkeringslommer til vareleveranser 
skal være minimum 2,75 m brede. Arealet skal utnyttes optimalt. 

I startfasen av prosjektet har VD hatt et møte m leverandører, der generelle 
ønsker, og ideer til å lage gode forhold er fremmet (se slides). Møtet er supplert 
med en spørreundersøkelse med ca 1/3 svarinngang, noe som representerer knapt 
¼ av virksomhetene. 73 % av virksomhetene har varemottak fra kundeinngang.  
Totalt for Bogstadveien er det ca 2500 vareleveranser pr uke, dvs 550-600 pr dag. 

50 % har vareleveranser hver dag, resten 2-3 ganger pr uke. 40 % sier de har 
problemer med vareleveransene (se presentasjonen for innspill fra spørreunder-
søkelsen). 

Diskusjon:  
Kan både trikk og bil passere en sykkeltrasé? Sykkeltraséen skal være i parallell-
gater. I Bogstadveien må syklister benytte fortau. Men med så mange fotgjengere 
er det i prinsippet forbudt. Arkitekter må forholde seg til at malte gangfelt er mer 
hensiktsmessig enn granitt. Dette bør bli et påbud. 

Dette er en Ole Brumløsning. Der alle aktører får innfridd sine ønsker, er det mu-
lig å få det til? Bogstadveien fungerer i dag, og VD tror de vil forbedre dagens 
situasjon. Kan ikke noe nedprioriteres? Eller noen gater brukes til det ene mens 
andre brukes til andre ting? Bogstadveien er en riksveg og derfor skal det være 
gjennomkjøring for bil der. 

Hva om det blir restaurant i andre bygg, hva da med plassering av ølbil? To bilfelt 
gjør at det ikke kan være vareleveranser samtidig på begge sider av vegen.  

Etter møtet ble det bedt om at handelsstanden skulle få se på planen før de ble 
levert til kommunen, for å kunne gi innspill til hvor det har vært problemer og 
kvalitetssjekk på at problemene blir løst.. Er det gjort? Nei. 

Richard Wigestrand: I Stavanger er det mye gågater, med mulighet for vareleve-
ranser fram til kl 11. Dette brytes ofte. Gamle byen har mye trange gater og bak-
ker. Varelevering er problematisk. Det er utarbeidet ett prinsipp for retning på 
vareleveringene. Smale løp gjør at det mange steder ikke kan passere to biler ved 
siden av hverandre. Det tilrettelegges for leveranser på plasser framfor i gatene. 
Gatene er delvis så smale at de ikke kan kjøres i og da må leveranser finne sted 
med traller.  

Tilgjengelighet, trivsel og trafikksikkerhet for gående settes høyt. Belegg (skifer 
og brostein) og bygninger har stor slitasje som følge av vareleveranser.  

Det legges til rette for vareleveranser fra busslommer, men knapphet også på 
disse. 

Anbefalinger: 

- varige løsninger, forutsigbarhet 

- Koordinerte vareleveranser (logistikkplan) 

- Vareleverandørene må tilpasse seg sentrum (Samkjøring eller mindre 
biler, leverer varer før butikker åpner) 
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- Offentlig etableringsbevissthet 

- Fleksibel holdning (fornuftig holdning i forhold til hva som er mulig), og 
se romslig på løsningene 

Diskusjon: 
Kommer klart fram at man må tilpasse seg hverandre ikke bare byen som må til-
passe seg vareleveransene. Er det mulig å begrense størrelsen på bilene? Man kan 
skilte om man vil, men arkitektene liker ikke skilt. Kan begrense både høyde og 
bredde på kjøretøy.  

Kan butikken ta i mot varer før kl 10 og kan det lages forbud mot butikkstativ i 
leveringsperioden? Har man vurdert omlastingsterminaler? Ja, i mange gater får 
man ikke sette ut noe som helst. Det er krav til passasje. Det er lite vilje i handels-
standen til leveranser før kl 10, da dette øker kostnaden i butikkene. 

I Moss er det vareleveranser fra 0600 til 1000. Hvordan overholdes tidsvinduet i 
Stavanger? Overtredes fram mot 1130. Ser med skrekk på at godsterminal skal 
flyttes til Sandnes. 

I Moss har man ikke samme problem som i Stavanger at godset kommer med tog 
eller bil til terminal for crossdocking, noe som fører til at varene kommer fortere 
til kjøpesentra enn til sentrum pga tidsvinduet. Man må få inn arbeidsmiljøloven 
for sjåfører. Sjåførene utsettes for stor belastning på grunn av stigning, kanter, 
brostein, etc. Transport med små biler vil øke trafikken, utslipp og bruk av gate-
areal.  

Liv Marit Carlsen: E134 er lagt i tunnel, og man har fått bystrand i Drammen. 
Det er lagt stor vekt på miljø og trivsel. Det er tydelig definert hva som er kjøre-
areal og gangareal. Vegskulder av brostein er benyttet til å markere at det er ett 
løp. Samtidig som det blir plass til store biler (se bilder). Toveis gater med bro-
stein og kantlinje gir smale gater, for å redusere fart. Utfordring mht snøbrøyting. 
I gågatene er det åpent for varelevering mellom kl 1800 og1100.    

