
Når bidrar innfartsparkering til 

reduserte utslipp av klimagasser?

Hvordan påvirkes trafikkarbeidet når vi tilrettelegger for 

parkering ved stasjoner, holdeplasser og fergekaier? 

Kollektivtransportforums årskonferanse 

3. februar 2015

Jan Usterud Hanssen 



Side

Skjer utbygging av innfartsparkering med 

grunnlag i klare målsettinger?

Flere aktører  

 Fylkeskommuner

 Kommuner

 Vegvesen

 Jernbaneverket  (ROM, NSB?)

 Operatører - kollektivselskaper

 Interessegrupper (f.eks. NAF, pendlere)

 Politikerne som skal tilfredsstille sine velgere   

Har disse aktørene en omforent målsetting? 

 Er i så fall klimapolitikken en del av denne? 

Har aktørene en felles forståelse av behov, nytte, effekter?

Har aktørene et felles og godt beslutningsgrunnlag?
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I St.meld 21 (2011-2012)

Regjeringen vil:

Ha som mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal 

tas med kollektivtransport, sykkel og gange. I og omkring 

storbyområdene skal kollektivformål og sykkeltiltak gis økt prioritet 

ved fordeling av samferdselsbevilgningene.

Oppfordre kommunene til å utvikle en helhetlig parkeringspolitikk, og 

gi dem adgang til å kreve at parkeringsarealer utenfor kommunal 

grunn ilegges avgift.

Er innfartsparkering et element i en helhetlig parkeringspolitikk?

Innfartsparkering nevnes og begrunnes i ”Handlingsplan for kollektivtrafikk” 

(SD, september 2014). Teksten fra klimameldingen gjentas. 
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Bakgrunn for prosjektet

 I ulike sammenhenger framgår det at våre politikere ser utbygging av 
innfartsparkering som et ønsket og nødvendig tilbud

f.eks i NTP av ulike årganger 

Det tydeliggjøres sjeldent ved behandlingen av det enkelte 
utbyggingsprosjekt for flere plasser hva som skal oppnås –
klimaspørsmålet blir ikke tatt opp direkte

 Spørsmål og motforestillinger har vært nærmest fraværende

 I stedet for å gå ut fra at det er behov for flere plasser, kan man 
spørre om det er andre tiltak kan redusere både etterspørselen etter 
innfartsparkering og bilbruk
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En vanlig begrunnelse bygging av flere innfartsparkeringsplasser: 

Etterspørselen er større enn tilbudet
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Hva vi gjorde i dette prosjektet

 Samlet inn data som beskrevet i TØI-rapport 1367/2014

 Litteraturstudier – klima- og miljøeffekter av innfartsparkering

 Intervjuet noen aktører – så på prosessen knyttet til nye prosjekter

 Vi valgte 12 case for detaljert analyse – jernbane, buss, ferge 

 De skulle ha ulike karakteristika

 Vi gikk gjennom og beskrev deres egenskaper 

 7 av de 12 er detaljert beskrevet i rapporten (TØI-rapport 1366/2014)

 Alle 12 er sammenstilt i tabell
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Konklusjoner 
Spørsmål:

 Er utbygging av flere parkeringsplasser for kollektivreisende et godt 

miljøtiltak? Er det et klimatiltak?

Svar:

 Ikke ubetinget – det at en parkeringsplass brukes eller fylles opp betyr 

ikke nødvendigvis at antall utførte kjøretøykilometer reduseres 

Spørsmål:

 Er det forutsetninger som må oppfylles for at en slik parkeringsplass 

skal bidra til å redusere transportarbeidet med bil?

Svar:

 Ja - med riktig lokalisering og i samspill med andre faktorer kan 

innfartsparkering i mange situasjoner ses som et klimatiltak

- men kanskje ikke veldig effektivt
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Litteraturen:

Flere har stilt spørsmål ved om bilbruken reduseres

Det finnes studier fra Nederland, England og USA som 
konkluderer med økt bilbruk – dvs. flere kjøretøykilometer

Det finnes studier som konkluderer med det motsatte 

En amerikansk studie spør: 
Do P&R save the environment (GHG) or just some of the parking costs?

Kan studier fra andre land overføres til norske forhold?

Det er ulike situasjoner som studeres – lokaliseringen, prisen
f.eks. store plasser med egne bussruter nær sentrumsranden  

Det er ulike faktorer som studeres –
 antall bilturer er ikke det samme som antall kjøretøykilometer 

 noen tar med utslipp fra bussene som erstatter bilturene

 belegget i bilene er en faktor
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Utfordring

Betydningen av innfartsparkering er helt avhengig av 

hvordan brukeren vil reise om ikke tilbudet finnes

Dvs:  Hva er alternativene ?

