
 
 
  

 

SKAL BEHANDLES I 
Utvalg 

 
Møtedato 

 
Saksnr 

Formannskap 06.03.2019 021/19 

 
 
 

Saksbeh.:      Rune Lund Arkivsaknr.:  
19/677 

 

Parkeringsstrategi - offentlig ettersyn 
 
Vedlegg: 
Parkeringsstrategi med parkeringsveileder 270219 
Faglig grunnlag parkeringsstrategi 270219 
 

Rådmannens 

INNSTILLING 
Forslag til «Parkeringsstrategi og veileder», datert 27.02.2019, legges ut på høring.   
 
 
 
06.03.2019 Formannskap 
Votering: 
Vedtaket var enstemmig. 
 
Formannskap- 021/19 Vedtak: 
Forslag til «Parkeringsstrategi og veileder», datert 27.02.2019, legges ut på høring.   
 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Hensikten med denne politiske saken er å ta stilling til om forslaget til parkeringsstrategi med 
parkeringsveileder skal legges ut på høring.   
 
Parkeringsstrategien gir en beskrivelse av hvordan parkeringsmessige virkemidler kan brukes for å 
styre areal- og transportutviklingen i Kongsvinger i tråd med langsiktige målsetninger fra 
Kongsvinger 2050-arbeidet og kommuneplanens arealdel.  
 
Andre del av dokumentet er en ny parkeringsveileder for Kongsvinger som   
beskriver hvilke spesifikke krav som stilles for parkeringsdekning ved nybygging og omregulering av 
arealer i ulike deler av kommunen. I tillegg er det egne bestemmelser for utforming og plassering av 
parkeringstilbud for både bil og sykkel. 
 
Det faglige grunnlaget for parkeringsstrategien og parkeringsveilederen er nærmere beskrevet i et 
eget kunnskapsgrunnlagsdokument. Kunnskapsgrunnlaget beskriver muligheter og utfordringer 
med dagens parkeringssituasjon, og drøfter hvordan parkeringspolitiske virkemidler kan bidra til å 
styre areal- og transportutviklingen i retning av målene fra Kongsvinger 2050- strategien.  
 



 
 
 
 
Bakgrunn 
Kongsvinger kommune har en nylig vedtatt kommuneplanens samfunnsdel og en overordnet 
bystrategi – Kongsvinger 2050. Fremtidig parkeringspolitikk er et sentralt virkemiddel for å nå de 
målene som er satt i disse overordnede strategiene.  
 
Revideringen av parkeringsstrategien skjer parallelt med rullering av kommuneplanens arealdel. 
Forslaget til parkeringsstrategi inkluderer en veilederdel som beskriver parkeringskrav og 
bestemmelser for parkering som integreres i kommuneplanens arealdel. Krav og bestemmelser fra 
veilederen skal legges til grunn ved utvikling av areal til ulike formål i planperioden. 
 
Gjeldende parkeringsstrategi for Kongsvinger, ble fastsatt som en del av arbeidet kommunedelplan 
for sentrum i 2007.  
 
Målene for areal- og transportutvikling er senere tilpasset og spisset. Blant annet har Kongsvinger 
kommune gjennom behandlingen av Kongsvinger 2050- strategien vedtatt at nullvekstmålet for 
biltrafikk skal ligge til grunn for langsiktig utvikling. En revidert parkeringsstrategi bør tydeliggjøre 
hvordan parkeringspolitikken kan innrettes for å understøtte målet om et levende og attraktivt 
sentrum og bidra til at vi oppnår målsettingene om endret reisemiddelfordeling.  
 
De mest sentrale spørsmål er:   
· Hvordan kan Kongsvinger utvikle en aktiv p-politikk som balanserer behov for 

biltilgjengelighet med behov for et godt sentrumsmiljø hvor det er attraktivt å gå og sykle? 
· Hvordan kan parkering brukes som et aktivt virkemiddel for å legge til rette for miljøvennlige 

transportformer?  
· Hvordan kan vi bruke parkeringspolitikken for å bidra til å stimulere og vitalisere handel, 

service, kultur og økt bosetting i Kongsvinger sentrum? 