I gågatene er gategrunnen i flukt (dvs ikke fortauskanter) for å forenkle leveran-
sene i gågaten. Vareleveringslommer. Noen butikker har flyttet på seg pga vans-
kelige parkeringsforhold for kundene.  F eks møbelbutikk som har behov for at 
kunder henter tunge varer. 

Noen butikker vil ha leveranse med mindre biler, mens mindre biler ikke er unn-
tatt parkeringsforbudt skilting, slik det er for lastebiler.  

Det er lagt opp til lommer for vekselparkering, varelevering og busslomme.  

I Drammen planlegges det å lage en ny intermodal godsterminal i havnen. Planen 
er å flytte containerterminalen og frigjøre 67 mål til byutvikling.  

Erik Torkelsen: Ringnes har tre hovedgrupper av kjøringer, Kasser, tank og fat. 
Tomannskjørte ruter benyttes i utstrakt grad ved tunge leveranser.  

Før jul var det meldingskampanje om feilparkerte biler, men få biler var feil-
parkert. Løftelemmen kan ikke lukkes hver gang bilen forlates, selv om det er fare 
for at noen forsyner seg med deler av lasten. Dette skyldes at  biler parkerer rett 
bak lastebilen, selv om bilen er merket med hva som er minste parkeringsavstand 
fra løftelemmen. Derfor er sjåfør avhengig av å få parkert bilen så tett opp til 
leveransestedet som mulig. 
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Avfallsinnhenting i sentrum sperrer for annen trafikk, spesielt lastebilene.  

Røykeloven har ført til at folk sitter ute og røyker på fortauet, og sperrer for 
vareleveransene. 

Butikker klager over hvor lastebilene står, når disse leverer varer hos ”naboen”. 

Oppussing skaper problemer, da containere (tilhørende håndverkere og til avfall) 
har en tendens til å bli plassert på vareleveringsplassen, og bli der lenge.  

Utesteder i gågater åpner etter den tillatte perioden for leveranser.  

Diskusjon: 
Ved vareleveranse kan lastebilen benytte parkeringsplasser reservert for bevegel-
seshemmede.  

Kan butikken planlegge bedre slik at det f eks kan gjøres sikringstiltak som å re-
servere plass for lastebilen når man venter varer? Tidsvinduer kan planlegges, 
men mye fokus på lønnsomhet i bransjen. Liten tanke på å motta varer.  

Politiet kan fjerne containere, men unngår det. Sjåfør kan melde fra om containere 
som kan være feilplassert til Trafikketaten. Disse skal ha oversikt over alle god-
kjente plasseringer. 

Det ble gitt en kommentar om at Torkildsen var snill med bildene i sin presenta-
sjon. Karl Johan er verst mht leveranseforhold.  

Jan Kristiansen: Politiet har vedtaksmyndighet for fast skilting av forbuds-, på-
budsskilt (se foil), og er høringsinstans for fastsettelse av hastighet. I tillegg hånd-
hever Politiet all offentlig skilting. 

Basis for skiltpolitikken er: Trafikksikkerhet, trafikkavvikling, fremme kollektiv-
trafikk, lovlydighet, skiltrespekt. 

Det bør i størst mulig grad benyttes fysiske hindringer framfor skilt. 

Ett kvartal skal skiltes med færrest mulig skilter, og reguleres så enkelt som mulig 
(underskilt benyttes sjeldnest mulig). Stans forbudt benyttes ikke ved lastesoner i 
Oslo. 

Parkeringsforbud bør ikke strekke seg over 8 timer. Reservert parkering er kun for 
offentlig etaters tjenestekjøretøy. 

Utfordringer er dobbeltparkering og ulovlig parkering i lastesoner.  

Gågaten i Oslo er utilgjengelig for biler mellom kl 11:00 og 00:00. 

Å levere alle varer i gågaten i Oslo på en time er ikke mulig: Transportørene kan 
levere tidligere, men butikkene vil ikke motta varer før kl 10:00. Serveringsste-
dene er ikke åpne i det aktuelle tidspunkt. Verditransporter kan ikke ha fastlagte 
tidspunkt for henting av hensyn til sikkerheten.  Det finnes ingen løsning slik 
situasjonen er i dag. Det eneste som vil hjelpe er fysisk stengig (kulverter), alter-
nativt miljøgater.  

En løsning i vanlige gater kan være delt tid for varelevering og annen parkering 
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Diskusjon: 
Styring i forhold til gågater. Eks utenfor Grand hotel der de ønsket gågate, men 
der trafikk til bl a Stortinget ikke kan tidsbegrenses. Skiltet med underskilt, for å 
få unntak for visse kjøretøy. 

Må øke forståelse for at man stenger for vareleveranser.  

Ber om dialog mellom politi og de som utøver transporten, for å få fram de mest 
problematiske leveransestedene og fremme forslag til løsninger. 