Både for reisen til stasjon/holdeplass og for hele reisen

Det korrekte svaret finner vi trolig ikke ved bare å spørre 

(hypotetisk)

Skal vi tro på de 20 – 30 % som sier de alternativt ville 

kjørt hele veien?
Til tross for kjørekostnader, dårlig framkommelighet, bompenger, 

ingen eller dyr parkering ved reisens mål
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Vi forsøkte å besvare spørsmålene:

Hvilke karakteristika har en innfartsparkering som bidrar til 
redusert antall kjøretøykilometer? 

Hvilke betingelser må oppfylles hvis innfartsparkering skal bidra 
til at utslippene av klimagasser fra veitransport reduseres (dvs. at 
antall kjøretøykilometer reduseres)?

Hva betyr lokaliseringen?

Hvor stort er omlandet? Hvor kommer brukerne fra? 

Hvilke alternativer har de?

Hvilke grunner har de for å velge akkurat den parkeringsplassen?
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For hvert eksempel

Beskrivelse

Beregnet direkte trafikkreduserende effekt

Vurderte:

 Indusert trafikk 

 Tilpasning til takstsoner, bomavgifter, prising

 Fortrengning av trafikkreduserende arealutvikling

 Trafikkskapende fortrengning av aktiviteter 

Byspredning/regionforstørring – spredt utbygging

Om det totalt sett bidrar til redusert biltrafikk

Hva som kan endres for større trafikkreduserende effekt
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Innfartsparkering Rosenholm Slependen Ski Asker Hommelvik Kleppestø

Lokalisering i/utenfor 
sentrum

Utenfor Utenfor I sentrum I sentrum I sentrum I sentrum

Antall p-plasser på IP 156 81 541 726 30 465

Belegg på 
registreringsdagen

98 % 100 % 99 % 99 % 98 % 69 %

Antall sykkelplasser 24 64 733 546 - -

Antall sykler registrert 2 9 130 88 24 -

Gjennomsnitts-avstand 
IP – destinasjon

12,5 km 15,9 km 27,6 km 24 km 27,5 km 13,7 km

Gjennomsnitts-avstand 
hjem - IP 

6,7 km 6,7 km 10,3 km 9,4 km 5,7 km 6,7 km

Andel < 1 km 0 % 6 % 2 % 1 % 3 % 1 %

Andel 1 – 3 km 21 % 54 % 45 % 16 % 28 % 25 %

Andel 3 – 10 km 61 % 24 % 19 % 53 % 33 % 56 %

Andel > 10 km 18 % 17 % 34 % 30 % 15 % 19 %

Andel som sier de kunne 

brukt buss til 
holdeplass/stasjon

10 % 24 % 53 % 24 % 30 % 83 %

Andel som sier de 

alternativt ville gått, 

syklet eller reist kollektivt 
til IP

21 % 29 % 33 % 23 % 26 % 31 %
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Andel som alternativt 

ville kjørt bil hele 
veien

31 % 21 % 39 % 24 % 11 % 25 %

Beregnet sparte 
kjtkm/IP/YD 

5,8 5,6 17,8 9,3 7 -

Vesentlig tilpasning 

til takstsoner og 

bomsnitt som gir økt 
trafikk?

Ja Nei Nei Ja Nei Nei

Fortrengning av 

trafikkreduserende 
arealutvikling?

Nei Nei Ja Ja Ja Ja

Trafikkskapende 

fortrengning av 
aktiviteter?

Nei Nei Ja Ja Nei Nei

Regionforstørrende 
effekt?

Nei Nei Ja Ja Noe Noe

Sannsynlig at trafikk 

som tas ut erstattes 

av ny (indusert) 
trafikk?

Ja Ja Ja Ja Nei Ja

Innfartsparkering Rosenholm Slependen Ski Asker Hommelvik Kleppestø
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Eksempel

3-10 km: 58 %

>10 km:  40 %

13



Side

Er det noe rart 

med Ski?
47 % innen 3 km
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Miljøeffekten avhenger av situasjonen 

Det finnes nok ikke et entydig svar.