 
Sentrums rolle skal styrkes ved å gjøre det mer attraktivt å oppholde seg der. Dette kan oppnås med 
en bedre styring av biltrafikken, som gir mulighet til å etablere nye og attraktive byrom som er 
mindre dominert av biltrafikk.  
 
Et billig og rimelig parkeringstilbud vil friste mange som bor sentralt i kommunen til å benytte bil 
også på korte turer som like gjerne kunne vært gjennomført til fots eller med sykkel. Samtidig er det 
viktig at biltilgjengeligheten for handlende og besøkende ikke svekkes for sterkt. Eksterne 
kjøpesentre med gratis parkering er en sterk konkurrent til handel i sentrum. En aktiv 
parkeringspolitikk handler om å finne en god balanse i disse problemstillingene.  
 
Bruk av parkeringspolitikken som restriktivt tiltak for å redusere bilkjøring, må derfor i hovedsak 
rette seg mot arbeidsparkering. Dette vil si at parkeringstilbudet for korttids parkering, som er 
spesielt viktig for handel og service skal søkes opprettholdt, mens mulighetene for langtids 
parkering i sentrum reduseres, og først og fremst legges til utkanten av sentrum.  
 
Fortetting og transformasjon i sentrumsområdet fordrer at store deler av eksisterende 
parkeringsareal frigjøres til bebyggelse. Parkeringspolitikken må bygge opp under dette blant annet 
gjennom å bidra til mindre overflateparkering. Bilparkering må ta mindre plass og 
parkeringstilbudet må organiseres slik at det bidrar til mindre bilkjøring i sentrumsområdet og i 
sentrumskjernen spesielt. Sykkelparkeringen må få en tydeligere plass, og det må legges til rette for 
god tilgang på pendlerparkering ved stasjonen.  
 
 
Hovedinnholdet i parkeringsstrategien 



 
Det er utarbeidet forslag til parkeringspolitiske mål som ligger til grunn for forslag til  
parkeringsstrategi.  Disse målene balanserer behovet for biltilgjengelighet med behov for et godt 
sentrumsmiljø hvor det er attraktivt å gå og sykle. For å nå de parkeringspolitiske målene foreslås 
følgende strategiske grep:  
  
Sikre en funksjonell parkeringsordning med god tilgang på besøksparkering og reduksjon i 
arbeidsparkering sentralt i bysentrum.  
 
Aktuelle tiltak for å oppnå dette er blant annet å ha et prisnivå og en tidsregulering som sikrer at 
belegget på parkeringsplassene ikke overstiger 85 % over tid, sikre et prisnivå og en tidsregulering 
som gir god rullering på kantsteinsparkering, opprettholde 30 minutt og 1 times gratis parkering på 
parkeringsplasser med slik regulering,  innføre maks 3 timers parkering på kommunale 
gateparkeringsplasser for å sikre sirkulasjon, endre fra heldags parkering til timesbetaling på 
kommunale åpne plasser som ligger sentralt  og etablere flere stykkelparkeringsplasser på sentrale 
punkti sentrum. Videre vil virkningene av parkeringsnormene over tid bidra til at andelen gående og 
syklende over tid vil øke.  
 
Fastsette en parkeringspolitikk som bidrar til miljøvennlig transport.  
Tilrettelegge for mer bruk av elbiler/nullutslippskjøretøy, bildelingsordninger og sykling. 
 
Legge til rette for samling av parkeringstilbud.  
Større anlegg vil gi bedre arealutnyttelse og bedre muligheter for et godt bymiljø. De samme 
effektene vil en få av incentiver som bidrar til felles bruk av parkeringsplassene. 
 
Større kommunalt ansvar for samlet parkeringstilbud.  
Både fra et brukerperspektiv og ut fra målsetningen om å bruke parkering som virkemiddel for 
endring av transportmønster og for å skape byliv, er det en utfordring at flere operatører i et 
begrenset område tilbyr parkering på ulike vilkår i dag.  
 
Samling av parkering til større anlegg som etableres gjennom private avtaler eller av kommunen 
gjennom frikjøpsavtaler, gir Kongsvinger kommune mulighet til å kontrollere en større del av det 
samlede parkeringstilbudet i sentrumsområdet. Slik kan kommunen øke muligheten for å bruke 
parkeringspolitikken som helhetlig virkemiddel for å oppnå ønsket endring i transportmiddelbruk.  
 