 Gaustadalléen 21 
NO 0349 Oslo 

Tlf: +47 22 57 38 00 
Faks: +47 22 60 92 00 

E-post: toi@toi.no 
www.toi.no 

Bankgiro: 
DNB NOR 8200.01.30164 

Org.nr: 959056773 MVA 

 

 
 
Deltakere - Forum for lokale godstransporter 6. mars 2007 
 
  
Brandt, Nils Statens vegvesen Region øst 
Bugge, Sven LUKS 
Bø, Eirill Handelshøyskolen BI 
Carlsen, Liv-Marit Drammen kommune, Byplan 
Eidhammer. Olav Transportøkonomisk institutt 
Førre-Larsen, Reidar Oslo Politidistrikt, Trafikkplan 
Gjelsvik, Harald Statens vegvesen Vegdirektoratet 
Halvorsen, Per F. Moss kommune 
Hanssen, Jan Usterud Transportøkonomisk institutt 
Hovi, Inger Beate Transportøkonomisk institutt 
Haanshuus, Svein Drammen Parkering KF, Drammen kommune 
Imislund, Tor Erlend Trafikkontoret Moss politistasjon 
Iversen, Alf Arne Oslo kommune, Trafikketaten 
Jacobsen, Aage TINE Meieriet Øst, Oslo 
Jean-Hansen, Viggo Transportøkonomisk institutt 
Jensen, Helge  ITS Norge 
Johansen, Kjell W Transportøkonomisk institutt 
Johnsen, Odd Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten 
Kaland, Geir Vital Eiendom AS 
Kristiansen, Jan Oslo Politi 
Lægran, Snorre Sweco Grøner AS 
Mangset, Tor Oslo kommune, Samferdsel 
Nicolaisen, Tor SINTEF 
Nyberg, Pål Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten 
Presttun, Toril Statens vegvesen Vegdirektoratet 
Steen, Rolf Oslo Politidistrikt, Trafikkplan 
Stoltenberg, Mariann Porsgrunn kommune 
Sørensen, Niels-Ivar Oslo Politidistrikt, Trafikkplan 
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Tollefsen, Finn Drammen Parkering KF, Drammen kommune 
Torkelsen, Erik Ringnes AS 
Tunold-Hanssen, Jarl Gjøvik kommune, Teknisk drift 
Vindfallet, Rolf Egil Gjøvik kommune, Teknisk drift 
Wigestrand, Richard Stavanger kommune, Transportplanavdelingen 
Øen, Sara Maria Sabelstrøm Sweco Grøner AS 
Ørbeck, Erikl Kystverket Sørøst 
Østvik, Egil NORPARK 
Ådnanes, Astrid Samferdselsetaten, Oslo kommune 
Aas, Thore Moss kommune 
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Velkommen til
Forum for lokale godstransporter

Toril Presttun

Vegdirektoratet



Forum

• Åpent nettverk:

– Kontakt mellom myndigheter, 
næringsliv og forskere 

• Bidra til erfaringsutveksling, 
kunnskapsutvikling og kompetanseheving 
– og derigjennom til bedre løsninger

• Om lag 2 dagsmøter pr år + en studietur

• Nytt – nyhetsmeldinger og nettside



Etatsprosjekt fou
- næringslivets transporter

• 20 mill kroner til fou 2007-2010

• Deltema

– Datagrunnlag og verktøy

– Langtransporter og logistikk

– Distribusjon og logistikk

– Formidling 

• finansierer Forum for lokale godstransporter



Studietur 2007 foreløpig program

• Stockholm 10. og 11. september 2007

– Miljøsone og trengselsskatt

– Kjøretøy (TRENDSETTER og ELCICIS)

– Incentiver for økning av utnyttelsesgraden av 
kjøretøyparken - forsøk

– Samordning og miljøkrav til leveranser til alle 
kommunale etater og virksomheter

– Besøk ved logistikksenter – eks for leveranser 
til Gamla Stan og evt andre

• evt også besøke en mindre by



Fra Ålesund



 



Oslo kommuneOslo kommuneOslo kommune TrafikketatenTrafikketatenTrafikketaten

ER PARKERINGSPOLITIKKEN 
I OSLO TILRETTELAGT 

I FORHOLD TIL 
VARELEVERANSENE ?

TØI
Forum for lokale godstransporter 

6. mars 2007



Oslo kommuneOslo kommuneOslo kommune TrafikketatenTrafikketatenTrafikketaten

Innhold i denne presentasjonen:

• Organisering av Oslo kommune
• Kort om Trafikketatens ansvarsområde og 

arbeidsoppgaver
• Kort om parkeringsbestemmelsene
• Parkeringspolitikk for Oslo
• Hvordan praktiserer Trafikketaten 

parkeringspolitikken i forhold til  
vareleveransene ?