Ulike situasjoner må vurderes
 Enkeltstående innfartsparkeringsplasser 

 Systemer av flere innfartsparkeringsplasser

 Større geografisk perspektiv

 Langsiktig perspektiv (arealbruk, utbyggingsmønster)

Grunnregel:
- tilby innfartsparkering tidlig i reisen – nær boligen
- den kollektive delen bør være lang – relativt sett
- unngå parkeringstilbud som stimulerer til «unødig» kjøring 
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Andre grunner til å se kritisk på planer om å 

utvide parkeringstilbudet:

Det reageres på arealbeslaget i sentrumsområdene i 
tettsteder og mindre byer

Det reageres på trafikk til og fra parkeringsplassene

Det reageres på at lokal handel og service mister 
parkeringsmuligheter – konflikter oppstår

Derfor:

 I stedet for å gå ut fra at det er behov for flere plasser, kan 
man spørre om andre tiltak kan redusere etterspørselen 
etter innfartsparkering 
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Spørsmål Hvis ja Hvis nei

Er dette en lokalisering som bidrar til at mange brukere kjører 

relativt langt med bil til innfartsparkeringen og relativt kort 

videre med kollektivtrafikk?

Gir ikke vesentlig reduksjon, vurder andre 
tiltak. 

Bygg, hvis ikke 

andre vesentlige 
ulemper

Bor en stor del av brukerne så kort vei fra stasjonen/har de så 

godt kollektivtilbud til stasjonen at de heller bør gå, sykle eller 

reise kollektivt i stedet for å innfartsparkere?

Gir liten eller ingen effekt. Vurder avgift og 

reduksjon av kapasiteten, spesielt om den 

betjener jernbanen.

Bygg, hvis ikke 

andre vesentlige 
ulemper

Har en stor andel av brukerne et annet, tilfredsstillende 

kollektivtilbud til destinasjonen med holdeplass i gangavstand 

fra hjemmet?

Kan gi økt biltrafikk til og fra 

stasjonen/holdeplassen, vurder å styrke 
eksisterende kollektivtilbud

Bygg, hvis ikke 

andre vesentlige 
ulemper

Ligger innfartsparkeringen på arealer som bør brukes til andre 

formål, eller i/ved et område hvor den fortrenger eller er til 

sjenanse for annen bruk?

Kan fortrenge annen bruk. Vurder flytting, 

avgift eller andre alternativer

Bygg, hvis ikke 

andre vesentlige 
ulemper

Har innfartsparkeringen eller systemet av innfartsparkeringer 

egenskaper som bidrar at pendlerne kjører lengre enn 

nødvendig?

Kan gi mer biltrafikk. Vurder avgifter eller 

andre tiltak som regulerer bruken  

Bygg, hvis ikke 

andre vesentlige 
ulemper

Er dette en innfartsparkering som vil stimulere til byspredning 

eller regionforstørring?

Kan gi økt biltrafikk. Vurder andre måter å 

sikre tilgjengelighet til stasjon/ holdeplass

Bygg, hvis ikke 

andre vesentlige 
ulemper

Ligger innfartsparkeringen i en region med store forsinkelser i 

veisystemet, slik at trafikk som ‘tas ut’ ved hjelp av 

innfartsparkeringen sannsynligvis vil bli erstattet av indusert 

trafikk?

Kan gi økt biltrafikk. Vurder andre måter å 
sikre tilgjengelighet til stasjon/ holdeplass.

Bygg, hvis ikke 

andre vesentlige 
ulemper
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Tiltak som kan vurderes

Forbedre tilgjengeligheten for gang- og sykkeltrafikk

Legge til rette for tilstrekkelig og trygg sykkelparkering

Anlegge mindre innfartsparkeringer ved kollektivtraseer nær 

boligområdene

Styrke eller etablere relevant kollektivtilbud som har 

holdeplasser i gangavstand fra boligområdene og som tar de 

reisende direkte til destinasjonen

Styrke kollektivtilbudet fra boligområdene til en holdeplass 

eller stasjon

Bedre kollektivtilbud – flatedekning, frekvens, 

framkommelighet
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Flere tiltak 

Avgiftsbelegge eller regulere innfartsparkering – alle 

plasser eller enkelte innfartsparkeringer i et system

Justere takstsoner for kollektivtrafikken – geografisk og 

mellom driftsarter 

Vurdere tiltak som stimulerer til kameratkjøring til 

stasjon/holdeplass (reserverte plasser, lavere avgift)

Flytte innfartsparkeringen

Redusere kapasiteten på innfartsparkeringen 

Bygge parkeringshus (spare areal/bruker betaler)
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Takk for oppmerksomheten
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