Dette krever at kommunen organiserer sin parkeringsvirksomhet slik at parkeringstjenester kan 
tilbys på privat eide områder/ anlegg på samme grunnlag som private parkeringsaktører. I praksis 
innebærer dette at Kongsvinger kommune må skille ut parkeringsvirksomhet på private områder i et 
eget aksjeselskap.  
 
Hovedinnholdet i veilederen 
 
Nye soner for parkeringsnormer.  
Det foreslås inndeling av kommunen i 4 parkeringssoner, hvor kravet til parkeringsdekning blir 
lavere desto kortere gang- og sykkelavstanden er til sentrum. 
 
Nye parkeringsnormer for antall parkeringsplasser for bil.  
Det foreslås en kombinasjon av minimum og maksimumssoner. Det vil bidra til å dekke et visst 
behov for parkeringsplasser, men unngå overetablering. Minimumsnormene foreslås senket i de 
fleste sonene og det innføres maksimumsnormer for sonene nærmest sentrum.  
 
Lading av elbil.  
Det foreslås at parkeringsplasser knyttet til nye boligbygg skal legges til rette for lading av elbil på 
alle parkeringsplasser.  
 
Forflytningshemmede 



Normene for antall parkeringsplasser for forflytningshemmede foreslås i all hovedsak uendret, men 
det foreslås at det i og nær sentrum skal være minst én HC-plass knyttet til kontorbygg og 
forretnings-/servicebygg.  
 
Frikjøpsordning.  
Det foreslås å videreføre muligheten for utbyggere til å bidra økonomisk til offentlige 
parkeringsplasser i stedet for å opparbeide egne nye plasser. I vedlegget «faglig grunnlag» er det 
anbefalt å øke beløpet fra 120.000 kr til 220.000 kr.  
 
Sambruk. 
Parkeringsnormer for sambruk foreslås innført. Dette innebærer reduserte krav til antall 
parkeringsplasser dersom man ved å kombinere parkeringsplasser for ulike formål eller eiendommer 
kan dokumentere redusert behov for plasser.  
 
Sykkelparkering.  
Antall sykkelparkeringsplasser knyttet til bolig, kontor og forretning/service foreslås endret til 2 
plasser pr bolig. Kravene til kvaliteten på sykkelparkeringsplassene foreslås også hevet. Dette for å 
bygge opp under målet om at veksten i persontrafikken skal tas av sykkel, gange og 
kollektivtransport. 
 
 
Vurdering: 
Forslaget til parkeringsstrategi legger opp til at kommunen skal bruke både flere, nye og sterkere 
parkeringspolitiske virkemidler for å oppnå målene for utviklingen av Kongsvinger by. Dette skal 
skje gjennom en målrettet bruk av kommunens egne parkeringsplasser i og nær sentrum og en 
rekke andre virkemidler. Ved å iverksette riktige tiltak til riktig tid vil strategien kunne bidra til både 
økt fortetting, fortsatt god tilgang på parkeringsplasser for besøkende, flere som går og sykler og et 
mer levende og attraktivt sentrum. For å oppnå fortetting, blant annet ved at en del av dagens 
parkeringsplasser bygges ned, må kommunen forberede seg på å ta et større ansvar for det samlet 
parkeringstilbudet i byen.  
 
Som en del av arbeidet med parkeringsstrategien ble det i november gjennomført både ett 
folkemøte og ett møte med politikere, eiendomsutviklere og interessentgrupper. Innspillene og 
tilbakemeldingene som kom fram fra møtene er gjengitt i vedlegg til kunnskapsgrunnlaget, og har 
vært med på å påvirke innholdet i forslaget til parkeringsstrategi. 
 
Før revidert parkeringsstrategi med veileder legges frem til sluttbehandling skal forslaget legges ut 
på høring. Dette skjer parallelt med offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel. I forbindelse 
med arealdelen vil det bli arrangert et åpent møte, hvor også parkeringsstrategien blir et tema.  
  
 

Konklusjon og oppsummering: 
Rådmannen anbefaler at forslaget til parkeringsstrategi legges ut til høring. 
 
 
 