Oslo kommuneOslo kommuneOslo kommune TrafikketatenTrafikketatenTrafikketaten



Oslo kommuneOslo kommuneOslo kommune TrafikketatenTrafikketatenTrafikketaten

Oslo kommune:

• Den parlamentariske organiseringen stiller 
store krav til samarbeide på tvers av 
byrådsavdelingene

Over 40.000 ansatte fordelt på 7 avdelinger, 
35 etater/foretak og 15 bydeler

En stor utfordring å få samordnet
byplanlegging, veiplanlegging, kollektiv-
planlegging og parkeringsplanlegging



Oslo kommuneOslo kommuneOslo kommune TrafikketatenTrafikketatenTrafikketaten

Trafikketaten i Oslo kommune:

• Er delegert myndighet til å håndheve 
parkeringsbestemmelsene i Oslo

• Viktigste virkemidler: Informasjon, opplæring, 
gebyrileggelse og borttauing
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Oslo kommuneOslo kommuneOslo kommune TrafikketatenTrafikketatenTrafikketaten

Parkeringsbestemmelsene:

• Gjelder lett konstaterbare overtredelser 
basert på objektive kriterier

• Ikke lagt inn rom for konkret vurdering av 
trafikkfare eller hindring (unntak) 

• Oftest overtrådte bestemmelsene, rammer 
også simpel uaktsomhet, masseforseelser, 
avkriminalisert, standardiserte gebyr

• Hensynet til effektiv håndhevelse viktig
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Oslo kommuneOslo kommuneOslo kommune TrafikketatenTrafikketatenTrafikketaten

Parkeringsbestemmelsene fremstår som
et detaljert og komplisert regelverk.

Oslo kommune har bare direkte innflytelse på
de offentlige parkeringsplassene

Parkeringstilbudet I Oslo omfatter:

6.600 offentlige avgiftsparkeringsplasser
6.800 p.-plasser fordelt på 11 private P-hus
1.000 reserverte p. for forflytningshemmede
+ ukjent antall uregulerte p.plasser



Oslo kommuneOslo kommuneOslo kommune TrafikketatenTrafikketatenTrafikketaten

Trafikketaten fordeler et mangelsgode –
trafikkareal og parkeringsplasser til:

• Utrykningskjøretøy
• Kollektivtrafikk
• Varetransport
• Beboere
• Besøkende 
• Forflytningshemmede
• Syklister
• Fotgjengere
• Park & Ride
• Reservert for ambassade
• Reservert for besøkende til hotellet
• Reservert for MC
• Utfartsplasser
• Reservert for legevakt,
• Reservert for politiets tjensetbiler
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Oslo kommuneOslo kommuneOslo kommune TrafikketatenTrafikketatenTrafikketaten

Byrådssak 69/05
PARKERINGSPOLITIKK FOR OSLO:

• Hovedmålsetting: En trafikksikker, funksjonell 
og miljøvennlig by

• P.-tilbudet må avveies mellom hensynet til 
bymiljø, trivsel, trafikksikkerhet –
og behov for tilgjengelighet med bil, spesielt 
for handlende, beboere og næringsliv

• Flest mulig biler til P-hus for å redusere 
behovet for parkering på gategrunn



Oslo kommuneOslo kommuneOslo kommune TrafikketatenTrafikketatenTrafikketaten

Andre viktige politiske prioriteringer:

”Oslo-pakke 3” og målsetting om ”Park & 
Ride” – løsninger for innfartstrafikken med 
effektive overganger mellom bil og 
kollektivtrafikk

Positiv til private løsninger for
parkering under gategrunn og hel-
automatiserte P-hus



Oslo kommuneOslo kommuneOslo kommune TrafikketatenTrafikketatenTrafikketaten

Fjerning av avgiftsplasser 
på gategrunn kan gi:

• Utvidelse av fortau
• Sykkelfelt (nå 70 km sykkelvei i Oslo)
• P-plasser for forflytningshemmede



Oslo kommuneOslo kommuneOslo kommune TrafikketatenTrafikketatenTrafikketaten

Avgiftsparkering og parkering med 
maksimaltider benyttes på steder hvor det 

er stort behov for sirkulasjon:
• Strekninger i sentrum med av-/pålessing på

formiddagen (parkeringsforbud) –
og avgiftsparkering utover ettermiddagen

• Maks p-tid endret fra 3 til 2 timer
• Prøveordning med noen ½ time-plasser
• Innenfor Ring 1 endret avgiftstid fra 08-17 
• til 09-18 (17 utenfor Ring 1) på hverdager
• Lørdager: 9-15



Oslo kommuneOslo kommuneOslo kommune TrafikketatenTrafikketatenTrafikketaten

Parkeringspolitikken må justeres iht:

-Voksende bilbruk og bilhold
-Endringer i livsstil
-Endringer i næringsvirksomhet

Parkeringspolitikken må være restriktiv:
-Redusere presset i byområdene
-Få nødvendig parkering til å skje mest 
mulig utenfor gategrunn.



