
MØTE BYDEL  

ULLERN 

BEBOERPARKERING – 

ET BYMILJØTILTAK 

15.03.2016 

Øystein Lundem 

Prosjektleder – Beboerparkering 

Bymiljøetaten 



LITT HISTORIKK 

2009:  Oppstart prøveordning (ment for ett år) i  tre mindre soner i 

  tre bydeler. Pågår fortsatt i påvente av permanent ordning. 

2009/10:  Prøveordning evaluert 

2010:  Vedtatt innføring av Beboerparkering i hele Oslo 

2012:  Vedtatt forskrift for permanent ordning – bydelene vedtar 

  selv deltagelse og lokal løsning 

2012/13:  Lokale Bydelsvedtak for deltagelse og lokale løsninger (soner) 

2013/14:  Innføring av permanent beboerparkering - KVU og forprosjekt 

  gjennomført  

2015:  Utvidelse av prøveordning i deler av Bydel St. Hanshaugen  

2015:  Gjennomføringsprosjekt for innføring av permanent  

  beboerparkering etablert – penger bevilget høst 2015 

 



Vedtak om beboerparkering i gitte gater / soner 



Hvor innføres det:  

Bydel  Vedtak  Kommentar   

Frogner  20.11.12  Ex. Bygdøy   

St. Hanshaugen  05.03.13  Hele bydelen   

Gamle Oslo  17.12.12  Hele bydelen   

Ullern  20.11.12  Utvalgte områder   

Nordre Aker  25.04.13  Utvalgte områder   

Alna  12.02.13  Utvalgte områder   

Stovner  19.09.13  Utvalgte områder   

 

Sannsynlig utvidelse: 

Stovner  Nov – 2014  Omgjør opprinnelig vedtak – ønsker innføring i hele bydelen 

Bydel Grünerløkka  Mai – 2015  Omgjør opprinnelig vedtak – ønsker implementering i hele bydelen innenfor ring 2 

Kart kun for illustrasjon – er ikke en 

eksakt gateoversikt for beboerparkering 



Permanent Beboerparkering – Forskriften: 

 

Formålet med innføring av permanent beboerparkering er «å sikre best 

mulig tilgjengelighet til offentlige parkeringsplasser for beboere innen 

et avgrenset område». 

Hva innebærer forskriften i praksis ? 

1. Fjerne eksisterende gratis offentlig gateparkering i beboersonene – og 

avgiftsbelegge disse plassene 

2. Tilby fremmedparkerende mulighet til å kjøpe regulær avgiftsparkering 

3. Gi beboere på gitte vilkår mulighet å kjøpe et beboerparkeringskort – 

som muliggjør «gratis» parkering i sin beboersonene 

 



Prinsipper i Permanent ordning 

 

Beboerparkeringskort: 

• Privatpersoner/beboer – som bor og har bil 

• Næringsliv/selskap registrert i sonen + særskilt 

behov + spesialtilpasset kjøretøy 

 

• Fra kr 3000 / år   

• Elektronisk system – bilens reg nr er nøkkelen 

 

Offentlig gateparkering i beboerområdene 

• Gul sone, men progressiv takst 

• Ingen maks parkeringstid 



Prinsipper i prøveområdene 

 

Beboerparkeringskort: 

• Gjelder kun for privatpersoner  

• Bolig i området 

• Ha bil 

• Næringsliv ikke inkludert 

 

• Kr 300 / år  

• Papir / oblat basert system - manuelt 

 

Offentlig gateparkering i prøveområdene 

• Gul sone takst 

• Maks 2 timers parkeringstid 

# Pr 22/2-2016 

Sone A Frogner 1882 

Sone B St. Hanshaugen 2944 

Sone C Gamle Oslo 721 

5547 



KVU  

+ KS 1 

Styringsdokument  

+  KS 2 

Her er vi nå Permanent ordning 



PROSJEKTET SKAL LEVERE  

ET ROBUST OG DRIFTSSIKKERT SYSTEM FOR BEBOERPARKERINGEN 

 

Billettløs parkering – elektroniske parkeringsbilletter med bilens 

registreringsnummer som nøkkel: 

• Kjøp av fremmedparkering via P-automat og app/SMS løsning 

• Kjøp av beboerparkering via Oslo kommunes nettside (i nytt fagsystem) 

Effektiv kontrollfunksjon som dekker betydelig større område/antall plasser enn i 

dag  

• ANPR/Scanne-teknologi – «bil med skanner» av bilens 

registreringsnummer 

Skilting og oppmerking i gate/bybildet 

• ~1200 skiltforskrifter skal utarbeides  

• Oppsett av skilter + oppmerking av p-plasser  





ANDRE AKTIVITETER HAR INNVIRKNING…. 

• Utvidet avgiftstid – 09-20 

• Bilfritt byliv/ lavutslippssoner 

• Sykkelvei prosjektet – fjerner parkeringsplasser….  

• KFT – endrer gatebildet flere steder…. 

• Nye El-bil ladeplasser  
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Antall Regulerte P-plasser i Bydel Ullern 

 – per 29/2-2016 

Avgift 118 

HC plasser 17 

EL – motorvogn 4 

SUM 139 

Foreløpig estimat for permanent beboerparkering – Bydel Ullern: 

• Estimert antall beboerplasser permanent ordning : ~ 1500 plasser  

• Antall nye P-automater som skal installeres  : ~ 47 stk  

• Antall P-automater som skal oppgraderes  : ~ 0 stk 

• Antall skilt som skal opp    : ~ 450 P-skilt 

    : ~ 600 Anvisningsskilt  



Eksisterende/foreløpig  plan: Totalt ~47 P-automater i beboerområdene i Bydel Ullern 

Kart kun for illustrasjon – er ikke en 

eksakt gateoversikt for beboerparkering 

og heller ikke for plassering av P-

automater 