Oslo kommuneOslo kommuneOslo kommune TrafikketatenTrafikketatenTrafikketaten

Hvordan praktiserer Trafikketaten 
parkeringspolitikken i forhold til  

vareleveransene ?
• Uttalt politisk målsetting: Redusere grove 

feilparkeringer som hindrer kollektivtrafikkens 
og utryningskjøretøyers fremkommelighet, og 
som skaper farlige situasjoner for myke 
trafikanter

• Kontroll av bestemmelser som skal ivareta 
hensynet til trafikksikkerhet, fremkommelighet 
og tilgjengelighet for prioriterte 
trafikantgrupper
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Oslo kommuneOslo kommuneOslo kommune TrafikketatenTrafikketatenTrafikketaten

Trafikketaten arbeider for å hindre enhver  
feilparkering som kan føre til :

• Personskader
• Materielle skader
• Redusert fremkommelighet for alle  

trafikanter:

Her vil varebiler både være det kjøretøyet 
som er feilparkert – eller bli hindret av andre 
feilparkerte kjøretøy
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Oslo kommuneOslo kommuneOslo kommune TrafikketatenTrafikketatenTrafikketaten

For å unngå at vareleveranser blir hindret 
– og at varebilsjåfører må finne 
nødløsninger, fokuserer Trafikketaten på
kontroll av skilt 372 Parkering forbudt:

- Ofte kontroll; ca 50 % av totale gebyr
- Streng – og kort tidskontroll
- Om nødvendig med borttauing

Preventiv og systematisk daglig kontroll av de 
aller mest belastede vareleveringsplassene - i 
samarbeide med varebilsjåførene i Oslo
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Gjennom årlige Vareleveringskampanjer
forsøker Trafikketaten å:

• Øke forståelsen av regelverket hos andre bilførere

• Øke respekten for regelverket

• Øke forståelse for varetransportens betydning

• Øke tilgjengeligheten til vareleverings-plassene
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Oslo kommuneOslo kommuneOslo kommune TrafikketatenTrafikketatenTrafikketaten

Trafikketaten vil medvirke til å skape et 
levende bysentrum. Det forutsetter 

fremkommelighet for både:

• Vareleveranser
• Kollektivtransport
• Utrykningskjøretøy
• Andre trafikantgrupper



RV 168 Bogstadveien og 
Hegdehaugsveien

Hensyn til næringsdrivende og 
vareleveringer ved utbygging av 

Bogstadveien



Planområde

• Lengde ca 1000 m

• Omtrent 200 
næringsdrivende

• Omsetning ca 2 
mrd kr

• Omsetningen 
holder tritt med 
kjøpesenter

• Oslos tettest 
befolkede område



Hovedforutsetninger

Statens vegvesen vil opprettholde de 
funksjonene som er i Bogstadveien i dag!

• Bogstadveien skal være åpen for 
biltrafikk som i dag.

• Det skal gå trikk i gata, trikkeskinnene 
skal byttes ut. 



Hovedforutsetninger - kostnader

• Det er satt av 85 mill kr til prosjektet, 
halvparten til nytt trikkespor.

• I denne kostnadsrammen ligger det asfalt 
i vegbane og på fortau.

• Det er rom for høyere standard i noen 
byrom.



Fremdrift

Hovedmilepæler:

Vinter 2007 – Reguleringsplanforslag 
sendes kommunen

Høst 2007 – Reguleringsplan vedtas av 
kommunen

Vår/sommer 2008 – Byggestart

Antatt to års byggetid



Målsetting

Trafikksikkerhet

• Øke trafikksikkerheten og dermed redusere 
ulykkeskostnader på strekningen

• Fotgjengere skal få klare og tydelige 
kryssiningspunkter på naturlige kryssingssteder

Gående

Bedre forhold for gående, herunder:

• brede fortau

• gode byrom 

• trygge kryssingspunkter



Målsetting

Tilgjengelighet

• Bedre tilgjengeligheten og framkommeligheten for 
funksjonshemmede og så langt det er mulig gi gata 
universell utforming.

Kollektivtrafikk

• Fremkommelighet og regularitet for kollektivtrafikken 
skal sikres

• Hastigheten for buss og trikk skal ikke økes på
strekningene. Det skal legges opp til signalprioritering 
som skal gi kollektivtrafikken kortere reisetid gjennom 
lyskryssene.

• Stoppestedene skal ha høy standard



Målsetting

Næringsvirksomhet

• Bedre vilkår for næringslivet i Bogstadveien

• Det skal gis rom for gateparkering og varelevering der 
dette lar seg forene med trafikksikkerhet og estetisk 
utforming av gaten

• Bogstadveiens status som byens viktigste strøksgate og 
handlegate skal opprettholdes

Biltrafikk

• Fremkommelighet og biltilgjengelighet tilsvarende 
dagens nivå.

Sykkel

• Syklistene skal kunne ferdes trygt og sikkert i blandet 
trafikk i kjørebanen



Noen faste rammer for planforslaget

• Minimums fortausbredde på 3 m.

• To kjørefelt i hele gata – venstresvingefelt fjernes.

• Stramme opp tverrsnittet, bredere fortau og 
smalere kjørebane.

• Lage korte krysningsavstander for fotgjengere.

• Fjerne mulighetene for ”går nesten” parkeringen.

• Parkeringslommer som skal brukes til 
varelevering er minimum 2,75 m brede



Vareleveringundersøkelser – hvorfor?

• Avdekke dagens problemer og behov 

• Gi vareleveringen bedre forhold

• Utnytte arealet optimalt



Varelevering – hva gjorde vi

Vareleveringsundersøkelsen initiert av 
VD gjennom Transport i by - prosjektet

To hovedaktiviteter

1. Møte med leverandører

2. Spørreundersøkelse blant de 
næringsdrivende 



Leverandørmøtet – generelle forhold

Hva skal til for å lage gode forhold?

• Jekketraller kan veie opp til 1000 kg, og det er umulig 
å levere varer dersom det er for stor helning.

• Der det skal trilles må høydeforskjellene, f. eks ved 
kantstein, være minst mulig.

• Ideell kantsteinshøyde er 18-19 cm ved levering mot 
fortau.

• Heller er OK som underlag, dersom det ikke er for 
brede/dype fuger.

• Generelt blir det flere større og færre små biler

• Det er generelt ønskelig med en oppstillingsplass for 
varelevering på begge sider i hvert kvartal.



Leverandørmøtet – generelle forhold

• Feilparkerte biler er et problem. All stans skilt 
med underskilt bør brukes mer. 

• Tankbil for øl har maks. 60 m slange.. Øl-
leveransen tar 15-30 min.

• Snøsmelting / varmekabler på fortau er viktig

• Overvann bør kanaliseres under fortausdekket

• Fleksibilitet er viktig, permanente fysiske 
vareleveringsplasser gir lav utnyttelse av arealet

• Eventuell tidsregulering av varelevering 
forutsetter at butikkeiere / restauranter er til 
stede og tar mot varene på de aktuelle tidene



Leverandørmøtet – spesielle forhold

Strekningen Parkveien-Oscars gate:

• Levering til bl.a.. Horgans fra Hegdehaugsveien er 
vanskelig på grunn av stigning. Varelevering skjer 
fra  Parkvn. Mellom Hegdehaugsvn og 
Wergelandsveien.

• Det må være mulig stå med tankbil med øl i 
Hegdehaugsveien 26-28.

• Det er behov for oppstillingsplass for varelevering 
ved Hegdehaugsvn. 30 B.

• På motsatt side er det få problemer med 
varelevering. Det er oppstillingsplass innerst foran 
Hegdehaugsveien 31, Caltex-bygget.



Næringsdrivende - spørreskjema

• Skjema sendt ut på e-post

• Utsending to ganger, november og januar

• Totalt mottatt 47 svar som representerer 
64 virksomheter.

• Svarprosent på ca 1/3 av de som har fått 
skjemaet 

• Svarprosent på knapt ¼ av totalt antall



Næringsdrivende - spørreskjema

1. Bakgrunnsdata om firmaet

2. Varemottaket. Plassering av mottaket og forhold 
knyttet til levering av varer

3. Vareleveransene. Antall/hyppighet, fordeling på
ukedager og tidspunkt på dagen, samt størrelse 
på leveransene

4. Problemer med å finne losseplass

5. Parkering. Disponerer bedriften egne plasser til 
ansatte eller kunder, åpne eller under tak. 

6. Andre forhold som har betydning for varelevering 



Varemottak

Spørsmål: Hvor er bedriftens varemottak

Kundeinngang 73 %

Separat mottak 
Bogstadvn./Hegdehaugsvn

6 %

Sidegate 18 %

Privat område, bakgård o.l. 6 %

Sum 103 %



Antall leveranser

Spørsmål: Hvor mange leveranser vil du anslå
bedriften din har pr. uke?

Lastebil Vare-
person
bil

Ukjent 
bil

Sum

Fast leveranse 234 223 18 475 

Tilfeldige -
leveranser

52 73 22 147 

Sum 286 296 40 622

Totalt tilsier dette at det er i størrelsesorden 
2500 vareleveranser på en uke, tilsvarende 
550-600 på en vanlig hverdag 



Antall dager med leveranser

Spørsmål: Har bedriften leveranse på faste 
dager?

• 30 av 47 bedrifter, eller 64 %, har for 
varelevering på faste dager. 

• Drøyt 50 % har varelevering fem eller flere dager

• Knappe 50 % har varelevering 1 – 3 dager i uka.

• Det er noen få bedrifter som også har fast 
varelevering om søndagen



Når kommer leveransene?

• 90 % av bedriftene får leveranser etter kl. 1200 
på vanlige hverdager. Av disse 42 er det 20 
virksomheter som angir at de har behov for 
leveranser etter dette tidspunktet. 

• 45 % av bedriftene får leveranser etter kl. 1600 
på vanlige hverdager.  Av disse angir 26 % av 
totalen, at de har behov for varelevering etter kl. 
1600  på ettermiddagen.

• Besvarelsene viser at det er ca. 1/3 av bedriftene 
som får varelevering på lørdag. Alle disse har, 
naturlig nok, angitt behov for varelevering  på
lørdag.



Losseplass

Spørsmål: Er det problemer med å finne egnet 
losseplass?

Aldri Sjeldnere 
enn én 
hver uke

Hver uke 
eller 
oftere

Vet ikke

Antall 18 5 15 9 

% -
fordeling

38 11 32 19 

• Svarene viser at nesten 40 % aldri har problemer med 
finne hensiktsmessig losseplass, mens et tilnærmet like 
stort antall har problemer med å finne losseplass en 
gang per uke eller oftere.



Andre forhold

• Ønsker fortau som er plane og uten hull, slik at jekketrallen 
ikke velter

• Ulovlig parkering hindrer innkjøring til bedriftens 
parkeringsplass

• Varebilene parkerer på det brede fortauet utenfor butikken. 
Burde være lovlig å kjøre opp på fortau som er 5 m bredt. 

• Dagens forhold fungerer utmerket.

• Sjåførene har til tider fått parkeringsbot utenfor butikken. 

• Det bør være flere tilgjengelige plasser i hele områder alle 
ukedager.

• Selv om det er merket plass for varelevering blir ikke dette 
respektert og man parkerer foran varemottaket. 



Hva fant vi ut

• Undersøkelsene ga oss en god oversikt 
over problemstillingen

• Vi fikk en innføring i ønskede og 
uønskede løsninger

• Vanskelig å peke på enkeltelementer som 
er blitt andelenes, men varelevering har 
vært en viktig parameter når løsninger 
ble diskutert og vurdert (økt bevissthet).



Muligheter

Hva kan vi gjøre

• Legge til rette fysisk 
med plane fortau, 
små høydeforskjeller 
osv 

• Lage ”enklest” mulige 
forhold

• Arbeide for gatevarme

Hva kan vi ikke gjøre

• Løse parkerings-
problemene

• Løse problemer med 
feilparkering

• Tillate varelevering på
fortau

• Bekoste gatevarme



Illustrasjon - Oscarsgate



Holmboes gate - Hjelmsgate



Illustrasjon - Industrigata



Perspektiv - Industrigata



Prinsippskisse, fortau med parkering



 



Godsforum 6. mars.

Varelevering i Stavanger sentrum

Richard Wigestrand
Transportplanlegger i Stavanger kommune















































Konflikter i sentrum

- leveringstider
- framkommelighet for varebilene
- størrelsen på bilene/trange gater 
- tilgjengelighet, trivsel og trafikksikkerhet for gående 
- ødeleggelser på belegg og bygninger
- øvrig trafikk, kollektivtrafikk



















Anbefalinger:

- varige løsninger, forutsigbarhet
- logistikkplan
- vareleverandørene tilpasser seg sentrum
- offentlig etableringsbevissthet
- fleksibel holdning



THE END



Bytrafikk, vareleveranser og parkering i
Drammen kommune

Liv Marit Carlsen
Byplan, Drammen kommune



Drammen

57.000 bosatt i kommunen

100.000 innbyggere i byen

150.000 bruker byen som 
regionsenter 

Over 16 prosent av innbyggerne har 
annen etnisk bakgrunn enn norsk.



Trafikk-kø i Engene



Veipakke Drammen
- har forandret byen



Elvepark
Endring av bybildet



Bystranda - 2003



Bystranda - 2003



Elvepark Strømsø 2006 -2007





Gatefest i Engene



Europaveien er blitt en Bygate



Gågate – 2. generasjon



”Drammenskryss”



Strandveien



Strandveien



 



Bytrafikk, vareleveranse og parkering i 

Gågater





"Legg om leveringen"
Gunnar Syvertsen, politibetjent i Søndre Buskerud politidistrikt, mener 
vareleverandørene må innrette seg etter reglene som gjelder, og heller legge 
om leveringen for å rekke det.

-Det er definert som torg, og da skal man ikke kjøre inn der. Tidsrommet er 
satt for å verne fotgjengerne, og for at det skal være trygt, sier han. Han 
forklarer at sjåførene ofte kjører inn i gågatene etter 11 00, og sier at de ikke 
rekker å levere til tiden. - Leveringen skal skje i tidsrommet skiltet angir, og 
varebilene skal være ute til 11 00. Det må de forholde seg til, sier han.

Hans-Petter Tonum, daglig leder av Drammen Næringslivsforening mener 
vareleveringen i gågatene er et problem, både for hvordan de ønsker å ha 
gågatene, og for vareleverandørene. - Vi i Næringslivsforeningen ønsker ikke 
at sjåførene skal kjøre ulovlig, men noen har mange de skal levere til på en 
dag og da er det et problem for dem å rekke alle, sier han.















Bytrafikk, vareleveranse og parkering i 

Trafikkerte bygater

















Bytrafikk, vareleveranse og parkering 

Klassiske situasjoner













Bytrafikk, vareleveranse og parkering i 

Bykryss





















Bytrafikk, vareleveranse og parkering i 

Ny intermodal
godsterminal



Flytte containerterminalen Flytte containerterminalen 
og frigjog frigjøøre 67 mre 67 måål til l til 
byutviklingbyutviklingGodsterminal Nybyen



Ny kai

Terminalbygg

Godsterminal bane

Ny godsterminal på Holmen



Takk for meg



 



Godstransport i by

Jan Kristiansen
politioverbetjent

Seksjon for trafikk- og sjøtjeneste
Trafikkorpset

Oslo politidistrikt

Representerer i dette tilfellet Politidirektoratet



Denne presentasjonen er delt opp i 
tre deler

• Rolleavklaring – policy
• Regulering - skilting
• Utfordringer

– Parkering
– Regulering og trafikkflyt



Rolleavklaring
• Politiet i de store byene har vedtaksmyndighet 

for:
• Fast skilting for skilt hvor politiet utøver den 

direkte polititjeneste
– Forbudskilt (ikke fartsgrenseskilt)
– Påbudskilt
– Motorveg, gangfelt, tettbygd strøk
– Kollektivfelt, gang og sykkelfelt, parkering

• Midlertidig skilting ved arrangementer, offisielle 
hendelser



Rolleavklaring

• Høringsinstans for fastsettelse av 
hastighet

• Høringsinstans ved større utbygginger
• Håndhevingsmyndighet for all offentlig 

skilting



Utdrag av skiltpolicy

1. Trafikksikkerhet
2. Trafikkavvikling
3. Fremme kollektivtrafikken
4. Lovlydighet / skiltrespekt



Det bør i størst mulig grad benyttes 
fysiske løsninger fremfor trafikkskilt



Reguleringer
• Et kvartal skal skiltes med færrest mulig reguleringer

• Reguleringer skal være så enkle som mulig
– Underskilt med skilt i miniatyr bør begrenses mest mulig. 

• Skilt 302 skal ikke benyttes for å hindre 
gjennomkjøring eller  av miljøhensyn. 
– Skiltet brukes normalt bare til enveiskjøringer og derfor i praksis 

sammen med skilt 526 ”Enveiskjøring” med unntak av  på
ramper. 

Skilt 306.1 benyttes bare der det er strengt nødvendig 
av hensyn til kollektivtrafikken, eller ved omfattende 
gjennomkjøring som må hindres.
– Streng vurdering til grunn for å hindre omfattende skilting. 
– Skiltet bør enten være uten underskilt eller kun ha underskilt 

“gjelder ikke buss og taxi”



Skilt 370 – Stans forbudt

• Skilt 370 benyttes kun der det er 
nødvendig at ingen stanser. 
– Hensyn til strøkets karakter, og om løsningen 

er realistisk – vil den bli respektert?
– Ved omfattende bruk vil skiltrespekten bli 

redusert. 

• Skilt 370 benyttes ikke ved lastesone i 
Oslo. 
– Dersom man skal tillate varelevering skiltes 

det med skilt 372.
– Kontroll



Skilt 372 – Parkering forbudt

• Parkeringsforbud som ikke er satt opp av hensyn til 
fremkommelighet tidsbegrenses - i utgangspunktet 8-
16. 
– For lørdager skiltes det kun dersom handelsstanden selv 

fremmer behov. Utgangspunktet for lørdager er 10-14. 
– Ved næringshensyn må dette veies mot behovet for 

beboerparkering. Tidspunktene forsøker å tilfredsstille 
motstridende hensyn. Det må foreligge særlige hensyn før man 
går utover disse. 

– Parkeringsforbud bør ikke strekke seg over 8 timer, de kan med 
fordel gjøres kortere.

• Dersom det er mye parkering på en strekning, og 
dette er i strid med vtrl § 3, settes det opp skilter. 
– De tilfeller som rammes av vtrl § 3 må avgrenses fra forhold som 

kommer inn under tr § 17. Slike tilfeller bør ikke skiltes med 
unntak av kurver hvor vurderingen blir svært skjønnspreget.



Reservert parkering

• Parkering reserveres kun for offentlige 
etaters tjenestekjøretøy der det er 
nødvendig. 
– Offentlig reserveres grunn kun for hoteller, 

ambassader og bevegelseshemmede.
– Formelle vilkår til grunn for å forhindre usaklig 

forskjellsbehandling. 

• Hotellparkering tidsbegrenses til maks 10 
minutter.



Utfordringer
• Sentrumsområder hvor gatestrukturen er 

bygget opp for å tilfredsstille en annen tid
• Økende trafikkmengde
• Økende kompleksitet i form av 

– Nye trafikkantgrupper
– Flere gateløsninger – miljøgater, gågater, 

kollektivtraseer
– Økende krav til effektivitet
– Økte krav til arbeidsmiljø for alle aktører
– Stramme leverings-/åpningstider



Utfordringer

• Tradisjonelt ”trange” byer - sentrumsområder
– Byplanlegging

• Helhetstenking
• Parkering

– Dobbeltparkering
– Ulovlig parkering på lastesoner

• Oppfølging - kontroll
• Regulering ordinær trafikk

– Skiltet unntak fra reguleringer for yrkestrafikk
• Yrkestrafikken følger egen ”norm” ikke 

nødvendigvis reguleringen





Løsninger

• Politiet ønsker å finne gode løsninger for 
fellesskapet
– Konfliktsituasjon; 

• Butikkenes ønske om parkering for kunder og 
leverandørenes ønske om plasser for levering

– Løsning
• Delt tid for h.h.v. varelevering og annen parkering
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